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Sammanfattning Tidigare forskning behandlar vad och hur mycket barn äter samt 

hur mycket och på vilket sätt barn är fysiskt aktiva. Syftet med 
studien var därför att beskriva förskolepersonals syn på små barns 
rörelse- och matvanor samt på hur de kan stötta föräldrar till att 
skapa hälsosamma vanor för sina barn. Sex semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer genomfördes med personer som arbetat inom 
förskola i minst 15 år. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
diktafon vartefter de transkriberades och analyserades. Resultatet 
kunde delas in i tre kategorier: Små barns rörelse- och matvanor 
på och utanför förskola, Faktorer som påverkar små barns 
rörelse- och matvanor samt Kommunikation som stöd till 
föräldrar. Informanterna ansåg att små barn främst rör på sig 
genom organiserade aktiviteter utanför förskola. Informanterna 
ansåg att små barn äter mer på förskola än utanför, vilket kan 
förklaras av bekanta rutiner i kombination med en positiv och 
social kontext. Informanterna ansåg att de kan stötta föräldrar till 
att skapa hälsosamma vanor för sina barn genom kommunikation, 
samtidigt som de försöker få föräldrar att känna sig självständiga i 
sin föräldraroll genom att inte påpeka vad de anser är rätt eller fel. 
Då det framkom att informanterna upplever att många föräldrar är 
osäkra i sin roll och att de anser att det påverkar små barns rörelse- 
och matvanor, så vore det intressant att intervjua föräldrar om 
deras uppfattning av hur de kan stärkas i sin föräldraroll. 
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Abstract Previous studies have focused on what and how much children eat 

and also how much and in what way children are physical active. 
Therefore the aim of this study was to describe preschool teachers’ 
view of young children’s physical activity and eating habits and of 
how they can support parents to create healthy habits for their 
children. Six semi structured interviews were conducted with 
persons that have been working within preschool for at least 15 
years. The interviews were recorded with a dictating machine and 
then transcribed and analyzed. The results were divided into three 
categories: Young children’s physical activity and eating habits in 
and outside of preschool, Factors that affects young children’s 
physical activity and eating habits and Communication as support 
to parents. The informant’s believed that young children are 
mainly physical active through organized activities outside of 
preschool. The informant’s believed that young children eat more 
at preschool because of familiar routines and a positive and social 
context. The informant’s try to support parents to create healthy 
habits for their children by communicating with them, and at the 
same time they try to make parents feel independent in their role as 
parents by not pointing out right from wrong. Since the study 
showed that the informants believed that many parents are insecure 
in their role as parents and that it affects young children’s physical 
activity and eating habits, it would be interesting to interview 
parents about how they believe that they can be strengthened in 
their role as parents. 
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Introduktion 

Barns uppväxtvillkor och närmiljö är av stor betydelse för deras utveckling och framtida 

hälsotillstånd (WHO, 2008; Regeringen, 2007). De främsta bestämningsfaktorerna för barns 

hälsa är förhållanden i familj, skola och fritid (Regeringen, 2007). Barn behöver regelbunden 

fysisk rörelse och hälsosamma matvanor, eftersom det främjar sunda levnadsvanor senare i 

livet (Jansson, 2009; Livsmedelsverket, 2007). Ett för högt intag av mat och för lite fysisk 

aktivitet kan leda till hälsoproblem såsom övervikt och hjärt-kärlsjukdomar (WHO, 2004). 

 

Barn som får vara utomhus och leka och röra på sig har lättare för att sova och visar på ett 

mer positivt beteende än barn som främst vistas inomhus (Bellows, Anderson, Martin Gould, 

Auld, 2008). Det är viktigt med naturliga och variationsrika miljöer eftersom det bidrar till att 

barn blir mer avslappande samt att deras koncentrationsförmåga och motorik förbättras 

(Jansson, 2009). Utformning av utemiljöer och grönområden är av betydelse för barns 

rörelsevanor eftersom de kan uppmuntra till spontan rörelse (Region Halland, 2009). Enligt 

Pate, McIver, Dowda, Brown, och Addy (2008) är många föräldrar av uppfattningen att deras 

barn är väldigt aktiva på förskolan och skapar därför inte möjligheter eller uppmuntrar dem 

till att vara fysiskt aktiva hemma, vilket kan leda till att små barn inte rör på sig tillräckligt 

mycket. Hinder för barns rörelsevanor kan vara fysiskt inaktiva föräldrar, tidsbrist, osäker 

utomhusmiljö samt bristfällig ekonomi, medan faktorer som främjar barns rörelsevanor kan 

vara positiva förebilder och uppmuntran från omgivningen (Bellows et al., 2008). 

 

Barn rekommenderas att röra på sig minst 60 minuter per dag för att främja en god 

energibalans, koncentrationsförmåga och syreupptagningsförmåga samt för att stärka sitt 

skelett, men det är endast cirka 10-20 % av barn i Sverige som når upp till den 

rekommenderade nivån (WHO, 2008; Livsmedelsverket, 2007). Om barn får delta i olika 

fysiska aktiviteter så utvecklas deras rörelseförmåga vilket främjar en god motorik (Jansson, 

2009). Föräldrar bör uppmuntra sina barn att prova på flera olika fysiska aktiviteter så att de 

kan hitta någon som de tycker är rolig och som de därför vill fortsätta att delta i (Dwyer, 

Needham, Simpson, Heeney, 2008). Genom att begränsa stillasittande aktiviteter såsom tv-

tittande så kan övervikt och fetma bland barn förhindras (Robinson, 1999). Enligt Bellows et 

al. (2008) anser en del föräldrar att fysisk rörelse är viktigt för barns fysiska, mentala och 

emotionella hälsa, men de behöver information och råd om hur de kan stimulera sina barn till 

fysisk rörelse. 
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Barns matvanor är bättre idag än för några år sedan, vilket kan förklaras av den ökade 

konsumtionen av frukt och grönsaker, men fortfarande är det många barn som har ett för högt 

intag av fett- och sockerrika livsmedel (Becker et al., 2004). Många barn får i sig för mycket 

socker, salt och mättat fett, vilket ökar risken för dem att drabbas av övervikt, diabetes och 

hjärt- kärlsjukdom senare i livet (Livsmedelsverket, 2007). Föräldrar bör undvika att deras 

barn får i sig sötsaker, läsk och chips eftersom sådana produkter är rika på energi och har ett 

lågt näringsinnehåll (Livsmedelsverket, 2008). Många barn får balanserad kost på förskola 

men äter för mycket socker- och fettrika livsmedel hemma, föräldrar behöver därför få mer 

kunskap om hur de kan förbättra sina barns matvanor (Vásquez, Salazar, Andrade, Vásquez, 

Díaz, 2006; Matheson, Killen, Wang, Varady, Robinson, 2004). Ett sätt att spara tid för 

föräldrar är att köpa halvfabrikat, även om många är tveksamma till det på grund av att det 

ofta innehåller många tillsatsämnen (Livsmedelsverket, 2008). Barn som utsätts för media 

som förespråkar ohälsosam mat löper ökad risk att drabbas av övervikt och fetma, eftersom 

det kan ha en negativ inverkan på deras rörelse- och matvanor (Coon & Tucker, 2002). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2008) behöver barn äta regelbundet eftersom de annars kan bli så 

hungriga att de har svårt för att äta när maten väl serveras. Barn som är under två år behöver 

få mat med ungefär 2 ½ timmars mellanrum och för större barn kan det gå cirka 3 ½ timmar 

mellan målen. Ifall barn är hungriga innan det är dags att äta så kan det vara bra att ge dem en 

liten brödbit eller frukt. Barn kan ofta vara skeptiska till mat som de inte har ätit förut, det är 

helt naturligt och kallas neofobi och betyder rädsla för det som är nytt (Livsmedelsverket, 

2007).  Föräldrar behöver därför vara tålmodiga när de introducerar ny mat för barn, eftersom 

de behöver testa något nytt mellan 5-10 gånger innan de kan lära sig att tycka om det (Dwyer 

et al., 2008). Det kan vara lättare för barn att acceptera en ny rätt ifall den serveras 

tillsammans med något annat som de tycker om, exempelvis ketchup. Det finns förutfattade 

meningar om vad som är och inte är lämplig mat för barn, men föräldrar bör försöka bortse 

från dessa då barn mycket väl kan tycka om exempelvis starkt kryddad mat 

(Livsmedelsverket, 2008).  

 

Barns matvanor bör ses ur ett helhetsperspektiv, det vill säga att det är vad barn äter över en 

längre tid som är betydelsefullt – inte vad de äter vid enstaka måltider. Barn bör själva få 

bestämma hur mycket de ska äta, men det är vuxna som avgör vilken mat som ska serveras. 

Barn kan bli otrygga ifall de får för många valmöjligheter, därför räcker det att de får välja 

mellan det som serveras. Det är olämpligt att tvinga barn att äta något de inte vill eftersom det 
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oftast leder till att de tycker mindre om det (Livsmedelsverket, 2008). En del föräldrar 

använder mat som belöning eller förhandlingsmetod (McGarvey et al., 2006) men enligt 

Livsmedelsverket (2008) är ätande något naturligt och inte någon prestation, därför ska barn 

varken berömmas eller bestraffas när de äter eller inte äter. Det händer att föräldrar serverar 

mat som barn tycker om för att undvika konflikter, vilket kan leda till att variationen blir 

mindre (Livsmedelsverket, 2008). Problematiskt beteende i samband med mat, såsom att vara 

kräsen, äta oregelbundet eller för mycket, kan förekomma i mycket låga åldrar och ha 

betydelse för barns näringsintag och kroppsvikt. Därför behöver småbarnsföräldrar få 

information om hur de ska hantera sådant problematiskt beteende (Dubois, Farmer Girard, 

Peterson, 2007).  

 

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet fungerar ofta som förebilder och är av stor betydelse 

för att barn ska kunna utveckla och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Föräldrar som 

anstränger sig för att delta i fysiska aktiviteter samt tillaga hälsosam mat tillsammans med 

sina barn, lär sina barn att det är viktigt att prioritera i livet (Dwyer et al., 2008). Barn i 

förskoleålder bör inspireras till att vara fysisk aktiva på ett spontant och naturligt sätt så att de 

tycker det är roligt, gärna genom att vuxna i deras närhet föregår med gott exempel 

(Timmons, Naylor, Pfeiffer, 2007). Enligt Dwyer et al. (2008) kan barn äta hälsosam kost på 

förskolan men vägra att äta samma mat hemma, vilket kan bero på att de motiveras av att äta 

tillsammans med de andra förskolebarnen. Barn behöver äta i en positiv social kontext med 

sina familjer, dels för att kunna utveckla hälsosamma attityder och beteenden kring mat samt 

dels för att utveckla sin sociala förmåga och lära sig lämpligt beteende i samband med måltid 

(Gottesman, 2002; Livsmedelsverket, 2007). Barns intag av frukt och grönsaker påverkas av 

valmöjligheter och tillgänglighet i hemmet, men också av vad andra äter och därför är det 

viktigt att föräldrar är goda förebilder (Elfhag, Tholin, Rasmussen, 2008; Bere & Klepp, 

2004). 

 

Enligt Sandberg & Vuorinen (2008) anser förskolepersonal att föräldrar är mer osäkra i sin 

roll idag och därför är det viktigt att de kan träffas och diskutera tankar och erfarenheter. På 

förskola underlättas dialog mellan föräldrar och personal då barn ofta lämnas och hämtas vid 

olika tidpunkter, vilket kan leda till en stunds ostört samtal. När barn blir större och börjar i 

skola minskar ofta dialogen mellan föräldrar och personal eftersom det då finns mindre 

personal per barn samt då de flesta barnen lämnas och hämtas samtidigt (Sandberg & 

Vuorinen, 2008). Det är stimulerande för barns utveckling ifall föräldrar är medvetna om vad 
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deras barn lärt sig på förskola så att de får träna på det hemma, det kan även ha en positiv 

inverkan på kommunikationen mellan förskolepersonal, föräldrar och barn (Bridge, 2001). 

För att hälsosamma beteendeförändringar ska bli långvariga är det viktigt att förskolepersonal 

och föräldrar samarbetar och erbjuder lämpliga alternativ, exempelvis teater och dans för att 

främja barns rörelsevanor och inte endast traditionella sportaktiviteter (De Bock, Fischer, 

Hoffmann, Renz-Polster, 2010). Det finns goda möjligheter för förskolor att främja en 

hälsosam livsstil bland barn eftersom så många vistas där under en stor del av sin barndom, 

men det främsta ansvaret ligger ändå på hemmet och därför är det viktigt att det finns en god 

kommunikation mellan hem och förskola (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Med anledning av ovanstående beskrivning ansåg vi att det var intressant att studera 

förskolepersonals uppfattningar om små barns rörelse- och matvanor, eftersom de genom sin 

yrkesroll kan besitta värdefulla kunskaper och erfarenheter inom området. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva förskolepersonals syn på små barns rörelse- och matvanor 

samt på hur de kan stötta föräldrar till att skapa hälsosamma vanor för sina barn. 

 

 

Metod 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan djup och rik information erhållas genom kvalitativ 

metod och enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan forskaren få en förståelse för det valda 

området utifrån den intervjuades eget perspektiv genom kvalitativ forskningsintervju. Då 

syftet var att beskriva förskolepersonals syn på små barns rörelse- och matvanor samt på hur 

de kan stötta föräldrar till att skapa hälsosamma vanor för sina barn, så valdes kvalitativ 

metod genom semistrukturerade intervjuer. Några förberedda frågor formulerades utifrån 

studiens syfte, vilka utgjorde underlag för intervjuerna (se bilaga 1). 

 

Urval 

En person från Region Halland kontaktade rektorer i Hallands län för att få förslag på 

förskolor och möjliga informanter. Därefter gjordes ett strategiskt urval av fem förskolor i 

Hallands län för att få geografisk spridning. Sex informanter var villiga att delta i intervjuer. 

Två informanter hade önskemål om att en arbetskollega skulle delta som stöd vid 
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intervjutillfället. Sex intervjuer utfördes därför med totalt åtta informanter. Samtliga 

informanter var kvinnor som hade erfarenhet av arbete inom förskola i minst 15 år. Region 

Halland var endast delaktiga i början av urvalsprocessen och har därför ingen kännedom om 

informanternas identitet. 

 

Datainsamling 

Två provintervjuer genomfördes med förskolepersonal utanför studien. Vi deltog båda vid 

samtliga intervjutillfällen och turades om att vara huvudintervjuaren som ställde de flesta 

frågorna, medan den andra var mer passiv och främst ställde enstaka följdfrågor. Intervjuerna 

utfördes i ett lugnt och avskilt rum på de respektive informanternas arbetsplats. Varje 

intervjutillfälle pågick i cirka 40 minuter. En diktafon användes för ljudupptagning så att allt 

som sades vid intervjutillfället kunde dokumenteras. Några frågor var föreberedda utifrån 

studiens syfte, men följdfrågor tillkom utifrån respektive informanters utsagor. Direkt efter 

intervjutillfällena transkriberades intervjuerna noggrant av respektive huvudintervjuare. 

Materialet lyssnades och lästes igenom flera gånger för att säkerställa korrekt transkribering. 

Därefter raderades samtliga inspelningar och det transkriberade materialet placerades för 

förvaring på en säker plats för att skydda informanternas identitet. 

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet. 

Därefter lästes materialet igenom ytterligare för att identifiera likheter och skillnader i 

informanternas utsagor om deras syn på små barns rörelse- och matvanor samt på hur de kan 

stötta föräldrar till att skapa hälsosamma vanor för sina barn. Analysen bestod av att finna 

utmärkande ord och meningar som kunde relateras till syftet. Därefter analyserades dessa 

utmärkande ord och meningar tills gemensamma drag kunde identifieras och kategorier 

framträdde. Analys genomfördes för att innehåll från intervjuerna som var relevant i 

förhållande till studiens syfte skulle kunna struktureras till en sammanhängande och läsbar 

text, vilken kom att utgöra resultatet. Citat användes för att styrka innehållet i samtliga 

kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga informanter fick upprepad muntlig och skriftlig information samt gav sitt skriftliga 

informerade samtycke (Se bilaga 2). Konfidentialitet upprätthölls genom att det transkriberade 

materialet kodades så att det var omöjligt att påvisa identiteten hos enskilda individer. 
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Eftersom informanterna främst beskrev sina personliga uppfattningar genom sin yrkesroll, till 

skillnad från personlig information om dem som privatpersoner, så var vår uppfattning att 

deras deltagande inte fick några negativa konsekvenser. På grund av informationssökning till 

bakgrunden så fanns en viss förförståelse för området, men den försökte vi sätta åt sidan i 

samband med intervjuerna. 

 

 

Resultat 

Informanternas syn på små barns rörelse- och matvanor samt på hur de kan stötta föräldrar till 

att skapa hälsosamma vanor för sina barn, kunde delas in i tre kategorier: Små barns rörelse- 

och matvanor på och utanför förskola, Faktorer som påverkar små barns rörelse- och 

matvanor samt Kommunikation som stöd till föräldrar. 

 

Små barns rörelse- och matvanor på och utanför förskola 

Av intervjuerna framgick att informanterna ansåg att förskola är en bra förebild för barns 

rörelse- och matvanor samt att det finns skillnader mellan hur de ser ut på och utanför 

förskola. De ansåg att det inom förskola finns en tydlig struktur med rutiner och en 

medvetenhet kring hälsofrämjande vanor, medan barns rörelse- och matvanor utanför förskola 

beror på vilka vanor deras föräldrar har. Informanterna upplevde att barn uppmuntras till att 

röra mycket på sig under dagen på förskola, eftersom det är viktigt för deras motoriska och 

intellektuella utveckling. De uppmuntras att leka och röra på sig både inomhus och utomhus 

samt genom både organiserad och oorganiserad rörelse. Informanterna ansåg att det är viktigt 

att barn får lov att röra på sig naturligt genom lek, eftersom många av barns aktiviteter idag är 

styrda. 

 

”I och med den nya läroplanen så arbetar vi mycket mer med den intellektuella biten idag… 

nu ska man lägga pinnar i skogen och göra bokstäver av dem… förr var det inte så… 

om det blir för mycket sånt så blir barn små robotar tänker jag.” (I 5) 

 

Informanterna upplevde att barn främst rör på sig genom organiserade aktiviteter utanför 

förskola, såsom att gå på gymnastik eller simskola. På förskola får barn ofta gå själva istället 

för att åka vagn och personalen låter det ta tid så att barnen får gå i sin egen takt. 

Informanterna ansåg att föräldrar ofta sätter barn i vagn eller tar bilen när de ska någonstans 

eftersom de är för stressade för att gå med sina barn, vilket leder till att barn blir allt mer 
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stillasittande utanför förskolan. Informanterna berättade att de ofta uppmuntrar barn till 

rörelse men betonade även att det är viktigt att de får tillräckligt med vila, eftersom barn 

utsätts för många nya intryck varje dag. 

 

”Ibland kan jag känna att det räcker väl för det har hänt väldigt mycket idag för ditt lilla barn, 

så det räcker att vara hemma i lugn och ro nu… men föräldrar vill inte att deras barn ska missa det 

som alla andra barn gör… simskola och gymnastik och sånt.” (I 4) 

 

Informanterna ansåg att det serveras en varierad kost med mycket frukt och grönsaker och 

begränsat med sockerrika livsmedel på förskola. Informanterna upplevde att många föräldrar 

är medvetna om sockers negativa inverkan på barns hälsa och därför begränsar deras intag av 

godis och söta drycker. Men när det gäller mat utanför förskola så hade informanterna 

uppfattningen att det ofta blir snabbmat i form av pasta, pizza och hamburgare samt ett 

enformigt utbud av grönsaker såsom gurka och tomat, eftersom det går snabbt och lätt. 

Informanterna upplevde att många barn lär sig att äta frukt och grönsaker först på förskolan, 

vilket de trodde beror på att det serveras varje dag samt på det positiva grupptryck som 

uppstår i samband med måltid. På förskola får barn möjlighet att smaka på allt som serveras, 

men de tvingas aldrig till att äta något som de inte vill. Informanterna upplevde att barn ofta 

äter mer samt mer varierat på förskola, vilket de ansåg kan bero på att föräldrar inte vågar 

vara tydliga med att barnen ska sitta kvar tills de ätit färdigt. Samtidigt ansåg de att det är 

viktigt att avdramatisera barns ätande, eftersom barn har perioder då de äter mer eller mindre. 

 

”En del barn kanske säger att de inte vill ha någon mat, men så går det en stund  

när vi sitter och pratar och då börjar de äta efter en stund liksom…  

hemma blir man kanske mer frustrerad ifall de inte äter och börjar truga med dem.” (I 6) 

 

Faktorer som påverkar små barns rörelse- och matvanor 

 Av intervjuerna framkom att informanterna upplevde att det finns olika faktorer som 

påverkar små barns rörelse- och matvanor. Informanterna ansåg att föräldrar är mer osäkra i 

sin roll idag än tidigare. En förklaring som gavs var att det finns en attityd i samhället som 

ställer höga krav på föräldrar och att många är rädda för att uppfattas som dåliga föräldrar. En 

annan förklaring var att det är många som flyttar till nya orter idag och förlorar kontakt med 

familj och vänner som kanske tidigare varit ett stort stöd, vilket leder till att många föräldrar 

känner sig ensamma och utlämnade. Informanterna upplevde att många föräldrar har svårt för 
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att sätta gränser med sina barn. Det kan bero på att en del föräldrar har dåligt samvete för att 

de arbetar så mycket och därför lämnar sina barn på förskola en stor del av dagen. De kan då 

vara ovilliga att ta konflikter under den korta kvalitetstid som de har tillsammans med sina 

barn. Informanterna ansåg dock att det är något som ingår i rollen som förälder och måste 

därför bli en del av den tid som de tillbringar med sina barn, även om de framhöll att de kan 

förstå att föräldrar inte alltid orkar. 

 

”Jag tycker att det är skrämmande att det finns tvååringar som redan bestämmer över 

sina föräldrar, för om de inte vågar sätta gränser när de är två så kan man absolut 

inte göra det när de är 15... men det kan man ju inte säga till föräldrarna.” (I 3) 

 

Enligt informanterna så är både föräldrar och förskolepersonal viktiga vägledare i skapandet 

av hälsosamma rörelse- och matvanor för sina barn, även om det yttersta ansvaret ligger på 

föräldrar. Informanterna ansåg att förskolepersonal kan uppmuntra små barn till hälsosamma 

vanor genom att föregå med gott exempel och äta av maten som serveras och att delta i 

rörelseaktiviteter. Informanterna ansåg att föräldrars inställning är av avgörande betydelse och 

att även om de arbetar mycket och är stressade så kan de välja att prioritera sin egen och sina 

barns hälsa. Informanterna ansåg även att föräldrar behöver vara mer bestämda med vilken 

mat och dryck de serverar, för även om barn kan få ha önskemål om vad de vill äta och dricka 

så det är föräldrars ansvar att erbjuda hälsosamma alternativ.  

 

Informanterna ansåg att samhället ställer höga krav och förväntningar på föräldrar som inte 

alltid är lätta att uppfylla. Informanterna upplevde att många föräldrar arbetar heltid eftersom 

de prioriterar att ha råd med mycket, såsom bil, hus, semestrar och prylar. Informanterna 

ansåg att barn till föräldrar som arbetar mindre mår bättre eftersom de umgås mer 

tillsammans, även om de då inte har råd med lika mycket. Informanterna upplevde att många 

föräldrar tillbringar en stor del av sin lediga tid med barnen i shoppinggallerior, eftersom 

dagens materialistiska samhälle har medfört att människor har ett behov av att ha mycket 

saker. Det ansågs ha lett till att en del föräldrar klär sina barn i moderna kläder som är 

olämpliga för fysisk rörelse och som hindrar dem från att röra sig fritt och utveckla sin 

motorik. 

 

”Barn blir nästan uppväxta i kundvagn, det tycker jag är lite tråkigt 

 för det finns så mycket annat att göra ute i naturen.” (I 2) 
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”Det är väldigt viktigt att barn har rätt kläder så att de kan röra på sig. 

Det är många föräldrar som tycker att barnen ska ha regnkläder utanpå overallen  

så att den inte blir smutsig. Då förklarar vi att då får de ha en annan overall här,  

för de kan inte utvecklas om de bara står där som michelin-gubbar på gården.” (I 4) 

 

Kommunikation som stöd till föräldrar 

Informanterna ansåg att det finns en kommunikation mellan förskolepersonal och föräldrar 

om små barns rörelse- och matvanor, särskilt i samband med lämning och hämtning på 

förskolan eftersom det är ett naturligt tillfälle för dialog. Vanligast förekommande ansåg 

informanterna var att det samtalas om matvanor och då på föräldrars initiativ, eftersom många 

föräldrar blir rädda då deras barn inte äter lika mycket utanför som på förskolan. 

Informanterna upplevde att barn ibland kan vägra att äta för att få uppmärksamhet ifall de är 

medvetna om att mat är ett känsligt område för deras föräldrar. Informanterna ansåg att det 

sker en regelbunden dialog mellan dem och föräldrar om vad som serveras på förskola, hur 

mycket barn äter samt hur föräldrar kan få sina barn att äta bättre utanför förskola. 

Informanterna ansåg att det inte sker en kommunikation i samma utsträckning kring 

rörelsevanor och att när det sker så är det ofta på förskolepersonalens initiativ, exempelvis 

angående barns motoriska utveckling. Informanterna upplevde att de försöker ge råd till 

föräldrar på ett fint sätt utan att såra eller stöta sig med dem. 

 

”Det är ju inte så att jag talar om för föräldrarna vad som är bra eller dåligt… 

det är mer att jag talar om hur vi gör här och varför.”  (I 6) 

 

Av intervjuerna framkom att informanterna inte upplever sig ha något inflytande utanför 

förskola men att de ändå försöker stötta föräldrar till att skapa hälsosamma vanor. De kände 

ett ansvar att försöka förmedla hälsosamma rörelse- och matvanor och försöker därför vara 

goda förebilder. Informanterna betonade att det är viktigt att det sker en kommunikation 

mellan förskolepersonal och föräldrar, eftersom de ansåg att föräldrar behöver stöd och 

uppmuntran genom dialog. Samtidigt ansåg informanterna att det är viktigt att föräldrar 

upplever sig som kompetenta att ta hand om sina barn och att det därför är en svår balansgång 

mellan att å ena sidan vara stöttande och ge råd och å andra sidan låta dem vara självständiga i 

sin föräldraroll. Informanterna ansåg att det skulle behövas fler mötesplatser där 

kommunikation kan ske mellan förskolepersonal och föräldrar men också föräldrar emellan. 
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”Jag kan inte vara helt ärlig i mina tankar och privata åsikter, 

men jag måste stötta föräldrar med det som de har valt och göra dem trygga i det.   

Man kan tänka att det är så mycket mer vi jobbar med än bara det pedagogiska med barnen…  

ibland känns det som att man inte riktigt räcker till överallt.”  (I 4) 

 

”Öppna förskolan är ett jättebra forum för föräldrar dit de kan gå och prata och ventilera  

med varandra. För även om man har nära vänner så behöver man andra utomstående  

att diskutera med för alla har egentligen samma problem. Det är bara det att ingen vågar  

berätta om sina problem eftersom man vill vara den allra bästa familjen själv.” (I 3) 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Av kategorin Små barns rörelse- och matvanor på och utanför förskola framgick att 

informanterna ansåg att barn är fysiskt aktiva genom både organiserade och oorganiserade 

aktiviteter på förskola, medan de upplevde att barn främst rör sig i samband med organiserade 

aktiviteter utanför förskola. Dessutom framkom att informanterna upplevde att barn ofta äter 

mer på förskola än utanför, vilket de ansåg kan förklaras av bekanta rutiner samt en lugn och 

trevlig miljö i samband med måltid. 

 

Informanterna berättade att de uppmuntrar till hälsosamma rörelsevanor för små barn 

eftersom de ansåg att det stimulerar barns motoriska och intellektuella utveckling, vilket kan 

relateras till de positiva effekter som hälsosamma rörelsevanor kan leda till enligt Bellows et 

al. (2008) samt Jansson (2009). Dock framgick även en oro om att för mycket styrning i 

samband med rörelseaktiviteter kan leda till att barns emotionella utveckling hämmas genom 

att de blir ”som små robotar”. Informanterna upplevde att många barn främst rör på sig genom 

organiserade aktiviteter utanför förskola och att det ibland kan bli lite påtvingat då de ska 

utföras vid en viss tid en särskild dag i veckan. Det är möjligt att, liksom informanterna 

betonade, en del föräldrar väljer organiserade aktiviteter framför oorganiserade eftersom de är 

måna om att deras barn ska få delta i samma aktiviteter som andra barn.  

 

Enligt Dwyer et al. (2008) bör föräldrar uppmuntra sina barn till att prova på olika 

rörelseaktiviteter så att de kan hitta något som de tycker är roligt och vill fortsätta med. 
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Kanske vore det lämpligt om föräldrar uppmuntrade sina barn till att prova på såväl 

organiserade aktiviteter såsom simskola och gymnastik, men också oorganiserade aktiviteter 

såsom att gå i skogen och cykla eftersom sådana ofta kan utföras oberoende av tid och dag. 

Informanterna framhöll att barn som umgås mer med sina föräldrar ofta mår bättre än barn 

som inte gör det. Därför kan en ytterligare fördel med oorganiserade aktiviteter vara att 

föräldrar och barn kan utföra dem tillsammans, något som kanske inte alltid är möjligt vid 

organiserade aktiviteter.  

 

Informanterna upplevde att många barn äter mer på förskola än utanför och ansåg att det kan 

förklaras av den lugna och genom rutiner bekanta miljö som råder i samband med måltid. Det 

kan relateras till resonemanget av Dwyer et al. (2008) om att barn motiveras av att äta 

tillsammans med andra barn, samt till resonemanget av Gottesman (2002) om att måltid i en 

positiv och social kontext är viktigt för att barn ska kunna utveckla hälsosamma attityder och 

beteenden kring mat. Då informanterna upplevde att många föräldrar är stressade och arbetar 

mycket, så är det möjligt att barns måltidssituation utanför förskola i lägre grad präglas av 

fasta rutiner samt att den sker i en mindre lugn miljö än på förskola. Informanterna ansåg att 

barn kan behöva smaka på ny mat fler gånger innan de kan tycka om det, vilket även 

Livsmedelsverket (2008) och Dwyer et al. (2008) beskriver. Informanterna ansåg att det är 

viktigt att avdramatisera barns ätande och att aldrig tvinga dem att äta något de inte vill. 

Enligt Livsmedelsverket (2008) kan barn utveckla negativa associationer till mat ifall de 

tvingas att äta något de inte vill. Därför är det möjligt att barn skulle äta mer utanför förskola 

ifall måltiden intas i en lättsam, positiv och social kontext utan krav. 

 

Enligt Becker et al. (2004) äter många barn för mycket fett- och sockerrika livsmedel. Av 

intervjuerna framkom att informanterna ansåg att maten som serveras på förskola är hälsosam 

och att sockerrika livsmedel förekommer i mycket liten utsträckning. Informanterna upplevde 

att föräldrar idag är medvetna om sockers negativa effekter men att de ändå ger efter för barns 

önskemål om sötsaker, eftersom de inte alltid vill eller orkar ta konflikter med sina barn. 

Därför är det rimligt att det är som Matheson et al. (2004) beskriver, att sötsaker förekommer 

i högre utsträckning i hemmiljö än på förskola. Informanterna upplevde att barn ofta äter 

snabbmat och halvfabrikat utanför förskola, vilket de ansåg kunde bero på att många föräldrar 

är stressade och därför inte har tid till att laga hälsosam mat. Enligt Livsmedelsverket (2008) 

är halvfabrikat ett sätt för föräldrar att få tid över till annat än matlagning, men huruvida sådan 

kost är hälsosam eller ej diskuteras inte närmare än att många är tveksamma till det på grund 
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av att det innehåller tillsatsämnen. Vår uppfattning av intervjuerna är att informanterna anser 

att halvfabrikat är lika ohälsosamt som snabbmat. 

 

Av kategorin Faktorer som påverkar små barns rörelse- och matvanor framgick att 

informanterna ansåg att både föräldrar och förskolepersonal är viktiga förebilder vid skapande 

av hälsosamma rörelse- och matvanor för små barn, även om det yttersta ansvaret ligger på 

föräldrar. Det framkom även att informanterna upplevde att många föräldrar är osäkra i sin 

roll, vilket de ansåg kan bero på de förväntningar och krav som samhället ställer på dem. 

 

Enligt Dwyer et al. (2008) så kan föräldrar lära sina barn att hälsosamma vanor är viktigt att 

prioritera i livet genom att de anstränger sig för att delta i fysiska aktiviteter samt tillagar 

hälsosam mat tillsammans med sina barn. Informanterna ansåg att det främst är föräldrar som 

är viktiga förebilder vid skapande och bevarande av hälsosamma rörelse- och matvanor för 

små barn. De upplevde även att barn främst deltar i organiserade aktiviteter utanför förskolan. 

Om så är fallet, skulle det kunna tyda på att det kanske är få föräldrar som är fysiskt aktiva 

tillsammans med sina barn. Då informanterna upplevde att många föräldrar inte prioriterar att 

laga hälsosam mat utan istället väljer halvfabrikat och snabbmat, skulle det kunna tyda på att 

det kanske är få barn som lagar hälsosam mat tillsammans med sina föräldrar. Enligt 

Livsmedelsverket (2007) finns det goda möjligheter för förskolor att främja en hälsosam 

livsstil bland barn eftersom så många vistas där under en stor del av sin barndom, men det 

främsta ansvaret ligger ändå på hemmet. Då informanterna upplevde att många barn 

tillbringar större delen av sin vakna tid på förskola, så är det möjligt att även förskolepersonal 

kan vara viktiga vägledare i skapandet av hälsosamma rörelse- och matvanor. 

 

Informanterna ansåg att dagens samhälle ställer höga krav på föräldrar och att många därför är 

rädda för att uppfattas som bristfälliga i sin föräldraroll. Ett av dessa krav verkade vara att 

barn ska ha fina och moderiktiga kläder, även på förskola. Enligt informanterna kan det vara 

ett hinder för att barn ska kunna röra på sig ifall deras kläder är för tajta eller ifall de måste ha 

extra mycket kläder på sig för att skydda de fina kläderna från smuts, eftersom de då inte kan 

röra sig fritt. Att barns kläder skulle ses som ett hinder var inte något som framgick i 

ovanstående presentation av tidigare forskning. Av denna studie framgick ej i vilken 

utsträckning föräldrar är medvetna om kläder som ett eventuellt hinder för barns 

rörelseförmåga, men kanske skulle det behöva uppmärksammas så att föräldrar är medvetna 

om kläders betydelse för deras barns rörelseförmåga vid inköp. 
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Enligt informanterna var ett annat krav att föräldrar ska ha råd med mycket såsom hus, bil och 

semester, vilket innebär att många måste arbeta mycket för att ha råd med allt. Informanterna 

upplevde att en del föräldrar därför tillbringar mycket tid i shoppinggallerior för att inhandla 

kläder och prylar, vilket de ansåg kan få en negativ inverkan på små barns rörelsevanor ifall 

de får sitta i kundvagn istället för att vara ute och röra på sig. Informanterna upplevde även att 

många föräldrar har dåligt samvete för att barnen får tillbringa så mycket tid på förskola 

medan de arbetar. Det ledde enligt informanterna till att en del föräldrar har svårt för att sätta 

gränser för sina barn, eftersom de kan vara ovilliga att ta konflikter under den korta tid som de 

tillbringar tillsammans med sina barn. Informanterna upplevde att en del barn mår bättre ifall 

de umgås mycket med sina föräldrar, även om det innebär att de inte får lika många materiella 

ting som en del andra. Kanske vore det ur hälsosynpunkt värdefullt för både barn och 

föräldrar att tillbringa mer av sin lediga tid tillsammans i miljöer som uppmuntrar till 

gemensamma rörelseaktiviteter. På så sätt kan barn och föräldrar få mer kvalitetstid 

tillsammans, samtidigt som de främjar sin hälsa genom att vara fysiskt aktiva. 

 

Av kategorin Kommunikation som stöd till föräldrar framkom att informanterna ansåg att de 

kan stötta föräldrar till att skapa hälsosamma rörelse- och matvanor för sina barn genom att 

föra en dialog om det. Det framkom även att informanterna samtidigt försöker få föräldrar att 

känna sig självständiga i sin föräldraroll genom att inte framföra personliga åsikter om vad de 

anser är rätt eller fel angående små barns rörelse- och matvanor. 

 

Det är viktigt att det finns en kommunikation mellan förskolepersonal och föräldrar, eftersom 

hälsosamma vanor då enligt De Bock et al. (2010) har störst chans att bli långvariga. Då 

Bellows et al. (2008) beskriver att föräldrar behöver råd och information för att kunna 

uppmuntra sina barn till att vara fysiskt aktiva, så kan det ses som positivt att informanterna 

försöker stötta föräldrar till att skapa hälsosamma vanor för sina barn genom kommunikation. 

Enligt Sandberg & Vuorinen (2008) kan en tydlig rollfördelning och kommunikation mellan 

förskolepersonal och föräldrar även leda till att potentiella hinder för barns utveckling kan 

upptäckas och åtgärdas i tid. I de fall det finns en god kommunikation mellan 

förskolepersonal och föräldrar, så är det möjligt föräldrar skulle kunna bli mer medvetna om 

att en del kläder är olämpliga för barns fysiska rörelseförmåga. Men då informanterna 

berättade att de undviker att framföra sina personliga åsikter till föräldrar, så kan det finnas en 

risk att sådan information inte framgår även om det finns en god kommunikation mellan 

förskolepersonal och föräldrar. 
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Informanterna ansåg sig vara ett stöd för föräldrar vid skapande av hälsosamma rörelse- och 

matvanor för sina barn, genom att de berättade om hur de gör på förskolan och varför. Men 

det varierade hur bekväma de kände sig med att ge konkreta råd till föräldrar, eftersom det 

framkom att det råder en balansgång mellan att å ena sidan vara stöttande och å andra sidan 

låta föräldrar vara självständiga i sin roll. Därför uttrycktes ett behov om fler mötesplatser där 

kommunikation kan ske mellan förskolepersonal och föräldrar men också föräldrar emellan, 

exempelvis öppna förskolan. Dock framkom det även att informanterna ansåg att en del 

föräldrar kan vara ovilliga att berätta om sina problem till andra föräldrar, eftersom de vill 

upprätthålla en bild av att vara perfekta föräldrar. Därför kan det finnas en risk att sådana 

mötesplatser för föräldrar inte får önskvärd effekt, ifall de inte vågar berätta om sina problem 

med rädsla för att uppfattas som dåliga föräldrar. Vår uppfattning är att samtliga informanter 

upplever att många föräldrar är osäkra i sin föräldraroll och att de därför söker sig till 

förskolepersonal för att få stöd och råd genom kommunikation, angående små barns rörelse- 

och matvanor. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Patel & Tebelius (1987) finns det fyra begrepp som forskaren bör ta hänsyn till för att 

öka säkerheten vid insamlande av information, dessa är tillämplighet, överensstämmelse, 

pålitlighet samt noggrannhet. 

 

Tillämplighet handlar om val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i relation till 

studiens syfte (Patel & Tebelius, 1987). Då syftet med studien var att beskriva 

förskolepersonals syn på små barns rörelse- och matvanor samt på hur de kan stötta föräldrar 

till att skapa hälsosamma vanor för sina barn, så var det lämpligt att utföra kvalitativa 

intervjuer med personer som arbetar inom förskola. Samtliga av informanterna hade 

erfarenhet av arbete inom förskola, vilket kan innebära att de hade värdefulla tankar och 

kunskaper om små barns rörelse- och matvanor. Av de sex intervjuerna med totalt åtta 

informanter framkom rik information med både likheter och skillnader och 

undersökningsgruppen ansågs därför vara tillräcklig i storlek. 

 

Förskolepersonal valdes strategiskt ut för att få geografisk spridning i förhoppning om att det 

kunde leda till en bred information, eftersom det ansågs att kontext kan ha betydelse för 

formande av individuella uppfattningar. Då samtliga informanter hade minst 15 års erfarenhet 

av arbete inom förskola så var flera medelålders eller äldre. Det är möjligt att resultatet blivit 
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annorlunda ifall yngre personer deltagit i studien. Att samtliga informanter var kvinnor kan 

anses ha betydelse för resultatet, men vår uppfattning är att varje enskild individ är unik. 

Därför är det möjligt att resultatet blivit annorlunda ifall manliga informanter deltagit, men 

likaså är det möjligt att resultatet blivit annorlunda ifall andra kvinnliga informanter deltagit. 

 

Med överensstämmelse menas att forskaren ska kunna visa på rimlighet i insamlat material, 

bearbetning och analys (Patel & Tebelius, 1987). En diktafon användes så att all verbal 

information kunde registreras och samtliga informanters utsagor bearbetades och bidrog till 

analys. I resultatet framgick citat från flera olika intervjutillfällen, vilket kan visa på 

överensstämmelse då Patel och Davidson (2003) beskriver att det kan vara värdefullt att visa 

att samtliga citat ej kommer från en och samma person. Alla informanter ombads att själva 

beskriva vad de anser är hälsosamma rörelse- och matvanor, eftersom vi inte ville styra dem 

till att förhålla sig till en på förhand angiven definition. Informanternas konfidentialitet 

upprätthölls genom att det av citaten ej går att urskilja vem som uttalade dem. Slumpvis valda 

siffror användes för att illustrera att citaten är hämtade från olika intervjuer. Det var 

problematiskt att avgöra huruvida informanternas utsagor överensstämde med deras 

personliga åsikter, men vår uppfattning var att samtliga informanter gav sanningsenliga svar 

om sina tankar och åsikter. 

 

Pålitlighet handlar om studiens trovärdighet och i vilken utsträckning forskaren kan främja 

faktorer som påverkar informationsutbytet, exempelvis intervjumiljö och frågeformulering 

(Patel & Tebelius, 1987). Innan genomförandet av intervjuerna testades intervjufrågorna 

genom två provintervjuer med förskolepersonal, vilka ej ingick i den aktuella studien, för att 

säkerställa deras giltighet. Samtliga intervjuer inleddes med neutrala frågor för att 

informanterna skulle slappna av och känna sig mer bekväma med att prata om sina personliga 

tankar och funderingar. Vi deltog båda vid samtliga intervjutillfällen och turades om att vara 

huvud- respektive passiv intervjuare, eftersom det ansågs att det kunde finnas en risk att 

informanterna skulle känna sig hämmade ifall en var helt passiv och endast observerade. 

Genom att samtliga i rummet deltog i intervjun så blev det en mer naturlig samtalssituation. 

Alla intervjuer skedde i en lugn och avskild miljö på informanternas arbetsplats och i 

anslutning till deras arbetspass. Pålitligheten kan ha påverkats ifall informanterna upplevde 

sig obekväma med att berätta om privata åsikter i deras arbetslokaler. Å andra sidan kan 

informanterna upplevt sig som bekväma ifall det var en lokal som de kände sig trygga i. 
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Då två intervjuer utfördes per dag och då människors koncentrationsförmåga kan variera 

under dygnets timmar, så är det möjligt att resultatet påverkats genom att informanter 

och/eller intervjuare varit okoncentrerade vid ett eller flera intervjutillfällen. Resultatet kan 

även ha påverkats av att intervjuteknik förbättrats till följd av reflektion efter varje utförd 

intervju. Då det är mycket svårt att vara ständigt medveten om vilka intryck kroppsspråk och 

tonlägen ger så är det möjligt att informanterna stundtals påverkats av vår närvaro, vilket kan 

ha påverkat resultatet. Vid gruppintervjuerna hände det stundtals att informanterna avbröt 

varandra, vilket kan ha inneburit att viss information gått förlorad. Å andra sidan diskuterade 

informanterna en del med varandra, vilket kan ha lett fram till information som annars inte 

skulle framkommit. Vid de två tillfällen då gruppintervju genomfördes är det möjligt att 

någon av informanterna kan ha känt sig hämmade från att uttrycka sig fritt på grund av 

arbetskollegans närvaro, trots att det var på deras egen begäran, vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

 

Med noggrannhet avses forskarens ärlighet och samvetsgrannhet vid insamling, bearbetning 

och analys av material (Patel & Tebelius, 1987). En diktafon användes för att all information 

som framkom vid intervjuerna skulle kunna transkriberas och på så sätt bearbetas korrekt, 

samt för att vi genom hela processen skulle kunna bibehålla kontakt med ursprungsmaterialet. 

Dock kan resultatet ha påverkats av att informanternas tonlägen och kroppsspråk förlorats vid 

transkribering. Intervjutillfällena genomfördes under tre olika dagar och minst en hel dag 

avsattes mellan varje intervjutillfälle så att transkribering kunde ske oavbrutet och i direkt 

anslutning till intervjutillfället, eftersom intryck från intervjuerna då är som starkast och bäst 

bevarade i minnet.  Det inspelade och transkriberade materialet lyssnades och lästes igenom 

flera gånger för att en så korrekt bild som möjligt skulle erhållas av innehållet och det 

analyserades därefter i flera omgångar för att undvika felaktiga uppfattningar av samband och 

slutsatser. Då forskarens roll är subjektiv vid kvalitativ metod så är det sannolikt att analysen 

influerats av våra kunskaper och erfarenheter. Därför är det möjligt att analysen skulle bli 

annorlunda ifall den utfördes av andra individer. 

 

Då kvalitativ metod användes så kan resultatet ej generaliseras till att vara gällande utanför 

den aktuella studien. Dock kan det vara värdefullt för att få en djupare förståelse av små barns 

rörelse- och matvanor samt av hur föräldrar kan stöttas till att skapa hälsosamma vanor för 

sina barn. 
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Konklusion 

Informanternas syn på små barns rörelsevanor var att de uppmuntras till att delta i både 

organiserade och oorganiserade aktiviteter på förskola, medan de främst rör sig genom 

organiserade aktiviteter utanför förskola. Informanternas syn på små barns matvanor var att de 

ofta äter mer samt mer hälsosam kost på förskola än utanför. Informanterna ansåg att de kan 

stötta föräldrar till att skapa hälsosamma rörelse- och matvanor för sina barn genom 

kommunikation, samtidigt som de försöker få dem att känna sig självständiga i sin föräldraroll 

genom att inte uttala personliga uppfattningar om vad de anser är rätt eller fel. 

 

 

Implikation 

Då det framkom att informanterna upplevde att många föräldrar är osäkra i sin roll och att det 

påverkar små barns rörelse- och matvanor, så vore det intressant med vidare forskning kring 

föräldrars uppfattning av hur de kan stärkas i sin föräldraroll samt föräldrars syn på 

organiserad respektive oorganiserad rörelse för barn. 
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Intervjufrågor     Bilaga 1  

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat inom barnomsorg? 

Vilken utbildning har du inom området? 

 

 

Rörelsevanor 

Vad är din uppfattning om små barns rörelsevanor idag? 

Vad anser du är hälsosamma rörelsevanor för små barn? 

Hur kan du stötta föräldrar till att skapa hälsosamma rörelsevanor för sina barn? 

 

 

Matvanor 

Vad är din uppfattning om små barns matvanor idag? 

Vad anser du är hälsosamma matvanor för små barn? 

Hur kan du stötta föräldrar till att skapa hälsosamma matvanor för sina barn? 

 

 

Avslutande frågor: 

I vilken utsträckning upplever du dig som rådgivande? 

Är det något annat du vill lägga till? 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla det mer? 

Hur tänker du då? 

Vad tror du det beror på? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informationsbrev     Bilaga 2 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Emina och Emelie, som läser tredje året på folkhälsovetenskapliga 
programmet på högskolan i Halmstad. Under vårterminen 2010 skriver vi vår kandidatuppsats 
i folkhälsovetenskap som vi genomför i samarbete med Region Halland.  
 
Genom enskilda intervjuer skulle vi vilja få reda på Din uppfattning om små barns rörelse- 
och matvanor. Vi vänder oss till Dig i egenskap av förskolepersonal då vi tror att Du besitter 
värdefulla kunskaper och erfarenheter genom Din yrkesroll. 
 
Vi beräknar att intervjutillfället kommer att pågå i cirka 40 minuter och vi kommer att 
använda oss av bandspelare. Intervjun kommer att utföras, bearbetas och sammanställas av 
oss. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga intervjun kommer att 
kodas så att det blir omöjligt att identifiera den enskilda individen. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta . 
 
 
 
 
 
 
Jag intygar härmed att jag blivit informerad om studiens syfte  
och samtycker till att delta: 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….   ………………… 
Namn     Datum 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter : 
 
Studenter:  E-post:   Telefon: 
Emina Selman  emisel07@stud.hh.se  xxx-xxxxxxx 
Emelie Persson  emeper07@stud.hh.se  xxx-xxxxxxx 
 
 
Handledare:  E-post:   Telefon: 
Karoline Karlsson Karoline.Karlsson@hh.se  xxx-xxxxxx 


