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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka faktorer som styr maten som serve-

ras i förskolan, samt att knyta an till vetenskaplig forskning inom ämnet mat och hälsa. Vi 

har genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer, i vilka en kostchef, två kostrådgivare 

och fyra kokerskor har deltagit. Detta för att få utlåtanden från olika yrkeskategorier. 

Utifrån forskningen som granskats är det tydligt att det finns varierande åsikter om vad som 

är näringsriktig kost. Även informanterna i den empiriska undersökningen uttrycker skilda 

uppfattningar om vad barn bör äta.  

 

Ur resultatet av den empiriska undersökningen kan vi författare dra slutsatsen att det är olika 

faktorer som styr vilken mat som serveras i förskolorna i den undersökta kommunen; eko-

nomi, livsmedelsverkets kostrekommendationer, föräldrars åsikter och önskemål från barnen. 

 

Ämnesord: Fenomenografi, förskola, hälsa, livsmedelsverkets kostrekommendationer, kost-

chef, kokerskor, kostrådgivare, mat, övervikt 
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Förord 

 

Detta examensarbete har varit både intressant och lärorikt att skriva och har gjort att vi blivit mer 

medvetna om matens betydelse för hälsan. Under arbetets gång har vi fått vägledning av vår hand-

ledare Christel Persson som vi härmed vill tacka för ovärderlig hjälp. Vi vill även tacka informan-

terna som gjort detta arbete möjligt. Vägen till slutet till början på något nytt har inte varit spikrak 

men nu är vi nästan i mål. 

 

 

Tack! 

 

Kristianstad december 2012 

 

Hanna Nilsson, Emmelie Olsson  
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden, ämnesområdet vi har valt att undersöka 

samt ange syftet med denna undersökning. 

1.1 Bakgrund 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarutbildningen vid högskolan i Kristi-

anstad. Ämnet för uppsatsen har vi valt för att vi vill fördjupa våra kunskaper inom området 

mat i förskolan. Detta eftersom måltiderna är en naturlig del av förskolans verksamhet men 

även för att vi inte har tillägnat oss kunskaper om detta tidigare under vår utbildning.  

 

Under våra tidigare praktikperioder inom förskollärarutbildningen i Kristianstad har vi obser-

verat att maten som serveras inom förskolan skiljer sig mycket åt på olika förskolor. Hur 

mycket granskas maten som serveras på landets förskolor? Med denna undersökning vill vi 

uppmärksamma hur betydelsefull näringsrik mat är för barns hälsa och välmående. Enligt 

Hörnell, Lind & Silfverdal (2009) är bra kostvanor hos barn ett villkor för naturlig utveckling, 

tillväxt, samt god hälsa. Att barn har goda matvanor minskar inte bara riskerna för hälsopro-

blem på kort sikt som ätstörningar och övervikt utan kan även förebygga mer långsiktiga häl-

soproblem som typ 2-diabetes, hjärt och - kärlsjukdom och cancer (Hörnell, Lind & Silfver-

dal, 2009).  

Landstingsöverläkaren Enkvist i Wikholm & Litsfeldt (2007) menar att övervikten i Sverige 

har ökat sedan livsmedelsverkets kostrekommendationer började följas. Vad beror detta på? 

Skulle övervikten i Sverige vara ännu högre om livsmedelsverkets kostrekommendationer inte 

fanns? Eller är livsmedelsverkets kostrekommendationer en anledning till ökad övervikt i 

samhället? Då detta är en väldigt stor och komplex fråga, är det ingenting vi har för avsikt att 

undersöka eftersom det inte är möjligt, dock finner vi detta intressant.  

1.2 Relevans för utbildningsvetenskap 

Lundgren & Nybäck (2004) poängterar att det är av stor vikt att förskolan påverkar barns in-

ställningar till mat positivt, för att de ska få varaktigt goda kostvanor. Lundgren & Nybäck 

(2004) menar även att detta lärande ger barnen förmågor som gör att de senare i livet kan ta 

ansvar för sin hälsa livet ut. Utifrån detta tolkar vi det som att pedagoger i förskolan har möj-

ligheter att påverka barnens matvanor. Johansson & Pramling Samuelsson (2001) anser att 

måltiderna i förskolan är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Under vår tid på lärarut-

bildningen vid Kristianstad Högskola har vi inte fått några kunskaper om måltiderna och ma-
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ten som serveras i förskolan. Livsmedelsverket (2012d) menar att matvanor grundas vid tidig 

ålder med utgångspunkt i detta bör därför förutsättningar för bra matvanor börja redan på för-

skolan. Med tanke på detta är det enligt oss av stor vikt att pedagoger har goda kunskaper om 

måltiden i förskolan. Brunosson (2012) menar att ”Mat- och måltidskunskap i förskolan är ett 

nytt forskningsområde och forskningen kring lärande och mat och måltider, måltidspedago-

gik, i förskolan är väldigt lite beforskat, både sett ur ett nationellt som internationellt perspek-

tiv” (s 3).  

1.3 Syfte 

Vi har för avsikt att undersöka vilka faktorer som avgör vilken mat som serveras i förskolan 

samt knyta an till vetenskaplig forskning inom området mat och hälsa. Detta för att få en ve-

tenskaplig förankring kring ämnet.  

1.4 Problemformulering 

– Vilka faktorer styr maten som serveras till barnen i förskolan? 

– Vad säger aktuell forskning om mat och hälsa? 

– Vilken syn finns bland kostchef, kokerskor och kostrådgivare relaterat till aktuell forskning 

inom området? 
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2 Litteraturgenomgång och teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel redovisar vi aktuell forskning och litteratur inom området mat och hälsa. Vi 

kommer även att presentera den teoretiska utgångspunkt som vi utgår ifrån i undersökningen.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att genomföra denna undersökning med inspiration av fenomenografin. Eftersom 

alla människor har olika tidigare erfarenheter av ett fenomen, finns det också många olika sätt 

att definiera fenomenet på, detta leder till variation. Därav blir undersökningen skildrad från 

olika perspektiv av begreppen mat och hälsa. Marton & Booth (2000) poängterar att ett feno-

men urskiljs på olika sätt beroende på människors olika bakgrunder och erfarenheter. I under-

sökningen deltar informanter från olika yrkeskategorier, vilket är ett medvetet val. Detta för 

att på ytterligare ett sätt främja att variationen av samma fenomen beskrivs på olika sätt. Utö-

ver den individuella variatonen som lyfter fram olika individers tidigare erfarenheter och upp-

fattningar. Marton & Booth (2000) menar att en undersökning som är gjord ur ett fenomeno-

grafiskt perspektiv innebär att personerna i undersökningen är relativt få och utvalda från en 

särskild grupp människor. Alla informanter i undersökningen är strategiskt utvalda för att de i 

sin yrkesroll bör ha kunskap om undersökningsområdet. Marton & Booth (2000) påpekar 

även att det är av stor vikt att informanterna har en klar koppling till fenomenet som ska un-

dersökas. När vi författare utformade intervjuerna gjordes detta med mycket betänkande för 

att få fram frågor som är väl knutna till informanternas förvärvade erfarenheter och undersök-

ningens problemformulering. Marton & Booth (2000) framhåller att allmänt är det så att fors-

karen i en fenomenografisk studie utarbetar intervjun i relation till forskningsfrågan. Patel & 

Davidson (2011) poängterar att en fenomenografisk undersökning analyseras utifrån katego-

rier där skillnader och likheter sammanställs. Denna metod kommer vi använda oss av i arbe-

tet när vi sammanställer resultat och analys. 

 

”För att kunna erfara någonting som någonting måste vi kunna urskilja det från och relatera 

det till ett sammanhang, urskilja dess delar och relatera dem till varandra och helheten” (Mar-

ton & Booth, 2000, s.143).  
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2.2 Maten i förskolan 

Enligt statistik från skolverket var 83 % av alla barn i åldern 1-5 år i Sverige inskrivna i för-

skolan under 2011 (Skolverket, 2011). Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, Lpf 

98, rev 2010) ska förskolan vara ett komplement till barnens hemmiljö. 

 

Brunosson (2012) menar att måltiden på förskolan är en aktivitet som det inte finns mycket 

forskning kring, hon påpekar också att det är ett nytt forskningsområde. Författaren poängte-

rar också att pedagoger idag knappt får någon utbildning alls om mat och måltider, varken på 

fortbildningskurser eller i lärarutbildningen. Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007)  menar att 

maten i förskolan har inverkan på barns kostvanor, genom goda matvanor ökar barns koncent-

ration och inlärningsförmåga. Davis (2012) beskriver att det i studier gjorda på barn med aut-

ism framkommer att vete förvärrar symptomen, liknande studier har även gjorts på barn med 

ADHD. Kadesjö (2008) påpekar att förändringar i kosten genom uteslutning av raffinerat 

socker, mjölk och choklad kan göra skillnad för barns koncentrationssvårigheter. Nyberg, 

Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) menar att om barn lever i familjer med dålig kosthåll-

ning kan maten i förskolan vara väldigt viktig för barnets välbefinnande och hälsa.  

Livsmedelsverket (2007) förespråkar att det serveras grönsaker och frukt i förskolan samt fisk 

1-2 gånger i veckan. Vidare poängterar livsmedelsverket (2007) att ”Måltiderna i förskolan 

ger unika möjligheter att lägga grunden för bra matvanor” (s.20). De påpekar även att försko-

lan bör undvika att servera bullar, kakor, kex, söta drycker, glass, godis och snacks. Detta gör 

att födelsedagar i förskolan inte bör firas med mat och att födelsedagsbarnen istället bör upp-

märksammas på ett annat sätt.  

2.3 Barns matvanor och barnövervikten i samhället 

Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007) framhäver att det finns studier gjorda som visar att 15-

20 % av dagens barn lider av övervikt, och att 3-5 % lider av fetma. Uppemot 80 % av barnen 

behåller sin övervikt i vuxen ålder. Barn som lider av fetma utvecklar på lång sikt insulinre-

sistens, rubbade blodfetter samt negativa effekter på levern. Perlhagen, Flodmark & Hernell 

(2007) menar vidare att en studie gjord under 40 års tid visar att feta barn löper stor risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död som vuxna. Det finns många faktorer som är an-

ledningen till barns viktökning däribland ärftlighet, stillasittande livsstil och konsumtion av 

söta livsmedel. Även dåliga socioekonomiska förutsättningar är en riskfaktor för fetma. Sund-

in (2004) poängterar att sockerrik mat är något som konsumeras både vid glada och ledsna 
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stunder. Många barn vet redan från tidig ålder hur de ska gå tillväga för att komma över den 

mat de vill. I många familjer har mat blivit ersättning för kärlek. Ingvar (2010) poängterar att 

förmågan att lagra mat har gjort att människan överlevt svältperioder. 

Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) menar även att det i matundersökningar har 

framkommit att barn får i sig för stora mängder av mättat fett från produkter såsom godis, 

glass, chips, bakverk, pommes frites, smör, margarin, kött och mejeriprodukter. Vidare påpe-

kar Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) att ett högt intag av mättat fett kan medföra 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Vidare menar Nyberg, Lennernäs, Sepp 

& Sollerhed (2009) att kostvanor hos barn och unga är ur ett långsiktigt perspektiv är av stor 

vikt, eftersom det är i unga år som de inre organen och kroppen växer. Dåliga matvanor med 

fel näringsinnehåll samt undermåliga levnadsvanor tidigt i livet kan leda till ohälsa med sjuk-

domar som följd senare i livet. Genom att äta magra mejeriprodukter kan det totala intaget av 

mättat fett minska, vilket kan vara en insats om barn får i sig mycket mättat fett från andra 

produkter.  

Om kroppen blir ett fuskbygge i barndomen kommer individens hälsa att stå på en ostabil grund senare 

i livet. Därför har mat- och måltider i förskola och skola en grundläggande och stor betydelse för både 

barnet och samhället där barnet ska verka som vuxen individ (Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed, 

2009, s.14).  

2.4 Ekonomi 

Hörnell, Lind & Silfverdal (2009) påpekar att produkter med tillsatt socker och salt, samt för-

ädlade spannmålsprodukter överkonsumeras enkelt eftersom de är billigast att konsumera. De 

menar att kopplingen mellan övervikt hos små barn och låg socioekonomisk status är tydlig. 

Enligt Yngve (2006) har samhället ett ansvar att genom policyer och politiska mål se till att 

maten i förskolan håller hög kvalité. Vidare menar Yngve (2006) att det ofta är så att ekono-

miaspekten går före hälsoaspekten när det gäller val av mat inom skola, vård och omsorg. 

Sundberg & Hedbrant (2008) menar att människors kostvanor påverkas av både kommersiella 

intressen och jordbrukspolitik. De poängterar även att studier om nutrition ofta finansieras av 

företag som har vinstgivande intressen.  

2.5 Kunskap 

Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007) menar att det i dagens samhälle är svårt för konsumen-

ter att göra bra val och välja hälsosam mat. Detta betyder att konsumenterna behöver goda 

kunskaper om hälsofrämjande mat. Erlanson-Albertsson (2004) menar att barn blir påverkade 
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av sina föräldrars matvanor både i mängd samt val av kost. Både livsstil och gener har bety-

delse när det gäller matvanor. Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) menar att det är 

svårt för föräldrar i dagens samhälle att ha kunskaper om vad som är bra kost både för vuxna 

och barn, eftersom de finns så många produkter på marknaden. Enligt Silfverdal & Hernell 

(2008) kan kosten hos barn vara avgörande för deras framtida välmående. Detta gör att 

kostråd för barn är av stor vikt och behöver vara väl motiverade. Silfverdal & Hernell (2008)  

menar även att det inte finns tillräckligt med studier över lång tid när det gäller kostens bety-

delse för långsiktiga effekter såsom sjukdom och hälsa, särskilt studier kring barns hälsa är 

outforskat. De menar därför att det ur vissa aspekter förekommer otillräcklig vetenskaplig 

grund för att ta fram så välgrundade kostråd som är önskvärt. Vidare menar Silfverdal & Her-

nell (2008) att det bara finns bristfällig forskning kring långsiktiga effekter om matens bety-

delse för hälsan, därför baseras kostråden på erfarenheter och det aktuella kunskapsläget. Hel-

lénius (2008) menar att forskning kring matens betydelse för hälsan är något som ofta kritise-

ras, och debatten hamnar ofta utanför det vetenskapliga området.  

2.6 Livsmedelverkets kostrekommendationer 

”Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att i samverkan med Statens skolverk stödja arbetet 

med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå från den nya 

skollagens (2010:800) bestämmelse om näringsriktig skolmat” (l0 kap. 10 §) (Regeringen, 

2011, s.1). 

Livsmedelverket (2007) skriver att ”Barn får i sig för mycket mättat fett, socker och salt. Det 

beror på att de äter för mycket godis, glass, läsk och saft, snacks och bakverk, och för lite 

grönsaker, frukt och fisk” (s.4). För att reglera barns intag av mättat fett rekommenderar livs-

medelsverket att barn bör förtära nyckelhålsmärkta mejeriprodukter, kött- och charkuteripro-

dukter såsom lättmjölk, margarin och lättfil (Livsmedelsverket, 2007). De nyckelhålsmärkta 

produkterna innehåller mindre fett, socker och salt.  (Livsmedelsverket, 2012c). Petersson 

(2007) påpekar att minskat intag av raffinerade vegetabiliska fetter såsom solrosolja och 

majsolja samt margarin minimerar riskerna för åderförkalkning. Innehållet i vegetabiliska 

oljor kan bestå av en hög andel av omega 6. Petersson (2011) menar att inflammationer nu-

mera ses som mer styrande vid allergier, vävnadsskador, cancer, infektioner och åderförkalk-

ning, till en följd av ökat intag av omega 6. Petersson (2011) menar även att omega 3 i form 

av fiskfettssyror i motsats till omega 6 motverkar inflammationer. Detta är något som även 

Wikholm & Litsfeldt (2007) poängterar, de menar att omega 6 är ett inflammatoriskt ämne, 
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vilket är motsatsen till omega 3 som är antiinflammatoriskt. Bergqvist (2008) framhäver att 

förhållandet mellan olika fetter i maten har ändrats drastiskt de senaste årtiondena. Det flero-

mättade fettet har ersatt, det mättade fettet. Detta gör att balansen mellan omega 3 och omega 

6 har ändrats och konsumtionen av omega 6 har ökat. Solrosolja och majsolja är en källa till 

högt intag av omega 6.  

I en undersökning gjord vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet konstaterades att 

barnen i studien som konsumerade standardmjölk på regelbundens basis i genomsnitt hade 

lägre BMI (Body Mass Index) än de barn som drack mjölk med lägre fetthalt i eller aldrig 

drack mjölk (Eriksson, 2009). Livsmedelsverket (2012a) menar att enkelomättat och fleromät-

tat fett sänker kolesterolhalten, medan mättat fett ökar kolesterolet. Även Hellénius (2008) 

poängterar att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar genom konsumtion av fleromättat 

fett, enkelomättat fett samt fiber, frukt och grönsaker.  

 

Enligt Eenfeldt (2011) är kolesterol en nödvändig byggsten i människors celler, han poängte-

rar att det finns två olika typer av kolesterol, HDL som är det goda kolesterolet och LDL som 

är det onda. Eenfeldt (2011) poängterar också att när mättat fett konsumeras stiger HDL-

kolesterolet, LDL-kolesterolet uppstår när socker och stärkelserik mat konsumeras. HDL 

skyddar mot hjärtsjukdomar medan LDL har motsatt effekt. Walldius & Jungner (2004) defi-

nierar HDL (High Density Lipoprotein) och LDL (Low Density Lipoprotein) och menar att 

även om det totala kolesterolet ligger på ett normal värde kan det vara i obalans mellan det 

goda - (HDL) och det onda (LDL) kolesterolet. Livsmedelsverket förklarar vad lipoproteiner-

na har för uppgift i kroppen ”Eftersom fett inte är vattenlösligt måste fettpartiklarna få hjälp 

att transporteras runt i blodet. Hjälpen består av olika sorters blodfetter, så kallade lipoprotei-

ner” (Livsmedelsverket, 2012a, s.1).  

 

Livsmedelsverket rekommenderar att barn i förskolan äter bröd, potatis, ris eller pasta till 

lunch (Livsmedelsverket, 2005). Livsmedelsverkets rekommendationer säger även att 50-60 

% av det totala kaloriintaget bör komma från kolhydrater (Livsmedelsverket, 2012b). Sund-

berg i Blücher (2005) poängterar att spannmålsprodukter och potatis till stor del består av 

stärkelse. Även Eenfeldt (2011) påpekar att bröd, pasta, ris samt potatis innehåller en stor del 

stärkelse. Han menar även att vid konsumtion av stärkelserik mat kan över 100 gram druv-

socker (glukos) finnas i blodet, människans blod bör inte innehålla mer än 5 gram druvsocker 
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åt gången. För att reglera blodsockret utsöndrar bukspottkörteln insulin vilket är hormonet 

som lagrar fett i kroppen.  

Wikholm & Litsfeldt (2007) poängterar att de kostrekommendationer som livsmedelsverket 

har idag inte är baserade på människors kost ur ett historiskt perspektiv. Till största delen har 

vi varit jägare och samlare. Först för 10 000 år sedan började vi odla vår mat och spannmål 

blev en del av kosten. De menar även att livsmedelsverket borde minska sin rekommendation 

av stärkelserik mat liknande den rekommendation de har om sockerrik mat. I dagsläget re-

kommenderar Livsmedelsverket barn att äta stärkelserik mat vid varje måltid (Livsmedelsver-

ket, 2007).  

Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) poängterar att livsmedelsverkets rekommendat-

ioner för mat endast är rekommendationer, och därmed finns det ingen lag som säger att de 

måste följas. De menar även att varje enskild kommuns kostenhet själv får bestämma hur mat-

sedeln och upphandlingen av livsmedel ska se ut. Vidare menar Nyberg, Lennernäs, Sepp & 

Sollerhed (2009) att det i enlighet med lagen är tillåtet att servera halvfabrikat såsom pulver-

mos och ketchup till skillnad från mjölk från en närliggande bondgård som är helt fri från 

tillsatser, detta för att mjölken inte anses kontrollerad och säker.  

Kommunen har möjlighet att genom sin upphandling styra vad som serveras på förskolan, genom att i 

sin kravspecifikation specificera vilka livsmedel som kommunens förskolor får handla. Här är det alltså 

fullt möjligt att specificera att inga livsmedel med glutamat ska ingå i utbudet och att merparten av 

produkterna ska vara ekologiska (Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed, 2009, s.54).  

Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) menar att förskolan följer livsmedelsverkets 

kostrekommendationer när de byter till smörgåsfett och mjölk med låg fetthalt, detta görs för 

att minimera mängden mättat fett i kosten. 

 

I detta citat syftas det på bytet från standardmjölk till lättmjölk i förskolan.  

 
När så förskolan ersätter denna mjölk med lättmjölk handlar det inte längre bara om mjölken utan om 

något mycket större. Det är en handling som går emot en stark trend och som dessutom riktas mot våra 

barn. I kombination med en skepsis och osäkerhet inför de många och inte sällan skiftande budskap 

kring mat och dess innehåll, vad som bör och inte bör ätas, riskerar alla förändringar att bli av ondo 

(Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed, 2009, s.71). 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer undersökningsmetod, urval, genomförande, undersökningsgrupp, 

etiska överväganden och bearbetning av material presenteras.  

3.1 Urval, genomförande och beskrivning av undersökningsgrupp 

När vi kontaktade informanterna för att avtala tid för intervjun var vi tydliga med att infor-

mera om intervjuns längd. Detta för att informanterna skulle kunna avgöra om de kunde av-

sätta den tid som intervjun krävde. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att den som ska 

intervjua kan berätta för informanterna hur lång tid intervjun tar.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning med hjälp av en mobiltelefon, för att 

kunna lyssna på intervjuerna flera gånger. Denscombe (2009) poängterar att ljudupptagningar 

är optimalt vid intervjuer, då det inte är lätt att minnas allt som sagts under en intervju.  

 

En av förberedelserna inför intervjuerna har varit att utarbeta väl formulerande och motive-

rade frågor som är relevanta för problempreciseringen. Frågorna som använts vid intervjuerna 

har varit förbestämda av oss författare, dock har följdfrågor uppkommit under intervjuerna. 

Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer förberedda genom förbestämda frå-

gor, även om de som intervjuar är flexibla och låter informanterna utveckla sina svar.  

Ett medvetet urval gjordes när vi valde ut informanterna efter yrke, för att få empiriskt 

material som överensstämde med problempreciseringen och för att få ett relevant underlag för 

undersökningen. För att belysa frågeställningen ur olika perspektiv intervjuades kokerskor, 

kostrådgivare och kostchefen i den valda kommunen. Detta val gjorde vi eftersom det är ko-

kerskorna som lagar maten på förskolorna, kostchefen som har det största ansvaret för maten 

inom den kommunala skolan och förskolan samt kostrådgivare som bidrar med sin expertis 

inom området mat och hälsa. Denscombe (2009) menar att informanterna i en undersökning 

kan väljas ut efter kriterier som överensstämmer med forskningsområdet. Eftersom alla till-

frågade inte gav svar angående intervjuerna föll urvalet naturligt på dem som var intresserade 

att ställa upp på intervju. Enligt Denscombe (2009) är en praktisk faktor vad det gäller infor-

manterna att de måste ha möjlighet att avsätta tid för intervjun. 

 

Vår undersökningsgrupp bestod av fyra kokerskor, två kostrådgivare och en kostchef, alla 

verksamma inom samma kommun. Alla namnen vi använder oss av i undersökningen är fin-

gerade. För att komma i kontakt med kokerskorna skickades mail till sex arbetsledare inom 
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kostenheten i den utvalda kommunen, vi skickade även mail till rektorer på privata förskolor. 

En av rektorerna på en privat förskola svarade per mail och tid för intervju med kokerskan 

Cecilia bestämdes. Eftersom vi fick dålig respons på våra mail till arbetsledarna inom kosten-

heten, valde vi att ringa till dem efter att vi skickat mail. Genom dessa telefonsamtal förmed-

lades kontakten till kokerskorna Agnes, Birgitta och Doris. Kostrådgivarna Emma & Frida 

och kostchefen Gunilla kontaktades per telefon. Alla informanter fick vid intervjutillfällena ta 

del av ett brev med de etiska övervägandena vi använde oss av i undersökningen. Enligt Starr-

in & Svensson (1994) är etiken en viktig del i genomförandet av undersökningar. 

3.2 Etiska överväganden 

I undersökningen tillämpade vi vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav; informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Vidare menar Vetenskapsrådet (2002) att de ovannämnda kraven är viktiga för att 

skydda informanternas integritet i en undersökning. 

 

Vi har använt vetenskapsrådets forskningsetiska principer på följande sätt: 

 

Informationskravet; I informationsbrevet som vi delgav informanterna (se bilaga 2) berättade 

vi att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjuerna.  

 

Samtyckeskravet; Informanterna gav oss sitt samtycke till att deltaga i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet; Ljudfilerna och transkriberingen förvarades på ett sätt som gör att 

endast vi författare har tillgång till dem.  

 

Nyttjandekravet; Det insamlade materialet var enbart till för denna uppsats och kommer ej 

användas i andra sammanhang.  

 

Eftersom vi använde oss av intervjuer var informanterna inte anonyma, vi författare var med-

vetna om vem som svarat vad. Däremot använde vi oss av fingerade namn för informanterna 

och skrev inte heller ut kommunens eller förskolornas namn. Ljudfilerna och transkriberingen 

har förvarats på en av författarnas inloggning på Högskolan Kristianstads datorer, vilket har 

gjort att enbart vi författare har haft tillgång till ljudfilerna och transkriberingen. 

 



16 

 

3.3 Bearbetning av material 

Efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna, i transkriberingen använde vi oss av fingerade 

namn, vilket betyder att namnen vi skrivit ut i uppsatsen inte kan härledas till informanterna.  

När vi transkriberat har vi varit väldigt noggranna med att exakt återge vad informanterna sagt 

i intervjuerna, vilket har gjort att vi lyssnat på inspelningarna ett flertal gånger. När vi tran-

skriberat alla intervjuer jämförde vi informanternas svar för att hitta likheter och skillnader, 

detta gjorde vi genom att gå igenom informanternas svar fråga för fråga. Efter detta delade vi 

in resultatet i olika kategorier utifrån frågorna, dock slogs vissa frågor ihop. Med detta menar 

vi att vi redovisade vissa svar på frågorna under samma rubrik för att de frågorna var väl 

sammanlänkade med varandra och likaså informanternas svar. När vi sammanställt resultatet 

påbörjade vi analysprocessen, vi analyserade resultatet genom att transkriberingarna, för att 

utröna skillnader och likheter och utifrån detta dra slutsatser. Detta gjorde att vi uppmärk-

sammade variationer i informanternas svar, både likheter och skillnader. Efter detta gjordes en 

sammanställande analys där vi jämförde informanternas svar med varandra och även de olika 

yrkeskategorierna med varandra för att skönja variationer mellan dem.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel sammanställer vi informanternas svar från den empiriska undersökningen. 

4.1 Resultat 

Under den här rubriken presenterar vi resultatet utifrån kategorier 

4.1.1 Utbildning 

Samtliga kokerskor i undersökningen uppgav att de är utbildade inom livsmedel. Dock skilde 

sig utbildningarna åt, Agnes är utbildad kock och har även en utbildning inom livsmedelstek-

nik på högskola. Birgitta är utbildad kokerska och ekonomibiträde, Cecilia har storköks- och 

kockutbildning och Doris är utbildad kokerska. Kostrådgivaren Emma är utbildad folkhälso-

pedagog, kostrådgivare och inom hälsoprofilsbedömning, och är även utbildad inom anatomi 

och kost. Kostrådgivaren Frida är utbildad beteendevetare, hälsorådgivare, kostrådgivare och 

har även utbildningar inom kost, näring och hälsa. Kostchefen Gunilla är högskoleutbildad 

kostekonom.  

4.1.2 Kostrekommendationer och kostpolicy i kommunen 

Samtliga kokerskor i studien uppger att de följer livsmedelsverkets kostrekommendationer. 

Dock följer Cecilia inte livsmedelsverkets rekommendationer till fullo. Ett exempel är att hon 

frångår livsmedelsverkets kostrekommendationer i valet av smör och mjölk, då hon inte ser-

verar lättprodukter, en av anledningarna till detta är att det är en önskan från föräldrar. De tre 

kommunalt anställda kokerskorna har skyldighet att följa livsmedelsverkets kostrekommen-

dationer. Emma och Frida uppgav att de har insikt i livsmedelsverkets kostrekommendationer 

för barn. På frågan om hur livsmedelverkets kostrekommendationer påverkar barns hälsa, 

svarade de: 

 

Där är mycket som är bra, men där finns en hel del som man kan tycka till om bland annat fettet. Jag är 

väldigt kritisk mot lätt – och lightprodukter.  Har man produkter som har mindre fett, så är det oftast att 

man ersätter det med socker eller stärkelse (Frida) 

Så att där är mycket att säga och vara kritisk mot och som man kan förändra, förbättra. Sen är det 

mycket som är bra med livsmedelsverket, men de är efter i forskningen, de följer till exempel inte 

världshälsoorganisationen som har ännu bättre koll, just på vad det gäller fett att mättat fett är inte 

farligt och det ger inte hjärt-kärlsjukdomar som det står på hemsidan på livsmedelsverket. (Frida) 

Jag tycker att dem kan vara lite missvisande, för att det livsmedelsverket alltså går in på när det gäller 

övervikt, så pratar dem ju att mättat fett skulle va alltså orsaken till att man blir överviktig och då tar 
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man bort mättat fett som finns i, i smör, mejeriprodukter överhuvudtaget och då tycker man att det ska 

minska liksom barns övervikt, så har ju jag förstått det. (Emma) 

För att undersöka kokerskornas insikt i den aktuella kommunens kostpolicy, frågade vi vad 

kostpolicyn i den aktuella kommunen innebär. Svaren skiljde sig en del åt. Tre av kokers-

korna beskrev delar av kostpolicyns innehåll. En av kokerskorna beskrev istället hur hon an-

vänder kostpolicyn, men berättade ingenting om kostpolicyns innehåll. Hon berättar även att 

hon kan plocka ut delarna i kommunens kostpolicy som hon anser är bra. ”Alltså, vi har väl, 

man snappar ju upp lite här och lite där och man får lite information, men det är ju ändå inte 

[…] Jag kan plocka de bra bitarna”, säger Cecilia.  

På frågan om vad kommunens kostpolicy säger delade Gunilla ut kostpolicyn och beskrev den 

därför inte. Däremot beskrev hon en måltidspolicy för kommunen och vilka som utformat 

den. 

 

Det här är ett, vi kallar det måltidspolicy, och den här har vi gjort tillsammans med skolområdet, 

skolområdena så det här är ett gemensamt dokument för kosten och skolorna. Och det är vi väldigt 

stolta över för en kostpolicy räcker inte, för man måste ha den integrerad i verksamheten också med 

både skola och förskola. (Gunilla) 

 

En skolchef, och en förskole rektor, och en rektor på skolan också då kost, också den som är 

verksamhetsansvarig för sjuksköterskorna, skolsköterskorna. Och så har vi miljöinformatör också för vi 

ska ju ha ett miljötänk i det också. Så vi har varit en väldigt, bra sammansatt grupp tycker vi.(Gunilla) 

Informantens svar på om livsmedelsverkets kostrekommendationer måste följas var följande:

 

Ja, det måste de därför att det är ju så här nu att nu ingår, nu ligger det i skollagen att vi ska ha 

näringsberäknade måltider, det kom ju i fjol, att det ligger inskrivet i skollagen att det ska vara 

näringsriktiga måltider för skola och förskola. Och då är det enklast att följa det för då vet man då gör 

man, då blir det rätt. (Gunilla) 

4.1.3 Ekonomi 

Ingen av kokerskorna har insikt i hur stor budget de har per enskild portion. Kokerskan som 

jobbar privat uppgav att hon inte har någon uppsatt budget att rätta sig efter, hon handlar det 

hon behöver. De kommunalt anställda kokerskorna har en budget att gå efter men vet inte 

exakta summor vid tiden för intervjun. Kokerskan Birgitta säger att: ”Det kan jag inte svara 

på, på rak arm. Då får jag titta på papper i så fall”. 
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Gunilla hade ett klart svar när det gällde hur mycket frukost, lunch respektive mellanmål är 

budgeterat för per portion. 

 

[…] ska man räkna ut det på per alltså, per frukost och lunch och så, så har jag ungefär 7 kr till frukost, 

9, lite över 9 kr till lunchen och 7 kr till mellanmålet. Sen är det liksom så där modererar man det lite 

över dag och tid och sådär. Vi har en meny som är både näringsberäknad och kostnadsberäknad. 

(Gunilla) 

 

Gunilla fick även en följdfråga angående om det är ekonomin eller tiden som huvudsakligen 

styr maten i förskolan. 

 

Det får de pengarna som är uträknade till varje portion. Sen vet jag att man upplever rent praktiskt att 

man inte hinner med ute i köken på samma vis kanske, men det är en annan sak. Men livsmedlen får 

man pengarna till så att säga. Om de följer våra recept och så och så, så är det rätt. (Gunilla) 

 

Efter intervjun tog Birgitta reda på budgeten för varje enskild måltid och bifogade detta i ett 

mail till oss författare. Endast inräknat livsmedelskostnader exklusive arbetskostnader får ma-

ten i förskolan kosta, frukost 6,975 kr, lunch 9,288 och mellanmål 6,669.  

4.1.4 Professionens inflytande 

På frågan – Anser du att du i din yrkesroll kan påverka maten som serveras på förskolan? I så 

fall hur? Svarade Doris. 

 

Ja, alltså vi har ju veckovis matsedlar som vi ska följa, eftersom det är ju på anbud man handlar upp 

dem. Så att vi måste ju gå efter dem, men det är klart att ibland så måste man kanske ändra om, det är ju 

inte alltid man får de varorna som det är tänkte kanske, då får man ju va lite flexibel och tänka om lite 

där. (Doris) 

 

Matsedeln för lunchen som erhölls från Cecilia på var enligt henne ihopsatt av henne själv 

med påverkan från barnen på förskolan. Cecilia svarade: ”Hur jag kan påverka den? Jag på-

verkar ju allt, sen kan ju även barnen påverka, vad de vill ha, de får ju ibland bestämma vad 

de vill ha”. 

Gunillas svar på hur hon kan påverka maten i förskolan var. 
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Ja det kan jag, därför att vi kan ju, vi styr ganska mycket utifrån vad som, vad som gäller, utifrån, och 

vi tittar väldigt mycket på de här med hälsofrämjande, hur det ska vara framöver. Liksom det här med 

våra barn som, som många är ju för överviktiga och man äter fel och så. Och det har vi ju också ett 

ansvar i att ta hand om och informera om på rätt sätt och så. Och vi serverar ju liksom bra mat till dem. 

Så det är vi som ska vara liksom förebilderna för dem, på något sätt. (Gunilla) 

4.1.5 Bra kost för barn och kostens påverkan på hälsan 

Tre av kokerskorna beskriver att det bara serveras livsmedel som är bra mat för barn, på för-

skolorna där de jobbar. En av kokerskorna är lite mer oklar i sitt svar och menar att hon gör 

det hon blir tillsagd att göra. Agnes sade: ”Jag gör ju bara vad jag blir tillsagd, om man säger 

så”. Kokerskan som jobbar privat uppger att hon endast serverar mat som hon anser är bra för 

barn och kan göra detta för att hon själv är ansvarig för matinköp.  

 

På frågan hur kosten i förskolan påverkar barns hälsa nu och i framtiden svarade Birgitta ”De 

är bra kost, de är ute mycket och rör sig mycket. Jag själv kan nog tycka att de kanske är lite 

äldre, att de börjar sitta framför datorn, sitter mer stilla”. Agnes svarade ”Alltså det är de nya 

folksjukdomarna kan man väl säga och det, vikten kan ju spela in på många faktorer, det är ju 

då mycket sött, rör sig mindre kanske eller så stressrelaterat kan det också vara”. 

Doris uppgav att barns matvanor är något de har med sig in i vuxenlivet. ”Ja, om vi lär dem 

att kanske inte äta så mycket sött och kanske lite mer lättare produkter så tror jag faktiskt… 

Och sen att de äter av allt, det har de ju med sig sen ju…”. 

 

På frågorna vad anser du att barn borde äta, inte äta, svarade Frida och Emma. 

 
De borde äta riktig mat av bra kvalité, att de får frukost, lunch och middag och mellanmål. Att de får 

lära sig vad blir man mätt av för det är ju just det att äter jag bra mat med protein varje, alltså det ska 

vara fett, kolhydrater och protein till varje måltid, även mellanmål. Så håller man sig mätt, 

blodsockerhalten förändras inte då håller man sig stabil både energimässigt och koncentrationsmässigt 

och psykiskt att man håller sig stabil, glad, pigg och alert. (Frida) 

 

Jag anser att barn borde äta det mesta så mycket som möjligt alltså frukter och grönsaker av alla färger 

när det gäller, när det gäller bröd och såhär så skulle jag se att de äter lite så här grova, lite grövre bröd, 

smör, mjölk och där behöver det liksom inte va standardmjölk med 3 %, utan det skulle kunna va 

kanske mellanmjölk 1.5 % för dom är ju också berikade med vitamin D, det är ju inte standardmjölk, så 
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att, för det vet jag att många tycker att det är viktigt att barnen får i sig liksom D-vitaminen från, från 

mjölken. (Emma) 

 

Jag tycker de ska dricka fullfettsmjölk, för det behöver barn och det fettet i mjölken är inte så farligt 

utan det innehåller kalcium och äter man kalcium till sin mat så kommer man inte alltså fettet fastnar 

inte lika. (Frida) 

Gunillas svar på vad som är bra mat för barn var: 

 
Ja alltså man kan äta allting, men man ska äta det på, man ska ju inte äta allt alltid […]det handlar ju faktiskt om 

att ska man må bra ska man ju äta en blandad kost, och man ska äta mycket grönsaker. Vi har tallriksmodellen 

man kan gå efter och såhär. Det är ju det som gäller hela vägen, det är det.(Gunilla) 

 

På frågan om barnövervikt i samhället idag jämfört med förut, svarade Emma och Frida. 

 

Jag tror det handlar mycket om vad man faktiskt gör på fritiden, och sen just det här att det finns så, det 

finns så mycket liksom å välja på när det gäller livsmedel, det finns mycket halvfabrikat, mycket 

raffinerade produkter och så föräldrar som inte har kanske riktigt den tiden och orken att laga riktig 

mat. (Emma) 

 

Men nu är det ju obegränsat med just, man får tag i mat överallt det är billigt, de flesta i Sverige har det 

väldigt gott ställt och kan äta och de som inte har det gott ställt, de äter tyvärr ännu mer kolhydrater. 

För de är de billigaste.(Frida) 

Gunilla fick frågan hur hon ser på problemet barnövervikt i samhället idag gentemot förut och 

svarade: 

 

Vi har ju ständig kontakt med skolsköterskorna och där är ju, det är ju ett problem, det är ju så, så är det 

va. Därför att vårt samhälle har ju gått över till något annat, vi är mycket mer stillasittande idag, än vad 

vi var tidigare. Vi har tillgång till mat på ett helt annat sätt än vi hade tidigare. Det finns mycket läsk 

och sött och salt och sånt där, utbudet är ju enormt. (Gunilla) 

4.1.6 Naturliga råvaror eller halvfabrikat 

På frågan om naturliga råvaror eller halvfabrikat är dyrast svarade Cecilia. 

 

Det är dyrare att köpa färsk fisk nere hos fiskaren än att köpa färdigpanerad fisk på ett centrallager, så 

är det. Och det ska du man ju, då ska man ju panera den i efterhand så blir ju kostnaden dyrare för att 

man får stå och göra det istället för att man sparar in på den tiden, för tid är ju pengar. (Cecilia) 
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På samma fråga svarade Birgitta ”Alltså vi har ju på anbud, vi har ju vår sån som sitter där 

inne i stan. Och de försöker ju få ner priset så mycket som möjligt på bägge delar”. 

Cecilia avslutar frågan med att säga ”Men, vi serverar, jag kan ju köra ner och handla sill och 

jag kan ner och handla färsk lax, och det kan ju inte de kommunala kanske göra på samma 

vis”.  

Emma och Fridas svar på frågan om naturliga råvaror är dyrare halvfabrikat var: 

 

Jag tycker ju inte det, alltså för de råvaror som man, som man kan använda för att göra nyttig mat, mat 

är ju ganska så billiga egentligen, det handlar nog bara om kunskap faktiskt att kunna lära sig att 

hantera råvarorna på ett bättre sätt än vad man gör idag. (Emma) 

Nej, jag tror egentligen inte det, det är billigare att köpa halvfabrikat, men det är framförallt urdåligt 

näringsinnehåll och leder till ohälsa och övervikt[…]Så visst svaret är ja, men det är inte positivt 

tvärtom det är fel och det ger ingen näring, ingen mättnad med halvfabrikat. (Frida) 

4.1.7 Förskolans matsedel 

Vid intervjuerna med kokerskorna frågade vi författare om vi kunde få ta del av förskolornas 

matsedlar, vilket vi fick. På de kommunala förskolorna var det samma matsedel för frukost, 

lunch och mellanmål som gällde, vilken är utformad av kostenheten i kommunen. På den pri-

vata förskolan utformar kokerskan i samråd med barnen matsedeln för frukost och lunch. Ge-

nom intervjuerna har det klargjorts att matsedeln kan anpassas efter barn med specialkost.  

4.1.8 Stärkelsens påverkan på barns insulinproduktion 

På frågan om stärkelserik mat påverkan på barns insulinproduktion svarade Agnes ”Jag har 

arbetat med en som var, hade väldigt sträng diabetes och han reagerade på maträtter som till 

exempel när man hade slagit sönder potatis, så det var potatismos”.  

 

Frida och Emmas svar angående deras insikt i hur stärkelserik mat påverkar barns insulinpro-

duktion var: 

 

Det handlar väldigt mycket om att vi behöver äta bättre mat och mer välbalanserad mat. Så det är ju 

orsaken mycket till vår ohälsa och barnfetma, det är läsk, godis, kakor, det är mycket pasta, ris potatis, 

bröd, vi ska äta det men vi ska äta det i begränsad form, vi ska äta gärna fullkorn. (Frida) 
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Men när man äter snabba kolhydrater tror ju kroppen att man äter en himla massa mat och sprutar ut 

insulin efter det. Det betyder att det kommer ut mer insulin än vad som egentligen krävs. Det gör att 

blodsockret går ner till en lägre nivå än vad det bör = man blir trött. Äter man snabba kolhydrater hela 

tiden så är ditt blodsocker en berg och dalbana!. (Emma) 

 

Emma och Frida beskrev också vad som händer i kroppen vid intag av stärkelserik mat: 

 

Kroppen är fortfarande konstruerad för att äta mat som man åt på stenåldern. Då fanns inget vitt socker 

eller vitt mjöl. Då gick maten ut långsammare i blodet. Men nu får kroppen lite av en chock när allt 

detta kommer på en gång. Det kroppen gör då är att "spruta ut" insulin. Varför då? Jo för det gör 

kroppen alltid när man äter, för att hålla blodsockret på en bra nivå. (Emma) 

 

Om barn äter som ovan[ snabba kolhydrater, reds. kommentar]eller liknande kommer det innebära att 

de blir väldigt ganska pigga och toppade först, men sen ganska så trötta efter kanske en timme. Då har 

blodsockret sjunkit och man blir trött och retlig och har svårt att koncentrera sig. (Emma) 

 

Man har ju sett att socker stimulerar och det också stärkelserik mat, för allt blir blodsocker, stimulerar 

IGF1-hormon som är tillväxthormon, och det är ju då cancerrisk. Så att det är oerhört väsentligt att vi 

förstår och begränsar de snabba kolhydraterna, äter klokt […]”. (Frida) 

 

Gunillas svar på frågan om hur stärkelserik mat påverkar barns insulinproduktion var. 

 

Eftersom det ingår i min utbildning så lär jag väl ha det, ja. Och det är återigen det här med blandad 

kost som är det bästa. Det är liksom inte, man ska inte hålla på att laborera med barns mat, utan man 

ska äta det här som den gemensamma forskningen har sagt, det är det som är det bästa för alla. 

(Gunilla) 

4.1.9 Vilka bär ansvaret för barns kost och hälsa? 

Frida uppgav att det ”Alltid är det ju prio ett, föräldrarna, det är vi föräldrar som har ansvaret 

för vad vi serverar på bordet”. Emma svarade ”mm, alltså det är ju jättesvårt, men först och 

främst så tycker ju jag att det är föräldrarnas ansvar[…]”. 

 

När det gäller informationen som föräldrar får om vad barn bör äta svarade informanterna:      

” Det är inte alltid så lätt och vara påläst för gemene man, men att faktiskt ta del av det när 
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man skaffar barn. Vad behöver barnen? Hur påverkar det mentalt, fysiskt och vad är viktigt?” 

(Frida) 

Sen tycker jag man får rätt så mycket bra information. Jag har ju själv två barn och jag tycker man får 

jättemycket bra information, både hos tandläkaren och hos, på barnavårdscentralen. Där får du 

jättemycket information om vad barnen ska äta, hur ofta och så vidare. Alltså jag tycker det, det är inga 

konstigheter men sen så ligger kanske problemet mycket djupare, alltså bara informationen kanske inte 

hjälper riktigt. (Emma) 

 

Det frågades även om vilket ansvar förskolan har när det gäller barns kostvanor. Frida svarade 

att ”Sen är det ju värdefullt och viktigt att samhället också skapar en plattform för att det blir 

bra i förskola, för det är där också man lär sig”. Emma poängterade ”Svårt å säga, men däre-

mot kan jag säga att de har ju ett stort inflytande och jag tror att dem kan påverka, alltså för-

äldrar i positiv riktning faktiskt”.  

 

När det gäller frågan om politikernas och kommunernas ansvar angående barns matvanor sva-

rade Emma, ”Dom har ju jättestort ansvar, tycker jag. Det är ju där faktiskt, det är ju de som 

sätter riktlinjerna och det är dem som, som gör upphandlingar och så vidare, Frida sa ”Och 

där är ju ansvaret just att kommunpolitiker, kommunen har ju inte så mycket kunskap. Men 

att man tar in folk som har kunskap och också att de tar den informationen och sen sätter 

samman rekommendationer”. Emma talade också om kunskapen hos kommunen och politi-

kerna, ”och har inte dem rätt kunskap och bara går på vad dem har hört, alltså livsmedelsver-

ket om de sätter dem här riktlinjerna så bara köper dem det, fullt ut. Och inte tänker liksom 

längre än så”.  

Gunilla anser att förskolans verksamhet har ett stort ansvar när det gäller barns kostvanor. 

De har ett jättestort ansvar, för att det ska blir rätt här. Och det någonting man gör tillsammans med 

kost och köken ute, kostenheten som helhet, och det är ju ändå de som sitter där pedagogerna sitter med 

barnen då ska man ju ge dem ett bra budskap, för det här, man lägger ju grunden för hur man kanske är 

sen i hela sitt liv. Och man är på förskolor ganska mycket av sin tid, så att det är väl bra att man för 

höra vad som är bra också där. (Gunilla)  

 

Gunilla anser också att kommunen och politikerna har ett stort ansvar för barns kostvanor:  

 

[…] man har sagt här i denna kommunen att det ska vara bra kvalité på livsmedelena  och då så sätter vi 

ju den kvalitén i våra anbud. Vi bestämmer ju vilken kvalité vi ska ha när vi går ut med 
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anbud/förfrågningsunderlag.[…]Och de har ett stort ansvar de är dem som är ytterst ansvariga, 

politikerna. (Gunilla) 

4.2 Analys 

Under denna rubrik analyserar vi resultatet. 

4.2.1 Analys av det empirska materialet 

Alla informanter som deltagit i undersökningen har utbildning som tolkas som relevant för 

deras yrke inom området mat och hälsa, vilket är en viktig faktor om undersökningen genom-

förs ur en fenomenografisk synvinkel, vilket även Marton & Booth (2000) poängterar. Gunilla 

var tydlig med att hela kommunen följer livsmedelsverkets kostrekommendationer eftersom 

skollagen kräver näringsriktig kost och livsmedelsverket har utformat näringsrekommendat-

ioner. Cecilia valde de bitarna från livsmedelsverket som hon ansåg var bra, detta eftersom 

hon enligt henne själv inte är tvungen att följa livsmedelsverkets kostrekommendationer. Gu-

nilla påpekar även att de har näringsberäknade- och kostnadsberäknade måltider inom för-

skola och skola i den berörda kommunen. 

 

Ur resultatet kan det även tolkas som att Emma och Frida är mer kritiska till livsmedelsver-

kets kostrekommendationer än övriga informanter. Emma poängterar: 

 

Jag tycker att dem kan vara lite missvisande, för att det livsmedelsverket alltså går in på när det gäller 

övervikt, så pratar dem ju att mättat fett skulle va alltså orsaken till att man blir överviktig och då tar 

man bort mättat fett som finns i, i smör, mejeriprodukter överhuvudtaget och då tycker man att det ska 

minska liksom barns övervikt, så har ju jag förstått det. 

Frida säger: 

 
Så att där är mycket att säga och vara kritisk mot och som man kan förändra, förbättra. Sen är det 

mycket som är bra med livsmedelsverket, men de är efter i forskningen, de följer till exempel inte 

världshälsoorganisationen som har ännu bättre koll, just på vad det gäller fett att mättat fett är inte 

farligt och det ger inte hjärt-kärlsjukdomar som det står på hemsidan på livsmedelsverket.  

Kan denna variation bero på att informanterna har olika rekommendationer som de måste 

följa? Som yrkesperson kan det vara så att du har vissa skyldigheter och ett ansvar att tala 

utifrån din yrkesroll. Då får kanske personens egna uppfattningar stå tillbaka gentemot de 

professionella uppfattningarna? Då en av kostrådgivarna, Frida är egenföretagare kan det tol-

kas som att hon är fri att uttrycka sina åsikter utan styrning av någon annan. I intervjun med 



26 

 

Frida kom diskussionen om en hälsosammare befolkning upp och varför hon anser att en för-

ändring är svår att uppnå. Detta kan även tolkas som att Frida känner en maktlöshet när det 

gäller att få gehör för sina åsikter och få till en förändring på samhällsnivå.  

Det tror jag. Jag har själv inte gått in i det, för att jag känner att det är, det är som åh slå pannan blodig i 

en betongvägg, det finns ingen ingång, det finns ingen lyhördhet och vilja att förändra eller ta in ny 

kunskap.  

Kostrådgivarna och kostchefen i undersökningen fick frågan om vilket ansvar förskolan som 

verksamhet har när det gäller barns kostvanor. Gunilla uttrycker sig tydligt om att förskolan 

har stort ansvar när det gäller barns kostvanor. Emma och Frida däremot uttrycker sig försik-

tigare och båda framhåller att förskolan har ett stort inflytande på barns kostvanor. Detta är 

något som Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) understryker. De informanter (Kost-

chef, kostrådgivare) som fick frågan angående politikernas och kommunens ansvar för maten 

i förskolan ansåg samtliga att politikerna och kommunen har ansvar att se till att maten i för-

skolan är av hög kvalité, detta är något som även Yngve (2006) poängterar. Samtliga infor-

manter fick frågan om de har någon insikt i hur stärkelserik mat påverkar insulinproduktionen 

i kroppen. Både kostchefen och samtliga kokerskor uppgav inget klart svar angående frågan. 

Kostrådgivarna däremot förklarade att insulinproduktionen ökar vid konsumtion av stärkelse-

rik mat, vilket kan leda till dåligt humör och ökade koncentrationssvårigheter. 

 Frida påpekar även att stärkelserik mat kan leda till övervikt. ”Så det är ju orsaken mycket till 

vår ohälsa och barnfetma, det är läsk, godis, kakor, det är mycket pasta, ris potatis, bröd, vi 

ska äta det men vi ska äta det i begränsad form […]”. Matsedlarna som används på de kom-

munala förskolorna i den berörda kommunen innehåller antingen bröd, ris, pasta eller potatis 

dagligen, även vid frukost och mellanmål serveras det bröd varje dag.  

4.3 Slutsats 

Utifrån den empiriska undersökningen kan det tolkas som att informanterna har olika erfaren-

heter med sig som avspeglar sig i deras svar, en annan faktor som kanske spelar in är deras 

varierande utbildningar. Genom granskning av det empiriska materialet är det tydligt att in-

formanterna har olika syn på vad som är bra mat för barn. En kritisk aspekt kan vara att det är 

en omöjlighet att veta om det är så att det var informanternas personliga åsikter eller yrkes-

mässiga åsikter som delgavs i intervjuerna. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet med koppling till litteraturen och undersökningens syfte 

och problemformulering, även metoden diskuteras. 

5.1  Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka faktorer som styr maten i förskolan 

samt ställa det i relation till forskning och annan litteratur inom området mat och hälsa. 

5.1.1 Maten i förskolan 

Eftersom många barn spenderar delar av sin dag i förskolans verksamhet anser vi författare att 

maten som serveras i förskolan är betydelsefull för barns hälsa och utveckling. Enligt statistik 

från skolverket var 83 % av alla barn i åldern 1-5 år i Sverige inskrivna i förskolan under 

2011 (Skolverket, 2011). Därför menar vi att det är väldigt viktigt att både personal i försko-

lans verksamhet och styrande politiker har en medvetenhet om vad som är bra kost för barn 

och att det utarbetas bra kostråd för maten i förskolan. Kostchefen i undersökningen poängte-

rar att förskolan har stort ansvar när det gäller barns matvanor, kostrådgivarna anser att för-

skolans personal har ett stort inflytande på barns kostvanor. Erlanson-Albertsson (2004) 

framhäver att barn påverkas av föräldrarnas matvanor, både livsstilen och gener kan spela in i 

frågan om matvanor. Utifrån vad Erlanson-Albertsson (2004) säger anser vi att eftersom 

många barn spenderar en del av sin dag på förskolan kan pedagogerna också påverka barnen 

när det gäller hälsosamma val, mycket genom vad de själva äter under måltiderna på försko-

lan. Brunosson (2012) påpekar att pedagoger som är verksamma inom förskolan får dålig ut-

bildning när det gäller mat och kostintag, både på lärarutbildningen och genom fortbildnings-

kurser. Största ansvaret anser vi att kostenheten i varje kommun har tillsammans med politi-

kerna då det är dem som kan påverka kosten i förskolan i stort. Nyberg, Lennernäs, Sepp & 

Sollerhed (2009) poängterar även att maten i förskolan kan vara oerhört viktig för barn som 

har dåliga matvanor i sin hemmiljö. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, Lpf 98, 

rev 2010) ska förskolan vara ett komplement till barnens hemmiljö. 

 

Silfverdal & Hernell (2008) poängterar att kosten hos barn kan vara avgörande för deras fram-

tida välmående, detta gör att goda kostråd för barn är väldigt viktiga och behöver vara väl 

motiverade. En av kostrådgivarna i undersökningen, Frida framhäver att det är av stor vikt att 

samhället utarbetar en plan för bra mat i förskolan eftersom att det där finns goda möjligheter 
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att lära sig, ”Sen är det ju värdefullt och viktigt att samhället också skapar en plattform för att 

det blir bra i förskola, för det är där också man lär sig”. Hon menar även att samhället måste 

vara lyhörda och få en ökad medvetenhet och vilja att ta in ny kunskap för att kunna göra en 

förändring för att de mest hälsosamma valen ska kunna göras.  

5.1.2 Barns matvanor och barnövervikten i samhället 

Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) framhäver hur viktiga tidiga kostvanor hos barn 

och unga är, eftersom kroppen och de inre organen växer och utvecklas under denna period. 

Vidare menar de att bristande matvanor med dåligt näringsinnehåll samt undermåliga lev-

nadsvanor tidigt i livet kan leda till ohälsa med sjukdomar som följd senare i livet. Kadesjö 

(2008) påpekar att kostförändringar där raffinerat socker, mjölk och choklad utesluts kan göra 

skillnad på barns koncentrationssvårigheter. Perlhagen, Flodmark & Hernell (2007) poängte-

rar att goda matvanor ökar barns koncentration och inlärningsförmåga.  

Kostrådgivaren Emma beskriver vad som händer vid intag av snabba kolhydrater.  

 

Om barn äter som ovan [ snabba kolhydrater, reds. kommentar]eller liknande kommer det innebära att 

de blir väldigt ganska pigga och toppade först, men sen ganska så trötta efter kanske en timme. Då har 

blodsockret sjunkit och man blir trött och retlig och har svårt att koncentrera sig (Emma).  

 

Emma och Frida anser att tillgången på kolhydratrika och raffinerade produkter är en stor 

anledning till att övervikten ökar i samhället. Gunilla anser att tillgången på mat och söta pro-

dukter som läsk är större idag än förut, och att detta är en av anledningarna till övervikt hos 

barn. Hon påpekar även att ”Vi har tillgång till mat på ett helt annat sätt än vi hade tidigare”. 

Ingvar (2010) poängterar att förmågan att lagra mat har gjort att människan överlevt svältpe-

rioder. I dagens samhälle har många människor möjlighet att konsumera mat lättillgängligt, 

och därför kan förmågan att lagra mat leda till ohälsa. Detta tolkar vi författare som att funkt-

ionen för att kunna lagra mat som fettreserv har i människans historia varit en faktor för över-

levnad under svältperioderna, men att denna funktion idag orsakar problem för dem som har 

god tillgång till mat.  

 

Utifrån den empiriska undersökningen tolkar vi författare det som att det finns många olika 

åsikter om vad som är näringsriktig mat för barn. Även i den här ytterst lilla avgränsade 

undersökningen går det att utläsa att det finns många olika uppfattningar. Med utgångspunkt i 
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den empiriska undersökningen är det tydligt att informanterna har olika åsikter om vad som är 

anledningen till övervikten i samhället. 

5.1.3 Ekonomi 

I kommunen som undersökningen har genomförts i finns det en förbestämd budget för maten i 

förskolan, vilken är 6,975 kr för frukost, 9,288 kr för lunch och 6,669 för mellanmål, exklu-

sive arbetskostnader. Yngve (2006) menar att det ofta är så att ekonomiaspekten går före häl-

soaspekten när det gäller val av mat inom skola, vård och omsorg. Hörnell, Lind & Silfverdal 

(2009) anser att förädlade spannmålsprodukter är lättillgängliga på grund av lågt pris, och 

därför överkonsumeras den typen av mat ofta. Informanten Frida berättar att de som inte har 

så god ekonomi äter mer kolhydrater, eftersom de är billigast. Hörnell, Lind & Silfverdal 

(2009) påpekar att det finns en koppling mellan låg socioekonomisk levnadsstandard och 

övervikt hos barn. En tolkning av oss författare blir därför att eftersom kolhydrater är billigt 

kan det bli ett naturligt inslag på en matsedel som har en låg budget.    

5.1.4 Kunskap 

Hur vet vi egentligen vad som är det bästa alternativet? Är det möjligt att en viss kost är det 

bästa för vissa individer på grund av deras genetiska arv medan andra individer mår bättre av 

någon annan kost. 

 

Emma och Frida anser att föräldrarna har det yttersta ansvaret när det gäller barns kostvanor, 

men de är oense om huruvida föräldrarna får information och nödvändig kunskap inom områ-

det. Emma som är småbarnsförälder själv anser att man som förälder får goda kunskaper om 

bra kost för barn både från barnavårdscentralen och tandläkaren. Frida däremot anser att det i 

dagens samhälle inte är lätt för föräldrar att vara pålästa om vad som är bra kostvanor för 

barn. Detta är något som Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) poängterar, de menar 

att det i dagens samhälle kan vara svårt för föräldrar att tillgodogöra sig kunskaper om vad 

som är bra kost för barn, detta för att det finns så stort utbud av produkter i livsmedelsbutiker-

na. Vidare menar Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) att livsmedelsproducenterna 

och näringsexperterna vill få människor att tro att varor som är berikade med olika slags an-

tioxidanter, fettsyror, mineraler och vitaminer är nödvändiga. 
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Varför har livsmedlen i affären förändrats så mycket när människans anatomi inte har gjort 

det? Kostrådgivaren Emma poängterade att kroppen fortfarande är konstruerad för att äta mat 

som man åt på stenåldern, då fanns det varken vitt socker eller vitt mjöl. Nyberg, Lennernäs, 

Sepp & Sollerhed (2009) påpekar att en stor del av det som vi i dagens samhälle anser är na-

turligt, har i själva verket förändrats av människan genom historien. Silfverdal & Hernell 

(2008) poängterar att det inte finns tillräckligt med undersökningar under en längre period 

som redovisar matens påverkan när det gäller effekter på lång sikt såsom sjukdomar och häl-

soeffekter, framförallt när det gäller barn. Vidare menar Silfverdal & Hernell (2008) att det 

därför ur vissa aspekter inte finns tillräcklig vetenskaplig grund för att ta fram så välgrundade 

kostråd som är önskvärt. 

5.1.5 Livsmedelsverkets kostrekommendationer 

Enligt Gunilla måste maten i förskolan vara näringsberäknad eftersom detta står i skollagen. 

Regeringen har även givit uppdrag åt livsmedelsverket och statens skolverk att stödja arbetet 

med näringsriktig skolmat (regeringen, 2011). Samtliga kokerskor i studien uppger att de föl-

jer livsmedelsverkets kostrekommendationer, dock behöver Cecilia inte detta och har valt att 

använda sig av det hon anser är bra av livsmedelsverkets rekommendationer. Frida uttrycker 

att det finns både fördelar och nackdelar med livsmedelsverkets kostrekommendationer, men 

att de borde uppdatera sig mer inom aktuell forskning såsom världshälsoorganisationen. 

 

På sent 1980-tal började livsmedelsverket införa produkter som nyckelhålsmärktes, i de här 

produkterna var fetthalten låg och fiberinnehållet högt (Livsmedelsverket, 2012 c). De tre 

kommunalt anställda kokerskorna i undersökningen har skyldighet att följa livsmedelsverkets 

kostrekommendationer, och därför är fettinnehållet lågt i de produkter som serveras i den 

kommunala förskolan i den berörda kommunen. Detta gör att de kommunala förskolorna i 

undersökningen serverar lättmjölk, lättfil och lättmargarin, som innehåller lite mättat fett. 

Livsmedelsverket (2007) anser att barn får i sig för mycket mättat fett, socker och salt på 

grund av hög konsumtion av godis, läsk, saft, glass, snacks och bakverk. Läsk och saft inne-

håller stora mängder socker och inget fett, och därför anser vi författare att detta inte kan vara 

orsaken till barns höga intag av mättat fett. För att reglera barns intag av mättat fett anser 

livsmedelsverket (2007) att barn ska äta magra mejeriprodukter samt magra kött- och charku-

teriprodukter. Detta tolkar vi författare som att livmedelsverket vill reglera barns intag av 

mättat fett i förskolan genom magrare kött – och mejeriprodukter eftersom godis, läsk, saft, 
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glass, snacks och bakverk inte är alls lika vanligt förekommande på förskolan som kött och 

mejeriprodukter. Alltså att livsmedelsverket vill dra ner på det mättade fettet i förskolan på 

det sätt som är möjligt. Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed (2009) menar att det totala in-

taget av mättat fett kan minska genom att äta magra mejeriprodukter och att detta kan vara en 

insats om barn får i sig mycket mättat fett från andra produkter.  

 

Bergqvist (2008) menar konsumtionen av mättat fett har minskat de senaste årtiondena och 

ersatts av det fleromättade fettet. Detta har gjort att balansen mellan omega 3 och omega 6 har 

ändrats och intaget av omega 6 har ökat. Bergqvist (2008) framhäver att förhållandet mellan 

olika fetter i maten har ändrats drastiskt de senaste årtiondena. Det fleromättade fettet har er-

satt, det mättade fettet. Detta gör att balansen mellan omega 3 och omega 6 har ändrats och 

konsumtionen av omega 6 har ökat. Solrosolja och majsolja är en källa till högt intag av 

omega 6. Enligt Petersson (2007) innehåller margarin vegetabiliska fetter vilket i sin tur inne-

håller hög andel omega 6. Petersson (2011) poängterar att ökat intag av omega 6 leder till 

inflammationer som är styrande vid vävnadsskador, cancer, infektioner, allergier och åder-

förkalkning. Vidare menar Petersson (2011) att omega 3 i form av fiskfettsyror har motsatt 

effekt och är antiinflammatoriskt. 

5.2 Slutsatser 

Ur empirin kan vi författare dra slutsatsen att det är olika faktorer som styr vilken mat som 

serveras i förskolan i den aktuella kommunen. Vi har tolkat det som att ekonomin spelar en 

roll i valet av vilken mat som serveras i förskolan, livsmedelverkets kostrekommendationer 

för barn en annan, samt att föräldrars åsikter har påverkat på en av förskolorna i undersök-

ningen. Att regeringen har gett uppdrag till livsmedelsverket att utforma näringsberäknade 

måltider tror vi författare kan vara en av anledningarna till att kommuner väljer att följa livs-

medelsverkets kostrekommendationer. En kritisk aspekt i undersökningen är att två informan-

ter fick frågorna i förhand, vilket kan ha påverkat deras svar.  

Vår åsikt är att eftersom alla individer är olika är det oerhört svårt att utforma kostråd som 

passar alla. Vi har valt att avsluta med ett citat som tydligt visar på hur viktig maten är för 

barns hälsa.  
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Om kroppen blir ett fuskbygge i barndomen kommer individens hälsa att stå på en ostabil grund senare 

i livet. Därför har mat- och måltider i förskola och skola en grundläggande och stor betydelse för både 

barnet och samhället där barnet ska verka som vuxen individ (Nyberg, Lennernäs, Sepp & Sollerhed, 

2009, s.14).  

5.3 Metoddiskussion 

För att undersökningens syfte skulle ha möjlighet att besvaras har kvalitativa intervjuer med 

kokerskor, kostrådgivare och en kostchef genomförts. Vi författare valde att intervjua infor-

manter med olika yrken för att få ett bredare perspektiv på undersökningen. Dock kunde 

undersökningen ha fått en ännu bredare utgångspunkt om även förskollärare, läkare och BVC-

sköterskor hade intervjuats. Något vi författare hade kunnat göra annorlunda hade varit att 

utveckla en del av frågorna, för att kunna få mer utförliga svar. Från början var det meningen 

att även undersöka vilken betydelse kokerskornas avsatta tid för matlagning har för maten 

som serveras i förskolan och även matens betydelse för barns psykiska hälsa. Detta var ur vår 

synvinkel tyvärr inte möjligt då vi inte fann tillräckligt med forskning inom områdena. Inför 

intervjuerna har samtliga informanter tagit del av vårt informationsbrev, några per mail och 

några på plats. Under arbetets gång har vi författare varit noggranna med att vara flexibla för 

att anpassa oss efter situationerna och informanternas möjligheter vad det gäller tid och plats. 

Detta gör att vi författare har ställt olika många följdfrågor till de olika informanterna, bero-

ende på informanternas möjligheter till att avsätta tid. Då två av informanterna ville har frå-

gorna i förhand kan detta ha påverkat deras svar då de hade möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun. Efter att den första intervjun genomförts kom vi författare på ytterligare en relevant 

fråga för den empiriska undersökningen. Denna fråga kompletterades via mail mellan oss för-

fattare och informanten. Detta gjorde att informanten hade tid och möjlighet att lämna ett ge-

nomtänkt svar. Alla intervjusvar finns inspelade på ljudfiler utom svaret som kompletterades 

via mail, vilket finns sparat.  

 

Vi författare har valt synliggöra de enskilda informanternas åsikter och även ställt dem mot 

varandra för att påvisa likheter och skillnader. I resultatet har informanternas svar samman-

ställts efter olika kategorier utifrån de frågor som ställts under intervjuerna. Kategoriseringen i 

resultatdelen är tillämpad för att tydligare synliggöra resultatet av undersökningen, att ta reda 

på och lyfta fram vilka faktorer som styr innehållet i maten som serveras på förskolan.   
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Genom hela arbetet har vi tagit hjälp av Svenska skrivregler och Svenska akademiens ordlista, 

för korrekt formalia och språk. 

5.3 Sammanfattning 

Syftet med den empiriska studien var att ta reda på vilka faktorer som styr maten som serveras 

i förskolan, samt knyta an till vetenskaplig forskning inom området mat och hälsa. 

När vi författare granskat empirin och forskningsbakgrunden blir det tydligt att det finns 

många olika åsikter och forskningsrön, många olika sätt att erfara ett fenomen på. Både litte-

raturen och den empiriska undersökningen skildrar olika sidor av vad som anses vara hälso-

sam mat.  

I forskningsbakgrunden finns det teoretiska underlag som vi granskat och kopplat till den em-

piriska undersökningen. Vi har inspirerats av fenomenografin som metod i undersökningen, 

och har genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer, i vilka en kostchef, två kostrådgi-

vare och fyra kokerskor har deltagit.  

För att presentera och analysera resultatet av intervjuerna har vi kategoriserat dem, för att på 

ett överskådligt sätt kunna visa på likheter och skillnader. I diskussionen har den aktuella 

forskningen diskuterats i relation till den empiriska undersökningen, även metoden för under-

sökningen har diskuterats.  

5.4 Tillämpning 

Denna undersöknings användningsområden kan vara för personal i förskolan som har ett in-

tresse för maten i förskolan. Eftersom föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn kan 

denna undersökning ge bra information till föräldrar om vad som är hälsosam mat för barn. Vi 

hoppas även att detta arbete kan inspirera människor till att göra medvetna val för den egna 

hälsan. Vi anser att skolhälsovården har ett stort ansvar för barns hälsa och hoppas därför att 

detta examensarbete kan göra skillnad för barns hälsa och välmående. Eftersom politikerna 

har befogenhet att påverka maten i förskola och skola är vår förhoppning att även politiker tar 

del av detta arbete, eftersom det mest sannolikt är dem som kan förändra på samhällsnivå. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Undersökningen kunde utvecklats mer genom att inkludera förskollärare, läkare och BVC-

sköterskor i intervjuerna. Något annat som kan forskas vidare på är tidens betydelse för maten 
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som serveras i förskolan, med utgångspunkt i hur lång tid kokerskor har på sig att laga maten. 

Ett område som vi gärna hade undersökt mer var matens betydelse för barns psykiska hälsa 

med fokus på koncentration, inlärning och neurologiska diagnoser, men tyvärr så fann vi väl-

digt lite forskning om detta. Det hade även varit intressant att undersöka vilka som har det 

slutgiltiga ansvaret för vilken mat som serveras på de kommunala förskolorna i olika kommu-

ner.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Kokerskor på förskolor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Följer du några särskilda kostrekommendationer? Vilka i så fall? 

3. Vad säger kostpolicyn i kommunen? 

4. Hur stor budget har ni för mat? Hur mycket får frukost, lunch respektive mellanmål 

kosta per barn? 

5. Anser du att du i din yrkesroll kan påverka maten som serveras på förskolan? I så fall 

hur? 

6. Anser du att det finns något/några livsmedel som serveras på förskolan som inte är bra 

kost för barn? Vad anser du är bra kost? 

7. Hur tror du att kosten i förskolan påverkar barns hälsa nu och i framtiden? Vikten? 

Sjukdomar?  

8. Har du en veckomatsedel vi kan titta på och bifoga i vårt examensarbete?  

9. Anser du att naturliga råvaror är dyrare än halvfabrikat? 

10. Har du någon insikt i hur stärkelserik mat påverkar barns insulinproduktion? 

 

Kostrådgivare 

1. Vilken utbildning har du? 

2. På vilket sätt är du insatt i livsmedelsverket kostrekommendationer för barn?  

3. Vad anser du i så fall om dessa och hur de påverkar barns hälsa? övriga befolkningen? 

4. Vad anser du att barn borde äta? Inte äta? 

5. Hur ser du på problemet barnövervikt i samhället? Idag gentemot förut? 

6. Vilka tycker du bär ansvaret för barns hälsa, när det gäller kosten? 

7. Vilket ansvar tycker du att förskolans verksamhet har gällande barns kostvanor? vilket 

ansvar tycker du kommunen/politiker har? 

8. Anser du att naturliga råvaror är dyrare än halvfabrikat? 

9. Har du någon insikt i hur stärkelserik mat påverkar barns insulinproduktion? 
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Kostchef 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vad säger kostpolicyn i kommunen?  

3. Måste livsmedelsverkets rekommendationer följas? 

4. Hur stor budget har ni för mat? Hur mycket får frukost, lunch respektive mellanmål kosta per 

barn i förskolan? 

5. Anser du att du i din yrkesroll kan påverka maten som serveras på förskolan? I så fall hur? 

6. Vad anser du att barn borde äta? Inte äta? 

7. Har du någon insikt i hur stärkelserik mat påverkar barns insulinproduktion? 

8. Hur ser du på problemet barnövervikt i samhället? Idag gentemot förut? 

9. Vilket ansvar tycker du att förskolans verksamhet har gällande barns kostvanor? 

10. Vilket ansvar tycker du kommunen/politiker har? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi heter Hanna och Emmelie och går sista terminen på förskollärarutbildningen i Kristianstad. 

Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete som handlar om: Vilka faktorer styr maten i 

förskolan? Samt hur maten påverkar barns hälsa nu och i framtiden? Vi har valt detta ämne 

eftersom mat och hälsa är ett ständigt aktuellt och viktigt område. Vi har planerat att genom-

föra en empirisk undersökning där kokerskor, kostrådgivare och kostchefen i kommunen vi 

valt, kommer att intervjuas. Under intervjuerna kommer vi att använda oss av diktafon. In-

spelningarna kommer endast att användas för undersökningen och därefter raderas, dessförin-

nan kommer de att förvaras i säkert förvar. I undersökningen kommer alla deltagande ha fin-

gerade namn och svaren behandlas konfidentiellt. Intervjuerna är självklart frivilliga och är 

planerade att ta ca 10-15 minuter, det går närsomhelst att avbryta intervjun utan att det leder 

till några följder.   

 

Vi undrar om vi kan få möjlighet att intervjua er? 

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni vill deltaga. 

 

Ni kan nå oss via denna mailadressen eller telefonnummer xxxx xxxxxx 

 

Tack på förhand Hanna Nilsson & Emmelie Olsson 
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Bilaga 3. Matsedlar 

 

Matsedel frukost och lunch privat förskola 
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Matsedel frukost och mellanmål kommunala förskolor 
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Matsedel lunch kommunala förskolor 


