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Unga kvinnors mat- och motionsvanor i relation till moderns och familjens 
positiva påverkan 

 
Megan Gallagher 

 
I dagens svenska samhälle är motion och matvanor aktuella 
ämnen. Forskning i ämnet har bedrivits med kvantitativ ansats 
där fokus ofta ligger på hälsoproblem som övervikt eller 
ätstörningar. I kontrast till fokuseringen på ohälsa syftar 
föreliggande studie till att undersöka uppkomsten av positiva 
hälsobeteenden genom att belysa moderspåverkan på sina 
döttrars mat och motionsvanor. Tidigare forskning har påvisat att 
modern har en betydande påverkan på dotterns hälsobeteenden 
genom att fungera som en modell samt genom 
socialisationsstrategier. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 
nio unga kvinnor som alla motionerar regelbundet. Intervjuerna 
analyserades med meningskoncentrering. Resultatet visade att 
det finns en koppling mellan mor och dotters mat- och 
motionsvanor men att sambanden inte alltid upplevs så starka av 
döttrarna.  

 
Key Words: maternal influence, health behavior, young women, 
exercise, nutrition 

 
Inledning 

 
I dagens västerländska samhälle är hälsa och välmående aktuella ämnen då människor 
strävar efter en större hälsomedvetenhet. Idag är många väl medvetna om hur man ska äta 
och hur man ska träna för att må bra. Samtidigt präglas samhället av hälsoproblem såsom 
övervikt eller ätstörningar, vars orsaker inte alltid är så lätta att känna till. Särskilt aktuellt 
i dagsläget är aktiviteter som förstärker hälsa, exempelvis hälsosamma matvanor och 
motion. Matvanor och fysisk aktivitet är de hälsobefrämjande beteenden som denna 
studie kommer att avgränsa sig till. Hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullständig 
fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande” och inte endast frånvaron av sjukdom 
(Världshälsoorganisationen, 2006). Hälsa och beteenden så som sunda matvanor och 
motionsvanor är något som kanske grundläggs i barndomen. Fokus i denna studie är hur 
hälsobefrämjande beteende hos unga kvinnor influeras av deras mödrar. Studien 
undersöker hälsobefrämjande faktorer till individers hälsa i enlighet med det salutogena 
perspektivet. Det salutogena perspektivet lägger tonvikt på faktorer som stödjer hälsa 
oavsett individens eventuella risk för sjukdom (Nationalencyklopedin, 2006).  

Fokus för denna studie har valts att läggas på moderns påverkan på sina döttrar. 
Mödrar antas ha en viktig roll i utövandet av hälsobefrämjande aktiviteter för alla 
familjemedlemmar, speciellt unga barn (Carpenter, 1990). Mödrar har även demonstrerat 
sig ta störst ansvar för familjens hälsa (Hibbard & Pope, 1983). Hur dottern upplever 
olika kritiska verbala meddelanden från sina mödrar angående vikt och matvanor har 
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större influens på dottern än både direkta samt indirekta meddelanden från fadern (Gross 
& Nelson, 2000). Wertheim, Martin, Prior, Sanson, och Smart (2002) fann inget stöd för 
att fäders bantning har influens på barnets matvanor eller attityd till mat. Stöd finns dock 
för att moderns beteenden har betydande påverkan på barnets matvanor. Detta visar att 
individer med hög grad av hälsomedvetenhet har mödrar som introducerat olika typer av 
hälsobefrämjande aktiviteter. 
    Det finns riktlinjer för vad som kan ses som hälsofrämjande mat- och motionsvanor.   
Livsmedelsverket rekommenderar daglig fysisk aktivitet i kombination med en 
välbalanserad kost som del av en hälsosam livsstil. Vuxna människor rekommenderas 
utöva minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag motsvarande en förbränning av 
630kJ/dag (Livsmedelsverket, 2007) Livsmedelsverket har även publicerat 
rekommendationer för kost. De ger råden att äta minst 500 gram frukt och grönsaker 
dagligen, fisk tre gånger i veckan och fullkornsbröd. De rekommenderar även att man 
undviker exempelvis godis och läsk och äter måltider på regelbundna tider 
(Livsmedelsverket, 2007). 
    Ibland kan en människas hälsobeteenden vara negativa, som vid en ätstörning eller 
träningsmissbruk. Forskning kring ätstörningar har funnit flera bakomliggande faktorer 
till utvecklandet av ätstörningar hos kvinnor. Tidig separationsångest och en rädsla för att 
bli avvisad och lämnad kan vara en bidragande orsak till missnöje med sin kropp. Detta 
resultat är giltigt både hos unga flickor och hos kvinnor med ätstörning. Under en flickas 
utveckling har anknytningserfarenheter stor påverkan på flickans framtida subjektiva 
uppfattning av sin kropp (Troisi, Di Lorenzo, Aloini, Nanni, Di Pasquale, & Siracusano, 
2006).  

Studier på kvinnliga idrottare har visat att idrott på elitnivå kan vara en 
bakomliggande faktor för utvecklandet av ätstörningar. De idrottare som rapporterar sig 
ha högre nivåer av ängslan har högre risk för att utveckla ätstörningar (Vardar, Vardar, & 
Kurt, 2007). Idrott kan även påverka uppkomsten av ätstörningar om man utövar en sport 
som har ett kroppsideal där de kvinnliga utövarna är smala. Kvinnor som utövar dessa 
sporter är mer sannolika att utveckla ätstörningar än kvinnor som är involverade i sporter 
där sådana ideal är mindre framträdande (Torstveit & Sundgot-Borgen, 2004). Detta visar 
att unga kvinnor formar sina kroppsideal utifrån de ideal som finns i deras närhet. 

Erfarenheter som kvinnor bär med sig från barndomen kan också vara en orsak till 
ätstörningar. En studie visar att ätstörningar kan prediceras av enstaka erfarenheter, 
exempelvis att bli retad för ens vikt i barndomen kan vara en bakomliggande orsak till 
ätstörning i vuxen ålder (Annus, Smith, Fischer, Hendricks, & Williams, 2007). Detta 
visar att de bakomliggande orsakerna till ätstörningar är komplexa och kan komma från 
flera delar av en persons liv. Denna studie kommer att försöka begränsa sig till att 
undersöka hur kvinnor som tränar regelbundet ser på sin moders inverkan på matvanor.  

Om än inte lika omtalat som ätstörningar förekommer dock även ohälsosamma 
motionsvanor eller motionsmissbruk. Bakomliggande orsaker till varför människor 
motionerar har undersökts, och varför denna motion ibland når ohälsosamma nivåer.  
Vartanian och Herman (2006) visade att specifika övertygelser angående bestämmande 
faktorer av kroppsvikt kan predicera beteende. Det finns ett samband mellan en 
människas tro på motion som effektivt för att reglera vikt och mängden motion som 
individen utför. Ju starkare detta samband upplevdes, desto mer troliga var dessa 
människor att utöva motion flera gånger i veckan (Vartanian & Herman, 2006). Hos 
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individer med dålig självuppfattning kan detta leda till överdriven motion. Stort utövande 
av motion har visat sig förekomma i högre grad hos målinriktade individer där det 
förekommer ett samband mellan motion och avsikter att uppnå andra, icke-
motionsrelaterade mål (Finlay, Trafimow & Villarreal, 2002). Detta antyder att 
motionsmissbruk kan orsakas av individers personlighetsdrag och inre övertygelser. 
 
 
Mödrars påverkan på sina döttrars negativa mat och motionsvanor 

 
Mödrars övertygelser och beteende kring kost och kroppsbild kan omedvetet föras över 
till deras barn, eller kan överföras via träning av barnen i både positiva och negativa 
hälsobeteenden. Forskning tyder på att mödrar specifikt försöker träna sina barn i 
hälsobeteenden och att det är denna träning som är en viktig kanal genom vilken mödrar 
socialiserar sina barns beteende (Lau, Quadrel, & Hartman, 1990). Något som kan leda 
till ett negativt hälsobeteende var att individer som upplevde sin barndom som högt 
återhållen. Dessa barn ansåg att deras föräldrar motarbetade ätande mellan måltider, 
överkonsumtion av mat, sötsaker och godis. De rapporterade låg självkänsla, vilket i sin 
tur kan bidra till en ätstörning (Edmunds & Hill, 1999). Hur modern agerar kring sin egen 
vikt, uttalat eller outtalat kan också påverka döttrarnas hälsobeteende. Det kan vara så att 
unga kvinnor grundar sina egna känslor angående vikt och självförtroende över sitt 
utseende mer genom att observera moderns bantningsvanor än att höra moderns 
uttalanden i ämnet (Gross & Nelson, 2000). Överföring av ätstörningar kan delvis läras 
genom att dottern härmar moderns beteende (Pike & Rodin, 1991). Detta 
överensstämmer med föreställningen att många mödrar inte uppmuntrar sina döttrar till 
extrem bantning men kan själva hårdbanta, vilket dottern då härmar (Benedikt, Wertheim 
& Love, 1998). Detta visar att mödrar både direkt och indirekt kan påverka sina döttrars 
hälsobeteenden.  
     Oro hos modern angående dotterns framtida vikt och kroppsform redan i 
spädbarnsåldern antyder att riskfaktorerna för att utveckla en ätstörning finns redan tidigt 
i livet. Om modern har en ätstörning kan denna överföras till dottern. Barn vars mor har 
ätstörning är mer okoncentrerade och daltar med maten när de äter än barn till kvinnor 
utan ätstörning gör. Ätstörningar överförs till dottern på flera sätt så som genom 
iakttagelse eller socialisering. Mödrar med ätstörningar rapporterade sig ha större oro för 
sina döttrars vikt än mödrar utan ätstörning. Det finns också antydan till att mödrar med 
ätstörningar beter sig annorlunda gentemot sina barn än mödrar utan ätstörning gör. Detta 
gäller i situationer relaterade till mat i de tidiga barndomsåren. Situationerna inkluderar 
att använda mat i icke näringssammanhang, som att använda mat som en belöning eller 
för att lugna barnet. Dessa mödrar hade också ett mindre organiserat tidsschema kring 
ätande (Agras, Hammer, & McNichols, 1999). Föräldrar som uppmuntrade sina barn att 
gå ner i vikt hade barn som beskrev sig ha större behov av att vara smala samt större 
missnöje med sin kroppsstorlek (Wertheim et al., 2002)..  
     Ohälsosam överdriven motion hos kvinnor kan även påverkas av deras mödrar om än 
på ett mer indirekt vis än maten. Hos kvinnor sker överdriven motion i större grad hos 
kvinnor som redan har en låg kroppsvikt och då tar till överdriven motion för att få 
bibehålla vikten. Dessa kvinnor har i grunden en låg självkänsla och känner ett starkt 
behov av att inte gå upp i vikt, då vikten är starkt kopplad till deras självkänsla. Tata, Fox 



 - 4 - 

& Cooper (2001) visade att kvinnors låga självkänsla grundlades i barndomen och att 
samspelet med modern var en del av orsaken. Det finns ett direkt samband mellan 
mödrars överbeskydd och döttrars kroppsmissnöje. Överbeskydd av barn har påvisats ha 
avsevärd större påverkan på barns kroppsuppfattning och självförtroende än bristande 
omsorg (Tata, et al., 2001). Mödrar kan ses ha en betydande påverkan på utvecklandet av 
ohälsosamma motionsvanor hos dottern genom den miljö de erbjuder dottern i 
barndomshemmet.  
 
 
Mödrars påverkan på sina döttrars positiva hälsobeteenden  

 
Positiva hälsobeteenden, precis som negativa hälsobeteenden, formas tidigt i livet. Det 
som påverkar döttrarnas positiva hälsobeteende mest är stöd från föräldrarna. Felson och 
Zielinskis (1989) studie visade att flickor i grundskoleålder påverkas i högre grad än 
pojkar av sina föräldrars beteende. Det antyds även att flickor är mer familjeorienterade 
och känslosamma än pojkar (Felson & Zielinski, 1989). Bra självförtroende är något som 
grundläggs i barndomen och har stor effekt på en individs benägenhet att uppvisa 
hälsobefrämjande beteenden (Lasky & Eichelberger, 1985). Föräldrar som upplevs som 
stöttande kommer att bygga upp självförtroendet hos sina barn vilket i sin tur leder till 
ökade hälsobeteenden. Hays, Power och Olvera, (2001) studerade socialisationsstrategier, 
som belöningar och bestraffningar, hos mexikanska mödrar med låg inkomst bosatta i 
USA vars barn uppvisade stor kunskap om konsekvenserna av matvanor och matval. 
Resultatet visade att barn vars mödrar tillät dem att ha en åsikt och ställa frågor om deras 
matval var mer troliga att visa en förståelse för matens innehåll och hur detta innehåll 
påverkar deras hälsa. Barn vars mödrar använde logik var mer troliga att ge förklaringar 
med fokus på utseende och vikt. Samma studie antyder att moderns vikt, mer än barnens 
vikt, predicerade barnens oro över sitt utseende och över sin vikt (Hays, et. al., 2001). 
Barn vars mödrar rapporterade sig uppmuntra gott uppförande med värme och omsorg 
hade benägenhet att göra näringsrika matval (Lees & Tinsley, 2000).  
     Medvetna försök att skydda barn från fetma kan skapa barn som inte vet att de ska 
sluta äta när de är mätta. En studie av barn i åldrarna tre till fem år fann man att de med 
mest kroppsfett hade de mest kontrollerande mödrarna angående mängden mat som fick 
konsumeras. Ju mer kontroll modern rapporterade sig utöva över sitt barns matvanor, 
desto mindre självreglering uppvisade barnet gentemot mat. De barn vars mödrar tillät 
dem att vara spontana i förhållande till mat, alltså att äta när de var hungriga och sluta vid 
mättnad, uppvisade däremot en naturlig instinkt för att självreglera sitt matintag (Johnson 
& Birch, 1994).  Hur döttrar uppfattade moderns kommentarer visade sig också ha en 
effekt på dotterns frånvaro av ätstörning. Unga kvinnor utan ätstörning uppfattade att 
modern kommunicerade positiva verbala meddelanden angående att äta och oro för 
vikten. Positiva meddelanden från modern verkar minska sannolikheten för ätstörning 
hos dottern. Det kan vara så att dessa meddelanden ligger till grund för skapandet av 
dotterns ideal om vikt och hälsosamma matvanor (Gross & Nelson, 2000). 
     Modern kan även bidra till positiva motionsvanor. Motion i tidig ålder har flera 
fördelar. Barn förstår redan i tidig ålder betydelsen av motion och andra hälsobeteenden i 
sina liv. Lasky och Eichelberger (1985) studerade på vilket sätt föräldrar försökte 
motivera sina barn till fysisk aktivitet. Föräldrar tillfrågades om hur de motiverade sina 
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barn till motion. Majoriteten av svaren låg i kategorin hälsobefrämjande anledningar. 
Föräldrar gav skäl såsom att motion var en ”nyttig aktivitet”, ”bra för dig”, ”ger fysisk 
kondition”, ” hjälper dig till starka muskler, ben och hjärta”. Andra svar återspeglade att 
fysisk aktivitet var en naturlig del av familjen och att barnen motionerade tillsammans 
med föräldrarna som en familjeaktivitet. Detta lägger grunden för motion i vuxen ålder 
(Lasky & Eichelberger, 1985). 
     Stödet för föräldrars socialisationseffekt på barnen är stort (Moore, Lombardi, White, 
Campell, Oliviera, & Ellison, 1991). Barn i fyra till åtta års ålder som var barn till aktiva 
mödrar var två gånger så aktiva som barn till inaktiva mödrar. Möjliga bakomliggande 
mekanismer för förhållandet mellan föräldrarnas och barnens motionsnivå inkluderar att 
föräldrarna agerar som förebilder, hela familjens deltagande i motion samt att föräldrar 
stöttar sina barn i sina motionsvanor (Moore et al., 1991). Forskning stöder att nivån av 
fysisk aktivitet i barndomen delvis kan predicera närvaron av fysisk aktivitet hos vuxna 
(Sallis, Simons-Morton, Store, Corbin, Epstein, & Faucette, 1992). Detta kan tolkas som 
att en ökning av fysisk aktivitet i barndomen för med sig en mängd fysiska, psykologiska 
och sociala fördelar. Därför är det viktigt att öka den fysiska aktiviteten hos barn vilket 
bäst görs av vuxna, deras föräldrar, som agerar som modell för sitt barn.  Bägge 
föräldrarna har givetvis en påverkan på sina barns motionsvanor. Dock kan denna 
påverkan skilja sig åt i sina verkningar såväl som metoder. Mödrar rapporterade högre 
nivåer av stöd till sina nio åringar än fäder. Trots särskiljande metoder för stöd hos 
mödrar och fäder, var alla metoder associerade med högre nivåer av fysisk aktivitet hos 
flickor. Flickor rapporterade betydligt högre nivåer av fysisk aktivitet när åtminstone en 
förälder uppvisade en hög grad av stöd till sitt barn (Davison, Cutting, & Birch, 2003). 
En predicerande faktor av fysisk aktivitet i vuxen ålder är individens historik av fysisk 
aktivitet (Finlay, Trafimow, & Villarreal, 2002). Med anledning av detta påverkar mödrar 
sina barn till motion redan i tidiga barndomsålder genom att motivera dem till fysisk 
aktivitet. Gällande fysisk aktivitet har forskningsresultat påvisat ett samband mellan 
mödrars förtroende för sitt barns fysiska kompetens och barnets självförtroende. Detta 
talar för att mödrar, genom att öka sina barns självförtroende, indirekt påverkar det 
hälsobefrämjande beteendet motion hos sitt barn (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouillad & 
Cury, 2004).    
 
 
 Syfte och frågeställningar  
 
Tidigare forskning tyder på att döttrar förvärvar ätstörningar av sina mödrar (Edmunds & 
Hill, 1999). Familjen, främst modern i flickors fall har stor betydelse för dotterns attityd 
till hälsa (Bois et al., 2004). Den större delen av forskningen har bedrivits på negativa 
hälsobeteenden som överdriven bantning och låg självkänsla. Tidigare forskning har till 
stor del bedrivits i andra länder och med kvantitativ metod. Fokus i dessa studier ligger 
på negativa hälsobeteenden. Därför har denna studie fokuserat på förvärvandet av 
positiva hälsobeteenden. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på om unga flickor 
med positiva hälsobeteenden upplever en koppling till sin mors hälsobeteenden. Genom 
att belysa moderns påverkan på dotterns hälsobeteenden kan denna studie finna viktiga 
bakomliggande faktorer till hälsobefrämjande beteende, med fokus på matvanor och 
motionsvanor.  
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Följande frågeställningar formulerades: (a) Hur upplever hälsomedvetna unga 
kvinnor att de påverkats av sina mödrars hälsobeteenden? (b) Upplever unga kvinnor en 
koppling mellan sina egna och moderns matvanor? (c) Upplever unga kvinnor en 
koppling mellan sina egna och moderns motionsvanor? (d) Upplever unga kvinnor någon 
koppling mellan mödrarnas och sina egna positiva mat- och motionsvanor? 
 

 
Metod 

 
 
Deltagare 
 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med nio unga kvinnor mellan 20-27 år. 
Dessa kvinnor tränade alla aktivt på motionsanläggningar. Ett flertal av deltagarna var 
även involverade i motionsanläggningen genom att leda motionspass eller arbeta i 
receptionen. Det enda kriteriet för medverkan i studien var att dottern bott i samma 
hushåll som modern under största delen av uppväxten. Alla deltagare utom två hade växt 
upp i samma hushåll med både mor och far. Ingen av deltagarna hade växt upp som 
ensamt barn i hushållet utan hade haft minst ett syskon. Idag hade alla deltagare utom en 
eget boende. Urvalet av undersökningsdeltagare var ett tillgänglighetsurval där deltagarna 
kontaktades av undersökningsledaren på olika motionsanläggningar.  
 
 
Material 
 
Deltagarna blev intervjuade. En intervjuguide användes vid alla nio intervjuer. Frågorna i 
intervjuguiden var semistrukturerade för att ge möjlighet till följdfrågor vid behov. 
Deltagarna tillfrågades om sina hälsobeteenden med särskild fokus på motions- och 
matvanor. Frågor ställdes även om deras upplevelse av mödrarnas hälsobeteenden under 
deras uppväxt. Exempel på intervjufrågor är: (a), Hur ser du på din vikt?  (b) Varför 
tränar du? (c) Hur var dina matvanor när du var liten? (d) Vad upplever du har påverkat 
dina matvanor? (e) Hur upplevde du din mammas matvanor när du bodde hemma? 
Genom att analysera undersökningsdeltagarnas svar kommer studien att kunna se 
eventuella kopplingar mellan kvinnornas mat- och motionsvanor och deras upplevelse av 
moderns mat- och motionsvanor. Deltagarna fick även ta del av ett missivbrev där deras 
rättigheter som deltagare i studien klargjordes. 
 
 
Procedur 
 
Unga kvinnor som tränar aktivt på motionsanläggningar i en stad i Mellansverige 
kontaktades angående medverkan i studien. Detta skedde genom att 
undersökningsledaren närmade sig unga kvinnor och gav en kort presentation av studien. 
Den information deltagarna tog del av innehöll även information om frivillighet och 
konfidentialitet. Tolv kvinnor tillfrågades varav nio ville delta i studien. Dessa nio 
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kvinnor utgjorde det slutgiltiga urvalet. Träffar bokades in med deltagarna individuellt 
och intervjuerna ägde rum över en tvåveckors period. Vid intervjutillfället fick deltagarna 
först ta del av missivbrevet där de informerades om frivillighet, konfidentiellitet samt 
rätten att avbryta sitt deltagande i enlighet med samtyckeskravet och informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2003). Deltagarna fick sedan möjlighet att ställa frågor innan intervjun 
genomfördes. Undersökningsledaren följde strukturen i intervjuguiden med fördjupande 
frågor när det fanns behov av förtydligande. Vid slutet av respektive intervju ställdes 
frågan om undersökningsdeltagaren ville ta upp något ytterligare som upplevdes vara av 
betydelse för intervjuämnet. De nio intervjuerna spelades alla in på band. Slutligen 
transkriberades intervjuerna för analys. 
 
 
Dataanalys 

 
Materialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997). Först läste 
undersökningsledaren igenom alla nio intervjutranskriberingar tills vissa dimensioner i 
materialet uppenbarade sig. Dessa dimensioner var självuppfattning, relation till modern, 
attityd till hälsa, motion samt matvanor. Varje tema tilldelades en färg varpå 
undersökningsledaren återigen gick igenom alla transkriberingar och kodade materialet 
med färg utifrån i vilken kategori undersökningsledaren ansåg att det hörde hemma.  

När kodningen var klar genomfördes en validitetskontroll genom att återkoppla till en 
intervjuperson för att se om analysen kändes relevant. Denna deltagare valdes ut 
slumpmässigt. Vid detta tillfälle informerades deltagaren om kategorierna och 
färgkodningen och fick läsa igenom den kodade transkriberingen av sin egen intervju och 
godkänna att kodningen stämde överens med vad deltagaren menade med sina svar. 
Deltagaren gav sitt godkännande. Undersökningsledaren fortsatte sedan analysen med att 
välja citat ur materialet samt sammanställa de nio transkriberingarna till ett resultat. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna kunde sammanfattas i fem dimensioner. Vissa dimensioner 
hade dessutom underkategorier.  
 
 
Självuppfattning 
 
Majoriteten av deltagarna beskrev sig själva som glada människor, positiva och aktiva. 
Ett par av deltagarna ansåg sig själva vara temperamentsfulla och envisa. Andra 
egenskaper som nämndes var bestämd, öppen, social, god lyssnare och en av deltagarna 
påpekade att hon har en tendens att sätta andras behov framför sina egna. Gemensamt för 
deltagarna när de beskrev sig själva var att fokus var på positiva egenskaper. De upplevde 
också stora möjligheter att förändra och påverka sina liv. 
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Jag känner att jag har viljan att förändra saker. Att jag har 
målsättningen, men sen lyckas jag inte alltid kan jag känna. Och 
det beror nog på….inte att jag inte vet hur jag ska göra, men att jag 
fastnar kanske i tankar och beteenden som stör liksom. Men jag har 
nog kunskapen om hur jag ska förändra många saker (IP9).  
 

De hade även en bild av sig själva som kompetenta med stor potential och möjligheter till 
förändring och de kände att de kunde påverka sina liv. De flesta av deltagarna uppvisade 
en tillfredställelse med sin egen vikt. Vikten var inte ett problem för dem. ”Min vikt är 
alldeles lagom”(IP1). Några av deltagarna beskrev sig inte vara helt överens med sin vikt 
medan endast en sa att hon definitivt inte var nöjd med sin vikt. I denna dimension fick 
undersökningsledaren information om att deltagarna verkade vara självsäkra unga 
kvinnor med självdistans och det därför är troligt att de kan tala ingående om vad de 
trodde hade format deras hälsobeteenden.  
 
 
Relation till modern 
 
Ett annat viktigt område för denna studie var deltagarnas relation till modern. Denna 
relation var överlag bra, och ingen av deltagarna hade en negativ eller ambivalent 
beskrivning av sin mor. De hade alla en bra och trygg relation till sin mor, ofta beskrevs 
hon som en nära vän och någon de själva liknade till sättet. Några av deltagarna sa att det 
hade varit på detta sätt hela livet, andra att det vuxit fram först i vuxen ålder, och att 
tonåren var jobbig i relationen till modern. En av deltagarna hade en bror som hade 
diabetes och upplevde att modern satte honom i första rummet vilket var negativt för 
hennes relation med modern. En annan deltagare upplevde sig vara vän med modern men 
beskriver detta som lite jobbigt då hennes mor gärna pratar med dottern om sina 
personliga problem.  
 
 
Attityd till hälsa 

 
Deltagarnas attityder kunde uppdelas i allmänt, motion samt mat. När deltagarna pratade 
om hur de definierade hälsa var det vissa ord som var i fokus hos samtliga deltagare. De 
talade alla om att må bra och att hälsa handlar om både det psykiska och det fysiska. De 
talade även om att ha en balans i sin träning och i sin kosthållning och att det inte ska bli 
till en besatthet. Annat som deltagarna nämnde var att hälsa betyder att inte vara stressad, 
att lyssna till kroppen och att ha energi. Ett par av deltagarna kom även in på att hälsa 
handlar om att trivas med sin livsstil och att trivas med sig själv.  

 
Först och främst egentligen att må bra i sig själv. Just nu är jag 
kanske väldigt fokuserad på det här fysiska planet av hälsa, just att 
kroppen mår bra. Både invärtes och utvärtes. Men hälsa kan man se 
mycket vidare också. Det är inte bara kroppsligt, utan mycket hur 
man känner sig mentalt. Att man inte är så stressad. Lugn, att man 
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känner ett inre lugn och kanske har ett mål i livet och så. Självkänsla. 
(IP2). 
 

Citatet visar på en enhetlig bild av hälsa som är kopplad till matvanor och motionsvanor. 
En annan del av deltagarnas attityder kunde kopplas till samhällsinformation kring mat 
och motion. Här hade individerna blandade åsikter. 
 

Men jag tycker dom programmen är riktigt bra. För det är ju en sund 
syn, dom tar ju bara in folk med BMI över 25 som verkligen behöver 
dom här förändringarna. Jag tror det är bra eftersom dom flesta 
överviktiga, ja, dom som verkligen behöver gå ner i vikt, sitter ju 
framför tv:n. (IP5).  
 
Jag tycker inte om det här med reklam, jag kritiserar det ganska 
mycket för det finns reklam om vilka flingor man ska äta på 
morgonen….´äter du dom här så kommer du att leva ett hälsosamt 
liv´. Jaha, räcker det att bara äta dom på morgonen? Jag tycker dom 
ger väldigt dåliga budskap(IP4).  

 
De som hade en positiv bild menade att media ger bra information angående hälsosamma 
matvanor och upplyser människor som behöver kunskap. Några av deltagarna tyckte att 
det är bra att media uppmärksammar hälsa och ger råd. Fitnesstidningar upplevdes ha 
positiv information kring motion då de är skrivna av experter som har kunskap om ämnet. 
De med en negativ bild menade att media gav en för snäv och inskränkt bild av vad som 
är hälsosamt. De flesta var dock splittrade och menade att viss information är bra och 
annan sämre. Överlag upplevdes samhällsinformationen om motion som bättre och mer 
hälsosam än den om matvanor, som är för fokuserad på bantning. Att deltagarna kunde 
resonera och ibland visa på en djup insikt om olika områden och olika källor så som 
myndigheter vs. media. De visade på kunskap och involvering i sin hälsa. 
 

Attityd till motion.  Majoriteten av deltagarna berättade att de tränar för att de helt 
enkelt tycker att det är roligt.   

 
Jag tränar för att jag tycker att det är kul! För att jag får ut någonting 
utav det, för att man känner sig så himla befriad och man känner hur 
man rensar kroppen. Ibland så kan det börja krypa i skinnet på mig 
för att man bara vill göra någonting. Då är det skönt att gå ut och 
springa eller köra ett pass och bara svettas ihjäl! Sen är det 
gemenskapen med alla andra. Jag tränar inte för att få magrutor, för 
att få starkare armar eller just det fysiska, det synliga. Utan jag tränar 
för att jag tycker att det är kul(IP3). 

 
Hur träning får en att må spelade in för många precis som att det är hälsosamt att träna 
och inte vara lat. Endast ett par av deltagarna talade om utseende och att de ville vara 
smala och vältränade. Några såg det som en investering för framtiden. Motion var något 
naturligt och viktigt för dem och hade ofta grundlagts tidigt, de hade lång erfarenhet av 
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att vara aktiva. Deltagarna berättade om en livsstil där de gjorde sådant som fick dem att 
må bra.  
 

  Attityd till mat. Attityden till mat var ett område där deltagarna skilde sig åt. Vissa 
hade en mer avspänd attityd till mat medan mat för vissa andra var ett laddat ämne. 

 
 Jag älskar mat, jag är inte kräsen, inte kinkig, inte kräsen. När jag 
åker utomlands vill jag jätte gärna smaka deras matkultur och lära 
mig hur dom lagar maten och så. Så jag älskar mat, det finns inte 
mycket jag inte tycker om(IP3). 

 
 ”Om jag skulle äta en godispåse kan jag inte känna att – nu är det bra, jag lägger undan 
den här, utan jag äter tills jag mår jättedåligt, tills den är slut”(IP9). Dessa citat 
exemplifierar skillnaden i attityder hos deltagarna. Man kan se det som att vissa av 
deltagarna hade en naturlig attityd gentemot mer ångestframkallande känslor hos andra. 
Alla hade ambitionen att äta hälsosamt, vilket för några av deltagarna inte kräver för stor 
ansträngning. Andra behövde ha olika principer för att äta nyttigt, det kom inte lika 
naturligt. De flesta av deltagarna menade att de åt det som de var sugna på och tyckte var 
gott medan vissa deltagare ser på mat som ett sätt att gå ner i vikt.  
 
 
Motion 
 
Alla deltagare motionerade, vilket var ett urvalskriterium för denna studie. De har alla 
varit aktiva sedan barnsben, både med en aktivlivsstil och med mer organiserad sport så 
som fotboll eller ridning. Idag är alla deltagarna aktiva inom motionsanläggningar med 
att träna samt att några deltagare även arbetar där. Träningsmängden varierar ganska 
mycket. Vissa tränar två till tre dagar i veckan medan den som tränar mest tränar varje 
dag, ibland flera pass.  ”Jag tränar fyra eller fem gånger i veckan. En till två timmar varje 
gång. Blandar väldigt mycket kondition och styrka.”(IP1). ”Jag kommer att träna tills 
kroppen säger ifrån”( IP3). Det förekom en del vardagsmotion hos deltagarna vilket 
innebär att de hade en balanserad och varierad träning. Endast en deltagare beskrev att 
hon endast tränar styrka och ingen kondition för tillfället. Alla ville ha en aktiv livsstil 
även i framtiden. Två av deltagarna planerade att jobba med hälsa i framtiden.  

 
Mödrarnas påverkan på motion. Vissa av deltagarnas mödrar hades nästan inte 

motionerat alls utan bara haft lite vardagsmotion. Några mödrar hade dock varit mycket 
aktiva och tränar flera gånger i veckan. Mödrarna upplevs i stort som positiva till motion 
och har stöttat döttrarna i sina träningar.  
     Deltagarna upplevde inte generellt att deras mödrar var nöjda med sin vikt. De tyckte 
att de vägde för mycket. Detta kan ses som en bidragande faktor till att vissa av 
deltagarna inte är helt tillfreds med sin egen vikt. Gemensam motion med döttrarna var 
inte så vanligt, utöver promenader. ”Promenader har vi gjort tillsammans men inte något 
specifikt på ett gym eller sådär.”(IP7). ”Hon ser väl motion som att det är bra men kanske 
inte det här med at gå på gym, tycker hon är lite onödigt. Hon ser väl lite mera 
vardagsmotion och friluftsliv”(IP9). Vissa socialisationsstrategier kunde återfinnas i 
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moderns beteende för att få dottern att motionera. Flertalet deltagare upplevde att deras 
mödrar gjorde en ansträngning för att deras döttrar skulle vara aktiva i barndomen. Flera 
hade till sina barn uttryckt vikten av att motionera och att vara med i en motionsförening. 
Några hade dock inga minnen av att modern samtalat om motion under uppväxten. Idag 
samtalar deltagarna mycket med sina mödrar om motion, men då är det mödrarna som 
ber döttrarna om råd och tips. Motion som samtalsämne är med andra ord en del av mor 
och dotterrelationen och mödrarna har gjort medvetna försök till att uppmuntra sina 
döttrar till att motionera, vilket kan vara en påverkande faktor till döttrarnas 
motionsvanor.  

   
Övrig påverkan på motion. Familjen som helhet var central i intervjuerna. Minst en 

person i varje deltagares familj hade motionerat, oftast fadern eller ett syskon. Motion 
hade alltid funnits i deltagarnas hem även om inte modern varit den största motionären i 
familjen. 

 
Mamma och pappa har alltid varit engagerade i att vi ska gå ut och 
leka och få frisk luft och sådär, men det är inte så att vi regelbundet 
har gått ut och spelat minigolf eller nått sånt. Det har varit mer att 
pappa går ut och spelar fotboll nu och vi kanske tittar på (IP3). 

 
Hemmet har alltså varit en betydande faktor för utvecklandet av motionsvanor men det 
går inte alltid att särskilja moderns påverkan från faderns eller familjens som helhet.  
När deltagarna berättade om vad de tror har påverkat deras motionsvanor var det ofta inre 
faktorer de tog upp, som en vilja att vara smal, att de blir sporrade av resultaten eller att 
det är ett eget intresse. En deltagare hade skolios och nämnde detta som en anledning till 
att hon motionerade. Skolgymnastiken och social gemenskap nämndes som faktorer 
utifrån. ”Från starten tror jag att det kommer från mina kompisar, för jag har tränat sen 
jag var tio år, då började jag med fotboll och det är tack vare mina kompisar. Sen dess har 
det bara trappats upp”(IP6). Deltagarna hade inspirerats av vännernas träning och den 
information de fått om motion i närmiljön. Kompisar nämndes som den starkaste 
påverkansfaktorn. Döttrarna nämnde många faktorer utanför sin mor som en påverkande 
faktor till deras motionsvanor. Däremot var de flesta faktorerna inom familjen, vilket 
innebär att motionsvanorna hos deltagarna kanske har påverkats av familjen i sin helhet 
och inte specifikt av modern. Deltagarna nämnde även anledningar helt utanför hemmet 
vilket visade att motionsvanor och attityd hos kvinnor antagligen inte är uppbyggda av 
endast en faktor utan av en kombination av många faktorer, både inifrån hemmet och 
utifrån. 
 
 
Matvanor  
 
Ett annat relevant område var deltagarnas matvanor. I barndomen beskriver deltagarna 
sina matvanor som överlag nyttiga. ”Dom var nog ganska, alltså sunda, kan man säga så? 
Mycket husmanskost, blandat med asiatiskt, ja kanske som jag äter nu, inte så mycket 
godis, inte mycket chips och sånt”(IP1). De flesta är uppväxta på husmanskost med lite 
mer onyttig mat till helgen En deltagare hade exempelvis som familjetradition att äta 
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pizza varje fredag. Matvanorna var regelbundna och grönsaker bjöds i viss utsträckning. 
Variationer fanns givetvis mellan deltagarna. I en familj var maten ofta halvfabrikat 
medan en annan deltagare växte upp i ett antroposofiskt hem där de åt mest vegetariskt 
och ekologiskt. I en familj var maten emellertid enformig. 
 

Korv med bröd kommer jag ihåg också. En sommar åt vi korv med 
bröd varenda dag. En måltid var annorlunda men en var alltid korv 
med bröd. Under en hel sommar. Det har tagit mig tio år att börja äta 
korv med bröd igen!(IP4). 

 
Samma deltagare som berättade om detta ansåg sina matvanor idag vara väldigt 

dåliga. Hon menade att hon har en medvetenhet om at hon vill äta nyttigt men är alldeles 
för förtjust i skräpmat och till och med anser sig vara sockerberoende. De andra 
deltagarna var mer nöjda med sina matvanor idag. De äter ganska nyttigt överlag men 
unnar sig något extra gott ibland och har därför en hälsosam syn på mat. ”Jag är väldigt 
noga med allt jag äter. Det är väldigt viktigt för mig att äta på rätt tidpunkter och alltid 
mellanmål och sådär ”(IP8). Några av deltagarna berättade att dessa matvanor bara faller 
naturligt för dem och de inte behövde anstränga sig så mycket. Vissa av de andra 
kvinnorna sa att den nyttiga livsstilen var en ganska stor ansträngning för dem. En av 
deltagarna upplevde att hon tröstäter. Deltagarna ville ha en bra kosthållning i framtiden, 
i många fall till och med bättre än de som de har idag. Samtliga hade en ambition att 
upprätthålla hälsosamma kostvanor.  

 
Mödrarnas påverkan på matvanor. Mödrarna i denna studie hade enligt deltagarna 

goda matvanor. De hade en medvetenhet om att äta hälsosamt och regelbundet. Flera av 
mödrarna beskrevs som att de åt mycket frukt och grönsaker och drack mycket vatten. En 
av mödrarna var gammalmodig i sin syn på mat och använde mycket grädde och åt 
hemodlade råvaror, medan andra mödrar hade bantat och använt speciella dieter enligt 
viktväktarna.  Deltagarna upplevde sina mödrars matvanor som både positiva och 
negativa. ”Hon har bara varit fokuserad på sina bantningskurer och det har varit att - det 
ska du inte äta, typ”(IP4). 

 
Rätt så bra faktiskt, det var inte så mycket grädde i maten, inte så 
mycket olja. Hennes matvanor det var att hon åt och äter väldigt 
mycket frukt. Hon är duktig på det där, duktigare än mig. Hon 
dricker mycket vatten också, så om man säger i grunden är det helt 
ok (IP3).  

 
Som helhet beskrevs mödrarna ha nyttiga matvanor men att de ibland unnade sig efterrätt 
och i ett fall kunde en moder stilla hungern eller suget på kvällarna genom att äta råa 
korvar ur kylskåpet. Mödrarna hade talat mycket med sina döttrar om matvanor som 
socialisationsstrategi. Samtal om matvanor var vanligare i barndomen än samtal om 
motion. Mödrarna hade givit döttrarna råd såsom att äta alla måltider och undvika socker. 
En mor talade om vikten av att uppmärksamma skillnaden mellan sug och hunger. Flera 
av döttrarna uppmärksammade kopplingen mellan moderns matvanor och de egna. ”Hon 
överförde väl sina matvanor på oss, för man ska äta upp allting, man ska äta grönsakerna 
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först”(IP9). ”Jag tror att hon har använt maten lite grann som jag har gjort, lite för att 
trösta sig själv. Så det kan vara därifrån lite av det beteendet kommer. Faktiskt”(IP2).  
Det kan även föreligga en koppling mellan att mödrarna anstränger sig för att leva 
hälsosamt och döttrarnas planer på att bibehålla en nyttig kosthållning genom livet.  
Sambandet mellan modern och dotterns matvanor upplevdes av döttrarna som starkare än 
sambandet med motion. 
 

Övrig påverkan på matvanor. Hemmet i sin helhet, utöver endast moderns påverkan, 
var centralt även i formandet av deltagarnas matvanor.  Godis var förbjudet på 
vardagarna i de flesta hushållen vilket deltagarna beskrev som något som levde sig kvar i 
deras vanor som vuxna.  
     Faktorer som formar matvanor återfanns utanför hemmet också, främst i form av 
kompisar och relationer med andra.  För de som arbetade med hälsa hade detta också en 
betydande påverkan, dock var detta en påverkansfaktor som trädde in i deltagarnas liv i 
senare ålder och inte funnits sedan barndomen, vilket kan betyda att en sådan påverkan 
tillkommer senare i livet och fungerar genom att bygga på det som deltagaren fått med 
sig i barndomen. Medias påverkan och rädsla för fetma var också faktorer som deltagarna 
upplevde hade påverkat deras matvanor. En koppling fanns också mellan motionsvanorna 
och matvanorna. ”Det har nog faktiskt med träningen att göra. Det har blivit lite som en 
ond cirkel, ju mer man tränar desto mer resultat man ser ju och då vill jag inte förstöra 
dom med dålig mat”(IP8). Det fanns alltså många faktorer utanför hemmet, både i 
barndomen och i vuxen ålder, som deltagarna upplevde som formande av deras matvanor. 

 
 

Diskussion 
 
Tidigare forskning har undersökt negativa hälsobeteenden såsom ätstörningar och om det 
finns ett samband mellan individernas mödrar och uppkomsten av ätstörning. Denna 
undersökning, i motsats till mycket av den tidigare forskning som gjorts på området, hade 
för syfte att undersöka unga kvinnors positiva hälsobeteenden och om det finns en 
subjektivt upplevd koppling mellan moderns mat- och motionsvanor och dotterns vanor. 
Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats. Urvalet av deltagare var personer 
som kan anses ha ett sunt levnadssätt, de tränar regelbundet och har rekryterats på gym 
för att tillhöra en grupp som tränar ofta. Deltagarna hade positiva attityder till hälsa och 
lever hälsosamt. Deltagarna beskrev även sina matvanor som sunda och äter på 
regelbundna tider och försöker undvika sötsaker. Denna studie kan därför utgå ifrån att 
deltagarna i denna studie generellt har positiva hälsobeteenden med fokus på matvanor 
och motionsvanor. Även deras attityd till hälsa kan betraktas som hälsosam då de beskrev 
hälsa som ett inre och yttre begrepp vilket är utifrån samma principer som 
världshälsoorganisationen (Världshälsoorganisationens, 2006). Syftet är att undersöka 
vad som kan upplevas som bakomliggande orsaker till deltagarnas positiva 
hälsobeteenden, främst med tanke på relationen till deras mor.  
 
 
Mödrars påverkan på sina döttrars mat- och motionsvanor 
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 Denna studie fann att de mödrar som enligt döttrarna använde sig av vad som kan tolkas 
som socialisationsstrategier angående döttrarnas matvanor hade haft en påverkan. 
Deltagarna berättade att vissa av mödrarna hade ansträngt sig för att tala med sina döttrar 
om mat under deras uppväxt. De hade talat med sina döttrar om vikten av att ha en god 
kosthållning och att exempelvis undvika socker. Detta är i enlighet med Hays, Power och 
Olvera (2001) som visat att mödrar som talar om matvanor får döttrar som visar större 
kunskap om konsekvenserna av matval, vilket antyder att mödrar som talar med sina 
döttrar om kost såsom i denna studie påverkar sina döttrars framtida kosthållning. Det 
fanns flera likheter mellan Hays et als (2001) resultat och resultatet i denna studie. Dessa 
forskare antyder att moderns vikt har större påverkan på barnets oro över sin egen vikt än 
barnets faktiska vikt. I denna studie uttryckte ett flertal av deltagarna oro för att i 
framtiden gå upp i vikt. Deltagarna ansträngde sig för att äta hälsosamt och motionera för 
att inte gå upp i vikt, vilket utifrån Hays et als (2001) studie kan antas bero på att de växt 
upp med mödrar som förmedlat ett missnöje med sin egen vikt och då genom omedveten 
överföring skapa en oro för framtida viktproblem hos dottern. 

Deltagarna försökte finna en balans i vardagen gällande kosthållning, de åt 
exempelvis onyttigheter bara till helgen. Dessa vanor var ofta grundade i barndomen och 
de hade haft samma vanor hemma som de nu hade som vuxna, något som tyder på att 
uppfostran spelat en roll för deras framtida vanor. Mat var något naturligt och hade varit 
det i barndomen också, vilket stödjer tidigare forskning kring grundandet av attityd till 
mat i barndomen (Hays, Power & Olvera, 2001). 

I denna studie rapporterade döttrarna att mödrarna inte varit kritiska angående 
dotterns vikt utan endast sin egen. Dotterns vikt har inte varit ett samtalsämne i hemmet 
vilket kan ha lagt en grund till deras hälsosamma matvanor. De flesta av deltagarna 
trivdes i stort med sin egen vikt och hade endast få kritiska kommentarer. Detta visar på 
uppfattningen att vikt aldrig varit av intresse att diskutera vilket grundats i hemmet. Att 
det inte varit fokus på dotterns vikt är också en hälsoaspekt som kan grunda positiva 
framtida hälsobeteenden. Tidigare forskning har visat att kritiska kommentarer gällande 
vikt kan påverka uppkomsten av ätstörningar (Johnson & Birch, 1994).  
Deltagarna i denna studie har alla varit fysiskt aktiva sedan barnsben och var fortfarande 
aktiva med olika motionsformer. Fysisk aktivitet i barndomen kan förutspå närvaron av 
fysisk aktivitet hos vuxna (Sallis et al., 1992). Det förekom vissa försök till att uppmuntra 
fysisk aktivitet hos sina döttrar av mödrarna i studien, ofta genom så kallade 
socialisationstrategier. Att föräldrarna är aktiva skapar ofta mera aktiva barn. Deltagarnas 
mödrar var alla aktiva i alla fall med promenader och vardagsmotion. Detta kan relateras 
till tidigare forskning som visar att barn till föräldrar som är aktiva är två gånger mer 
troliga att själva motionera än barn till helt inaktiva mödrar (Moore et al., 1991). Denna 
projektion fungerar på flera sätt. Delvis genom att döttrarna ser sina mödrars aktivitet 
under sin barndom, vilket förekom i denna studie, samt att familjen deltar i motion vilket 
också förekom i form av gemensamma promenader. Detta är i enlighet med deltagarnas 
utsagor om att de motionerat som familj samt fått en positiv attityd till motion, men just 
deltagandet i en motionsförening var eget funnet. Få av deltagarna rapporterade att 
mödrarna själva var engagerade i motionsföreningar men stöttade dock dotterns 
engagemang.  

Att uppmuntra sina barn till fysisk aktivitet fungerar också som ett sätt att öka 
chansen för döttrarnas motion (Moore et al., 1991, Davison, Cutting & Birch, 2003) 
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vilket flera av mödrarna i denna studie gjorde genom att stödja dem i sina aktiviteter och i 
vissa fall även tala om att motion är viktigt. Flera av mödrarna skjutsade sina döttrar till 
matcher och arbetade som funktionärer vilket alla är sätt att som förälder öka chanserna 
till sina barns framtida fysisk aktivitet vilket förekom i denna studie. Därför kan det ses 
som att mödrarna har påverkat sina döttrar till fysik aktivitet genom att uppmuntra och 
stödja sina döttrar i barndomen.  
Mödrarnas påverkan på sina döttrars motionsnivå var dock mer begränsad än deras 
påverkan på matvanorna vilket kan förklaras av att motion var närvarande i flera delar av 
barnens liv än vid mat vilket sker mestadels i hemmet. En annan anledning till varför 
moderns påverkan på mat upplevdes som större kan vara att mödrarna i denna studie inte 
motionerade så mycket. Alla döttrar i studien tränar idag mer än vad deras mödrar gör 
och upplever sig även mer kunniga om motionslära. Det verkar i fallet motionsvanor vara 
mer moderns attityd till motion som har påverkat döttrarna i form av uppmuntran istället 
för att moderns beteende har fungerat som modell. Mödrarna hade däremot i flera fall 
varit mer aktiva innan de fick barn och hade en syn på motion som viktig. Trots frånvaro 
av motion hos modern under dotterns uppväxt har attityden till motion påverkat mycket. 
När döttrarna beskrev sina relationer till modern var det bilden av en stark vänskap som 
uppenbarade sig. En stark vänskap mellan mor och dotter innebär att de troligen 
identifierar sig med varandra vilket ger stöd åt att modern har överfört sina hälsovanor till 
sin dotter, samt att dottern sett modern som något av en förebild och därför anammat 
dennes hälsobeteenden (Felson & Zielinski, 1989, Lasky & Eichelberger, 1985). 
 

 
Andra bakomliggande faktorer till deltagarnas hälsobeteenden 

 
Deltagarna upplevde att deras matvanor var starkt bundna till deras motionsvanor. När de 
motionerade mycket så upplevde de att matvanorna automatiskt blev bättre. Tidigare 
studier har påvisat en koppling mellan matvanor och motionsvanor, då sporter kopplade 
till vissa kroppsideal kan vara en bakomliggande faktor till ätstörningar (Torstveit & 
Sundgot-Borgen, 2004, Vardar et al., 2007). Annus et al. (2007) visar att barndomens 
erfarenheter kan vara en stark bidragande faktor till utvecklandet av ätstörning. Resultatet 
i denna studie fann anledningar till deltagarnas matvanor från flera delar av deras liv 
såsom kompisar och media. Därmed kan det antas att grunden till en individs matvanor 
kan formas på många olika sätt och att det ibland kan krävas endast en erfarenhet för att 
lägga grunden till ett beteende som visar sig i vuxen ålder. Det betyder att de 
bakomliggande orsakerna till matvanor, både hälsosamma matvanor samt ätstörning, är 
komplexa och kan uppkomma som ett resultat av flera delar av en persons liv från både 
hemmet och utifrån.  

Det finns även bakomliggande orsaker till uppkomsten av motionsvanor från flera 
håll i en individs liv. Detta gäller både vid hälsosamma motionsvanor och när motion når 
en överdriven nivå. I denna studie hade deltagarna positiva attityder till hälsa. De tror på 
motion och bra kostvanor som ett sätt att må bra och ha den kropp man vill ha. Kärleken 
till motion hos deltagarna gör att det är en naturlig del av deras vardag för de flesta av 
deltagarna. Detta överensstämmer med resultat från tidigare forskning som visar att en 
korrelation existerar mellan en människas tro på motion som en prediktor av vikt och 
mängden motion (Vartanian & Herman, 2006). Alltså kan det antas att kvinnorna i denna 
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studie delvis har påverkats till att motionera för att de har en tro på att motion kommer att 
ha den effekt på deras liv som de önskar.  
Individerna som deltog i denna studie upplevde sig ha en god självuppfattning och ett 
starkt självförtroende. De beskriver att de kan påverka sina liv och att de har god 
självinsikt. Dessa personlighetsdrag kan vara ytterligare en predicerande faktor till nivån 
av motion i deltagarnas liv. När det gäller ohälsosamma motionsnivåer återfinns dessa 
ofta hos individer med dålig självuppfattning (Finlay, Trafimow & Villarreal, 2002). Det 
visar att hälsa genom goda matvanor och träning går hand i hand med en god 
självuppfattning. När en individ har en bra självuppfattning så är risken mindre att 
individen skaffar sig ett ohälsosamt mönster av mat och träning. Deltagarna beskrev sig 
kunna påverka saker i sina liv som är viktiga för dem. De uttrycker alla att motion och 
hälsa är en prioritet i deras liv, vilket påvisar en koppling mellan deltagarnas självkänsla 
och strävan efter att leva hälsosamt (Bois et al, 2004).    

 .  
 
Kritisk granskning och validitet 
 
Denna studies frågeställning kan upplevas som för smal för att få fram tydliga resultat. 
Fokus lades på modern då studier har visat att modern har större påverkan på 
hälsobeteenden hos sina barn, särskilt döttrar, än vad fäder har (Carpenter, 1990; Hibbard 
& Pope, 1983). Detta har visat sig särskilt gälla för dotterns matvanor (Gross & Nelson, 
2000; Wertheim et al., 2002) Dessa studier måste kritiskt granskas av flera anledningar. 
Några av studierna var gamla vilket kan innebära att de inte stämmer i dagens samhälle. 
Samtliga studier är från andra länder såsom USA och Frankrike, vilket också kan minska 
relevansen av deras resultat i Sverige. I Sverige kan andra normer råda och vid närmare 
undersökning skulle kanske inte dessa resultat vara giltiga. Därför kan man argumentera 
för att frågeställningen för denna studie borde ha handlat om föräldrar och inte gjort 
avgränsningen till mödrar. Den baserades på studier som kanske inte kan anses gälla i 
Sverige idag. Denna kritik får stöd av att flera av deltagarna i denna studie pratar om sin 
familj som en helhet och i några fall sa deltagaren att hon upplevde sig som mer påverkad 
av sin fars hälsobeteenden än moderns. Det fanns motsägelsefulla utsagor i deltagarnas 
intervjuer. På den direkta frågan om de upplevde att modern påverkat deras 
hälsobeteenden svarade samtliga deltagare att de inte upplevde moderns påverkan som så 
stor.  Dock i intervjuerna sade sig deltagarna vara lika sina mödrar till sättet och beskrev 
sina beteenden och attityder som lika sin mors. Denna motsägelse försvårade tolkningen 
av materialet och ger större utrymme för feltolkning av undersökningsledaren.  

Som alltid vid kvalitativ ansats är undersökningsledarens bias ett hot mot studiens 
validitet. Undersökningsledaren har i detta fall varit medveten om sin förförståelse och 
tagit detta i beaktande vid analysen. För att minimera risken för undersökningsledarens 
bias kan det vara lämpligt att vid framtida studier vara flera undersökningsledare. Steg för 
att öka analysens validitet har tagits i denna studie genom återkoppling till en 
intervjuperson för att se om analysen upplevdes som relevant. Då denna intervjuperson 
upplevde att analysen var i enlighet med vad hon menat vid intervjutillfälle, ökar detta 
tillförlitigheten och säkerställer att undersökningsledaren inte feltolkat materialet. 

Analysen i denna studie kan också tänkas ha visat på andra resultat om intervjuerna 
hade varit mer djupgående. Deltagarna varierade mycket i hur utförligt de svarade på 
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frågorna, vilket kan innebär att inte alla deltagare delgav all relevant information för 
studien. Detta skulle kunna ha förhindrats genom flera förtydligande frågor i 
intervjuguiden. Intressant för framtida studier vore även att titta på om resultaten kan 
överföras till andra hälsobeteenden än bara matvanor och motionsvanor. Fungerar 
modern som en påverkande faktor bakom andra hälsobeteenden såsom rökning eller 
alkoholkonsumtion? 

Studiens validitet kan vara begränsad eftersom deltagarna ombads att tala om sin 
barndom och om moderns hälsobeteenden i sin barndom. En faktor som kan skapa 
problem är att det kan vara svårt att minnas hur vardagen såg ut när man var barn och det 
kan minska reliabiliteten. Risk finns både för att relevant information har glömts bort 
samt att deltagarna vid tillfälle av detta använder sig av utfyllnad som kanske inte är 
sanningsenlig. Det kan även anses att den information som undersökningsledaren fick 
tillgodo var för knapp för att svara på frågeställningarna med god reliabilitet. 

Undersökningen har god samstämmighet med tidigare forskning där forna resultat 
kan kännas igen i resultatet av denna studie.  Ett tomrum i forskningen blir fylld med 
denna studie eftersom fokus i tidigare forskning har legat mer på negativa 
hälsobeteenden. Det förekommer nästan ingen forskning om uppkomsten av positiva 
hälsobeteenden och kopplingen till föräldrar samt att den forskning som finns inte är 
bedriven i Sverige, vilket när det rör sig om samhällsfenomen innebär att resultaten 
kanske inte är generaliserbara till svenska samhället. Denna studie utforskar därför ett 
aktuellt ämne som kan bidra med att upplysa det svenska samhället om hur man kan få 
bukt med den växande ohälsan genom att belysa kunskap som kan hjälpa mödrar att ge 
sina döttrar grunden till en positiv syn på hälsa. 

 
 
Slutsatser 
 
Resultatet från denna studie har god samstämmighet med vad tidigare forskning har att 
säga om uppkomsten av matvanor och motionsvanor. Deltagarna i denna studie upplevde 
att det fanns en koppling mellan sina hälsobeteenden och sina mödrars. Deltagarna menar 
att modern hade en betydelse i uppkomsten av deras hälsobeteenden vad gäller både 
matvanor och motion men i deltagarnas upplevelse är hennes påverkan större på deras 
matvanor än motionsvanor. Denna påverkan kan ske både genom socialisation av 
dotterns hälsobeteenden samt genom iakttagande och härmande av moderns egna 
hälsobeteenden. Deltagarna upplevde dock inte moderns påverkan på deras 
hälsobeteenden som den starkaste påverkan på deras mat och motionsvanor men beskrev 
sina matvanor som lika de i barndomshemmet och sin attityd till motion som lik moderns.  

Tidigare forskning är fokuserat på negativa hälsobeteenden och att dessa överförs 
från mor till dotter. Denna studie med sin fokus på det positiva har visat att moders 
påverkan är högst gällande i positiva hälsobeteenden också. Denna studie har även varit 
fokuserad mer på deltagarnas upplevelser vilka inte har stått i centrum i tidigare 
forskning vilket innebär att denna studie lyfter individen. Tidigare forskning har studerat 
familjer där hälsobeteenden studeras hos individer som fortfarande är barn. Denna studie 
tittar på samma fenomen men tar in perspektivet om dessa hälsobeteenden finns kvar ini 
vuxen ålder vilket inte har lyfts i andra studier. Här visar resultatet på att moderspåverkan 
finns med på hälsobeteenden från barndom till vuxenålder.  
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Trots att denna studie visar på att modern har stor betydelse för uppkomsten av sin 
dotters hälsobeteenden kan det inte antas att modern är den enda eller ens största 
påverkande faktorn för formandet av hälsobeteenden. Särskilt i hemmet är det svårt att 
särskilja påverkansfaktorer från varandra: - vad som är moderns påverkan och vad som är 
faderns eller syskonens. Därför skulle ett tydligare resultat antagligen fås om familjen 
studeras i sin helhet. Faktorer utanför hemmet spelar också in och det är omöjligt genom 
denna studie att påpeka vilka faktorer som väger tyngst.  

 För att summera kan man säga att det upplevs en koppling mellan mor och dotters mat- 
och motionsvanor men att sambanden inte alltid känns så starkt av döttrarna. Däremot så 
beskriver de sig ha liknande beteenden och attityder som modern. Det är alltså viktigt att 
mödrar är medvetna om deras influens på deras döttrar och tar det på sitt ansvar att agera 
goda förebilder för att uppfostra döttrar med positiva hälsobeteenden. Genom att ha en 
positiv inställning till mat och motion som mor och förmedla denna till sin dotter genom 
både ord och handling kan man uppfostra döttrar med god hälsomedvetenhet och en god 
självuppfattning. Detta kan bidra till att minska samhällsproblem som både fetma och 
ätstörningar. 
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Appendix A 
 
Till medverkande i studien 
 
Intervjuer med kvinnor i åldern 20-30 år kommer att genomföras. Undersökningen 
genomförs av en student som läser Psykologi C vid Mälardalens högskola. Intervjuerna 
kommer att ligga som grund för studentens C uppsats.  
 
Du kommer att bli ombedd att svara på ett antal frågor om Dina hälsobeteenden samt 
frågor om Din relation till Din mamma. Dessa frågor ska hjälpa undersökningsledaren ta 
reda på vad unga kvinnor tror har påverkat deras mat och motionsvanor. 
 
Din medverkan i studien kommer att vara konfidentiell. Ingen utom 
undersökningsledaren kommer att veta vem du är. Intervjun kommer att spelas in på band 
men ditt namn kommer inte att vara tillgängligt tillsammans med bandet. Din identitet 
skyddas ytterligare av att banden kommer att förstöras när C-uppsatsen är klar. Du kan 
när som helst avbryta din medverkan i studien om du inte längre vill vara med.  
 
För att studiens kvalitet ska bli så hög som möjligt är det viktigt att Du svarar 
sanningsenligt och uttömmande på alla frågor.  
 
Om Du vill ha tillgång till undersökningens resultat eller har några frågor om studien är 
du välkommen att kontakta undersökningsledaren.  
 
Undersökningsledare: 
Megan Gallagher 
telefon: 0739-655069 
e-mail: mgr04003@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Lilly Eriksson 
Mälardalens högskola 
institutionen för samhälls- och Beteendevetenskap 
Box 883 
721 23 Västerås 
telefon: 021-10 7072 
e-mail: lilly.eriksson@mdh.se 
 
 
 

Tack på förhand för Din medverkan i denna undersökning! 
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Appendix B 
Intervjuguide: 
  

• Berätta lite kort om dig själv. 
• Om du fick beskriva dig hur skulle du beskriva dig då?  
• Känner du att du kan förändra saker som är viktiga för dig? 
• Berätta om din barndom, dina syskon och dina föräldrar. 
• Vad är hälsa för dig? 
• Vad anser du vara en hälsosam syn på mat och motion? 
• Hur ser du på den information kring mat och motion som samhället ger? 
• Hur ser du på din vikt? 
• Vad tror du att din mamma har för syn på mat och motion? 
• Tror du att din mamma är nöjd med sin vikt? 
• Hur skulle du beskriva din relation med din mamma? 
• Varför tränar du? 
• Hur ser dina motionsvanor ut idag? 
• Hur ser du att du tränar om 5-10 år? Om 20? 
• Vad tror du har påverkat dina motionsvanor? 
• Hur tränade ni i er familj när du var liten? 
• Vilka tränade i din familj? 
• De som tränade i din familj när du var liten, tränar de idag? 
• Har din mamma pratat med dig om motion under din uppväxt?/nu? 
• Har du och din mor motionerat tillsammans? 
• Hur ser dina matvanor ut idag? 
• Hur var dina matvanor när du var liten? 
• Hur tror du dina matvanor ser ut om 5-10 år? Om 20? 
• Beskriv din attityd till mat. 
• Anstränger du dig medvetet för att äta hälsosamt? 
• Vad upplever du har påverkat dina matvanor? 
• Hur upplevde du din mammas matvanor när du bodde hemma? 
• Hur såg en måltid ut i ditt barndomshem? 
• Har din mamma pratat med dig om matvanor under din uppväxt?/nu? 
• Upplever du att din mamma har påverkat dina hälsobeteenden i allmänhet? 

 
 
 
 
  
 


