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beskriva hur personalen upplever måltidssituationen i förskolan. 
Intervjuer gjordes med 14 personer som alla arbetade inom 
förskola som kock/kokerska, förskollärare eller barnskötare. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys utifrån 
vilken ett tema, två kategorier och fem underkategorier skapades. 
Huvudkategorin ”Att arbeta i medvind” beskrev hur det positiva 
hälsofrämjande arbetet gällande måltidssituationen går till i 
förskolorna medan kategorin ”Att arbeta i motvind” beskrev de 
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det hälsofrämjande arbetet. Att arbeta hälsofrämjande handlade 
främst om att lägga grunden till ett hälsosamt liv med sunda 
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which a theme, two categories and five subcategories emerged. 
The main category “To work in a flow” describes how the health 
promotion work is done, according to the meal situation, while the 
category “Battling against odds” describes the obstacles making 
the health promoting work tough; organizational, local and 
psychological. The staff wanted to give the children a healthy start 
in life, serve healthy food made from scratch, and introduce good 
food habits. They also wanted the children to be participating in 
the food process. The obstacles were many due to low health 
priority from the municipality; stress, low budget, bad knowledge 
in nutrition, and too little staff. Disapproval of food and personal 
prejudices were other problems. A conclusion of the study is that 
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Introduktion 

 
Att det skrivs, diskuteras och debatteras mycket i media, men även bland privatpersoner, 

om övervikt, kost och levnadsvanor har länge varit svårt att undgå. Övervikten ökar bland 

den svenska befolkningen och idag är mer än hälften av alla män och mer än en tredjedel 

av alla kvinnor överviktiga eller har fetma (Socialstyrelsen, 2005). Fortfarande ligger vi 

långt efter exempelvis USA i förekomst av både övervikt och fetma, men takten i vilken 

de båda diagnoserna ökar är nästan lika hög. Under 25 år har övervikten ökat med 30 % 

hos män och 20 % hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Ovan beskrivna viktökningar avspeglar sig även bland barn. De senaste 15 åren har 

förekomsten av övervikt och fetma i genomsnitt fördubblats bland svenska barn och 

ungdomar (Petersen, Brulin & Bergström, 2003). Närmare ett av fyra barn är idag 

överviktigt och detta innebär att vi inom en snar framtid, om inga insatser görs, kommer 

att ha en befolkning där 25 % av den vuxna befolkningen har varit överviktiga sedan 

småbarnsåldern (Ekelund, Ong, Linné, Neovius, Brage, Dunger, Wareham & Rössner, 

2006).  

 

Kostnaderna för behandling av överviktsrelaterade sjukdomar är idag omfattande i 

samhället. Redan år 2002 gick två procent av de totala sjukvårdskostnaderna, vilket 

motsvarar cirka tre miljarder kronor, till följdsjukdomar av fetma (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, 2002). Övervikt och fetma är ett svårbehandlat tillstånd; de 

flesta studier med interventioner mot fetma som utvärderats vetenskapligt har inte haft 

några större gynnsamma effekter (SBU, 2002). Med bakgrund av detta anser SBU (2002) 

att det är synnerligen viktigt att utveckla förebyggande strategier mot övervikt och fetma 

redan i förskole- och skolåldern. Detta för att på ett så tidigt stadium som möjligt 

grundlägga goda kost- och motionsvanor.  

 

Ovanstående rekommendation stämmer väl överens med studier som pekar på att barns 

matvanor grundläggs mycket tidigt. Redan i treårsåldern grundas de matvanor som i  

60 % av fallen följer med hela livet (Singer, Moore, Garrahie & Ellison, 1995). Maten i 

förskola och skola påverkar barns kostvanor (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). Då 

cirka 86 % av alla svenska barn i åldern ett till fem är involverade i förskoleverksamhet 

(Skolverket, 2007a) och befinner sig i en påverkbar ålder (Singer, Moore, Garrahie & 
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Ellison, 1995), är förskola och skola en viktig arena för hälsofrämjande åtgärder (SBU, 

2002).  

 

Med tanke på att förskolan har en betydelsefull roll i barns utvecklande av hälsosamma 

matvanor (SBU, 2002) är det varnande att Sveriges tandläkarförbund (2006) i en 

undersökning visar att 41 % av Sveriges förskolor inte följer Livsmedelsverkets (2007) 

riktlinjer för mat i förskolan och att 44 % fortfarande serverar sötade mellanmål flera 

gånger i veckan. Siffrorna har förbättrats från tidigare undersökningar men fortfarande 

finns mycket som behöver vidareutvecklas. I denna utveckling är personalen en viktig del 

då det enligt Sveriges tandläkarförbund (2006) i de flesta fall är de som bestämmer vad 

som serveras till mellanmål. Med bakgrund av detta anses det intressant att djupare 

studera personalens upplevelser av matvanorna i förskolan för barn i åldrarna ett till fem 

år. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur förskolepersonal upplever 

måltidssituationen i förskolan. 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma hos barn 

Idag ser vi ett ökat utbud av energitäta och näringsfattiga livsmedel på den svenska 

marknaden (Schäfer-Elinder & Von Hartmann, 2007). En grupp som tar till sig dessa 

livsmedel snabbt är barn och ungdomar och det är även i denna grupp som övervikten 

ökar mest (Socialstyrelsen, 2005). Övervikt och fetma definieras hos barn genom ett Body 

Mass Index-värde, ett värde baserat på förhållandet mellan längd och vikt. Var gränsen 

går för de båda diagnoserna varierar med barnets ålder. Flera studier stöder påståendet att 

övervikten ökar bland barn: en studie i Umeå jämförde prevalensen av övervikt bland 

skolbarn mellan sex till elva år. År 2001 hade prevalensen av övervikt fördubblats sedan 

första mätningen gjordes år 1986 och andelen med fetma hade femdubblats. Totalt hade 

28 % av barnen övervikt eller fetma (Petersen, Brulin & Bergström, 2003). I Stockholm 

visade STOPP-studien, Stockholm Obesity Prevention Project, att övervikt och fetma har 

ökat från åtta till tjugo procent bland sjuåringar sedan 1989 (Boström, Garback, Nyberg, 

Wikzén, Karpmyr & Marcus, 2004). Statens folkhälsoinstitut (FHI) har sammanställt 

Karlstads, Umeås, Västerås och Ystads kommuners datoriserade skoljournaler för att få en 

bild av överviktsproblematiken bland barn med en medelålder på 10,4 år. Andelen barn 

med övervikt varierade mellan 18,0 och 19,2 procent och andelen med fetma mellan 4,36 

och 5,31 procent i de fyra kommunerna (Lager, Fossum & Bremberg, 2005).  

 

Få studier rörande övervikt och fetma finns gjorda på yngre barn. Örebro redovisar siffror 

för övervikt och fetma på respektive 15,2 % och 4,7 % för fyraåringar (Örebro läns 

landsting, 2005). En studie av fyraåringar i Västerbotten visar att bland pojkarna hade 

13,6 % övervikt och 3,1 % fetma, medan övervikt förekom hos 16,1 % och fetma hos 6,0 

% av flickorna (Blomquist & Bergström, 2007). Vidare redovisar Marks och Svenljungas 

kommuner att antalet överviktiga fyraåringar fördubblats mellan 1987 och 2005; från 8 till 

16 procent (Primärvården och Folktandvården Södra Älvsborg, 2005). Den halländska 

Tvärsnittsstudien som gjordes på 25 % av alla halländska förskolebarn mellan noll och 

fem år visade att övervikt bland två- till femåringarna förekom hos 8,5-16,6 % och fetma 

hos 2-3,6 %. Något större andel av flickorna hade övervikt medan pojkar låg lite högre 

gällande fetma vid fyra till fem års ålder (Alm, Bergman, Dahlgren, Roswall & Tangen 

2006). 
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Att ett barn är överviktigt upp till tre års ålder innebär ingen förhöjd risk att bibehålla 

övervikten som vuxen. Dock ökar risken för att behålla övervikten gradvis med åldern. Ett 

barn som är överviktigt vid sex års ålder löper 50 % högre risk att behålla övervikten i 

vuxen ålder än ett normalviktigt barn (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel & Dietz, 1997). 

Även Valdez, Greenlund, Wattigney, Bao & Berenson (1996) visar ett starkt samband 

mellan förhöjt BMI under de första skolåren och bestående övervikt. SBU (2002) hänvisar 

till studier som visar att risken för bibehållen fetma är 80 % högre för ett överviktigt barn i 

sjuårsåldern än för ett normalviktigt barn. Med tanke på ovanstående siffror anses det 

viktigt att tidigt förebygga övervikt och behandla överviktiga barn för att undvika att de 

även som vuxna blir överviktiga (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel & Dietz, 1997). 

 

Att tidigt behandla och förebygga övervikt bland barn är även viktigt för att minska de 

hälsorisker som medföljer övervikt (Morrison, Aronson Friedman & Gray-McGuire, 

2007; Janson & Danielson, 2003; Nowicka & Flodmark, 2007 & Dietz, 1998). 

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden och 

fetma, kan grundläggas redan i mycket ung ålder och övervikt är ofta det som sätter igång 

kedjan av negativa faktorer (Morrison, Aronson Friedman & Gray-McGuire, 2007). 

Många barn med övervikt eller fetma utvecklar insulinresistens, vilket är ett förstadium till 

diabetes typ 2. Bland barn med fetma är det heller inte ovanligt med höga blodfetter och 

metaboliska problem. Dessa barn riskerar även i högre grad att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar och diabetes som vuxna (Janson & Danielson, 2003). Följdsjukdomar till 

dessa tillstånd är bland annat mag-tarmproblem, muskel- och ledvärk samt gallsten 

(Nowicka & Flodmark, 2007). De negativa effekterna av övervikt och fetma sträcker sig 

även till psykiska problem. Dåligt självförtroende, nedvärdering från allmänheten och 

mobbning på grund av övervikten ökar den sociala och mentala stressen (Dietz, 1998). 

 

Förskolan som hälsofrämjande arena 

De riskfaktorer som medföljer övervikt och fetma är ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv varnande. Det skulle betyda stora svårigheter om Sverige når samma nivå av 

övervikt och fetma som exempelvis USA. Forskare menar att förebyggande insatser måste 

inkludera många instanser i samhället såsom hemmiljön, förskola, skola, professionella, 

media, regering och industri (Flodmark, Lissau & Pietrobelli, 2005). 
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Inom dessa instanser finns insatsförslag i det underlag för handlingsplan som regeringen 

år 2003 gav Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram. Målet 

var att minska ökningen av övervikt och fetma, och därmed de allvarliga följder som dessa 

tillstånd kan orsaka, genom att skapa ett samhälle med bra matvanor och god fysisk 

aktivitet bland befolkningen. Underlaget presenterade 79 insatsförslag inom totalt 13 

politikerområden; bland andra folkhälso-, hälso-sjukvårds- och utbildningspolitik (Statens 

folkhälsoinstitut & Livsmedelsverket, 2005). Flera av insatsförslagen finns inom förskola 

och skola, där de flesta barn nås. Här finns därför möjligheten att bidra till en 

hälsofrämjande livsstil genom att förmedla kunskaper om kost, fysisk aktivitet och hälsa. 

Att servera bra och näringsriktig mat är en del i detta hälsofrämjande arbete (Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket, 2005). Även SBU (2002) har slagit fast att 

förebyggande av övervikt är möjligt, åtminstone då det gäller barn. Dock ansågs det vara 

svårt att nå livsstilsförändringar som är bestående genom enbart åtgärder i förskola och 

skola. Skolan är en viktig del i det förebyggande arbetet men för ett långvarigt och 

hållbart resultat måste hemmiljön, fritid och resten av samhället inkluderas (SBU, 2002).  

 

De flesta interventioner för en hälsofrämjande livsstil och prevention av fetma bland barn 

genomförs idag på skolnivå. En svensk metaanalys (Flodmark, Marcus & Britton, 2006) 

av skolbaserade interventioner med mål att stoppa ökningen av övervikt bland barn gav 

positivt resultat. De studerade interventionerna innehöll alla förebyggande insatser mot 

övervikt, bland annat kostomläggningar. Studien visade att i 41 % av de inkluderade 

studierna gav interventionerna positiva resultat i form av minskad eller utebliven ökning 

av övervikt. Förebyggande arbete med skolan som arena kan således ge positivt resultat 

(Flodmark, Marcus & Britton, 2006). Edmunds, Waters & Elliot (2001) har visat att vad 

barnen äter redan i förskolan har betydelse för hur högt deras BMI är. Med tanke på att 

övervikt och fetma i många fall grundläggs mycket tidigare än i skolåldern, och ger risk 

för bibehållen övervikt, behövs fler interventioner i yngre åldrar (Whitaker, Wright, Pepe, 

Seidel & Dietz, 1997). 

 

Som det ser ut idag är det inte många barn som följer Livsmedelsverkets (2008a) 

kostrekommendationer. I undersökningen Riksmaten från Livsmedelsverket (2003) om 

svenska barns kostvanor där undersökningsgrupperna var bland andra fyraåringar, blev 

slutsatsen att barn i fyraårsåldern åt för mycket godis, läsk, bakverk och snacks. Nästan en 

fjärdedel av barnens näringsintag kom från dessa livsmedel. Undersökningen visade även 
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att intaget av grönsaker var hälften så stort som det borde vara och att fiberintaget var för 

litet. Dessa resultat gör att det inte finns plats för dålig mat på förskolan. Maten måste där 

vara väl sammansatt av näringsrika livsmedel (Livsmedelsverket, 2003). 

 

I Statens folkhälsoinstituts och Livsmedelsverkets rapport (2005) uppmanas varje 

kommun att ha en policy och riktlinjer för vilken mat som serveras i skolan, att frågor om 

mat ska integreras i all undervisning och att utbildningar som leder till arbete med barn 

bör innehålla kunskap om nutrition. En kvalitativ studie om förskolepersonals attityder till 

de pedagogiska måltidernas roll i den dagliga verksamheten visade stark ambivalens bland 

personalen för hur måltiderna bäst skulle integreras i verksamheten. Personalen ansåg sig 

ha för lite kunskap om mat och nutrition vilket ledde till osäkerhet kring hur de skulle 

agera i måltidssituationen. Många hade dock en klar uppfattning om vad en pedagogisk 

måltid innebar; att hjälpa och uppmuntra barnen till självhjälp och vara en förebild. 

Förskollärarna menade att deras roll har förändrats och att de idag har större ansvar för 

maten än förr. Det finns ännu ingen välbeprövad metod för att på ett framgångsrikt sätt 

integrera måltiderna i den pedagogiska verksamheten (Sepp, Abrahamsson & Fjellström, 

2006). 

 

Att förskolepersonal bör få utbildning i kostkunskap är tydligt eftersom de viktigaste 

vuxna hälsovanorna grundläggs redan i barndomen; bland annat matvanor som senare i 

livet kan förebygga hjärt-kärlproblem, diabetes och metabolt syndrom (Young, Anderson, 

Beckstrom, Bellows & Johnson, 2003). Vanor som grundläggs i ung ålder har dessutom 

bättre långvariga resultat än de vanor som grundläggs senare i livet (Story, 1999). Barn i 

förskoleåldern tar omedvetet efter beteenden som människor runt omkring dem visar. 

Detta gäller både mat- och måltidsvanor, den mat som äts och föredras (Birch & Fisher, 

1998). En studie visade att om ett barn, som inte tyckte om grönsaker, fick titta på när 

andra barn åt grönsaker med god aptit, ökade chansen att barnet skulle smaka på och tycka 

om grönsaker (Birch, 1980). Enligt en metastudie av Cooke (2007) beror barnets 

matpreferenser till största del på i vilken utsträckning som maten är bekant. Barn tycker 

om mat de är bekanta med och äter den mat de tycker om. Tester har visat att om ett barn 

vid upprepade tillfällen fick smaka på obekant mat, ökade barnets preferens för och 

konsumtion av den specifika maten. Likadant fungerade ett försök där mödrar använde en 

exponeringsteknik för att öka barns acceptans av grönsaker. Därför menar författaren att 

ju tidigare och omfattande upplevelse av olika sorters mat, desto hälsosammare blir 
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barnets matvanor. Författaren anser att träning i olika tekniker, för att öka barns 

matacceptans, bör erbjudas professionella inom förskola (Cooke, 2007).  

 

Singer, Moore, Garrahie & Ellison (1995) påstår att matvanor grundläggs så tidigt som i 

tre- till fyraårsåldern. Genom studier av matdagböcker kunde slutsatsen dras att de barn 

som redan i treårsåldern åt grönsaker och frukt i större utsträckning gjorde det även flera 

år senare, jämfört med de barn som inte hade bra vanor i treårsåldern och som heller inte 

åt grönsaker och frukt senare i livet. Författarna menar att resultatet pekar på hur viktigt 

det är att redan i tidig ålder införa goda matvanor, eftersom de i många fall kommer att 

följa barnen resten av livet.   

 

Att tidigt grundlägga goda matvanor hos barn är Livsmedelsverkets (2007) syfte med 

rekommendationsfoldern Bra mat i förskolan. Detta är ett översiktligt och lättförstått 

informationshäfte som kan ligga till grund för vad bra mat i förskolan ska innehålla. Den 

beskriver rekommendationer för frukost, mellanmål och lunch samt barns näringsbehov. 

Även kommuners och skolchefers/rektorers ansvar för bra mat tas upp och foldern är 

därför användbar på alla nivåer inom barnomsorgen.  

 

The diffusion of innovation theory/Innovationsspridningsteorin 

Denna teori beskriver hur nya tankar och innovationer adapteras av individer och grupper 

och baseras på synsättet att vissa individer är betydligt mer öppna för anpassning än andra. 

Teorin har utvecklats genom forskning kring hur kommunicerandet av nya innovationer 

går till och därefter godkänns eller avslås av mottagaren. Fem faktorer har identifierats 

som påverkar dessa innovationers framgång hos grupper och individer: Egenskaper hos 

individer som troligen kommer att adaptera innovationen, beslutsprocessen som uppstår 

när individer eller grupper överväger att adaptera en ny innovation, innovationens 

egenskaper som kan inverka på dess mottagande, konsekvenser för individer av att 

adaptera en innovation samt kommunikationskanalerna som används i processen med en 

ny innovation. Vissa individer och grupper tar snabbt till sig nya idéer medan andra är mer 

misstänksamma mot förändring och svarar långsamt. I the diffusion of innovation theory 

är olika mottagandesätt uppdelade i fem kategorier: Innovatörerna är de två till tre procent 

som snabbast adapterar nya idéer. Tidiga adaptörer är de tio till 15 procent som brukar 

fungera som åsiktsskapare som varsamt provar ut nya idéer. Tidig majoritet är de 30 till 
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35 procent av befolkningen som är försiktiga och fundersamma kring nya idéer men som 

ändå adapterar dem tidigare än andra. Sen majoritet består av 30 till 35 procent som är 

skeptiska och bara kommer att ändra sig när de ser att andra gör det samt ser fördelarna 

med förändringen. De återstående tio till 20 procenten är de som är mest konservativa och 

tycker om att hålla fast vid gamla tankar och sätt att utföra olika saker på. De ändrar sig 

först när en ny idé har blivit allmänt accepterad. Dessa procentsatser överensstämmer med 

hur det ser ut i befolkningen och vid förändring och införande av nya idéer är det viktigt 

att avläsa på målgruppen vilken typ av adapterare de är och utifrån det planera insatser för 

att på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt införa och förankra nya idéer (Nutbeam & 

Harris, 2004).  

 

Kommunen som beslutsfattare för måltidssituationen i förskolan 

Enligt skolskjutssamordnaren/utredaren på barn- och ungdomsförvaltningen (intervju 7 

februari, 2008) finns i den aktuella kommunen inget kostpolitiskt program eller policy för 

kosten i förskolan. Detta är något som det finns planer på att arbeta fram men inget är i 

dagsläget bestämt. Ett kostpolitiskt program kan innehålla regler för hur maten planeras, 

näringsberäknas, hanteras, vad som köps in och så vidare (Livsmedelsverket, 2007). En 

matsedel upprättas av en kostchef inom en kommunal enhet som har ansvar för maten i 

skolan. Maten näringsberäknas dock inte i dagsläget. Den satta matsedeln följs även ofta 

av förskolor eller som grund om förskolan har egen kock. För mellanmål finns det ungefär 

samma ansvarsområden. Om förskolan får sin mat levererad från annat kök är det 

personalen på den aktuella förskolan som tar emot maten; antingen finns det en anställd 

som arbetar med detta eller så hjälps alla åt. På dessa förskolor ansvarar personalen även 

för tillagning av frukost och mellanmål. Finns det en kock på förskolan ansvarar denne för 

frukost och mellanmål.  

 

Från och med den 1 januari 2008 gäller godisförbud på alla förskolor och skolor i den 

aktuella kommunen. Förbudet innebär inte att allt innehållande socker ska tas bort, men 

det ska begränsas. Läsk och godis får inte förekomma; i övrigt ska sunt förnuft användas, 

onödigt socker ska tas bort och sötade mellanmål ska dras ner (Barn- och 

ungdomsnämnden, 2007).  
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Tillväxtprojektet 

Tillväxtprojektet startades 2007 av Landstinget Halland. Detta är ett populationsbaserat 

projekt innehållande flera delstudier med syftet att öka kunskapen om hälsa, livskvalitet 

och tillväxt hos småbarn i en födelsekohort. Projektet har som mål att både utifrån ett 

föräldraperspektiv och ett medicinskt/socialt perspektiv öka förståelsen för barns hälsa, 

tillväxt samt tillväxt- och näringsbalans. Slutgiltiga resultat av studierna väntas år 2014 

och ska i framtiden användas på BVC och ligga till grund för vilken roll BVC ska ha som 

föräldrautbildare när det gäller matfrågor för att förebygga övervikt hos små barn. 

Studiernas resultat ska kunna förbättra kostrådgivningen på BVC, ge underlag till lämplig 

kostinformation och råd vid introducerandet av ny mat och skapandet av rutiner kring 

matsituationer. Ett interventionsprogram, skapat utifrån ett primärpreventivt och 

promotivt perspektiv, speciellt riktat till småbarnsföräldrar syftar till att pröva huruvida en 

tidig intervention mot hotande övervikt i 3-4 årsåldern kan vara en framgångsrik strategi 

för att motverka den form av fetma som grundläggs redan i barndomen (Alm, Bergman, 

Dahlgren, Roswall, & Tangen, 2006). 

 

Tillväxtprojektet fokuserar på barn i åldrarna noll till fem år. Då det är samma åldersgrupp 

som återfinns i förskolan ansågs det intressant att studera läget även här för att få en 

helhetsbild av problemet, därav denna uppsats. 

 

Metod 

Forskningsansats 

För att få tydlig bild av hur förskolepersonal upplever matvanorna i förskolan användes en 

kvalitativ metodik. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys 

utvecklades inledningsvis för att kunna användas av massmedieforskare som hade behov 

av att kunna hantera stora mängder data. Idag finns det två typer av innehållsanalys; dels 

den kvantitativa, som fortfarande används inom medieforskning (Graneheim & Lundman, 

2004) och dels den kvalitativa som används för att tolka texter inom bland annat 

beteendevetenskap och humanvetenskap (Graneheim & Lundman, 2008). 

 

Kvalitativ innehållsanalys utgår ifrån uppfattningen att det är betraktaren som avgör vad 

som är sanning. Då detta innebär att omvärlden anses som komplex betyder detta att en 
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text som analyseras ska ses i sitt sammanhang. Detta innebär att i tolkningen av en text, 

som utgår från en person, ska tolkaren vara medveten om personens historia, vilka 

livsvillkor som förekommer samt vilken kultur personen lever i (Graneheim & Lundman, 

2008). 

 

I kvalitativ innehållsanalys växlar forskaren mellan närhet och distans och är, till skillnad 

från den kvantitativa forskaren, medskapare i forskningsprocessen. Vid observationer 

deltar forskaren till viss del i det som studeras medan forskaren i narrativa intervjuer 

stimulerar intervjupersonens berättande utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. På 

så sätt deltar forskaren i skapandet av materialet (Graneheim & Lundman, 2008). 

Kvalitativa intervjuer kräver även att samarbete och förståelse föreligger mellan forskare 

och deltagare (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

För analysprocessen inom den kvalitativa innehållsanalysen används ett antal begrepp. En 

analysenhet kan vara till exempel hela intervjuer eller observationsprotokoll. En domän är 

en del av texten som handlar om något specifikt, till exempel en del av texten som hör 

ihop med ett visst tema i intervjuguiden. En meningsenhet är en del i texten som är 

meningsbärande. Det kan vara ord, meningar och stycken som hör ihop genom att 

innehållet är detsamma (Graneheim & Lundman, 2008). Under analysens gång används 

meningsenheterna och abstraheras och kondenseras. Kondenseringen gör texten kortare 

och mera lättarbetad, medan det väsentliga innehållet fortfarande finns kvar. När 

kondenseringen är färdig abstraheras den, vilket innebär att innehållet lyfts till en högre 

logisk nivå. Då den kondenserade texten abstraheras förses den med koder, vilka sedan 

blir till kategorier och teman. Att skapa koder är kärnan i kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Koderna beskriver kortfattat en meningsenhets innehåll 

och med hjälp av koder ges möjlighet för forskaren att se på sina data på ett nytt sätt 

(Graneheim & Lundman, 2008).   

 

Då arbetet med koderna är färdigt sammansätts de koder med liknande innehåll till 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2008). Koderna som bildar en kategori ska ha något 

gemensamt samtidigt som innehållet i kategorierna måste vara helt skiljt från innehållet i 

andra kategorier. Inga data ska kunna hamna i mer än en kategori, det får inte finnas 

någon risk att data ska hamna mellan två kategorier. Inga data som svarar på syftet får 

heller uteslutas på grund av att det saknas en lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 
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2004). För att sammanbinda innehållet i kategorierna skapas huvudkategorier. I en 

huvudkategori placeras de kategorier som sammanbinds av en röd tråd eller något som 

förekommer i kategori efter kategori och kan betraktas som det manifesta innehållet i 

texten. Som ett sista steg i kvalitativ innehållsanalys skapas ett tema som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ger uttryck för det latenta innehållet i texten. 

 

Informanter 

Intervjupersonerna bestod av personal från 14 olika förskolor i den aktuella kommunen. 

Förskolorna var geografiskt spridda i kommunen och fanns inom kommunens fem 

skolområden. Intervjupersonerna hade tre olika yrkesbeteckningar; kokerska/kock, 

förskollärare samt barnskötare. I det närmaste samma antal intervjuer gjordes med varje 

yrkesgrupp. Ett strategiskt urval av personal inom förskolan gjordes genom att 

skolområdescheferna inom respektive område kontaktades via e-post och, i två av fallen, 

även via telefon för att ge sitt samtycke till att författaren kontaktade förskolorna. Två av 

skolområdescheferna lät även rektorerna ge sitt samtycke och valde därför ut ett antal 

rektorer inom sitt område. Dessa kontaktades via telefon och valde ut förskolor som 

författaren fick kontakta. Alla förskolor kontaktades personligen via telefon av författaren 

och en förfrågan om intresse att delta gick ut. Därefter skickades ett meddelande ut via e-

post till respektive förskola som beskrev studiens syfte och genomförandesätt. 

Förskolorna kontaktades därefter inom en vecka och angav då om någon i personalen ville 

delta i studien eller inte. Totalt kontaktades 19 förskolor. Informanterna bestod av 14 

personer varav 13 kvinnor och en man med en medelålder på 46 år (variationsvidd 30 - 62 

år). En intervju blev dock oanvändbar då mp3-spelarens batteri tog slut, vilket upptäcktes 

först efter intervjun. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes av författaren med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

med intervjuguide. Intervjuerna ägde, med två undantag, rum i ett enskilt rum på 

informantens arbetsplats. En intervju ägde rum i ett enskilt utrymme på Högskolan i 

Halmstad och en annan intervju ägde rum i ett icke enskilt rum på informantens 

arbetsplats. För att underlätta för informanterna att känna sig fria att berätta ställdes 

öppningsfrågor: Kan du berätta om förskolans matvanor? Berätta om dina upplevelser av 

matvanorna på förskolan? Hur upplever du dina möjligheter att påverka vilken mat som 

 11



serveras och vad barnen äter? Vilka tankar har du kring matens betydelse för barnens 

hälsa. Dessa frågor följdes sedan upp med följdfrågor som till exempel; Kan du utveckla 

det mer? Hur tänker du då? Vad tror du det beror på? 

Intervjuerna varade mellan 35-65 minuter och spelades in med en mp3-spelare. Därefter 

transkriberades materialet ordagrant personligen av författaren.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med innehållsanalys som metod. Intervjuerna skrevs ordagrant 

ut av författaren från de inspelade intervjuerna. Därefter genomlästes alla intervjuer 

noggrant för att få en större förståelse för vad den sammantagna intervjun hade för 

innebörd. En kort sammanfattning skrevs. I nästa steg av dataanalysen markerades 

meningsenheter som svarade på studiens syfte. Innebörden i meningsenheterna 

kondenserades, vilket gjorde texten kortare men ändå med samma innehåll. Därefter 

klipptes meningsenheterna ut och fördelades i grupper med samma innebörd, vilka gavs 

förtydligande namn, och blev koder. Av koderna skapades underkategorier och kategorier. 

Utformning och innehåll ändrades flera gånger under analysens gång. Utsagorna ”Jag stod 

alltid o stekte fisk och panerade från grunden. Det gör jag faktiskt inte längre. Inte nu för 

det hinns inte med..” och ”Frukten är svindyr nu. Den är så dyr nu så vi vet inte hur vi 

ska fortsätta” ledde till underkategorin ”Organisatoriska hinder” som i sin tur placerades i 

kategorin ”Att arbeta i motvind”. Kategoriernas innehåll sammanfattades av ett tema för 

att beskriva materialets latenta innehåll. Se figur 1. 
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Tema Balansering av möjligheter mot inre och yttre hinder 

Kategori Att arbeta i medvind Att arbeta i motvind 

Underka
tegori 

Att lägga grund 
till hälsosamma 

kostvanor 

Att nå framgång 
i måltidssituationen 

Organisatoriska 
hinder 

Lokala hinder Psykologiska 
hinder 

Koder - Påverka barn till 
sunda kostvanor. 
- Påverka 
hemmet till bra 
kostvanor. 
- Näringsrik mat 
lagad från 
grunden. 
- Skära ner på 
socker. 
- Inte vara en 
bidragande faktor 
till barnfetma. 

- Att ha en 
kock/kokerska på 
stället. 
- Servera 
barnvänlig mat. 
- Göra måltiden 
lustfylld. 
- Få barnen att 
smaka 
- Lära i samband 
med mat. 
 

- Stress och 
tidsbrist. 
- Regler och 
budget sätter 
gränser. 
- Nedskärning av 
kökspersonal. 
- Brist på 
utbildningar och 
riktlinjer. 
- Hälsa ej något 
prioriterat. 

- Att känna låg 
påverkansmöjli
ghet. 
- Att känna 
missnöje med 
mat och 
variation.  
- Att få fraktad 
mat. 

- Att vara 
motståndare till 
nya regler och 
vanor. 
- Att vara inkörd 
i gamla 
traditioner. 
-Förutfattade 
meningar om 
barns 
matpreferenser. 

 

Figur 1: Exempel på tema, kategorier, underkategorier och koder. I modellen beskrivs 

både det manifesta och latenta innehållet i datan. 

 

Etiska aspekter 

Studien har genomförts enligt de fyra forskningsetiska principerna; Informationskravet 

innebär att informanterna ska bli informerade om deras uppgift i studien och vilka villkor 

de har att förhålla sig till. Informanterna ska även informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan att ange någon 

orsak. Samtyckeskravets innebörd är att informanterna själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Samtycke ska alltid inhämtas i undersökningar med aktiv insats av 

deltagarna. Deltagarna i en undersökning ska enligt konfidentialitetskravet ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras onåbart för obehöriga. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats från enskilda personer endast får 

användas inom forskning och ej för icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under studiens genomförande låg dessa principer som grund och 

har följts genom att deltagandet var frivilligt och informanterna informerades skriftligt om 

studiens syfte, tillvägagångssätt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

utan orsak, innan de gav sitt skriftliga samtycke till medverkan. De gavs konfidentialitet 
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då intervjuerna numrerades och inte kan kopplas till en enskild person samt att datan 

förvaras inlåst. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att informationen från studiens 

deltagare endast kommer att användas i denna undersökning och av Landstinget Halland 

som en del i Tillväxtprojektet. Studien är godkänd av den lokala etikgranskningsgruppen 

vid Sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad (diarie nr. 90-2008-507).  

 

Resultat 

Två kategorier skapades som beskrev hur arbetet på en förskola går till rörande mat och 

matvanor. Dessa kategorier benämndes: att arbeta i medvind och att arbeta i motvind. 

Utöver dessa kategorier skapades fem underkategorier som gav en bild av det manifesta 

innehållet i datamaterialet, se figur 2. 

 

 
Balansering av möjligheter mot inre och yttre hinder 

Att lägga grund till hälsosamma 
kostvanor 

 
Figur 2: Tema, kategorier och underkategorier ger en bild av arbetet rörande 

måltidssituationen på förskolan. Arbetet har potential men är styrt av inre och yttre 

hinder. 

 
Att arbeta i medvind 

 
Att arbeta i motvind 

Att nå framgång i måltidssituationen 

Organisatoriska hinder 

Lokala hinder 

Psykologiska hinder 
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Balansering av möjligheter mot inre och yttre hinder 
 
Temat beskriver det latenta innehållet i resultatet. Det berättar om de möjligheter för och 

tillfällen till ett hälsofrämjande arbete som finns om viljan och motivationen är god hos 

personalen. Samtidigt berättar temat om de inre och yttre hinder som delvis styr och 

försvårar detta arbete. Arbetet blir således balansering av dessa hinder upptill de 

möjligheter som finns. 

Att arbeta i medvind 

Denna kategori beskrev hur ett positivt arbete kring mat och måltidsvanor utfördes i 

förskolorna. Under denna kategori skapades två underkategorier; att lägga grund till 

hälsosamma kostvanor och att nå framgång i måltidssituationen. 

 

Att lägga grund till hälsosamma kostvanor 

Ett hälsoarbete med olika omfattning pågick i flera förskolor. Omfattningen berodde till 

största del på initiativ och engagemang från förskolans egen personal. Grundtanken hos 

personalen var att i tidig ålder grundlägga goda matvanor och en god inställning till mat 

som sedan skulle följa med barnet under dess uppväxt. Förskolepersonalens medvetenhet 

om matens betydelse för barnens hälsa skiljde sig åt; många fokuserade på kostens 

betydelse för tillväxt och ork medan vissa på grund av eget intresse eller utbildningar även 

var insatta i den långsiktiga betydelsen av kosten. Ett flertal informanter ansåg att antalet 

överviktiga barn hade ökat de senaste åren och ett arbete med att uppmärksamma om 

något barn var överviktigt och därefter behandla barnet mer restriktivt gällande kosten 

pågick. Att vara ett stöd till föräldrar med ett överviktigt barn var även något som flera 

informanter ville arbeta för. 

 

För att grundlägga goda matvanor serverades näringsrik mat lagad med liten andel 

halvfabrikat, sockerkonsumtionen hade skurits ned för att inte bidra till det söta som 

barnen åt utanför förskolan och nyttiga alternativ presenterades. Frukt serverades flera 

gånger dagligen och grovt bröd hade införts för att vänja barnen. Barnen uppmuntrades till 

att äta mycket grönsaker samtidigt som det lärdes ut att sött inte hör hemma i vardagen. 

Varierad mat lagad från grunden bidrog, enligt personalen, inte bara till högre 

näringsinnehåll utan också till bättre aptit hos barnen och reducerad risk för allergier och 

reaktioner mot tillsatser. Maten ansågs även leda till en större acceptans hos barnen för 
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olika maträtter, vilket kunde komma till nytta längre fram i livet. Många informanter 

trodde att förskolan hade möjlighet att påverka barnens kostvanor och hälsa i positiv 

riktning eftersom barnen spenderade större delen av sin dag på förskolan och således även 

åt de flesta mål där.  

 

Många förskolor hade sedan länge dragit ner helt eller delvis på socker och följde 

kommunens riktlinjer om ett minskat sockerintag. Flera förskolor arbetade så gott som 

helt sockerfritt med mindre undantag. Vissa förskolor serverade sylt på gröt och i fil och 

firade högtider med glass eller kakor, men i mindre mängd, medan andra helt bortsåg från 

kommunens riktlinjer. Flera förskolor hade infört födelsedagsfiranden utan socker. 

Anledningen till detta var att situationen i vissa förskolor hade blivit ohållbar; med större 

barngrupper följde fler födelsedagar, ibland flera firanden per vecka, vilket innebar för 

mycket sött. Med sockerfria födelsedagar visades barnen att fest och firande inte enbart 

behövde sammankopplas med sött, istället beställdes ofta exotisk frukt för att göra dagen 

speciell. Vissa förskolor ansåg det betydelsefullt att servera glass och godis på 

födelsedagar och högtider eftersom barnen lärde sig skillnaden mellan vardag och fest, 

medan andra menade att denna skillnad gick att lära ut även med nyttiga alternativ.  

 

Vissa informanter slog larm om att det nyttiga alternativet ibland gick överstyr, 

exempelvis när sylten till gröten eller köttbullarna togs bort. Åsikten var att dessa 

produkter inte bidrog till barnfetma samtidigt som det kunde vara svårare att få barn att äta 

exempelvis gröt utan något sött. Personalen uppmärksammade även att försöken att göra 

födelsedagsfirandena nyttiga ibland inte blev framgångsrika. Föräldrar som bidrog till 

födelsedagsfirandena på förskolan kunde, för att vara hälsosamma, bjuda barnen på 

vaniljyoghurt och fruktsallad. Kalorimängden i flera deciliter vaniljyoghurt jämfört med 

en liten glasspinne, som födelsedagsfirande tidigare bestod av, ifrågasattes då av 

personalen. 

 

Några informanter ansåg sig även ha möjlighet att påverka kostvanor i barnens hemmiljö. 

Detta gällde främst mindre förskolor med egen kökspersonal. På dessa ställen smakade 

maten hemlagad och nya smaker introducerades som barnen sedan efterfrågade i hemmet. 

Grönsaker, som föräldrarna inte trodde att barnen tyckte om, serverades och accepterades, 

föräldrar kom till förskolan och frågade om recept samt kom med förvånade kommentarer 

om mat som barnet hade frågat efter hemma.  
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”Barnen blir tjockare och barnen blir fetare och det ska inte dagis hjälpa till med, utan 

det kan dom göra hemma. Vill dom att dom ska äta massa godis eller glass eller kakor o 

sånt så får dom göra det, men det räcker hemma.”  Intervju 14. 

 

”Naturligtvis ska man fira att någon fyller år, det handlar inte om att vi ska slopa kalas o 

sådär, men jag erbjuder ett annat alternativ. Man behöver inte ha sötsaker när det är fest 

liksom.  Alltså vi hissar flaggan, det är grattiskram, kompisarna sjunger, det enda vi har 

slopat är glassen. O det som är positivt med fruktspett eller fruktsallad är ju att då får 

barnen extratid med en pedagog o man tillverkar nåt o det är kreativt. O man känner sig 

duktig o viktig o så..” Intervju 7.  

 

Att nå framgång i måltidssituationen 

För att lyckas med måltiderna krävdes att måltiden blev lustfylld och upplevdes som en 

mysig stund där barnen gavs möjlighet att smaka på allting. Tvång eller prestationskrav 

fick inte förekomma och personalen försökte göra måltidssituationen så angenäm som 

möjligt. Att tända ljus, prata om roliga saker med barnen och låta måltiden fortskrida utan 

förmaningar var metoder som användes. Stämningen som följde bidrog, enligt 

informanterna, till att barnen vågade smaka mer och åt bättre. Ett konsekvent tankesätt 

bland personalen i behandlingen av barnen kring måltiden var viktigt för att få barnens 

förtroende och skapa trygghet. Målsättningen var att alla barn skulle tycka att all mat gick 

att äta och aldrig tala illa om maten. Då barnen inte tyckte om maten var det tillåtet att 

lämna, det viktiga var att de hade smakat. Att få barnen att smaka kunde ta tid och krävde 

mycket uppmuntran och tålamod; för att barnen skulle acceptera ny mat och nya smaker 

måste maten serveras ett flertal gånger.  

 

För en lyckad måltid var det viktigt att personalen åt samma mat som barnen, samt talade 

gott om maten och vad den gjorde för kroppen och orken. Således var det viktigt med en 

god inställning till mat och dess hälsoeffekter hos personalen för att på ett positivt sätt 

kunna förmedla till barnen att allting var gott och gick att äta. Genom att personalen åt 

samma mat som barnen tog de efter de vuxnas beteende och lärde sig att smaka nya rätter 

och grönsaker. Fantasi och lekfullhet kring maten var av stor betydelse. Att kunna leka 

med maten och exempelvis göra små träd av broccolin hade inverkan på både aptiten och 

vad barnen vågade smaka. Flera informanter hade intrycket av att barnen åt bättre och mer 

varierat i förskolan än hemma. En möjlig orsak antogs vara att mat inte var samma 
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maktmedel för barnen i förskolan som hemma. Även det roliga att äta med kompisar och 

uppmärksam personal kunde tänkas vara anledningar. 

 

För att barnen skulle äta bra ansågs det viktigt att kokerskan eller kocken i första hand 

tänkte på barnen och lagade barnvänlig mat som var enkel och inte hopblandad. Många 

informanter upplevde att barnen tydligt ville se ingredienserna i maten de åt och fanns 

denna möjlighet åt de bättre. På förskolor som hade provat att ha salladen uppdelad istället 

för hopblandad upplevde personalen att barnen åt mer grönsaker istället för att sitta och 

peta bort det de inte vill ha. För att få barnen att äta mer grönsaker gömdes dessa i olika 

maträtter, i allt från bröd till gratänger, kålpudding och mixat i soppor.  

 

Måltiden ansågs vara en viktig stund för lärande; att lära barnen bordsskick, om vad maten 

gör med kroppen och var den kommer ifrån. Barnen lärde sig att ta eget ansvar i samband 

med mat samt dukning och avdukning. Detta ansågs vara en viktig förberedelse för 

skolan. Så långt det gick uppmuntrades barnen till att vara delaktiga i matlagningen 

tillsammans med kökspersonalen. Personalen ville att barnen skulle få en förståelse för att 

mat kräver arbete och inte serveras utan ansträngning. Kökspersonalen ansåg barns 

delaktighet i köket som viktigt och var i stor utsträckning positiv till medverkan från barn 

i den mån det var möjligt. Ett alternativ kunde vara att på avdelningarna sysselsätta barnen 

med enklare köksarbete såsom att skiva morötter eller gurka. 

 

Genomgående under intervjuerna fanns önskemål om kökspersonal på förskolan. Personal 

på förskolor med en kokerska/kock var tacksamma och glada för möjligheten och 

framhöll det positiva; vällagad mat, dofter som spred sig i byggnaden och framkallade 

barnens aptit, möjlighet till delaktighet i matlagningen, en kokerska/kock som berättade 

om maten och satt med vid bordet. Eldsjälar inom förskoleköken fanns som lade ner stor 

kraft och energi på att ge barnen så näringsriktig och vällagad mat som möjligt.  

 

”Om det är lite tråkigt o tyst o krystat eller… hård stämning vid matbordet så vill man ju 

inte.. då blir ju inte aptiten lika god.. det är jag helt övertygad om. Har man bra stämning 

vid matbordet så är man mer sugen.. vågar man smaka mer.. så det är väl den biten jag 

kan känna att om jag ser till att vi har det mysigt och trevligt vid matbordet så tror jag att 

dom vågar smaka o äta mer.”  Intervju 9. 
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”Blir man inte erbjuden så kan man ju heller aldrig smaka. O det är väldigt lätt att säga 

nej varje dag, att jag vill inte. Men finns det där varje dag så en dag kanske det slinker 

ner en liten bit. Jag tror att när barnen har varit här ett tag o känner den tryggheten så 

vågar dom smaka för det finns inga krav på att dom måste det. Dom flesta barnen smakar 

förr eller senare, det gör dom faktiskt.”  Intervju 8. 

 

Att arbeta i motvind 

Ibland var det svårt att arbeta åt rätt håll när det gällde matvanorna i förskolorna. Olika 

typer av hinder förelåg som försvårade, förhindrade eller omöjliggjorde arbetet. Under 

denna kategori skapades tre underkategorier; Organisatoriska hinder, lokala hinder och 

psykologiska hinder. Organisatoriska hinder beskrev de hinder som personalen inte själva 

styrde över men som de med fantasifullhet och engagemang ändå kunde påverka. Lokala 

hinder beskrev de hinder som skiljde sig mellan olika förskolor, exempelvis matkvalitet. 

Psykologiska hinder innebar problem som låg hos enskilda individer, såsom förutfattade 

meningar.   

 

Organisatoriska hinder 

Ett ofta återkommande hinder var stress och tidsbrist. Barngrupperna blev större samtidigt 

som personalen inte ökade i antal. Personalen skulle i vissa fall, utöver ordinarie 

arbetsuppgifter, ha ansvar för mottagning av mat från tillagningskök samt tillagning av 

frukost och mellanmål. Detta ledde till stressad personal och en bullrig och otrygg miljö 

följde som även avspeglade sig i matsituationen. Barnen blev stressade och åt sämre. 

Även inlärning i samband med maten försvårades. Måltiderna blev ett stressmoment och 

något som snabbt skulle överstökas. 

 

Nedskärning av kökspersonal var ett problem på flera förskolor; stress och tidsbrist ledde 

till mer halvfabrikat. Flera små förskolekök hotades av stängning. Istället levererades 

maten från stora förskolekök alternativt gymnasiekök. Denna mat upplevdes inte ha 

samma kvalitet och fick således ett sämre välkomnande av barnen med följden sämre aptit 

och motstånd till ny mat. Personalen på små förskolekök, som fungerade trots kraftigt 

nedskurna tjänster, önskade att deras framgångsrika arbete kunde uppmärksammas och tas 

tillvara. Kökspersonal begränsades även av en stram budget som ibland omöjliggjorde 

inköp av råvaror med önskvärd kvalitet samt gjorde det svårare att erbjuda barnen den 
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mängd frukt och grönt de behövde. Enligt flera informanter var halvfabrikat billigare än 

råvaror och de blev i många fall tvungna att köpa det för att få ekonomin att gå ihop. 

Önskemål fanns om att kunna köpa in mer helt kött, mer KRAV-märkta grönsaker samt 

mer närodlat. Några förskolor försökte servera mer rotfrukter och annan mat efter säsong 

för att minska på kostnaderna men även öka mängden grönsaker i maten.  

 

Både barngrupps- och kökspersonal tyckte att nya regler från miljö- och 

hälsoskyddskontoret tog tid ifrån barngruppen eller matlagningen, samtidigt som 

tjänsterna drogs ner. Reglerna bidrog även till att barn inte på samma sätt som tidigare 

fick vistas i köket. Att barnen inte fick vara delaktiga i matlagningen var en faktor som 

minskade barnens intresse och förståelse för mat. 

 

Många förskolor följde helt eller delvis kommunens rekommendationer om sockerförbud 

på förskolan. Riktlinjerna fick dock kritik för att vara luddiga och otydliga och därför 

svåra att följa. Många undantag kunde göras exempelvis vid festliga tillfällen. Detta 

skapade problem då alla hade olika definitioner på vad ett festligt tillfälle var. Hade 

riktlinjerna varit klara och tydliga menade informanterna att det inte hade funnits något 

val annat än att rätta sig efter dom. 

 

Flera informanter uttryckte önskemål om utbildning och tillgång till tydligare riktlinjer 

gällande maten på förskolan. I och med att förskolekök hade stängts fick personalen nya 

ansvarsområden såsom tillagning av frukost och mellanmål. De kände sig osäkra på sin 

kostkunskap då de saknade utbildning och hämtade därför sin kunskap från sig själva, tv 

eller media. De önskade därför tillgång till kurser eller textmaterial för att veta hur de 

skulle agera i måltidssituationen. Slutligen upplevde vissa informanter att hälsoarbete inte 

var något prioriterat från ledningen. Andra mål prioriterades och upplevdes som viktigare, 

vilket ledde till att hälsoarbete hamnade långt ner på prioriteringslistan. För att en 

förändring skulle ske krävdes ändrade värderingar från ledningen, vilket skulle möjliggöra 

för och motivera förskolepersonalen att ändra sitt arbetssätt. 

 

”Dom (barnen. förf. anm.)  blir inte lika sugna på att äta. Speciellt den här pojken som 

har ätstörning om man säger så.. som inte kan äta. Han tror jag känner av det. För.. det 

tar väldigt lång tid innan han börjar peta i maten.. att om vi satte oss ner lite lugnare så 

hade han kanske börjat peta i maten lite tidigare..”  Intervju 9. 
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”Det är pengar och tid som styr mycket. Plus att hade jag jobbat heltid så hade jag haft 

större möjlighet att få barnen delaktiga i matlagningen. Kanske inte att dom hade fått stå 

o filea kött med mig eller så men dom hade kunnat få hjälpa till att ja… fixa mellanmålet. 

Baka scones till exempel. Lägga upp pålägg på faten o så… men jag har inte så mycket 

tid.” Intervju 7. 

 

Lokala hinder 

Att på ett eller annat sätt känna missnöje med maten förekom hos vissa informanter. 

Informanterna önskade mer och fler sorters grönsaker, mindre halvfabrikat och större 

portioner. Från vissa tillagningskök fick förskolor med mottagningskök knappt några 

grönsaker och personalen önskade då mer grönsaker för att barnen skulle få se och smaka 

olika varianter. Informanterna var missnöjda med att det på matsedeln framstod som att 

grönsaker serverades när det inte gjorde det; för lite tid fanns då kvar för att tillaga egna 

grönsaker. Halvfabrikat förekom i viss utsträckning med påföljden att barnen inte åt lika 

bra. Personalen själva tyckte inte om maten och kunde på så vis inte tala positivt om den 

på samma sätt. Somliga informanter önskade mer variation på maten medan andra 

önskade att samma rätter skulle återkomma oftare då barnen glömde bort en rätt från en 

gång till en annan. Dessa informanter menade att stor variation inte var nödvändigt för 

sakens skull. Åt barnen havregrynsgröt med god aptit, varför då inte införa det fler än en 

dag i veckan? Önskemål om mer varierade mellanmål förekom på ett flertal förskolor. 

Mellanmålet ansågs av både kökspersonal och pedagoger som det näringsfattigaste målet 

som var svårast att variera utan att tillsätta socker. Vissa informanter påpekade dock att 

det främst var de vuxna som tyckte att maten var dåligt varierad. För barnens del gjorde 

det inget med samma mat något oftare. 

 

Vissa informanter kände liten möjlighet att påverka barnen då det gällde matvanor, 

eftersom det ansågs vara hemmet som stod för utformandet. Andra kände att det var svårt 

att påverka kökspersonalen till att laga den mat som önskades och att servera tillräckliga 

mängder grönsaker.  

 

”Det var mer kräm o det var ju mer nyponsoppa o blåbärssoppa o skorpor o.. man hade 

paj o vaniljsås.. alltså det var ju inte ofta men det fanns ju liksom.. det finns ju ingenting 

sånt längre.. o i och för sig. Det är väl inget man saknar så, men det måste ju finnas 

variation ändå känner jag.. det är lite tråkigt ibland.”  Intervju 6. 
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”Vi har ju skolorna som skickar mat o dom lagar ju till två-tre tusen. O då.. det blir inte 

bra  alltså.. det går liksom inte att hantera. Jag har hört dom som får maten att den inte 

är bra och jag kan tänka mig att det är svårt att om man lagar två-tre tusen portioner på 

en förmiddag att man får det bra liksom. Då blir det ju halvfabrikat.”  Intervju 14. 

 

Psykologiska hinder 

Vissa informanter uttalade sig negativt om nya vanor som att minska på 

sockerkonsumtionen. Det ansågs vara onödigt och löjligt och uppfattningen var att det inte 

hade någon betydelse eller några negativa följder om socker förekom i förskolan då 

barnen ändå åt så mycket hemma. Tankar förekom om att barn behövde socker och att det 

var synd om barn som inte fick socker i förskolan. Det fanns motstånd till förändringar 

som sockerneddragning och införande av grovt bröd samt generaliserande tankar om barn 

och mat. Exempelvis förekom tankar om att barn föredrog fiskpinnar framför vanlig fisk 

och att inga barn tyckte om gröna grönsaker, vilket medförde att ingen större energi lades 

på att uppmuntra barnen till att smaka.   

 

Somliga informanter var negativt inställda till nya sätt att fira högtider och födelsedagar, 

som att ersätta glass med fruktsallad eller fruktspett. Det ansågs konstigt att äta frukt på 

födelsedagar och likställdes med att ta bort hela firandet. Vissa informanter trodde även 

att ett avskaffande av sötsaker på födelsedagar skulle göra både barnens föräldrar och 

barnen besvikna och ledsna. Andra menade att barnen accepterade det de fick, att det var 

de vuxnas önskemål och syn på vad ett firande var som styrde vad som serverades. Några 

var på så sätt medvetna om sitt beteende men försökte inte aktivt förändra sig. 

 

”Det här med att man inte får äta godis o tårtor o glass o sånt. Den här… ja.. budet.. 

påbudet.. ja du ser den hänger inte ens uppe här. Nä men det här med att man inte får äta 

godis o.. det ska bara va tårtor o sånt vid fest. Alltså det är ju jättelöjligt.. o jaha ska inte 

barnen få ha med sig glass när dom fyller år.. för det har dom ju då.. ska dom komma med 

fruktsallad då eller hur ska vi göra? Jag tycker bara sånt är så löjligt att jag dör”  

Intervju 10. 

 

”Det är nog vi vuxna.. vi vill ha det sött. Vi tror att barnen också vill ha det så, men jag 

tror inte dom bryr sig. Jag tror inte dom har kommit in i dom vanorna än. Så då lurar vi 

ju i sockret i barnen, fast vi inte skulle göra det.”  Intervju 2. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva hur förskolepersonal upplever matsituationen i förskolan och få en 

djupare förståelse för hur arbetet går till valdes en kvalitativ metod med en intervjuguide 

som stöd. Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys. Genom hela arbetet 

eftersträvades begreppen tillämplighet, överensstämmelse, trovärdighet och noggrannhet 

för att på ett kritiskt sätt granska studiens upplägg och genomförande.  

 

Med bakgrund av studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest lämplig 

då personers upplevelser efterfrågades i syftet. Urvalsgruppen ansågs som tillämplig då 

alla informanter arbetade inom olika yrkesroller i förskolan. Undersökningsgruppen 

bestod av 14 personer som tillfrågades och tackade ja till medverkan. Ingen av 

informanterna var sedan tidigare känd av författaren. En intervju kunde inte användas i 

analysarbetet på grund av att den inte spelades in korrekt. Informanten fick besked om 

detta då felet upptäcktes. Önskvärt hade varit att fler män hade medverkat i studien men 

resultatet kan, även om kvinnor var överrepresenterade bland informanterna, ändå 

bedömas som tillämpbart då andelen manlig personal i svensk förskola endast är tre 

procent (Skolverket, 2007b). Den geografiska spridningen ansågs ge ett trovärdigt resultat 

av studien i och med att landsort och stadsort inkluderades, liksom olika stadsdelar med 

skillnader i ekonomisk status hos invånarna. 

 

För att skapa en trygg miljö för informanterna under intervjutillfället genomfördes 

intervjuerna på en plats vald av informanterna själva. I samtliga fall, utom ett, ägde 

intervjun rum på informantens arbetsplats, varav en i närvaro av förskolebarn. Avskildhet 

och tystnad hade i detta fall varit önskvärt då det kan tänkas att vissa uttalanden kan ha 

avbrutits eller förlorat delar av sitt innehåll på grund av uppmärksamhet på barnen. För att 

alla frågor skulle behandlas under intervjutillfällena användes en intervjuguide och med 

bakgrund av denna ställdes följdfrågor. Några få ändringar i intervjuguiden genomfördes 

efter den första och andra intervjun; en fråga ansågs inte relevant då den ställdes till yngre 

personal och även ordningsföljden ändrades. I efterhand beaktas att uppsatsen mycket väl 

hade kunnat behandla både kost- och rörelsevanor då tankar och funderingar om behovet 

av fysisk aktivitet förekom frekvent och är en viktig del i en hälsosam livsstil. Författaren 
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hade sedan tidigare ingen intervjuerfarenhet men intervjuerna fungerade bra och enligt 

informanterna kände de sig under intervjutillfället trygga och avslappnade. Det hände att 

informanter kom in på ämnen de inte ville skulle skrivas ut, vilket inte heller har skett. 

 

Datainsamling, transkribering av intervjuerna samt analys gjordes enskilt av författaren 

och trovärdigheten bör därför bedömas som god. Noggrannheten och överensstämmelsen 

stärktes genom att varje underkategori belystes med intervjucitat som återgavs 

okorrigerade. Tanken var att med citaten öka förståelsen för kategoriernas och 

subkategoriernas innehåll. Handledaren, med erfarenhet av kvalitativa studier deltog som 

medbedömare i hela processen. 

 

Studien är godkänd av etikgranskningsgruppen vid Högskolan i Halmstad och har därmed 

beaktats ur ett etiskt perspektiv. Alla informanter har givit sitt skriftliga samtycke och 

informerats om studiens syfte, upplägg, hur informationen har samlats in, behandlats och 

förvarats. Informanterna har haft möjlighet att innan, under och efter intervjutillfället 

ställa frågor som alla har besvarats av författaren. Informanterna var medvetna om att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att ange orsak. Konfidentialitet 

garanterades då personerna endast var kända av författaren och genom att behandlingen av 

intervjuerna gjordes på ett sätt så de inte kunde härledas till enskild person.   

 

Resultatdiskussion 

 
Att arbeta i medvind 
Denna kategori beskrev hur arbetet rörande mat och matsituationen gick till på 

förskolorna om det inte hindrades utav omkringliggande faktorer. Detta arbete kan i 

många aspekter ses som hälsofrämjande på både kort och lång sikt då syftet var att lägga 

grund till ett hälsosamt liv med sunda kostvanor samt att få måltidssituationen att fungera 

så bra som möjligt.  

 

Att lägga grund till ett hälsosamt liv 

Hur mycket arbete som lades ner på att arbeta hälsofrämjande berodde på graden av 

motivation och engagemang hos personalen i förskolorna. Det fanns eldsjälar som lade ner 

all sin kraft på att servera god och näringsriktig mat samt uppmuntra barnen till ett så 
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nyttigt ätande som möjligt, något som är viktigt och betydelsefullt med tanke på 

Livsmedelsverkets (2003) och Sveriges tandläkarförbunds (2006) undersökningar som 

visar att barn äter alltför kaloririkt och näringsfattigt. De personer som brann för sitt arbete 

var de som uppvisade bättre resultat i form av att barnen uppskattade maten mer, åt bättre 

och samt kunde se att de hade möjlighet att påverka hemmets matvanor i större 

utsträckning. Dessa personer arbetade oftast i förskolor med eget tillagningskök som hade 

en väl fungerande och hälsofrämjande måltidssituation där klagomål varken förekom från 

föräldrar eller barn. Mer arbete behövs från kommunalt håll för att ta lärdom av dessa 

förskolors framgångsrika arbete och låta dem stå som förebilder för andra förskolor. 

 

Tanken hos många informanter var att i tidig ålder grundlägga goda matvanor och en sund 

inställning till mat som skulle följa barnen i livet. Ett sådant arbete är betydelsefullt och 

kan bli framgångsrikt med hänvisning till att vanor som grundläggs tidigt i större 

utsträckning består än de vanor som grundläggs senare i livet (Story, 1999). Det 

hälsofrämjande arbetet är viktigt även för att i tidig ålder förebygga övervikt (Whitaker, 

Wright, Pepe, Seidel & Dietz, 1997). Flera informanter såg en möjlighet att vänja barnen 

till sunda matvanor och att detta är möjligt bekräftas av SBU (2002) som anser att 

förskolan har en betydande roll i utvecklandet av barns sunda matvanor.  

Många förskolor hade dragit ner på socker i olika utsträckning. Informanterna betonade att 

förskolan inte ville bidra till det söta barnen fick i sig utanför förskoleverksamheten. 

Dessa tankar överensstämmer med Livsmedelsverkets (2003) rapport om att svenska 

barns näringsintag till 25 % består av godis, bakverk, läsk och snacks. Därför behöver 

inga barn tillförsel av dessa livsmedel under tiden på förskolan. Förskolorna arbetade även 

med att föra fram nyttigare alternativ, att införa grovt bröd samt servera grönsaker och 

frukt varje dag. Att utarbeta en kost som ovanstående är enligt Daniels et al (2003) 

nödvändigt för att förebygga övervikt och minska risken för relaterade sjukdomar som 

diabetes, högt blodtryck och metabolt syndrom hos barn. Förskolepersonal har en viktig 

roll i att tillsammans med hemmet lära ut dessa sunda matvanor för att barnen även i 

framtiden ska bibehålla en hälsosam vikt.   

Några informanter tog upp problematiken kring att de nyttiga alternativen ibland gick för 

långt. Det ansågs fel att inte få servera exempelvis sylt till gröten eftersom det var svårare 

att få barnen att lära sig att äta gröt utan sylt. Pliner & Stallberg-White (2000) stödjer 

denna uppfattning genom en studie som visade att barn lättare accepterade ny mat om de 

tillsammans med maten fick något bekant, såsom sylt i detta fall. Informanterna tog även 
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upp föräldrars ibland misslyckade försök till nyttiga födelsedagsfiranden. En avvägning av 

hälsofördelar och nackdelar bör göras i de olika problemområdena, till exempel om 

barnen äter gröt med sylt eller ingen gröt alls. Olika lösningar finns som att behålla sylten 

men begränsa mängden, att göra egen sylt av mosade frysta bär med lite socker samt att 

förskolorna själva bestämmer och bjuder på det som ska serveras på födelsedagar och 

utesluter föräldrars medverkan i födelsedagsfirandet. Matglädjen får inte försvinna i och 

med att allt sött tas bort och uttalade förbud bör inte förekomma då livsmedel som helt 

förbjuds ofta blir mer efterfrågade och efterlängtade av barn (Birch & Fisher, 1999). Ett 

sätt att komma från detta är att, som flera av förskolorna gjorde, erbjuda nyttiga alternativ 

istället för att enbart ta bort och fokusera på det förbjudna.  

 
Att nå framgång i måltidssituationen 

Birch & Fisher (1998) menar att barn i förskoleåldern omedvetet tar efter beteenden från 

människor runtomkring dem. Informanterna upplevde det som viktigt att personalen åt 

samma mat som barnen under måltiderna, detta för att få en lyckad måltid där barnen tog 

efter de vuxna och lärde sig att smaka nya rätter. Även betydelsen av att äta i grupp med 

kamrater betydde enligt informanterna mycket för barnens aptit och vilja att prova nya 

rätter. Detta visade Birch (1980) genom en studie där barn smakade mer grönsaker om 

jämnåriga runt omkring dem åt med god aptit. Flera informanter upplevde att det tog tid 

för barnen att lära sig tycka om en ny maträtt och att det krävdes många försök för att få 

dem att smaka. Detta beteende kan förklaras med begreppet mat-neofobi, vilket innebär 

rädsla för ny mat. Det finns i olika grader som en skyddsmekanism hos barn för att 

undvika okänd mat som kan skada. Denna skyddsmekanism är inget som behövs i dagens 

samhälle utan är snarare något som förhindrar en varierad diet och försvårar inlärandet av 

nya matvanor (Falciglia, Couch, Siem-Gribble, Pabst & Frank, 2000). Mat-neofobi 

påverkar negativt främst intaget av grönsaker, följt av kött och frukt, vilket inte är bra ur 

ett hälsoperspektiv (Russell & Worsley, 2008). För att hantera problemet är det av 

betydelse att utöva olika metoder för att få barnen att smaka såsom att servera samma 

maträtt flera gånger inom kort tid (Birch, McPhee, Shoba, Pirok & Steinberg, 1987 

refererad i Russell & Worsley, 2008) och att servera ny och okänd mat tillsammans med 

för barnet välbekant mat (Pliner & Stallberg-White, 2000). Detta är något vissa förskolor 

tagit fasta på då de på olika sätt gömde grönsaker i olika typer av maträtter. Dock behöver 
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personalen bättre informeras om att variation på maten inte är det viktigaste utan att 

samma maträtt istället bör serveras oftare för att lättare vänja barnen. 

 

De flesta informanter önskade barnvänlig mat; bekant, enkel och ej hopblandad i grytor 

och sallader. Enligt Cooke (2007) behöver dock barn få äta obekant mat för att lära sig 

tycka om den och ju tidigare och mer omfattande upplevelse av olika maträtter, desto 

hälsosammare blir barnens matvanor. Vilket är då bäst; att servera mat som är känd och 

personalen vet fungerar hos barnen eller att lära barn tycka om ny mat i förskolan, vilket 

medför en längre invänjningsperiod? Kanske går det att servera nya smaker på ett 

barnvänligt sätt där ingredienserna är synliga. Med tanke på att barns matvanor 

grundläggs redan i tre- till fyraårsåldern (Singer, Moore, Garrahie & Ellison 1995) kan det 

vara av nytta att servera olika sorters mat som inte alltid anses barnvänlig för att öka barns 

matpreferenser, något som även stämmer överens med åtgärderna i Birch, McPhee, Shoba, 

Pirok & Steinbergs studie (refererad i Russell & Worsley, 2008) om att övervinna mat-

neofobi hos barn. 

 

Barnens delaktighet i tillagandet av mat men även medhjälp med praktiska uppgifter 

rörande själva måltiden ansågs av många som en viktig del i lärandet. Matheson, Spranger 

& Saxe (2001) visade i en studie baserad på observationer och intervjuer att barn tar efter 

måltidssituationer som de är med om hemma och i förskolan och agerar därefter liknande i 

nya måltidssituationer. Skillnaderna var stora mellan barnen i studien då de i ett 

leksakskök ombads att tillaga en måltid. Vissa barn beställde då ”hämtmat” medan andra 

lagade en måltid från grunden. Beteendet stämde väl överens med hur föräldrarna agerade 

i hemmet. På grund av detta är det av betydelse att barn får vara delaktiga på ett sätt som 

gör att de utvecklar goda vanor och beteenden. Barnens delaktighet i matlagningen kan 

således, precis som informanterna påpekade, bidra till barnens förståelse för att mat kräver 

arbete och därför i framtiden minska barnens konsumtion av snabbmat. Barns delaktighet i 

matlagning i förskolekök är tillåtet så länge arbetet övervakas och skyddskläder såsom 

förkläde används (Livsmedelsverket, 2008b). 

 
Ledord i måltidssituationen var att få barnen att just smaka men aldrig bli tvingade till 

något eller tvingas äta upp. Trygghet eftersträvades vid matbordet samtidigt som 

prestationskrav, som att äta upp, inte fick förekomma. Att ha detta tankesätt är viktigt för 
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att inte förhindra barnens förmåga att lyssna på kroppens egna signaler om hunger och 

mättnad och själva bestämma över sitt intag av mat (Rolls, Engell & Birch, 2000). En 

trevlig och lugn stämning vid matbordet bidrog enligt informanterna också till att barnen 

åt bättre och smakade mer. 

 

Att arbeta i motvind 
 

Organisatoriska hinder 

I denna kategori beskrevs de hinder som enligt informanterna på olika sätt påverkade det 

hälsofrämjande arbetet i negativ riktning. Detta var hinder som personalen själva inte 

kunde göra mycket åt då besluten kom uppifrån. Vissa informanter upplevde att hälsa inte 

var något prioriterat från ledningshåll och att en prioritering behövdes för att motivera 

personalen och få igång en satsning på hälsofrämjande arbete. Att hälsa inte anses vara 

prioriterat av ledningen är oroväckande då SBU (2002) ansåg det synnerligen viktigt med 

utvecklandet av strategier mot övervikt och fetma i förskoleåldern. Den aktuella 

kommunen har enligt skolskjutssamordnaren/utredaren på Barn- och 

ungdomsförvaltningen (intervju 7 februari, 2008) inget kostpolitiskt program eller policy 

för kosten på förskolan; något som behöver arbetas fram för att kostfrågor ska få högre 

prioritet i förskolan. Det finns även ett positivt samband mellan kommuner med 

kostpolitiskt program och bra kvalitet på förskolematen (Skolmatens vänner, 2008). Att 

arbeta hälsofrämjande kräver motiverad personal. Finns inga prioriteringar från ledningen 

med påföljande vidareutbildning är det svårt att motivera dem som inte är intresserade av 

ämnena till att arbeta aktivt med frågor kring mat och näring.  

 

Flera informanter upplevde att kraven och arbetsuppgifterna hade blivit fler samtidigt som 

barngrupperna blev större och personalmängden låg kvar på samma nivå. Med mindre 

personalresurser följde att barnen blev mindre delaktiga i matlagningen. Då Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket (2005) uppmanar varje kommun att ha en policy 

för att mat ska integreras i all undervisning går utvecklingen åt fel håll. Barnen borde 

istället integreras mer i matlagningen än tidigare. Informanterna var oroliga för att detta 

skapade en felaktig uppfattning hos barnen om att mat inte kräver arbete eller 

ansträngning, vilket i framtiden skulle leda till en större konsumtion av halvfabrikat och 

en ökande övervikt och ohälsa hos barnen då de växer upp. Informanterna ansåg 
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situationen som orättvis då vissa förskolor hade en anställd i ett mottagningskök medan 

personal på andra förskolor skulle klara av mottagandet av mat själva. Frågan ställdes vad 

det var som avgjorde om en extra personal anställdes eller inte. 

 

Nedskärningen av kökspersonal ledde till stress och tidsbrist och att mer halvfabrikat 

serverades. Förskolekök stängdes och mat levererades istället från storkök. Följden blev 

barn som åt sämre och inte ville smaka ny mat på samma sätt som då maten lagades från 

grunden i förskolan. Detta går emot insatsförslagen för bra matvanor i förskolan där bra 

och näringsriktig mat ska vara en del i det hälsofrämjande arbetet (Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket, 2005). Samtidigt hotades flera mindre förskolekök 

där verksamheten fungerade oklanderligt med engagerad personal, trots nedskärningar, 

och nöjda barn som åt bra. Personalen på dessa förskolor önskade att deras framgångsrika 

arbete kunde uppskattas och belönas istället för att ytterligare begränsas. Kökspersonalen 

hade även en lågt satt budget att hålla vilket innebar att de inte kunde köpa all frukt och 

grönt de önskade samt att halvfabrikat var billigare än att laga från grunden. För att lösa 

dessa problem kunde matsedlar upprättas efter tiden på året och kommunen ge riktlinjer 

för att servera mer säsongsanpassad mat, mer rotfrukter och mer baljväxter. 

 

Flera informanter kände sig osäkra på sin kunskap om mat och hälsa. Många informanter 

oroades av upplevelsen att antalet överviktiga barn hade ökat, vilket bekräftas av 

forskning (Petersen, Brulin & Bergström, 2003, Boström, Garback, Nyberg, Wikzén, 

Karpmyr & Marcus, 2004, Lager, Fossum & Bremberg, 2005). Informanterna ansåg det 

därför extra viktigt att arbeta för bra mat och en sund livsstil men menade samtidigt att 

detta ställde helt andra krav på dem som personal. De menade att i och med att andelen 

överviktiga barn hade ökat ville de bidra till en förbättring; något som försvårades då 

utbildning om mat och hälsa oftast saknades. Informanterna sökte också bekräftelse på att 

den mat de serverade var rätt och önskemål om utbildningar förekom frekvent. Tankar 

som dessa återfinns i Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) kvalitativa studie där 

osäkerheten var hög bland förskolepersonalen kring matsituationen. Personalen var osäker 

på hur de skulle förhålla sig till maten, något som också bekräftas i denna studie. Många 

hade fått helt nya uppgifter rörande mat och måltider och behövde vägledning och hjälp 

för att klara dessa. Att personal som ska arbeta med mat i ett hälsofrämjande perspektiv 

gör det utan utbildning går emot Livsmedelsverkets (2005) rekommendationer om att 

utbildningar till arbete med barn ska innehålla nutritionskunskap. Utbildning behövs för 
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att höja kvaliteten på arbetet rörande mat men även kunskap om olika tekniker för att öka 

barns matacceptans (Cooke, 2007). Förskolor kan satsa på hälsosam mat med mycket 

grönsaker och näringsrika livsmedel men äter inte barnen är det svårt att få ett 

framgångsrikt arbete. Informationshanteringen är även något som behöver förbättras då 

det finns tydliga riktlinjer att gå efter, såsom Livsmedelsverkets (2007) informationsfolder 

”Bra mat på förskolan”, men som få känner till. Informationen om dessa och andra 

riktlinjers existens behöver bättre nå personalen.  

 

Lokala hinder 

Personalen var på olika sätt missnöjd med maten som serverades. De önskade exempelvis 

mer grönsaker till fler måltider och mindre halvfabrikat. Informanterna påpekade att 

grönsaker sällan serverades till frukost och mellanmål. Att grönsaker serveras i sparsam 

mängd samtidigt som halvfabrikaten ökar är oroväckande och något som kräver en 

förändring om förskolorna ska kunna bidra till hälsofrämjande kostvanor hos barnen. Lite 

grönsaker och halvfabrikat går även emot riktlinjerna för maten på förskolan 

(Livsmedelsverket, 2007). Halvfabrikat ansågs av informanterna vara mindre näringsrikt 

än mat lagad från grunden och tillförs dessutom inte fibrer, mineraler, vitaminer och andra 

biologiskt aktiva ingredienser från grönsaker under måltiderna förloras ett viktigt intag av 

dessa ämnen och gör måltiden mindre näringsrik (Lampe, 1999). Även de förebyggande 

effekterna av grönsaker mot tillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, förhöjda 

kolesterolvärden och fetma försvinner (Lampe, 1999, Morrison, Aronson Friedman & 

Gray-McGuire, 2007).  

 

Mellanmålen uppmärksammades som det mål som var svårast att variera utan att använda 

socker. Mellanmålet är det mål som uppmärksammats av Sveriges tandläkarförbund 

(2006) och anses vara det största hotet mot barns hälsa. Att mellanmålen ofta är söta 

bidrar till övervikt och dålig tandstatus. Många mellanmålsprodukter innehåller för 

mycket socker, exempelvis smaksatt fil, marmelad och flingor (Sveriges 

tandläkarförbund, 2006). En översyn av dessa produkter bör ske samtidigt som vuxnas 

uppfattningar om att mellanmålen måste varieras ofta bör nedtonas.    

 

Näringsrik mat är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet i förskolorna (Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket, 2005). Att införa mer grönsaker har betydelse för 

barnens konsumtion senare i livet då barn som i treårsåldern åt grönsaker och frukt i större 
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utsträckning gjorde det även senare i livet (Singer, Moore, Garrahie & Ellison, 1995). 

Med tanke på undersökningen Riksmaten (Livsmedelsverket, 2003) där det framkom att 

en fjärdedel av fyraåringars näringsintag kom från livsmedel såsom godis, läsk och 

bakverk samtidigt som grönsaks- och fiberintag var för litet, är det av betydelse att det 

satsas på näringsrik mat med mycket fibrer och grönsaker i förskolan, som är en arena där 

det går att påverka barnen i rätt riktning då det gäller kostvanor (Perlhagen, Flodmark & 

Hernell, 2007). Personalen behöver påpeka de brister som finns ytterligare samtidigt som 

det från ledningshåll behöver prioriteras att grönsaker ska finnas tillgänglig i stor mängd 

och med variation under alla måltider på förskolan. 

 

Flera informanter kände låg möjlighet att påverka barnens matvanor utanför förskolan. De 

kände även låg påverkansmöjlighet då det gällde kökspersonalen. Här kan efterfrågas 

större samarbete mellan de olika yrkesgrupperna inom förskolan och en större förståelse 

för varandras yrkesroller för att få arbetet att fungera bättre samt att det ska vara högt i tak 

för nya tankar och funderingar.  

 

Psykologiska hinder 

De psykologiska hinder som förekom handlade om personliga tankar och värderingar som 

kunde sätta stopp för det hälsofrämjande arbetet på en hel förskola. Vissa informanter 

hade generaliserande tankar om barns matpreferenser samt motstånd till förändringar som 

exempelvis att minska på socker. Att sådant motstånd finns är olyckligt för utvecklingen 

av det hälsofrämjande arbetet inom förskolan. Utvecklingen går åt fel håll om vuxnas 

negativa tankar får styra vad barnen på förskolan äter. Enligt Innovationsspridningsteorin 

(Nutbeam & Harris, 2004) är människor olika då det gäller att ta till sig nya vanor och 

idéer. Tio till 20 procent i en grupp brukar vara konservativa och vägra förändring medan 

övriga ändrar sig inom olika tidsperioder då de får kunskap och ser det positiva i en 

förändring. I detta fall är ovanstående teori användbar då den påvisar att kunskap är källan 

till en stor grupps attitydförändring. För att ge ett bättre perspektiv behövs utbildningar 

som slår hål på generaliserande tankar som att barn inte tycker om gröna grönsaker eller 

alltid väljer fiskpinnar före vanlig fisk. Enkel information som att det krävs åtta till 12 

möten med specifik mat för att nå en acceptans hos barn (Bellows & Anderson, 2006) kan 

ge nytt perspektiv. Välutbildad personal inom kost får en förståelse för varför vissa 

förändringar bör göras och därmed höjs motivationen och sannolikheten att de kommer att 

agera som bra förebilder. Tydliga riktlinjer och mål behövs om hur hälsoarbetet på 
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förskolan ska gå till och hur all personal ska följa dem; intresse ska inte vara en avgörande 

faktor för om ett bra arbete utförs eller ej. Personalen ska genom utbildningar få den 

kompetens som behövs för att kunna lägga en grund till hälsosamma kostvanor hos alla 

barn. 

 

Problem som exempelvis att informanterna kände att föräldrar blev besvikna om 

födelsedagar inte firades på traditionellt sätt kan åtgärdas genom att en policy sätts upp 

från ledningshåll om hur födelsedagar ska firas. På så sätt blir inte firandet något som 

förskolorna själva sätter reglerna för utan firandet blir detsamma på alla förskolor.  

 

Konklusion/Implikationer 

Denna studies resultat sammanfattades med två kategorier; ”Att arbeta i medvind” och 

”Att arbeta i motvind”. Dessa sammanbinds i studiens tema vars innehåll återfinns i alla 

intervjuer: ”Balansering av möjligheter mot inre och yttre hinder”. Det finns alltid 

möjlighet att arbeta mer eller mindre hälsofrämjande gällande kosten i förskolan, men då 

arbetet hela tiden styrs av olika hinder krävs det stort engagemang och mycket drivkraft 

hos personalen för ett gott resultat. Det hälsofrämjande arbetet är ett viktigt arbete som 

kan ge betydande resultat och vinster inför framtiden, ett arbete som inte bör förringas 

eller drabbas av bristande resurser. För att det hälsofrämjande arbetet ska kunna utvecklas 

behöver förskolor som gjort ett framgångsrikt arbete uppmärksammas och tas lärdom av. 

Kommunen bör göra en tydlig prioritering av och sätta upp mål för det hälsofrämjande 

arbetet och investera i utbildning för personalen som kan fungera motivationshöjande 

samtidigt som det ger personalen en trygghet i sin yrkesroll. Detta bidrar till att ett ännu 

bättre arbete kan utföras samt att det hälsofrämjande arbetet inte känns som en extra 

börda. Kommunen bör dessutom satsa på specialutbildad personal som kan fungera som 

utbildare och medhjälpare för kommunens förskolor med hjälp i kostfrågor. För framtida 

arbete bör en översyn göras angående hur nationella riktlinjer om kosten på förskolan 

stämmer överens med hur det fungerar i praktiken. Dessutom vore det intressant att 

genomföra en kvalitativ studie bland personal på de förskolor som utmärker sig som 

hälsofrämjande gällande både kost och fysisk aktivitet. Detta för att ytterligare lyfta 

framgångsfaktorer för andra att ta del av.



Referenser 
 

Alm, B., Bergman, S., Dahlgren, J., Roswall, J. & Tangen, G. (2006). Halländska 

tvärsnitttstudien. Halmstad: Landstinget Halland.  

 

Barn- och ungdomsnämnden. (2007). En godisfri förskola och grundskola inom Barn- och 

ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Diarienummer BU 2007/0438. Halmstad: Barn- 

och ungdomssnämnden. 

 

Bellows, L & Anderson, J. (2006). Encouraging preschoolers to try new foods. Young 

children on the web. Hämtad 2008-08-03 från 

http://journal.naeyc.org/btj/200605/BellowsBTJ.pdf. 

 

Birch, L.L. & Fisher, J.O. (1998). Development of eating behaviors among children and 

adolescents. Pediatrics. 101, 539-549. 

 

Birch, L. L. & Fisher, J.O. (1999). Restricting access to foods and children's eating. Appetite. 

32: 405–419.  

 

Birch, L.L. (1980). Effects of peer model’s food choices and eating behaviors on preschoolers 

food preferences. Child development. 51, 489-496. 

 

Blomquist, H.K., Bergström, E. (2007). Obesity in 4-year-old children more prevalent in girls 

and in municipalities with a low socioeconomic level. Acta Pædiatrica. 96, 113–116. 

 

Boström, M., Garback, A., Nyberg, G., Wikzén, M., Karpmyr, M. & Marcus, C. (2004). 

STOPP: Stockholm Obesity Prevention Project. International  Journal of Obesity Related 

Metabolic Disorder. 28, suppl. 1 

 

Cooke, L. (2007). The importance of exposure for healthy eating in childhood: a review. 

Journal of human nutrition and dietetics. 20, 294-301. 

Daniels, S.R., Arnett, D.K., Eckel, R.H., Gidding, S.S., Hayman, L.L., Kumanyika, S., 

Robinson, T.N., Scott, B.J., St. Jeor, S. & Williams, C.L. (2005).  Overweight in Children and 



Adolescents - Pathophysiology, Consequences, Prevention, and Treatment. Circulation. 111, 

1999-2012. 

 
Dietz, W.H. (1998). Health Consequences of Obesity in Youth: Childhood Predictors of Adult 

Disease. Pediatrics. 101, 518-525.  

 

Edmunds, L., Waters, E. & Elliot, E.J. (2001). Evidence based management of childhood 

obesity. Evidence based paediatrics and child health. 323, 916-919.  

 

Ekelund, U., Ong, K., Linné, Y., Neovius, M., Brage, S., Dunger, D.B., Wareham, N.J. & 

Rössner, S. (2006). Upward weight percentile crossing in infancy and early childhood 

independently predicts fat mass in young adults: the Stockholm Weight Development Study. 

American journal of clinical nutrition. 83, 324–330. 

 

Falciglia, G.A., Couch, S.C., Siem-Gribble, L., Pabst, S.M. & Frank, R. (2000). Food 

neophobia in childhood affects dietary variety. Journal of American dietetic association. 100, 

1474-1481. 

 

Flodmark, C-E., Lissau, I. & Pietrobelli, A. (2005). Child and adolescent obesity: Why we 

need to fight! Acta Pædiatrica. 94, 4-7. 

 

Flodmark, C-E., Marcus, C. & Britton, M. (2006). Interventions to prevent obesity in children 

and adolescents: a systematic literature review. International journal of obesity. 30, 579-589. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 24, 

105-112. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. In: Granskär, M & 

Höglund-Nielsen, B. (2008). Hälsofrämjande kvalitativa metoder inom hälso- och sjukvård. 

(pp. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Janson, A. & Danielson, P. (2003). Överviktiga barn. Stockholm: Forum. 

 

 



Lager, A., Fossum, B. & Bremberg, S. (2005). Övervikt bland barn – nytt system för nationell 

uppföljning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

 

Lampe, J.W. (1999). Health effects of vegetables and fruit: assessing mechanisms of action in 

human experimental studies. American journal of clinical nutrition. 70, 475-490, 

 

Livsmedelsverket (2003). Riksmaten barn 2003 – Livsmedels- och näringsintag bland barn i 

Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket. 

 

Livsmedelsverket (2007). Bra mat i förskolan - Råd för förskola och familjedaghem. Uppsala: 

Livsmedelsverket. 

 

Livsmedelsverket (2008a). Kostråd för barn. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad 2008-05-15 

från: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV 

 

Livsmedelsverket (2008b). Barn i kök på förskolor, förskoleklasser, fritidshem och mindre 

skolor. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad 2008-09-30 från: 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=21266&epslanguage=SV 

 

Matheson, D., Spranger, K. & Saxe, A. (2001). Preschool children’s perceptions of food and 

their food experience. Journal of nutrition education. 33, 85-92. 

 

Morrison, J.A., Aronson Friedman, L. & Gray-McGuire, C. (2007). Metabolic Syndrome in 

Childhood Predicts Adult Cardiovascular Disease 25 Years Later: The Princeton Lipid 

Research Clinics Follow-up Study. Pediatrics. 120, 340-345. 

Nowicka, P. & Flodmark, C.E. (2007). Physical activity-key issues in treatment of childhood 

obesity. Acta Pædiatrica. 96. 39-45. 

 

Nutbeam, D. & Harris, E. (2004). Theory in a nutshel – a practical guide to health promotion 

theories. Sydney: McGraw-Hill Book Company. 

 

Perlhagen, J., Flodmark, C-E. & Hernell, O. (2007). Fetma hos barn – prevention enda 

realistiska lösningen på problemet. Läkartidningen. 104, 138-141. 

 

 



Petersen, S., Brulin, C. & Bergström, E. (2003). Increasing prevalence of overweight in young 

schoolchildren in Umeå, Sweden, from 1986 to 2001. Acta Pædiatrica. 92, 848-853.  

 

Pliner, P & Stallberg-White, C. (2000). `Pass the ketchup, please': familiar flavors increase 

children's willingness to taste novel foods. Appetite. 34, 95-103. 

 

Primärvården/ Folktandvården Södra Älvsborg. (2005). Kraftig ökning av andelen överviktiga 

barn och ungdomar i Mark och Svenljunga. Hämtad 2008-02-15 från 

http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/view.cfm?RecordID=3518 

 

Rolls, B.J., Engell, D., Birch, L.L. (2000). Serving portion size influences 5-year-old but not 

3-year-old children's food intakes. Journal of American Dietetic Association. 100, 232–234 

 
Russell, C.G. & Worsley, A. (2008). A population-based study of preschoolers’ food 

neophobia and its associations with food preferences. Journal of nutrition, education and 

behaviour. 40, 11-19. 

 

SBU (2002). SBU:s sammanfattning och slutsatser. Ur: Fetma – problem och åtgärder. 

Stockholm: SBU. 

 

Schäfer-Elinder & Van Hartmann (2007). Fetma kan förebyggas - men krafttag behövs! 

Läkartidningen. 104, 108-109. 

Sepp, H., Abrahamsson, L. & Fjellström, C. (2006). Pre-school staffs’ attitudes toward foods 

in relation to the pedagogic meal. International journal of consumer studies. 30, 224-232. 

 

Singer, M.R., Moore, L.L., Garrahie, E.J. & Ellison, R.C. (1995). The tracking of nutritient 

intake in young children: The Framingham Children’s study. American journal of public 

health. 85, 1673-1677. 

 

Skolmatens vänner (2008). Skolmatens Vänners undersökning bland 

förtroendevalda kommunpolitiker om skolmat och förskolemat april-maj 2008. Stockholm: 

Skolmatens vänner. Hämtad 2008-08-30 från: 

http://www.skolmatensvanner.se/pdf/politiker_om_skolmaltider_2008.pdf 

 

 



Skolverket (2007a). Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg totalt - barn och grupper - 

riksnivå.  Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2008-02-18 från: 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/14/85/BO_Barn%20och%20grupper_Riksniv%E5_

Tabell1Dwebb.xls 

 

Skolverket (2007b). Efterfrågade mått - förskolan. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2008-07-

10 från: http://www.skolverket.se/sb/d/1663/a/11558#paragraphAnchor4 

 

Socialstyrelsen (2005). Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket (2005). Underlag till handlingsplan för goda 

matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Stockholm och Uppsala: Statens 

folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket. 

 
Statistiska centralbyrån (2005). Svensk utbildning i internationell statistik. Örebro: Statistiska 

centralbyrån. 

 

Story, M. (1999). School-based approaches for preventing and treating obesity. International 

Journal of Obesity.  23, 43-51. 

Sveriges tandläkarförbund (2006). Kartläggning av barns mellanmål på förskolorna våren 

2006. Stockholm: Sveriges tandläkarförbund. 

 

Valdez, R., Greenlund, K.J., Wattigney, W.A., Bao, W., Berenson, G.S (1996). Use of 

weight-for-height indices in children to predict adult overweight: the bogalusa heart study. 

International Journal of Obesity. 20, 715-721. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Whitaker R C., Wright J.A., Pepe, M.S., Seidel, K.D. & Dietz, W.H. (1997). Predicting 

obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. The New England Journal of 

Medicine. 337, 869-873. 

 

 



Young, L., Anderson, J., Beckstrom, L., Bellows, L. & Johnson, S. (2003). Making new foods 

fun for kids. Journal of nutrition, education and behavior. 35, 337-338. 

 

Örebro läns landsting (2005). BHV-bladet. Örebro: Barnhälsovårdsenheten. Hämtad 2008-02-

15 från: http://www.orebroll.se/upload/Prim/Kansli/BHV/Dokument/2005%2006.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 1 
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i intervjustudie om upplevelser av 
matvanor på förskolan. 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Karin Jansson och studerar till Hälsopedagog vid Högskolan i Halmstad. Inom  

ramen för magisterkursen i folkhälsovetenskap kommer jag våren 2008 att genomföra en 

kvalitativ intervjustudie om matvanorna på förskolorna i Halmstads kommun. Denna studie 

kommer att resultera i en D-uppsats. Syfte med studien är att beskriva hur förskolepersonal 

upplever matvanorna på förskolan. För att få en bättre inblick i ämnet skulle jag vilja träffa 

dig för en intervju och ta del av dina tankar och åsikter inom området. Jag beräknar att 

intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter och de kommer att spelas in på band. 

Deltagandet i intervjustudien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ange 

orsak. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt av mig personligen.  

 
Med Vänlig Hälsning! 
 
Karin Jansson  Handledare: Lektor Gun Paulsson 
Bolmensgatan 5  Högskolan i Halmstad 
302 48 Halmstad  301 85 Halmstad 
Tel: 035 12 38 61  Tel: 035 16 76 37 
Mob: 070 56 47 120  gun.paulsson@hh.se 
karino84@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie gällande 
förskolepersonals upplevelser av matvanor på förskolan. 
 
Karin Jansson 
Folkhälsovetenskap, 91-120 hp. 
 
Jag har blivit informerad om studiens syfte, fått möjlighet att ställa frågor samt fått dem 
besvarade. Jag har fått information om hur material kommer att samlas in, bearbetas och 
förvaras. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange orsak till detta. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag samtycker till att medverka i intervjustudie om upplevelser av matvanorna på förskolan: 
 
Ort, datum_________________________________________________________________ 
 
 
Namnunderskrift_________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande_______________________________________________________ 
 
 
Telefonnr______________________________________________________________ 

 



 


	Introduktion
	Syfte

	Bakgrund
	The diffusion of innovation theory/Innovationsspridningsteorin
	Kommunen som beslutsfattare för måltidssituationen i förskolan
	Tillväxtprojektet

	Metod
	Resultat
	Att arbeta i medvind
	Att arbeta i motvind

	Diskussion
	Resultatdiskussion

	Konklusion/Implikationer

