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Abstract 
 

Undersökningen, som är explorativ, syftar till att jämföra barns 
explicita attityd och implicita attityd mot överviktiga, samt att jämföra 

resultaten med hur barnens hemförhållande ser ut. Antalet barn som 
deltog, vilka alla var i 10 års åldern, var 49 st. Barnens föräldrar 

svarade på en enkät (49 svar) som hade som huvudfaktorer;  
matsituation, motionsvanor samt hur mycket man inom familjen 
diskuterar vardagshändelser. De fick även svara på frågor om hur 

hemförhållandet såg ut. Resultatet visar att barn i olika åldrar har en 
tendens till negativ attityd gentemot överviktiga. Detta visar både IAT 

och det explicita testet. Däremot är det inte bevisat att den implicita 
och den explicita attityden har ett samband. Det finns inte heller något 

som tyder på att olika hemförhållanden skulle påverka barnens 
attityder mot överviktiga.  
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Påverkar hemförhållanden barns attityder mot överviktiga 
och hur skiljer sig barnens implicita och explicita attityd? 

 
 
 
 
 
 

Inledning 
 

Inomgruppskänsla, attityder och dess ursprung 
 

Många studier har gjorts för att mäta och fånga upp barns attityder. Se bl.a. Jantz (1976) 
undersökningar om attityder mot äldre och åldrandeprocessen, Ball & Simon (1971) som 
mätte attityder mot skolan och skolarbete och Aboud (2003) som undersökt attityder mot 
olika raser. 

Från ung ålder (2-3 år) handlar det inte så mycket om att skapa negativa och positiva 
attityder utan mer om att känna en tillhörighet: att ingå i en in-grupp. När barn börjar bli 
medvetna om sin omgivning tyr de sig gärna till ”sin egen grupp” (Powlishta, Serbin, Doyle 
& White, 1994). Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att man har eller skapar en 
negativ attityd mot ut-gruppen. Det är svårt att säga exakt vid vilken ålder barn börjar 
identifiera sig själv och sin omgivning, men en process som tycks börja redan vid 5 månaders 
ålder (Powlishta, Serbin, Doyle & White, 1994) är att barnen börjar skilja på bilder av ansikte 
på kvinnor respektive män (skilja på kön). Enligt Bennett, Sani, Lyons & Barrett (1998) 
börjar barn att identifiera sig tidigt (vid en ålder av 3 år) med medlemmar av den grupp de 
tillhör, såsom kön eller etniskt ursprung. Barn som är i tidig skolålder, har i en undersökning 
(Powlishta, Serbin, Doyle & White, 1994) fått peka ut människor som är svarta och vita och 
även vilken grupp de själva tillhör och då visade det sig att den etniska medvetenheten finns 
redan då. 

Clark, Hocevar & Dembo (1980), Hraba & Grant, (1970) har även de i sina tester visat 
att barn redan i 4-års åldern favoriserar grupper med det egna etniska ursprunget framför 
andra grupper. 

Hur förklaras mindre barns inomgrupps favoriserande? Piaget & Weil (1951) menade 
att bara för att ett barn identifierat sig med  ”sin” nationalitet är det inte nödvändigtvis så att 
man favoriserar denna grupp ändå (6-8-åringar). Många av barnen använde sig av tredje 
person när de skulle beskriva ”medlemmar” av sin egen grupp. ”De” är som vi. Social identity 
theory (Tajfel & Turner, 1979) skulle säga att sådana barn inte skulle få samma 
inomgruppsbias som barn som identifierade sig själva som inomgruppsmedlem. Aboud 
(1980) menade att ha kännedom om sin etniska identitet inte på något sätt måste implicera en 
inomgruppspreferens.  

Under åren barnen går i skolan ökar möjligheten till jämförelser av olika slag med 
jämnåriga kamrater då kamraterna nu fyller funktionen som social influens. Barnen börjar nu 
alltmer jämföra sig mer med andra (Suls & Sanders, 1982). Barnen börjar skapa en viss attityd 
mot ut-gruppen när de väl har lärt sig kategorisera samt att identifiera sig med en grupp 
(Tajfel, 1978). Barn kan skapa en tro om att likhet är bra och olikhet är dåligt. Tajfel (1978) 
testade detta genom att fråga barnen om de kände igen in-grupp och ut-grupp samt vilken de 
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själva tillhörde. Bennett, Sani, Lyons och Barett (1998) menar att innan barn överhuvudtaget 
kategoriserar sig själva som medlemmar av en grupp, har de förmodligen redan innan blivit 
exponerade för mycket information om sin egen grupp.  
Barn i såväl förskola som grundskola visar en favorisering av sitt eget kön (Warner, Juliet, 
Fishbein, Harold, Ritchey, Neal, Case & Kim, 2001). För att kunna genomföra denna typ av 
undersökningar finns det färdiga formulär att fylla i. Det som Warner, Juliet, Fishbein, 
Harold, Ritchey, Neal, Case & Kim (2001) använde sig av var det som handlar om barns 
attityder mot ras och kön, SCATRG (Scale of Children´s Attitudes Toward Race and Gender.)  

Powlishta, Serbin, Doyle & White menar att bara för att man som barn är ”biased” i en 
domän som t e x kön behöver inte det betyda att man också är högt ”biased” i en annan t. ex.  
(ras). 

Undersökningar gjorda av Crandall och Schiffhauer (1998) motsäger detta påstående. 
Resultatet av deras undersökningar visar på att de som tenderar ha fördomar mot exempelvis 
överviktiga  även har fördomar mot olika raser och homosexuella. 

Barn i förskoleåldern är medvetna om fysiska attribut såsom övervikt (White, Mauro & 
Spindler, 1985). De är även medvetna om olika handikapp (Laws, Glynis, Kelly & Elaine, 
2005), vilket en undersökning som gjordes i Storbritannien visar. Barn som var mellan 9-12 år 
svarade på en enkät där man mätte barnens attityder gentemot fysiskt och intellektuellt 
handikappade. Detta gjordes med en färdig mätskala, PATHS ( Peer Attitudes Toward the 
Handicapped Scale). Även Weinberg-Asher & Nancy (1975) har undersökt barns attityder 
mot fysiskt handikappade genom att barnen fått se bilder på handikappade barn. Resultatet 
visade att barnen någon gång mellan 3-4 års ålder börjar förstå vad det innebär att vara fysiskt 
handikappad, men att negativa attityder inte visas som hos äldre barn. Under tiden som barnen 
mognar börjar de se mer till sina medmänniskors inre och börjar förstå att en människa kan 
var väldigt olik på ett sätt men lik på ett annat. (Doyle & Aboud, 1991) 

En undersökning som gjordes av Malkus, Musse & Lynn (1993) jämförde  barns (i klass 
3,4 & 5) uppfattning om sin ”locus of control”. Resultatet visade att de som kände att de har 
kontroll och ansvar över sina egna handlingar hade mest positiva attityder gentemot sin 
omgivning. Syftet med studien var att se om barn tappar hoppet och tron om framtiden och 
känner att omgivningens problem är för stora att lösa och om det har med deras ”locus of 
control” att göra. Det visade sig att inte vara så då de som känner positivt för framtiden och 
för sin omgivning känner sig också mer positiva mot sig själva.  

Valet av åldersgrupp gjordes därför att, som tidigare undersökningar visar, 8-11 är en 
utvecklingsmässigt sett intensiv period när det gäller kognitiv utveckling och 
attitydformering. Det är därför rimligt att tänka sig att de har hunnit påverkas av föräldrar, 
syskon och en ev. in-grupp men kanske inte ännu tagit del av all information från TV och 
tidningar. 
 
 
Negativa attityder och övervikt 
 

Sweeting & West (2001) samlade in data från 11-åringar som skulle svara om de hade 
blivit retade eller mobbade samt samlade in data från deras föräldrar och lärare. Resultatet 
visade att fysisk mobbning och verbal mobbning inte skilde mellan ras, fysisk mognad eller 
längd. Däremot var mobbning större mot barn som var mindre fysiskt attraktiva som t ex 
överviktiga eller handikappade. 

Mobbning av överviktiga kan leda till stora hot mot de mobbades hälsa (Eisenberg, 
Neumark-Sztainer & Story, 2003). Mobbning av överviktiga finns i alla samhällsgrupper och 
över alla ”raser”. Eisenberg, Neumark-Szteiner & Story (2003) har undersökt och bekräftat att 
det finns ett samband mellan att retas för sin kroppsvikt och hur nöjd man är med sin kropp. 
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Davison and Birch (2001) undersökte barns kroppsvikt i jämförelse med sitt begrepp om sig 
själv och sin självkänsla. Resultatet var som väntat att de som var överviktiga hade sämre 
självbegrepp och sämre självkänsla. Eisenberg, Neumark-Szteiner & Story (2003) fick även 
fram att det fanns ett samband mellan att bli mobbad/retad och grava hälsoproblem i 
framtiden. Rent historiskt har det inte gjorts mycket forskning om mobbning av överviktiga, 
men att bli retad kan leda till depression och självmordstankar. I många fall kanske inte ens 
föräldrar eller kamrater inser att barnet blir mobbat eller trakasserat. För att komma tillrätta 
med mobbningen av överviktiga föreslår Eisenberg, Neumark-Szteiner & Story (2003) att 
man först måste identifiera den verbala mobbningen, språket, som används. Sedan måste man 
få föräldrar, lärare, skolpersonal och andra som arbetar med ungdomar att inse styrkan av att 
använda dessa ord. Man måste hjälpa alla dessa utsatta barn genom samtal och 
supportgrupper, samt hjälpa dem hantera dessa skadliga ord de utsätts för. Många överviktiga 
barn som blir mobbade både fysiskt och psykiskt är övertygade om att går de bara ner i vikt så 
skulle mobbandet upphöra (Pierce & Wardle, 1997). 

Det som var oroväckande i Davison & Birch (2001) studie var att de föräldrar som 
”hjälpte” till att kontrollera matintaget, när barnen äter, vad de äter eller hur mycket de äter, 
påverkade sina barn på ett mycket negativt sätt. Barnen fick mycket sämre självkänsla.  

Kanske berodde detta på att de ansåg sig själva inte ha kontroll eller tillit till att 
handskas med sin situation utan ansvaret vilar på någon annan (i det här fallet föräldrarna). 
Det kan även handla om att föräldrar som själva har fördomar mot överviktiga har större 
tendens till att diskriminera och försöka styra sina överviktiga barn. Crandall (1995) visade att 
döttrar i högre grad än söner var drabbade av detta. Rosenbaum och Lewis (1999) har bevis 
för att feedback från föräldrar var en avgörande länk mellan vikt och värdering av en själv i 
vuxen ålder. Barn som blir retade för vikt och storlek under sin uppväxt kommer att få 
problem i vuxen ålder med kroppsfokusering och dålig självbild, något som en lång rad 
studier visat. (t.ex. Cattarin & Thompson, 1994; Grilo, Wilfey, Brownell & Rodin, 1994; 
Thompson & Psaltis, 1988). 

Med detta som bakgrund går tankarna till huruvida barns delaktighet i måltider; inköp, 
planering och tillagning påverkar barnets attityder mot överviktiga. Hypotesen är att barn som 
är till stor del delaktiga i måltiderna (och vid tillagningen) skaffar större kunskap om 
näringsintaget och får därmed en dålig attityd mot de som inte har rätt näringsintag och äter 
mycket felaktig kost, dvs överviktiga.  
 
Övervikt och riskfaktorer 
 

Övervikt eller fetma är idag en av våra vanligaste folksjukdomar och beror dels på 
genetiska orsaker (40-50 %) men även på inaktivitet och/eller ökat felaktigt matintag 
(Falkenberg & Rössner 2003). Elfhag (2006) menar att barn blir feta dels p g a att tillgången 
till dålig mat har ökat, dels på grund av att vi har ett annat tempo i samhället vilket gör att vi 
tappat mycket av vår matkultur samt att dagens barn har det tufft och därmed tar sin tillflykt i 
mat. Elfhag (2006) menar vidare att det finns en viss föräldrapåverkan. Barn tar efter 
föräldrars ätande, kvinnor som tröstäter tenderar att ge mat till sina barn också som tröst. 
 Barnen är de som är mest utsatta. 15-20% är överviktiga och 4-5% är feta. Fler än var sjätte 
svensk 4-åring är överviktig eller lider av fetma (Nykvist, 2006). 

Hälsoorganisationer världen över ser övervikt/fetma som en global epidemi. Det har 
blivit ett medicinskt problem snarare än ett estetiskt (Webb, 2006). Att vara kraftigt överviktig 
kan få svåra följder i det sociala livet genom diskriminering, dåligt självförtroende och dåliga 
attityder men även i fysiska livet med sjukdomar och för tidig död. De vanligaste 
sjukdomarna som följer i fetmans spår är hjärtkärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
leversjukdomar och gallsjukdomar. Även sömnapné, som mest drabbar yngre, är associerat 
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med fetma. Fetma är förutom ett psykiskt och fysiskt problem även en stor kostnad för 
samhället i form av sjukvård för komplikationer från fetman. Samhällets kostnader för 
sjukvård p g a av övervikt/fetma beräknas till 16 miljarder kr/år (Nykvist, 2006). 

Övervikt kan vara en klassfråga. Bland barn till kvinnor med låg utbildning är högre 
andel överviktiga (Nykvist, 2006). Vad detta beror på kan man spekulera i. I undersökningen 
som görs kommer inte någon korrelation mellan låg utbildning och överviktiga barn att göras, 
däremot är det av intresse att mäta om det finns någon korrelation mellan låg utbildning hos 
föräldrar och barns attityder eller fördomar mot överviktiga. Hypotesen är att familjer med en 
eller två föräldrar med akademisk bakgrund har mindre fördomsfulla barn. 
 
Förebyggande metoder mot övervikt och attityder mot övervikt 
 

Hur man ska komma till rätta med överviktsökningen har diskuterats och undersökts 
många gånger (Sahota, Rudolf, Dixey Hill Barth & Cade, 2001; Dehghan, Akhtar-Danesh & 
Merchant, 2005; Nanney, Haire-Joshu, Elliott, Hessler & Brownsson, 2005; Rochford & 
Kaminsky, 2004) 

Övervikt och goda kostvanor är mer komplexa till sin struktur än vad många andra 
frågor är. Det handlar om kroppens eget belöningssystem, livsstilar, socioekonomiska 
faktorer, praktiska möjligheter att äta sunt och det handlar om påverkan - där skolan förstås 
har en viktig roll, men där det kommersiella trycket inte skall underskattas (Nykvist, 2006). 

Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag tagit fram 
underlag för en handlingsplan för att komma till rätta med övervikt och fetma. Alla barn 
måste få en chans att röra på sig och äta nyttigt. Förskolan och skolan spelar här en nyckelroll. 
Miljön har en stor betydelse för fysisk aktivitet. Maten i skolan är också av central betydelse. 
Livsmedelsverket arbetar för att förändra måltider i förskolan och skolan och även 
matsalsmiljön. Det kan också handla om att ha frukt och vatten lättillgängligt för alla, istället 
för en kiosk med smågodis eller en läskautomat. 
 

På Academy of the Sierras i Kalifornien finns världens första internatskola för 
överviktiga tonåringar. Genomsnittsvikten för barnen som går där är 130 kg. De flesta har 
varit mobbade och utstötta i den vanliga skolan. Barnen har mycket motion på schemat samt 
äter sund och kalorifattig mat. En av hörnstenarna är själviakttagelse där man ska lära sig se 
sina mönster och behov och inte ersätta det som saknas av mat. Just för att försöka häva 
övervikt och attityder kring övervikt är det många som vill förändra  beteende och tankar 
snarare än att lägga tyngdpunkten på motion och mat (Johnsson & Millstein, 2003; Wammes, 
Kremers, Breedveld & Brug, 2005). Om man skapar en större upplevd kontroll över sitt 
beteende kan man lättare få människor att nå till ”action stage” där man börjar fundera över 
tillvaron samt startar en förändring. För att motivera till att inte öka i vikt ska man fokusera på 
attitydförändringar och kommunikationer om riskerna med viktökning och övervikt. Man 
måste även öka på den upplevda självkontrollen (Wammes, Kremers, Breedveld & Brug, 
2005). Även Johnsson och Millstein (2003) menar på att man måste få in psykologin mer som 
en term inom hälsa och inte bara inom mental hälsa. De tycker att man ska skapa olika ”health 
care settings” där man kan hjälpa barn och föräldrar att influera och förändra sina färdigheter, 
beslutsfattande och beteende. 
 
Föräldrar och omgivningens påverkan 
 

Det är av stort intresse att veta huruvida man kan förändra attityder från tidig ålder för 
att därmed komma tillrätta med bl a mobbning av barn som är olika från sig själv. Det har 
gjorts undersökningar, som ovan refererad undersökning visar, om barns attityder mot bl a 
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handikappade, gamla, sin omgivning, skolan, ras och kön. Dessvärre vet vi lite om barns 
attityder mot överviktiga och hur dessa korrelerar med familjeförhållande och föräldrars syn 
på kost och motion. Det är intressant att veta huruvida barn som växer upp med positiv attityd 
kring kost och motion, blir mer medvetna om vikt och hur därmed deras fördomar yttrar sig. 
Finns det ytterligare familje-faktorer som kan påverka barns attityder mot överviktiga? T ex 
om föräldrar umgås mycket med sina barn och tar sig tid att diskutera viktiga frågor såsom 
orättvisor, mobbing och moral. Min hypotes är att barn som har en klar bild av samhället, vet 
vad som är rätt och fel, är mindre fördomsfulla. 

Bandura, som är den store pionjären inom området för observationsinlärning menar att 
barn försöker efterlikna sina föräldrar, andra vuxna, karaktärer i film och på TV (Bandura, 
1965). Han säger också att föräldrar påverkar sina barn redan under barnets personlighets-
utveckling, vilket i sin tur påverkar även barnets framtida beteende (Bandura, 1973). Det finns 
en hel del undersökningar (Welk, 1999) som tyder på att föräldrars sätt och egna attityder 
påverkar barnen i en viss riktning. Banduras kända laboratorie-experiment (1965) om 
aggressivt beteende visar tydligt på hur ett barn som sett en vuxen persons aggressiva 
beteende tar efter och beter sig likvärdigt.  

Barlings, Kelloways och Bremermanns (1991) undersökning visade att föräldrars 
förhållningssätt påverkar barnen till samma attityder. Deras undersökning handlade om 
huruvida barn till föräldrar som var positiva till fackföreningar också var positiva. Man 
jämförde föräldrarnas ”self-reports” med barnens uppfattningar för att ” konfirmera” fakta. 
Uppfattningen barnen hade om föräldrarnas attityd mot fackföreningsrörelsen var den 
viktigaste prediktorn för hur barnens attityder mot facket var. Moulin (1988) drog liknande 
slutsatser i sin undersökning om huruvida föräldrars delaktighet och positiva attityd gentemot 
skolan påverkade barnen. Under två år pågick undersökningen som jämförde 36 barn på en 
förskola (3-6 år) och deras föräldrar som var delaktiga i skolan och skolarbetet, med 36 barn 
som gick i vanlig förskola utan föräldrars delaktighet. Moulin´s (1988) undersökning visade 
tydligt på att om man får föräldrarna att känna positiv attityd till skolan och skolarbete 
genererar det positivt inställda barn. 

Även inom andra områden såsom yrkesval tenderar föräldrarna att påverka sina barn. 
Senare forskning visar att barn tenderar att följa sina föräldrar i yrkesval, speciellt söner följer 
i sina fäders fotspår (Mortimer, Lorence & Kumka, 1986). Även om yrkesvalet inte är exakt 
detsamma så väljer de yrken inom samma område. Om fadern dessutom lyckas bra inom sitt 
arbetsområde så gör sonen ofta detsamma. 

Föräldrar som är aktiva tenderar att påverka sina barn till ett aktivt liv. Även 
signifikanta andra ( bröder, systrar eller nära vänner) har stor influens på barnen (Anderssen 
& Wold, 1992). Föräldrar som förväntar sig att deras barn ska bli framgångsrika i sport eller 
någon annan fysisk aktivitet och värderar framgång högt tenderar att influera sina barn till att 
fullfölja denna förväntan. Om barn och föräldrar är involverade i samma aktivitet som tex 
promenader, kasta boll eller dylikt, så visar det, förutom att aktiviteten i sig är viktig, att 
barnens attityd till fysisk aktivitet är positiv. Det är viktigt att föräldrar är en bra förebild 
genom att visa att vardagsmotionen är viktig, som t ex trädgårdsarbete, att gå till affären, 
cykla till jobbet mm. Welk (1999) menar att samhället har gjort det lätt för oss att vara 
inaktiva. Föräldrar som uppmuntrar, underlättar och är en bra förebild för sina barn kan hjälpa 
barnen att inte bli inaktiva och ligga i riskzon för att bli överviktiga. Därmed inte sagt 
huruvida barnen har dålig attityd mot överviktiga eller inte. Undersökningen som görs 
kommer att visa på om det är en prediktor i sig att vara väldigt aktiv. Hypotesen är att barn 
som är väldigt aktiva har en sämre attityd gentemot överviktiga för att de vet att med motion 
håller man normalviktig. 
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Föräldrar och kamrater är en viktig del i barns sociala utveckling. Får barn tillräckligt 
med uppmuntran, support och acceptans under uppväxtåren så utvecklar de en starkare 
självkänsla (Krahnstoever-Davison & Birch, 2002).  

Det du attribuerar till dig själv är ett resultat av hur du uppfattar att andra attribuerar till 
dig (Davison & Birch, 2002). Under förskoleåldern är föräldrar en viktig påverkande kraft för  
barnet att skapa ett ”jag” (self-koncept), för att föräldrarna står för den största sociala 
influensen. 

Även i samhället exponeras barnen för mycket information. Doise & Mugny (1984) 
menar på att barns kunskapsinhämtning är en social process där tillgänglig information och 
social träning spelar en central roll för att generera vissa attityder. 

Frågan är om vi påverkar våra barn även med attityder kring denna tickande 
ohälsobomb som övervikt är? Finns det någon skillnad i attityder mot överviktiga om man 
växt upp i ett hem med aktiva föräldrar och god sammansatt mat eller är det så att ju mer tid 
man har till barnen och tid till att diskutera livets viktiga frågor påverkar attityder hos barnen 
mer? 

Den här undersökningens syfte är att explorativt se om/hur familje-sammansättning, 
utbildningsgrad samt huruvida föräldrars kost- och motionsvanor påverkar barnets attityd mot 
överviktiga. 
 
Implicit association test (IAT) 
 

Inom den sociala kognitionsforskningen är många av de nya mätinstrumenten 
inspirerade av framgångarna inom den implicita forskningen, målet var att hitta ett användbart 
mätinstrument som stod utanför den explicita kontrollen hos en individ (Greenwald, Rudman, 
Nosek, Banaji, Farnham & Mellott, 2002). Ett exempel på ett sådant test är Implicit 
Association Test (IAT) som utformades och lanserades 1998 av Anthony Greenwald.  

Testet går ut på att man ska mäta den implicita attityd människor har mot vissa objekt, i 
detta fallet överviktiga. Själva testet är datoriserat och utformat så att i steg 1 börjar 
deltagaren med att skilja på ansikten som är normalviktiga resp. överviktiga. I steg 2 ska 
deltagaren skilja på attributionsord, bra-dåligt, t ex smart=bra och dum=dåligt. I nästa steg 
slår man ihop diskrimineringsobjektet (ansiktsbilderna) med attributionsordet; övervikt + bra 
ord följt av normalvikt + dåliga ord, för att i nästa steg ändra orden tvärtom (övervikt + dåliga 
ord och normalviktiga + bra ord). Försöksdeltagaren ska trycka på olika tangenter, vänster 
tangent för en viss kombination och högerpil för en annan kombination, varje gång just den   
kombinationen visas. Testet kan även utföras med ord istället för, som i detta fall, bilder. 

Man utläser testet som så att om man svarat snabbt på vissa kombinationer är orden 
starkt associerade. Om orden som t ex krig – bra är ihop parade borde det vara svårare att 
svara snabbt. På detta sätt kan man lägga in ord och testa människors diskriminering mot t ex 
vita –svarta eller som i detta fallet smala – tjocka. 

Vanligtvis ändras inte resultatet från en testomgång till en annan, varför upprepade 
körningar är möjligt, något som ger ett starkare och trovärdigare resultat. 
 

 
Metod 

 
Deltagare 
 

Deltagarna i studien var 45 barn i åldrarna 8 till 11 samt 45 och föräldrar. Barnen 
befann sig på skolor i Kristianstadtrakten, där själva testet utfördes.  
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Försöksdeltagarna tillfrågades, om de ville delta i en forskning om attityder mot 
överviktiga, genom ett brev till föräldrarna där de samtyckte till undersökningen samt att både 
de själva och deras barn var med. 
 
Material och procedur 
 

Ett i Eprime skapat program för en standardvariant av IAT där 8 bilder hämtade från 
Nosek, Banaji & Greenwald (2004) kombineras med ett antal ord. De positiva orden var; 
smart, vacker, intelligent, sympatisk och duktig. De negativa orden var; dum, ful, ointelligent, 
misslyckad och långsam. Efter en gjord pilotstudie på 4 barn ändrades två ord; sympatisk till  
bra och misslyckad till dålig, för att inte tiden till att tänka efter eller fundera skulle påverka 
mätningen i allt för stor utsträckning. 

I bildmaterialet figurerar samma (4) personer dels som normalviktiga men även som 
överviktiga (genom manipulering av fotona). Bilderna var svart-vita ansiktsfoton. (se 
exempel) 
 

                           
 

Deltagarna (barnen) fick en kort information om vilka tangenter på (den bärbara) datorn 
som skulle användas (endast höger- resp. vänsterpil). En i taget gjorde testet som varade 
mellan 5-10 minuter, lite beroende på hur snabbt deltagaren svarade. När testet kördes igång 
visades en kort information på skärmen som först hälsade deltagaren välkommen till 
undersökningen och sedan beskrev hur själva testet gick till. Försöksdeltagarna fick vid behov 
muntliga instruktioner. 

Deltagaren skulle koppla ihop positiva ord med överviktiga personer och trycka på 
vänsterpil när dessa kom upp på skärmen. Vilket innebar att högerpilen användes till negativa 
ord och normalviktiga personer. Bilderna och orden kom slumpvis. Först gjordes en 
testomgång innan den verkliga mätningen gjordes.  

Direkt i anslutning till det första testet startade det andra som innebar att bilder och ord 
kastades om. När de positiva orden och normalviktiga personer visades på skärmen skulle 
högerpilen användas och följaktligen vänsterpilen till de negativa orden och de överviktiga 
personerna. Även här gjordes först en testomgång för att reducera risken för en bias av 
tidigare test. Programmet räknade själv ut ett siffermått där 0 var brytpunkten. 

Därefter gjordes en explicit mätning på hur barnen uppfattar en överviktig. För detta 
användes en till svenska översatt version av ”Fat Phobia Scale” (Bacon, Scheltema & 
Robinson, 2001).14 adjektiv användes som barnen sedan fick gradera vilket de tyckte bäst 
stämde överens på en överviktig. Även i detta fallet gjordes först en pilotstudie på 4 barn. 
Några ord som t ex attraktiv-oattraktiv, njutningssökande-återhållsam, aktiv-inaktiv var svåra 
att förstå vilket resulterade i att dessa behövdes förklaras noggrannare Jag valde dock att 
behålla orden för att få tillräckligt många mätpunkter, men förklarade istället ord efter ord om 
barnen inte förstod. Exempel på andra ord som användes var; lat-flitig, äter lite-äter mycket 
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och snabb-långsam (se bilaga 1). Efter testet besvarades eventuella frågor kring 
undersökningen. 

Barnens föräldrar hade fått en enkät, sammanställd av författaren, hemskickad som de 
skulle svara på (se bilaga 2). De första frågorna handlade om hemförhållander, där frågor om 
civilstånd, vilken typ av utbildning föräldrarna hade och hur många barn det fanns i familjen, 
fanns med. Faktor ett var kost och handlade om hur pass delaktiga barnen var i planering av 
måltider, inköp och tillagning. Även en fråga om man åt gemensamt var med. Faktor två 
summerade familjens motionsvanor och den sista faktorn handlade om hur pass mycket tid 
man tog till att prata och diskutera (inom familjen) viktiga händelser, moral och etik. 
 
 

Resultat 
 

Jämförelser gjordes sedan dels mellan barnens implicita och explicita attityder och dels i 
jämförelse (korrelation) med föräldrarnas olika svar på de olika frågorna. Innan analysen 
gjordes togs fyra extremvärden (outliers) bort. 

 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för explicita och implicita attityder mot   
överviktiga 

Minimum Maximum         M     Std 
 
IAT    -.74              1.03         .41      .40 
Explicit   1.07      3.85       2.33      .69 
       

 
 

En analys visar att medelvärdet för IAT (se tabell 1) tyder på en negativ implicit attityd 
till överviktiga, dvs har barnen en preferens för normalviktiga. Detta är dock helt oberoende 
på hemförhållande-faktorerna (mat, motion och diskussion) från föräldraenkäten, då inga 
signifikanta korrelationer kunde påvisas (mat, r = .08; motion, r = -.04; diskussion, r = -.05) 

I de explicita måtten fanns inte samma negativa tendenser. Medelvärdet (2.33) var 
förvisso under mitten, men ej signifikant skilt från mitten (minimum = 1.07; maximum = 3.85 
på en skala 1-5). 

Hemförhållandefaktorerna (mat, motion och diskussion) korrelerades med de explicita 
attitydmåtten. Inte heller där kunde man se några signifikanta samband (mat, r =  -.04; 
motion, r =  -.20; diskussion, r = -.12).  

Cronbachs alfa på respektive faktor var; mat= .42, motion= .66 och diskussion= .49 
Därefter korrelerades barnens IAT-poäng med resultatet på det explicita testet, vilket 

inte gav en signifikant korrelation ( r = -.05).  
Sammanlagt gjordes 23 korrelationer. I korrelationen explicit värde vs ålder kunde man 

se en tendens till att ju äldre fadern var desto mindre negativ mot överviktiga var barnen i sin 
explicita åsikt ( P < .001, r = .48). Även moderns ålder spelade samma roll, ju äldre moder 
desto mindre negativt barn. 
( P < .05, r = .32).  
 

Diskussion 
 
 

Rent generellt visar barn en tendens till att vara fördomsfulla mot överviktiga, men den 
fördomsfullheten verkar inte vara relaterad till de aspekter av hemförhållande som undersökts 
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i den här undersökningen. Då reliabiliteten är lite tveksam kan man inte lägga alltför stor 
tilltro till dessa resultaten. 

Däremot ligger det en hel del i det som Benett, Sani, Lyons & Barett (1998) menade 
(trots att resultaten inte är dagsaktuella) att barnen redan innan de själva kategoriserar sig, 
utsätts för mycket information om sin egen grupp och att denna information är positiv sådan 
och när de väl kategoriserat sig är de väl medvetna om hur ”deras grupp” ser ut samt är fullt 
medvetna om fysiska attribut såsom övervikt (White, Mauro & Spindler, 1985). Säkert ligger 
mycket av detta till grund för resultatet av IAT då det, i princip, inte var några 
försöksdeltagare som var ordentligt överviktiga. Resultatet kan således diskuteras utifrån 
tidigare studier med perspektivet på barns ingrupp och utgrupp-tendenser.  

Att barnen påverkas av sina föräldrar har Banduras (1965 & 1973) undersökningar 
visat, dels genom att de efterliknar sina föräldrar och dels genom sitt framtida beteende. Detta 
visar sig även i föräldrarnas svar på enkäten. De föräldrar som var aktiva själva hade oftast 
väldigt aktiva barn, men detta som prediktor för barnens negativa inställning till överviktiga 
gick inte att påvisa. Inte heller familjens kostvanor påverkade barnen till en fördomsfull 
attityd mot överviktiga. Hypotesen om att högutbildade föräldrar och föräldrar som har tid att 
diskutera mycket med sina barn skulle vara mindre fördomsfulla gavs inte heller något stöd.    
Då formuläret (enkäten till föräldrarna) var egenhändigt konstruerat kan man ifrågasätta 
validiteten av dessa data. Enkäten skulle behöva provas ytterligare innan man med säkerhet 
kan uttala sig om relationen mellan attityd och ovan nämnda hemförhållandefaktorer. 

Enligt bla Moulin (1988) skulle föräldrarnas positiva attityd till något väsentligt 
generera positivt inställda barn. Därför  hade det varit av stort intresse att låta även föräldrarna 
vara deltagare i ett IAT-test för att därmed avgöra om föräldrarnas åsikt påverkade barnen i en 
viss riktning precis som Moulin (1988), Bandura (1965 & 1973) och Barling, Kelloway & 
Bremermann (1991) vittnat om. 

Härmed lämnas en öppning för ytterligare studier i barns attityder och huruvida hem-
förhållandet, vuxna eller signifikanta andra påverkar dem. 

Undersökningen visade däremot ett resultat som kanske inte var väntat; att det finns ett 
samband mellan föräldrars ålder och barnens fördomar. Ju äldre mor och far, desto mindre 
tendens till negativ attityd mot överviktiga. Vad detta beror på kan man bara spekulera i. Inte i 
något av det insamlade materialet eller bland referenser kunde man hitta någon förklaring till 
detta eller ens någon undersökning på området. Det väcker självklart en del tankar och 
spekulationer, men inget som kan utrönas inom ramen för den här uppsatsen. 

Då korrelationen mellan IAT och den explicita testen var låg kan man fundera på om en 
av orsakerna var den valda ålderskategorin (10 år). Några av barnen verkade inte riktigt förstå 
innebörden av adjektiven i den explicita testen trots försök att förklara dessa på ett så neutralt 
sätt som möjligt. De verkade också vara osäkra på vad de tyckte och ville inte svara av den 
anledningen. Eventuellt lade de sig därför på de neutrala svarsalternativen. Några av dem var 
kanske också nervösa i försöksledarens närvaro och vågade inte svara vad de egentligen 
tyckte. 

Sammantaget tyder dock undersökningen på att fördomar mot överviktiga finns, vad 
som orsakar dessa och hur relationen mellan det imlicita och det explicita förhåller sig är en 
fråga som kräver fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 
 
 

Nr: ___________. 
 
 
 

Ålder:__________år. 
 

Kön: ____________. 
 
 
 
Här nedan finner du 14 par av adjektiv/beskrivningsord som ibland används i beskrivningen 
av överviktiga människor. 
 
Adjektivparen består av ord som är varandras motsats. Markera med ett kryss på ett av de 
fem strecken som bäst beskriver vad du tycker och tror om överviktiga. 
 
 
 
 
 

1. lat      ___     ___     ___     ___     ___          flitig 
2. viljesvag     ___     ___     ___     ___     ___          viljestark 
3. attraktiv     ___     ___     ___     ___     ___          oattraktiv 
4. bra självkontroll     ___     ___     ___     ___     ___          dålig självkontroll 
5. snabb     ___     ___     ___     ___     ___          långsam 
6. tålmodig     ___     ___     ___     ___     ___          otålig 
7. aktiv      ___     ___     ___     ___     ___           inaktiv 
8. svag      ___     ___     ___     ___     ___           stark 
9. njutningsökande     ___     ___     ___     ___     ___           återhållsam 
10. ogillar mat     ___     ___     ___     ___     ___           gillar mat 
11. oformlig     ___     ___     ___     ___     ___           välformad 
12. äter för lite     ___     ___     ___     ___     ___           äter för mycket 
13. osäker      ___     ___     ___     ___     ___           säker 
14. dåligt självförtroende  ___     ___     ___     ___     ___           bra självförtroende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
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Stryk under det alternativ som passar bäst 
 
Hur ser familjen ut? Ensamstående Gift Sambo 

 
Vilken utbildningsnivå har fadern? Grundskola Gymnasie Högskola/Universitet 

 
Vilken utbildningsnivå har modern? Grundskola Gymnasie Högskola/Universitet 

 
Hur många barn bor i hushållet? 1 barn 2-3 4 eller fler 

 
Vilken ålder har modern? 30 och yngre 31-40 41-50 51-60 60 och äldre 

 
Vilken ålder har fadern? 30och yngre 31-40 41-50 51-60 60 och äldre 

 
 

Kryssa i den ruta som överensstämmer bäst 
 
 Inget/Aldrig Ibland/ 

Någon gång 
Ofta/Några 
ggr per vecka 

Alltid/ 
Varje dag 

Hur ofta äter hela familjen 
gemensamt? 
 

    

Anser du att måltiden fyller en 
viktig social funktion? 
 

    

Är barnen delaktiga i 
matlagningen? 
 

    

Hur mycket får barnen 
bestämma över vilken mat som 
ska lagas? 
 

    

Hur ofta äts halvfabrikat? 
 
 

    

Hur ofta köps färdig mat 
(hämtmat)? 
 

    

Hur ofta diskuteras vikten av en 
näringsriktig kost? 
 

    

Hur ofta anser du att ditt barn får 
en näringsriktig kost i skolan? 
 

    

Hur ofta anser du att ditt barn får 
en näringsriktig kost i hemmet? 
 
 

    

Hur ofta motionerar modern? 
 
 

    

 Inget/Aldrig Ibland/ 
Någon gång 

Ofta/Några 
ggr per vecka 

Alltid/ 
Varje dag 
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Hur ofta motionerar fadern? 
 
 

    

Hur ofta motionerar barnet? 
 
 

    

Vad? Vilken aktivitet? 
 
 

    

Hur ofta har man en fysisk 
aktivitet tillsammans med 
barnet? (tex skogspromenad, 
cykeltur, spela fotboll?) 
 

    

Vad? Vilken aktivitet? 
 
 

    

Har ditt barn en aktivitet som 
inte är fysisk? (ex pianospel 
eller schack) Om ja, hur ofta? 
 

    

Vad? Vilken aktivitet? 
 
 

    

Hur mycket sitter barnet framför 
datorn i hemmet? Ange 
timmar/dag 
 

    

Hur mycket sitter barnet framför 
TV:n i hemmet? Ange 
timmar/dag 
 

    

Anser du det viktigt med motion 
i skolan? Om ja, hur ofta borde 
barnen ha idrott i skolan? Om 
nej, kryssa i Inget/Aldrig-rutan 
 

    

Anser du det viktigt med motion 
utöver skolidrotten? Om ja, hur 
ofta anser du ett barn borde ha 
fysisk aktivitet? Om nej kryssa i 
Inget-Aldrig-rutan 
 

    

Hur ofta diskuteras inom 
familjen, frågor kring kost och 
motion? 
 

    

Hur ofta diskuteras inom 
familjen, frågor kring fysiska 
risker med övervikt? 
 
 

    

 
 

Inget/Aldrig Ibland/ 
Någon gång 

Ofta/Några 
ggr per vecka 

Alltid/ 
Varje dag 
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Anser du att skolan hanterar 
frågor kring kost och motion på 
ett korrekt sätt? Om nej, vad kan 
förbättras? 
 

    

Hur ofta diskuteras inom 
familjen, frågor kring attityder 
och fördomar mot överviktiga? 
 

    

Hur ofta förekommer mobbning 
av överviktiga på ditt barns 
skola? 
 

    

Anser du att skolan hanterar 
attityder mot överviktiga på ett 
korrekt sätt? Om nej vad kan 
förbättras? 
 

    

Hur ofta diskuteras inom 
familjen, vad som hänt i skolan 
under dagen? Såväl positiva 
som negativa händelser. 
 

    

 
 
Tack för din medverkan! 
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