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Sammanfattning
Familjer med små barn som inte tål mjölk upplever att de behöver praktisk hjälp med mat och måltider.
Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, recept kan möta de behov som familjerna upplever att de
har.
Totalt 15 recept togs fram. På två workshoppar fick 11 familjer testa recepten genom att provlaga och
smaka de tillagade måltiderna. Under workshopparna intervjuades föräldrarna om vad de tyckte om
recepten och om vilka behov de har.
Resultatet visar att recept kan vara en praktisk hjälp för familjer med mjölkallergi – om recepten tar
hänsyn till de behov kring mat som familjerna har. Familjernas behov är motstridiga, men det går att
sammanföra dem i recept. För att kunna kombinera deras behov av bekvämlighet och ansvar för
näringsriktig mat måste det vara snabb och enkel mat som samtidigt utgår ifrån små barns
näringsbehov utan att innehålla mjölk. Även identitet, som är kopplat till smak, är viktigt. God mat är
synonymt med bekanta smaker som är vanliga i många barnfamiljer.
Ämnesord
Mjölkallergi, mjölkfria måltider, barn, receptutveckling, Oatly, den kulinariska triangeln av motsättningar

Abstract
Families with small children who are allergic to milk experience that they require practical advice on
food and meals. The purpose of this study was to investigate if, and if so how, recipes can meet the
needs regarding food and meals that these families feel that they have.
Total 15 recipes were developed. These were tested by 11 families by cooking and tasting the meals at
two workshops. During both workshops the parents were interviewed to find out their opinions on the
recipes as well as their needs.
The results indicate that recipes may be a useful remedy for families with milk allergy, given that the
recipes consider the families’ very needs as regarding to food. The needs of the families’ are
contradictory, however they can be summed up into recipes. In order to combine the families’ need for
ease and responsibility for nutritious food, the food must be quick and simple but still emanate from the
nutritional requirements for small children with milk allergy. Likewise identity related to taste is important.
Good food is synonymous with well-known tastes for families with children.
Keywords
Milk allergy, non-diary meals, children, recipe development, Oatly, Culinary triangle of contradictions

Förord
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med målgruppen familjer med små barn som inte
tål mjölk. Därför vill jag rikta ett stort tack till er familjer som deltog på respektive
workshop och delade med er av alla era kunskaper och erfarenheter.
Jag vill också rikta ett stort tack till företaget Oatly, som studien har genomförts i
samverkan med. För gott samarbete, men också för finansiering av kostnader inom ramen
för studien, utan det hade den inte kunnat genomföras.
Tack!
Malmö, maj 2016.
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Inledning
Mjölkallergi är idag den vanligaste orsaken till allergi eller överkänsligheten hos små
barn i Sverige. Man beräknar att ungefär 2-3 procent av alla späd/småbarn drabbas.
Allergin uppstår oftast när barnet är under ett år och börjar få mjölkprodukter, men
försvinner vanligen mellan två och fyra års ålder. En del har dock kvar allergin även som
vuxna (Malmheden Yman & Edberg, 2010).
Forskning visar att familjer med barn som är allergiska mot mjölk upplever mycket stress
kring maten. Allergin påverkar hela familjen. Föräldrarna är oroliga för att barnet ska få
i sig fel mat och att en allergisk reaktion ska bryta ut. Om barnet äter tillräckligt varierat
och får i sig alla näringsämnen är också en vanlig källa till oro (Mikkelsen, 2014; Alanne,
Laitinen, & Paavilianen, 2014; Stjerna, Vetander, Wickman, & Olin Lauritzen, 2014;
Polloni, o.a., 2014).
Att mjölkallergi framkallar stress är inte konstigt. Mjölk är ett näringstätt livsmedel som
innehåller flera viktiga vitaminer och mineraler. Växande barn hämtar cirka 22 procent
av sitt energibehov från mjölk och mejeriprodukter (Mikkelsen, 2014). Mjölk är samtidigt
ett baslivsmedel i vår kultur. Att utesluta mjölk och mejeriprodukter är därför inte helt
enkelt, inte ens för den som är intresserad och kunnig om mat (Jönsson, 2005;
Livsmedelsverket, 2012 a; Livsmedelsverket, 2012 a).
Tidigare forskning visar att trots att familjerna har kontakt med hälso- och sjukvården
upplever föräldrarna att de inte får tillräckligt med hjälp. De vill ha framförallt praktisk
hjälp i hur man skapar varierade och näringsriktiga måltider. Det kan vara tips på hur man
gör bra mellanmål eller vad man kan skicka med barnet när det ska på utflykt i skolan.
Enkla, men likaväl viktiga frågor som kan underlätta och minska stressen i vardagen
(Mikkelsen, 2014; MacKenzie, Grundy, Glasbey, Dean, & Venter, 2015).
Recept på bra mat utan mjölk för små barn skulle kunna vara ett sätt att möta familjernas
behov av praktisk hjälp kring mat och måltider. Recept är konkret och kan användas i
vardagen. Recept ger samtidigt tips på hur olika mjölkfria produkter kan användas. Det
kan vara särskilt relevant idag eftersom det mjölkfria segmentet växer i snabb takt.
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Syfte
Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, recept kan möta de behov kring mat och
måltider som målgruppen familjer med barn som inte tål mjölk upplever att de har. Det
betyder att i syftet ingår det att ta reda på vilka behov familjerna har i förhållande till mat
och måltider. Det övergripande syftet med recepten är att de ska kunna fungera som en
praktisk hjälp i deras vardag.

Bakgrund
Detta avsnitt inleds med en bakgrund till mjölkallergi. Även laktosintolerans tas upp
eftersom det ofta förväxlas med allergi mot mjölkprotein, trots att det är två helt olika
diagnoser.

Därefter

kopplas

mjölkproteinallergi

till

övergripande

näringsrekommendationer och kostråd för små barn. Fokus ligger på vad man som
förälder kan tänka på när barnet inte tål mjölk och man tvingas byta ut mjölk och
mejeriprodukter mot mjölkfria alternativ. I detta fall mot Oatlys havrebaserade produkter
då studien görs i samarbete med företaget. Vidare presenteras studiens teoretiska
ramverk, den kulinariska triangeln av motsättningar (Belasco, 2008), och vad
forskningen om familjer med barn som inte tål mjölk säger i förhållande till triangeln.

Mjölkallergi
Mjölkproteinallergi är som namnet indikerar en allergi mot proteinerna i mjölk
(Malmheden Yman & Edberg, 2010). Begreppet mjölkproteinallergi är därför mest
korrekt att använda, men för att korta ned i studien används begreppet mjölkallergi istället
för mjölkproteinallergi.
Mjölkallergi är idag den vanligaste orsaken till allergi eller överkänsligheten hos små
barn i Sverige. Man beräknar att ungefär 2-3 procent av alla späd/småbarn drabbas.
Allergin uppstår oftast när barnet är under ett år och börjar få mjölkprodukter, men
försvinner vanligen mellan två och fyra års ålder. En del har dock kvar allergin även som
vuxna (Malmheden Yman & Edberg, 2010).

6

Vanliga symtom är kräkningar, diarré, förstoppning, kolik samt hudutslag, hösnuva eller
andningsbesvär. Barn kan reagera olika snabbt. En del reagerar långsammare och får stora
och kletiga avföringar och utvecklar så småningom viktstillestånd, medan de flesta
reagerar relativt snabbt genom kraftiga kräkningar och diarréer. Ett fåtal barn är
hyperallergiska och hos dessa kan mycket små mängder mjölkprotein ge svåra astmatiska
och anafylaktiska reaktioner. Diagnosen ställs genom blodprov (pricktest) eller genom att
utesluta mjölk och mejeriprodukter i maten för att sen försiktigt återinföra dem igen. Om
barnet reagerar med samma symtom som tidigare anses mjölkallergi vara bevisad
(Malmheden Yman & Edberg, 2010; Oatly, 2014 a).
Studier kring mjölkallergi har varit inriktade på att försöka ta reda på vilka av proteinerna
i mjölken, kaseinerna, betalaktoglobulin eller alfalaktalbumin, som främst framkallar en
reaktion. Studierna ger dock inget entydigt svar. Olika individer reagerar på olika
proteiner oberoende av dess mängd och sammansättning (Malmheden Yman & Edberg,
2010).
Studier visar också att den som är allergisk mot mjölkprotein, för att förtydliga
komjölksprotein, oftast inte heller tål mjölk från get och får. Det beror på att kaseinerna,
liksom betalaktoglobulin, är mycket lika hos olika djurslag. I sällsynta fall kan den som
är allergisk även reagera på nötkött, men det är ovanligt (Malmheden Yman & Edberg,
2010).
I en kost fri från mjölkprotein måste alla mjölk och mejeriprodukter uteslutas. Det är även
viktigt att vara uppmärksam på matfett, bröd/bakverk, soppor, såser och charkprodukter,
då mjölk eller mjölkpulver kan ha använts vid beredningen (Malmheden Yman & Edberg,
2010).

Laktosintolerans
Sockret i mjölk, laktos, är specifikt för mjölk då det inte finns någon annanstans. Det
finns dock i all mjölk. I modersmjölken och i mjölk från ko, buffel, åsna, get och får.
Laktos består av de två sockermolekylerna glukos och galaktos som är bundna till
varandra. För att laktos ska kunna absorberas i tarmen måste det spjälkas till glukos och
galaktos, vilket görs av enzymet laktas som vanligtvis finns i tunntarmens slemhinna. Om
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laktas saknas eller finns i för liten mängd, vilket är orsaken till laktosintolerans, passerar
ospjälkad laktos till tjocktarmen och ger upphov till gasbildning, diarré och koliksmärtor
(Malmheden Yman & Edberg, 2010; Oatly, 2014 a).
Laktasbrist kan delas in i tre olika typer: medfödd, primär och sekundär laktasbrist.
Medfödd innebär att laktas saknas helt, medan primär omfattar den grupp som har en
avtagande laktasaktivitet som vanligtvis börjar att avta från två års ålder och upp till
tonåren. Denna grupp är den vanligaste och de tål oftast små mängder laktos då aktiviteten
inte försvinner helt. Sekundär laktasbrist kan uppkomma som en följd av skada på
tarmslemhinnan, vanligen på grund av celiaki (Malmheden Yman & Edberg, 2010).
Allergi mot mjölkprotein och intolerans mot laktos (mjölksocker) är således två helt olika
diagnoser och därför viktiga att hålla isär. Vid mjölkproteinallergi måste alla mjölk och
mejeriprodukter uteslutas helt, men som laktosintolerant kan man tåla mindre mängder,
ungefär fem gram laktos per dag för vuxna, vilket motsvarar ett litet glas mjölk.
Mjölkallergi innebär således större begränsningar och kräver betydligt mer försiktighet
än vad laktosintolerans gör (Malmheden Yman & Edberg, 2010; Oatly, 2014 a).

Näringsrekommendationer för små barn
Livsmedelsverkets kostråd för små barn (1-2 år) är baserade på de Nordiska
näringsrekommendationerna (NNR 2012) (Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsverket,
2012 b). I råden skrivs det att det är viktigt för små barn att äta regelbundet. Frukost,
lunch och middag, och 2-3 mellanmål per dag. Mellanmålen är viktiga då barn inte orkar
äta så mycket vid varje måltid (Livsmedelsverket, 2011). Portionsstorleken kan dock
variera beroende på barnets vikt och hur aktivt det är. Barn 1-2 år behöver få i sig ungefär
980 kcal per dag. Frukost ska stå för cirka 20-25 procent, lunch respektive middag 25-35
procent och mellanmål 5-15 procent av hela dagens energiintag. En annan riktlinje är att
av de energigivande näringsämnena ska kolhydrater utgöra 50-55 procent, fett cirka 3035 procent och protein 12-15 procent (Livsmedelsverket, 2012 b).
Ett av de första råden är att äta varierat så att barnet får i sig den näring som det behöver.
Barn bör få i sig kolhydrater i form av till exempel potatis, ris, pasta och gryn varje dag.
Även protein i form av kött, fisk, ägg, bönor och linser (Livsmedelsverket, 2011). Protein
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behövs för att bygga upp celler och för att bilda enzymer och hormoner. Protein byggs
upp av 20 olika aminosyror. Tio av dem är essentiella (nio för vuxna men tio för barn)
vilket betyder att de måste tillföras via maten. Animaliska livsmedel innehåller alla
essentiella aminosyror. Vegetabiliska livsmedel innehåller var för sig oftast inte de
essentiella aminosyrorna i tillräckligt stor mängd, men tillsammans kompletterar de
varandra (Livsmedelsverket, 2015 d; Abrahamsson , Andersson , & Nilsson , 2013).
Grönsaker bör serveras till varje måltid och frukt/bär varje dag. Fisk rekommenderas
ungefär 2-3 gånger per vecka. Det är en viktig källa till D-vitamin, jod och selen. Fet fisk,
som lax, sill och makrill, innehåller också det särskilda Omega-3-fett, DHA, som barn
behöver för hjärnans och synens utveckling (Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsverket,
2003). Matvaneundersökningen Riksmaten barn 2003, som i förhållande till råden visar
vad barn faktiskt äter, visar att barn (4-11 år) äter bara hälften av den rekommenderade
mängden grönsaker och frukt, och att intaget av D-vitamin är för lågt. Barn behöver äta
dubbelt så mycket frukt och grönt för att få i sig alla vitaminer och tillräckligt med fibrer,
vilket barn inte får idag (Livsmedelsverket, 2003). Det kan tilläggas att små barn kan vara
känsliga mot fibrer och därför behöver man testa sig fram. Havredryck innehåller till
skillnad från mjölk fibrer då det finns naturligt i havren, cirka 0,8 g per 100 g (Oatly,
2014 b).
Barn har ett stort energibehov och behöver därför en större andel fett än vuxna
(Livsmedelsverket, 2011). Extra fett kan vara särskilt viktigt för barn som inte tål mjölk
eftersom det innebär att de inte kan äta mejeriprodukter med hög fetthalt, exempel ost,
smör eller grädde (Kylberg & Strindlund, 2012). Fettet i Oatlys matlagningsprodukter
består främst av rapsolja, som i huvudsak utgörs av enkel- och fleromättat fett (Oatly, a).
Det är positivt då Riksmaten barn 2003 visar att barns intag av mättade fettsyror är för
högt (Livsmedelsverket, 2003).
När det gäller mjölk och mejeriprodukter ges råd om mager mjölk, fil eller yoghurt,
margarin på smörgåsen och flytande margarin eller olja till matlagning. Som
måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk. Mjölk och mejeriprodukter utgör viktiga
källor till kalcium som bygger upp barnets skelett och tänder (Livsmedelsverket, 2011).
Barn hämtar nästan 70 procent av det rekommenderade intaget av kalcium från mjölk och
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mejeriprodukter (Mikkelsen, 2014). Lätt- och mellanmjölk är även viktiga källor till Dvitamin, eftersom de berikas extra med vitamin D. Barn får D-droppar varje dag upp till
ca två års ålder då barn inte får i sig tillräckligt med D-vitamin via maten
(Livsmedelsverket, 2011; Livsmedelsverket , 2003).
Om barnet är allergisk mot mjölk är det med hänsyn till både kalcium och D-vitamin
viktigt att välja mjölkfria produkter som är berikade (Livsmedelsverket, 2011; Kylberg
& Strindlund, 2012). Många av Oatlys produkter är berikade med kalcium, D-vitamin
(D2), riboflavin och B12. Även om berikade produkter används kan det vara svårt för
mjölkallergiska barn att få i sig tillräckligt med kalcium. I de fall kan tillskott i form av
kalciumtabletter vara ett alternativ. Är man som förälder osäker på om barnets
näringsbehov

blir

tillgodosett

är

kontakt

med

dietist

att

rekommendera

(Livsmedelsverket, 2011).
Även om mjölk och mejeriprodukter är centralt för barns kalciumintag kan för mycket
mjölk vara negativt. I en studie från Uppsala universitet där förskolebarns matintag har
registrerats och analyserats dras slutsatsen att det kan finnas anledning att begränsa
intaget av mjölkprodukter till rekommendationen om fem deciliter per dag. Detta då ett
större intag av mjölk och mejeriprodukter tenderar leda till ett mindre varierat kostintag
(Sepp, 2002; Sepp, Hofvander & Abrahamsson 2001). Det är ett problem då Riksmaten
barn 2003 visar att barn behöver äta mer varierat för att få i sig alla näringsämnen
(Livsmedelsverket 2003).
Små barn har ett mycket stort behov av järn och det kan därför vara svårt att tillfredsställa
(Livsmedelsverket, 2003; Berglund & Domellöf, 2014). Järnrik kost är särskilt viktigt
efter att barnet fyllt sex månader. Bra källor till järn är järnberikad gröt eller välling, kött,
blodpudding, bönor, tofu och olika frön. Att byta ut mjölk och mejeriprodukter mot
havrebaserade produkter påverkar inte järnintaget negativt då mjölk inte är en källa till
järn (Livsmedelsverket, 2011; Abrahamsson , Andersson , & Nilsson , 2013). Tvärtom
kan det ha en positiv effekt då mjölk hämmar upptaget av järn (Berglund & Domellöf,
2014).
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Teoretisk utgångspunkt – den kulinariska
triangeln av motsättningar
Matval är en komplex process som görs under inflytande av olika förutsättningar,
omständigheter, normer, värderingar och viljor. Med andra ord en mängd olika faktorer
som dessutom inte sällan strider mot varandra. Warren Belasco, professor i American
Studies, beskriver hur komplext det kan vara och vilka motsättningar som finns genom
en modell – den kulinariska triangeln av motsättningar (Belasco, 2008).

Bild: Hämtad från Warren Belascos bok Food: the key concepts (2008)

Triangeln omfattar tre variabler: ansvar, identitet och bekvämlighet. Enligt Belasco är det
de här faktorerna som inverkar på människors matval. Variabeln identitet kan beskrivas
med begreppen personliga preferenser, njutning, kreativitet, smak, familj, etnisk
bakgrund, en uppfattning om vem du är och i vilket sammanhang du befinner dig i,
personliga minnen etcetera. För att sammanfatta besvarar identitet frågan: Vad, var och
hur, äter olika individer? På samma sätt: Vad, var och hur äter de inte? (Belasco, 2008).
Bekvämlighet kan istället sägas handla om konkreta faktorer som pris, tillgänglighet,
svårighetsgrad, tid och arbetsinsats. Inte minst tillgång till kunskap. Kunskap som såväl
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förståelse för olika processer och råvaror som praktisk färdighet vilket på sätt och vis
genomsyrar alla förgående faktorer (Belasco, 2008).
Den sista variabeln ansvar betonar istället personliga, sociala, psykologiska och politiska
konsekvenser av individens handlingar. Att som individ vara medveten om vilka
konsekvenser ens handlingar ger, både på kort och lång sikt. En medvetenhet om
relationen och sambandet mellan natur, djur och människor, liksom i ett globalt
perspektiv fördelningen av makt och resurser. Ansvar är på så sätt kopplat till både dåtid
och framtid. Det handlar dels om att ifrågasätta produktionen av ett särskilt livsmedel,
men också om att ställa frågan om vilka avtryck en konsumtion av det befintliga
livsmedlet lämnar efter sig (Belasco, 2008).
När det gäller förhållandet mellan variablerna argumenterar Belasco för att ansvar är
viktigt. Det är därför den variabeln är placerad i toppen av triangeln. Men han konstaterar
också att ansvar alltför sällan finns med i våra matval. Det är vanligare att processen
matval befinner sig i botten av triangeln och bara är en fråga om identitet och
bekvämlighet (Belasco, 2008).

Att förstå familjer med små barn som inte tål mjölk utifrån
triangeln
Att som förälder bestämma vad som ska stå på middagsbordet efter en lång arbetsdag är
många gånger lättare sagt än gjort. Vägen dit är precis som Belasco (2008) beskriver en
komplex process som ofta är fylld av olika motsättningar. Priset är viktigt för många.
Men det ska samtidigt smaka gott och vara någorlunda hälsosamt. Maten får dessutom
inte ta för lång tid. I en familj med mjölkallergi måste maten även vara helt fri från mjölk
och mejeriprodukter, vilket ställer extra krav på att kosten är varierad. Det är med andra
ord inte ”bara att välja” (Kairos Future, 2008).
Identitet
Identiteten hos småbarnsfamiljer med mjölkallergi kan utifrån Belascos identitetsbegrepp
sägas utgöras av barnets allergi. I studier där personer med allergier har intervjuats
framgår det att många av dem identifierar sig själva utifrån sin allergi. I vilken grad de
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gör det kan bero på hur allvarlig allergin är. Många allergiker skulle inte säga att de är
sjuka eller har en sjukdom, men de beskriver allergin som ett dolt funktionshinder då den
ofta inte märks men ändå sätter gränser i vardagen. De lär sig att anpassa sig och agera
utifrån sin allergi. På så sätt formar och blir den en del av deras identitet (Svensson, 2012;
Marklund, 2007; Lyons & Forde, 2004; Alanne, Laitinen, & Paavilianen, 2014).
Samma sak gäller för familjer med barn som är allergiska. Barnets föräldrar (och syskon)
hittar precis som barnet själv olika strategier för att hantera allergin i vardagen – det blir
en livsstil. Det är inte ovanligt att föräldrarna uppfattar sig själva och sin familj som
annorlunda, att de pratar om sig själva i termer av ”vi” och ”dom”, just för att barnets
allergi blir en så stor del av livet, särskilt när barnen är små (Alanne, Laitinen, &
Paavilianen, 2014; Mikkelsen, 2014; Sellerberg, 2008; Stjerna, Vetander, Wickman, &
Olin Lauritzen, 2014; Olin Lauritzen, 2007).
Föräldrarna och familjen kan också upplevas som avvikande av andra. Till exempel i
situationer när familjen inte kan delta på grund av barnets allergi. Familjen tillskrivs
således som annorlunda, ”de andra”, även av andra människor, inte bara av dem själva.
Det är lätt att en ond cirkel skapas för familjens känsla av att andra inte förstår eller visar
hänsyn förstärker deras känsla av att vara utanför (Stjerna, Vetander, Wickman, & Olin
Lauritzen, 2014; Mikkelsen, 2014).
Samtidigt förhåller sig familjer med små barn som inte tål mjölk till en övergripande
identitet som småbarnsfamilj. Det är en identitet som i hög grad är kopplad till mat och
måltider. Måltidsforskningen med inriktning på barnfamiljen visar att måltiden är en
prioriterad aktivitet, särskilt i familjer med små barn (Anving 2008, Anving 2012,
Sellerberg 2008). Det är ett tillfälle där familjen samlas. Maten är givetvis också viktig i
relation till de institutionaliserade krav som småbarnsföräldrarna möter i kontakten med
BVC, men just måltidens symboliska funktion för familjen bidrar i hög grad till dess
betydelse. Det är vid middagsbordet identiteten småbarnsfamilj konstrueras och
reproduceras. Måltiden handlar inte bara om att fylla sitt barns näringsbehov, utan lika
mycket om att uppfylla idealet kring en god förälder och familj, skapa gemenskap och
tillhörighet, uppfostra sitt barn och ge det goda förutsättningar för en sund livsstil. Allt
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detta manifesteras i familjemåltiden. Det är ett sätt att visa omsorg och omhändertagande,
särskilt för kvinnor, vilket också förklarar varför maten blir så laddad (ibid.).
I familjer med allergi finns ofta en strävan efter att uppnå en normalitet (MacKenzie,
Grundy, Glasbey, Dean, & Venter, 2015). Man vill helst inte uppfattas som annorlunda,
särskilt barnen tycker det är påfrestande. Deras önskan om att vara som alla andra, till
exempel kunna äta samma mat som alla andra och inte alltid behöva fråga vad den
innehåller, är ibland så stark att de utsätter sig själva för allvarlig risk. Familjer med barn
som är allergiska mot mjölk kan på så sätt sägas pendla mellan två identiteter, dels
identiteten ”allergifamilj” och dels identiteten småbarnsfamilj (Svensson, 2012;
Marklund, 2007).
Bekvämlighet
När det gäller bekvämlighet diskuterar Belasco (2008) det i förhållande till hur den
globala livsmedelskedjan ser ut – från råvara till färdig produkt. I detta fall blir det en
fråga i det lilla perspektivet med utgångspunkt i den enskilda familjens situation. Råvaran
som Belasco talar om byts här ut mot färdiga produkter, vilka kan vara råvaror i
betydelsen kött, fisk eller grönsaker, det vill säga olika komponenter för att skapa en
måltid. På samma sätt blir Belascos färdiga produkt här den tillagade måltiden. Trots olika
perspektiv kvarstår dock samma typ av frågor. Vilka förkunskaper krävs? Hur mycket får
måltiden kosta? Är råvarorna/produkterna tillgängliga? Hur lång tid är rimligt? (Belasco,
2008).
Den vardagliga måltidsplaneringen upplevs som stressande av många föräldrar (Larsson,
2007). Tiden mellan hämtningen på förskolan eller skolan och tidpunkten då maten
serveras är som mest kritisk. I en undersökning om storstadsfamiljers matvanor, utförd
av forsknings- och konsultföretaget Kairos Future, anser familjerna att riktig mat ska vara
god och nyttig – annars är den inte riktig. Det finns således en ambitionen om god och
näringsriktig mat, men många upplever att det är svårt att få tiden att räcka till. 67 procent
av familjerna med barn under 14 år upplever att de är ganska eller mycket stressade i
vardagen. Nästan hälften säger att de har svårt att hinna med allt som behöver göras.
Stressen är som störst i veckorna. Många familjer försöker att istället finna kvalitetstid på
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helgen, då får maten ta längre tid (Kairos Future, 2008). Söndagsmiddagen är fortfarande
viktig för många barnfamiljer. Främst ur ett socialt perspektiv, som ovan nämnt är det ett
sätt att samla familjen (Mellgren & Pålsson, 2014). Fredagsmys är dock mest populärt.
Hela 97 procent av familjerna uppger att de fredagsmyser (Kairos Future, 2008).
I familjer med barn som är allergiska mot olika födoämnen är stressen kring mat och
måltider ännu större än i familjer utan behov av specialkost. I vilken grad varierar
beroende på till exempel var i behandlingen barnet befinner sig och hur familjesituation
ser ut. Barnets allergi är en stressfaktor som ökar den vanliga tidspressen. Både den
vanligaste och största källan till stress är risken för att en allergisk reaktion ska bryta ut.
Men oron för barnets hälsa, om kosten är tillräckligt varierad och om barnet får i sig alla
nödvändiga näringsämnen, är nästan lika betungande. I undersökningar där det frågas om
vilken typ av hjälp föräldrarna vill ha framkommer det att de behöver praktiska råd och
stöd i hur man skapar bra och varierande måltider. De önskar till exempel förslag på
recept som är näringsberäknade, gärna recept som är enkla och fungerar i vardagen, och
tips på allergivänliga produkter och var man kan hitta dem. Många föräldrar menar att de
höga matkostnaderna och den extra tid det kan ta att planera och förbereda måltiderna
också ofta bidrar till deras känsla av stress och otillräcklighet (MacKenzie, Grundy,
Glasbey, Dean, & Venter, 2015; Mikkelsen, 2014; Alanne, Laitinen, & Paavilianen,
2014; Polloni, o.a., 2014).
Ansvar
På samma sätt som med bekvämlighet är ansvar i detta fall koncentrerat till den lilla
familjen och handlar om föräldrarnas ansvar för barnets hälsa och utveckling. Ansvar för
barnets födointag, att det inte får i sig mjölk och mejeriprodukter, men att måltiderna
samtidigt är näringsriktiga. På så sätt är ansvaret kopplat till bekvämlighet. Det är detta
ansvar som bidrar till föräldrarnas oro och stress. I vardagen innebär det att planera i
detalj, bedöma och försöka kontrollera olika risker. Till exempel att alltid vara noggrann
med att upplysa andra om vad barnet kan och inte kan äta (Mikkelsen, 2014; Stjerna,
Vetander, Wickman, & Olin Lauritzen, 2014). Att inte kunna och/eller våga lita på att
andra har tillräcklig kunskap och förståelse innebär att föräldrarna tvingas ta ansvar även
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för andras handlingar – inte bara sina egna. Det medför ett utvidgat ansvar som kan vara
svårt att avgränsa. Å andra sidan, i jämförelse med Belascos (2008) ansvarsbegrepp, som
är kopplat till en diskussion om ansvar i den globala livsmedelsindustrin, är
huvudansvaret koncentrerat till ett fåtal personer, närmare bestämt föräldrarna (i normala
fall).

Metod och material
Studien är genomförd i samarbete med företaget Oatly, som tillverkar havrebaserade
produkter som ett alternativ till mjölk och mejeriprodukter (Oatly, b). Därför inleds detta
avsnitt med en kort beskrivning av företaget och hur samarbetet har sett ut. Efter följer en
beskrivning av vilka etiska överväganden som har gjorts.
Vidare beskrivs de metoder som har tillämpats i studien; receptutveckling, workshop och
fokusgruppsintervjuer. Ett urval av olika recept togs fram för att ha recept som familjerna
kunde få provlaga och utvärdera. Workshop var således ett sätt att komma i kontakt med
familjerna och låta dem testa recepten, och samtidigt kunna utföra intervjuerna som
syftade till att inhämta information om deras behov kring mat och måltider. För varje
metod beskrivs tillvägagångssättet och vilket material som har använts, även nödvändiga
avgränsningar motiveras.
Det teoretiska ramverket, den kulinariska triangeln av motsättningar, har fungerat som
en utgångspunkt genom hela studien. Förutsättningarna för urvalet av recept vilar på
variablerna identitet, bekvämlighet och ansvar (Belasco, 2008). Frågeguiden och
intervjuerna

är

strukturerade

utifrån

variablerna,

och

i

bearbetningen

av

intervjumaterialet har texten kategoriserats i de kategorierna. I resultatet och diskussionen
används Belascos triangel för att analysera och försöka förstå familjernas behov kring
mat och måltider.
Materialet i studien utgörs av böcker och vetenskapliga artiklar. Insamlingen har skett
med hjälp av handledaren och genom databasen Summon. Huvudsakliga sökord har varit
olika kombinationer av mjölkallergi, cow milk protein allergy, småbarnsfamilj och
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children. I frågor kring nutrition och hälsa har framförallt Livsmedelsverkets hemsida
använts.

Samarbete med Oatly
Oatly är ett svenskt företag som producerar havrebaserade produkter vilka är helt fria från
mjölk. Oatly grundades i mitten av 90-talet och är ett resultat av forskning vid Lunds
universitet. Det var där man gjorde upptäckten att enzymer kan omvandla havre till
flytande föda – havredryck. Idag består sortimentet inte bara av havredryck utan av en
mängd olika produkter som kan användas på motsvarande sätt som mjölk och
mejeriprodukter. Havredryck (med olika smaksättningar), Havregurt, iMat, iMat Fraiche
och havreglass är några exempel (Oatly, a; Oatly, b).
Oatly valdes som samarbetspart för att företaget har ett intresse av att i högre grad försöka
uppmärksamma småbarnsfamiljer med mjölkallergi. Oatlys produkter används flitigt av
dessa familjer. Det är även vanligt att hälso- och sjukvårdens dietister rekommenderar
familjerna att byta ut mjölk och mejeriprodukter mot havrebaserade produkter. Andra
alternativ, till exempel produkter som är baserade på mandel, nötter eller soja,
rekommenderas inte lika ofta. Dels på grund av risken för nötallergi, men också för att
det har visat sig att barn med mjölkallergi även kan utveckla allergi mot soja. Risdrycker
avråds direkt till barn under sex år. De kan innehålla arsenik som särskilt små barn är
känsliga för (Malmheden Yman & Edberg, 2010; Livsmedelsverket, 2011).
Idag saknar Oatly information och material som vänder sig särskilt till småbarnsfamiljer
med mjölkallergi. Hittills har företaget prioriterat att rikta sig till yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården, framförallt till dietister. Oatly deltar bland annat i olika mässor
och skickar ut nyhetsbrevet Havrenytt (ca fyra brev per år). Nyhetsbrevet innehåller
information om bland annat de senaste produkterna och aktuell forskning. Havrenytt ges
även ut i England, men heter där The Oatly Way. På hemsidan för den engelska
marknaden har Oatly även byggt upp en sida för hälso- och sjukvårdspersonal,
Information for Health Care Professionals. Motsvarande information är än så länge inte
tillgänglig på den svenska hemsidan, men det ska komma. Den engelska sidan skapades
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först för att företaget haft en tydligare inriktning mot hälso- och sjukvården där (Oatly,
c).
På Oatly är det Julia Strömblad Lenhoff, leg. dietist, som har varit involverad i den här
studien.

Etiska överväganden
Etiska överväganden har gjorts i relation till intervjupersonerna. Familjerna informerades
vid anmälan till workshopparna om att fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras
(informationen skickades ut via e-post). I informationen framgick syftet med intervjuerna
och hur materialet kommer att användas och publiceras. Det förtydligades också att alla
deltagande kommer vara helt anonyma, att det är frivilligt att delta och att hen kan avbryta
när som helst (Mik-Meyer & Justesen, 2012; Ahrne & Svensson, 2011).
Etiska överväganden är också gjorda i förhållande till samarbetet med företaget Oatly.
Oatly har funnits med som stöd under hela arbetets gång. Företaget har finansierat
ekonomiska kostnader inom ramen för studien. Till exempel tryck av inbjudan, inköp av
livsmedel till provlagning och workshopparna, fri tillgång till Oatlys produkter och
hyreskostnaden för köket som användes vid workshopparna. Själva studien är dock
självständigt genomförd. Val av syfte, metod, material och teoretiska utgångspunkter är
självständigt gjorda. Även resultat, diskussion och slutsatser är skrivna utan företagets
inblandning. Det är ett medvetet val som har gjorts för att försöka eftersträva oberoende
forskning, trots samarbete med ett företag (Mik-Meyer & Justesen, 2012; Ahrne &
Svensson, 2011).

Receptutveckling
I studien togs 15 recept fram, varav sju exempel på lunch/middag och åtta recept för
frukost, mellanmål och fika (recepten presenteras i resultatet). En skillnad mellan
recepten är att luncherna/middagarna är utformade som hela måltider, medan recepten för
frukost, mellanmål och fika inte är det. Tanken är att luncherna/middagarna ska visa en
hel måltid, men att receptet på en frukost, till exempel gröt, ska vara enkelt att kombinera
med det som man vanligtvis äter.
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Samtliga recept har provlagats och provsmakats. Vid provlagningen mättes och/eller
vägdes alla ingredienser för att kunna skriva recepten och beräkna näringsinnehållet i
måltiderna.

Alla

näringsberäkningar

är

gjorda

i

programmet

Dietist

Net.

Näringsinnehållet i luncherna/middagarna är baserade på hela måltiden, det vill säga alla
komponenter på tallriken. I de fall där receptet inte beskriver hur alla komponenter
tillagas baseras näringsberäkningen på det serveringsförslag som anges i receptet.
Tillbehör som dryck och bröd ingår i inte i beräkningarna.
I framtagningen och vid provsmakningen av de olika rätterna har förutom jag själv
särskilt Julia Strömblad Lenhoff, leg. dietist på Oatly deltagit. Även familj, vänner,
bekanta och anställda på Oatly har varit involverade.
Recepten togs fram utifrån en rad förutsättningar. Utgångspunkten var mjölkfri mat för
små barn. Fokus ligger på barn som är cirka 1-3 år för att mjölkallergi ofta upptäcks tidigt,
vanligtvis i samband med att barnet introduceras för riktig mat och därmed även mjölk
och mejeriprodukter. Ibland upptäcks allergin redan när barnet ammas. Det betyder att
även mamman måste lägga om sin kost. Forskningen visar att dessa mammor behöver
konkreta matråd, men på grund av nödvändiga avgränsningar inkluderas de inte i
målgruppen. Inte heller spädbarn inkluderas eftersom bröstmjölk eller receptbelagd
mjölkersättning då utgör basfödan (Malmheden Yman & Edberg, 2010; Mikkelsen,
2014).
En annan förutsättning var att recepten skulle följa Livsmedelsverkets kostråd för små
barn (1-2 år), men med anpassning till mat utan mjölk (Livsmedelsverket, 2011).
Näringsinnehållet var i fokus för att det är centralt när det gäller små barn generellt, men
särskilt för barn som inte tål mjölk då det innebär att en vanlig och stor livsmedelsgrupp
utesluts. Det ställer extra stora krav på att kosten är varierad och näringsrik i övrigt.
Betoningen på näringsinnehåll valdes också utifrån att det i studier framgår att föräldrarna
vill ha mer stöd i dessa frågor (Mikkelsen, 2014; Alanne, Laitinen, & Paavilianen, 2014;
MacKenzie, Grundy, Glasbey, Dean, & Venter, 2015).
Fokus låg också på smak och pedagogiskt utformade recept. Vad små barn generellt
brukar tycka om och hur man genom att till exempel välja olika färger och former på
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maten kan få små barn att tycka mat är roligt och våga smaka. Det är viktigt för det har
betydelse för barnets lust till att äta och i förlängningen näringsintag. Här hämtades
inspiration från Sapere-metoden som har sitt ursprung från 70-talets Frankrike. Metoden
bygger på idén om att en smakupplevelse inte bara påverkas av smaksinnet, utan även av
andra sinnen som syn, lukt, känsel och hörsel. Metoden började att användas i Sverige i
början av 00-talet. Sedan dess har den utvecklats och bearbetats även för yngre barn, från
ettåringar till barn i förskoleåldern. Idag tillämpas den på flera skolor och förskolor
(Livsmedelsverket, 2015 b; Sepp, Måltidspedagogik, 2013; Livsmedelsverket, 2015 c).
Förutom Sapere-metoden hämtades inspiration från kokböcker för barn, vanliga
receptsidor, matkassar och bloggar med inriktning på barnfamiljer.
Sist men inte minst har Oatlys produkter intagit en central del i receptutvecklingen då de
har använts istället för mjölk och mejeriprodukter (Oatly, a).
För alla recept och näringsberäkningar, se bilaga 1 och 2.

Workshop
De två workshopparna ägde rum i april och maj 2016. En gemensam inbjudan till båda
tillfällen togs fram och spreds i mitten av mars. Inbjudan sattes upp på olika
barnavårdscentraler i centrala Malmö (cirka 10 stycken) och skickades via e-post till
offentliga vårdcentraler i hela Skåne (87 enheter). Inbjudan spreds även via e-post och
sociala medier till vänner och bekanta, i olika nätverk, exempelvis Livsmedelsakademin,
och på stora arbetsplatser som Migrationsverket Malmö och Länsstyrelsen Skåne.
Inbjudan sattes också upp på platser i centrala Malmö där många barnfamiljer befinner
sig, till exempel är Friskis och Svettis Parkmöllan som har babysim. För utformning av
inbjudan, se bilaga 3.
Totalt 14 familjer anmälde sig, varav tre familjer lämnade återbud på grund av förhinder.
Vid det första tillfället deltog fem familjer. Sammanlagt 14 personer, varav åtta vuxna
och sex barn. Vid det andra tillfället deltog sex familjer. Totalt 15 personer, varav åtta
vuxna och sju barn. Familjerna har olika etnisk bakgrund, men alla är bosatta i centrala
Malmö och tillhör gissningsvis medelklass/delvis arbetarklass. Åldersmässigt är de runt
25-35 år. De flesta som deltog var mammor med sitt barn, men några kom mamma, pappa
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och barn. Det var endast en pappa som kom själv med sitt barn. För förteckning över
familjerna, se bilaga 4.
Till workshopparna hyrdes Idrottsköket som tillhör Malmö idrottsakademi. Det ligger vid
Stadion, centrala Malmö, och i anslutning till kollektivtrafiken. Köket är ett hem- och
konsumentkunskapskök med sju olika stationer. Det var lagom stort utifrån antalet
deltagare och att stationerna liknar ett hemma-kök var positivt utifrån att recepten är
tänkta att tillagas i hemmet.
När familjerna kom till workshopen hälsades de välkomna av mig och Julia Strömblad
Lenhoff, leg. dietist Oatly. Först fick de information om programmet och en introduktion
till mjölkallergi och mjölkfri kost. Sen delades en matkasse ut till varje familj med
tillhörande recept (cirka två stycken). De fick placera ut sig vid de olika stationerna och
hade ungefär en timme på sig att laga sina maträtter. När alla var klara ställdes maten
fram och de fick presentera vad de lagat innan middagen intogs tillsammans. Intervjuerna
genomfördes under tiden familjerna lagade mat, under middagen och i den avslutande
diskussionen då gemensamma frågor och synpunkter samlades upp. Sist tackades alla
familjer för sin medverkan.

Intervjuer och bearbetning av materialet
En

intervjuguide

med

frågor

om

receptens

användbarhet

togs

fram

till

fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 5). Semistrukturerade intervjuer valdes för att uppnå
djup framför bredd och för att ge deltagarna utrymme att känna frihet inför ämnet
(Albinsson, Wendin, & Åström, 2013; Ahrne & Svensson, 2011; Mik-Meyer & Justesen,
2012). Intervjuerna spelades in med en Smart Phone. När de lagade mat ställdes frågor
var för sig till varje familj eftersom de då arbetade familjevis. Under middagen och i den
avslutande diskussionen satt alla familjer ned vid samma bord vilket innebar att
intervjuerna blev ett samtal i en större grupp.
Fokusgruppsintervjuer valdes för att det innebar att intervjuerna kunde genomföras i
direkt anslutning till varje workshop. Det är svårt att prata om recept när man inte har
maten framför sig. Matens sensoriska egenskaper som smak, doft, utseende och
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konsistens gör att våra sinnen aktiveras, vilket i sin tur öppnar upp för spontana tankar
och reflektioner (Albinsson, Wendin, & Åström, 2013).
Metoden valdes också för att det kan vara svårt att under en workshop få till enskilda
intervjuer när både föräldrar och barn är med. Små barn har svårt för att sitta stilla och
vara tysta längre stunder, vilket kan göra det svårt för föräldrarna att koncentrera sig. Med
fokusgruppsintervjuer erbjuds en lättsammare form som inte kräver full delaktighet eller
koncentration av varje deltagare hela tiden. Samtidigt erbjuder metoden ett gemensamt
samtal. Det kan berika på så sätt att det får människor att ”tänka tillsammans” och öppnar
upp för möjligheten att dela erfarenheter med varandra (Mik-Meyer & Justesen, 2012;
Ahrne & Svensson, 2011; Albinsson, Wendin, & Åström, 2013).
Kombinationen praktisk workshop och fokusgruppsintervjuer gav också möjlighet till att
göra observationer. Att studera hur deltagarna agerade under tiden de lagade mat och åt,
och samtidigt kunna ställa frågor, gjorde att frågor uppkom på ett naturligt sätt, sådana
frågor som kanske inte uppkommit vid en avgränsad intervju (Albinsson, Wendin, &
Åström, 2013).
De inspelade intervjuerna transkriberades först. Allt som hade sagts skrevs ned, men med
undantag för samtal som inte inte rör ämnet. De överhoppade samtalen antecknades
istället med en beskrivning av vad som sades. Ohörbara passager antecknades med ordet
ohörbart i parantes. Skratt och liknande uttryck markerades också i parantes (Ahrne &
Svensson, 2011; Hedin, 2011).
Därefter lästes intervjutexten igenom upprepade gånger och delades upp utifrån
variablerna identitet, bekvämlighet och ansvar (Belasco, 2008). Kategorierna
analyserades sen var för sig för att upptäcka olikheter och/eller motsättningar inom varje
kategori. Innehållet i varje kategori jämfördes också med varandra för att hitta mönster
och försöka förstå de olika kategoriernas betydelse och hur de hänger samman med
varandra (Ahrne & Svensson, 2011; Hedin, 2011).
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Resultat
Detta avsnitt är indelat i två delar. I den första delen redovisas resultatet av
receptutvecklingen, det vill säga framtagna recept och näringsinnehållet i måltiderna. I
den

andra

delen

redovisas

vad

som

framkom

i

fokusgruppsintervjuerna.

Intervjumaterialet är strukturerat utifrån variablerna identitet, bekvämlighet och ansvar
(Belasco, 2008).

Recept för små barn som inte tål mjölk
Receptutvecklingen resulterade i totalt 15 olika recept, varav sju luncher/middagar och
åtta recept för frukost, mellanmål och fika. Extra recept på pannkakor respektive
morotskaka som förutom mjölk inte heller innehåller ägg togs fram till workshopen den
3 maj. Detta för att två familjer hade barn som var allergiska mot båda typer av livsmedel.
De recepten ingår dock inte recepthäftet och de har inte heller näringsberäknats.
Framtagna recept redovisas i tabellen nedan (tabell 1).
Tabell 1: Framtagna recept
Lunch/middag

Frukost/mellanmål/fika

Kyckling stroganoff

Banangröt + Världens enklaste drottningsylt

Pastasallad på tusen olika sätt!

Trolla med chiafrön! (chiapudding) + järnrik
aprikossylt

Majssoppa med tacoströssel och syrlig limedipp

Mango-smoothie med extra protein

Laxpaket med ärtig röra

Blåbär-smoothie med nyttiga fetter

Smaker från Toscana (gnocchigratäng)

Zucchinimuffins med apelsinfrosting
(plus recept på morotskaka utan mjölk och ägg)

Prickiga pannkakor med apelsinsallad
(plus recept på pannkakor utan mjölk och ägg)

Samtliga näringsberäkningar redovisas i bilaga 2. Beräkningarna visar att det
genomsnittliga energiinnehållet i måltiderna lunch/middag ligger på samma nivå som
referensintaget. Av de energigivande näringsämnena ligger protein och fett över, men
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kolhydrater under. Mängden mättat, enkelomättat och fleromättat fett överstiger
referensintaget. Vad gäller vitaminer och mineraler når inte järn, kalcium och D-vitamin
upp till rekommenderat intag för respektive måltid.
I måltiderna frukost och mellanmål ligger det totala energiinnehållet under
referensintaget. Mängden protein och fett når upp till ungefär hälften av rekommenderat
intag. Kolhydrater ligger nära referensintaget i frukostarna (gröt och chiapudding), men
når bara upp till hälften i mellanmålen (smoothies). Fiberhalten ligger en bra bit över
rekommenderat intag i både frukostarna och mellanmålen (även i luncherna/middagarna).
Vad gäller vitaminer och mineraler är järnnivån relativt hög i frukostarna, men låg i
mellanmålen. Mängden kalcium och D-vitamin överstiger referensintaget i frukostarna,
särskilt kalcium, men ligger något under i mellanmålen.

Hur familjer med små barn som inte tål mjölk ser på mat och
måltider
Identitet – måltiden skapar familjen
Samtliga familjer lagar mat i stort sett varje dag. Det är middag på kvällen, som oftast
intas tillsammans, men även flera andra mål som ska förberedas och lagas. En mamma
till en ettårig son säger att först är det frukost, sen ett litet mellanmål, därefter lunch,
mellanmål igen, middag, litet kvällsmål och amning på natten (familj 7). Föräldrarna
menar att själva matlagningen kan gå ganska fort, men om man räknar in allt ifrån
planering, inköp, förberedelse, tillagning, äta, disk och plocka undan så blir det mycket
tid totalt sett. Maten upplevs som tidskrävande och är en källa till både stress och trötthet.
Ändå så lagas det mat minst en gång, men ofta flera gånger, per dag. På frågan om de
lagar mycket mat hemma svarar två mammor så här:
Mamma familj 1: Ja, varje dag (skratt). Men ibland blir det ju lite halvlagat,
att man plockar ihop något när man inte orkar eller hinner, så det är väl inte
alltid lagat, eller matlagning på hög nivå (skratt), men visst lagar vi mat varje
dag. Det finns alltid nåt på bordet, sen vet man inte alltid vad det är (skratt).
Mamma familj 5: Jo, samma här. Vi lagar också mat varje dag, men samtidigt
får det bli vad det blir ibland. Jag tycker man lagar så mycket mat och testar
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men så vill hon ändå inte ha och då blir man så trött, så ibland känns det
bättre att ge henne burkmat för det vill hon oftast ha och det tar ingen tid.
Lax som vi lagar nu har vi försökt med, men det skulle hon aldrig äta innan.
Men igår gjorde vi faktiskt det och då åt hon, så man vet aldrig.
En pappa berättar att de brukar göra storkok för då behöver man inte stå och laga mat
varje kväll, utan det räcker med kanske fyra dagar i veckan. När de inte orkar, till exempel
när både han och hans fru har jobbat sent, då kan det bli hämtmat. Men max en gång i
veckan, hemlagad mat är ändå viktigt (familj 8).
På frågan om vilken typ av mat de lagar hemma svarar föräldrarna att det är vanlig mat.
Sådant som barnfamiljer äter och räknar upp bland annat taco, pannkakor, lax, gratäng
och stroganoff. Således många av de recept som tillagas på workshopen. Under middagen
märks det att smakerna är bekanta för de flesta. Men samtidigt tycker många att det är
nytt med till exempel kyckling och äpple istället för falukorv i stroganoffen, eller med
röda linser i pannkakorna. Bönor och linser är några familjer vana vid att använda då de
tidigare varit eller är vegetarianer, men för lika många är det något nytt.
Smak är viktigt. Två pappor som pratar om att av Oatlys produkter har de använt iMat
(matlagningsgrädde) mest säger att den smakar inte grädde, men gott.
Pappa familj 1: Jo, jag håller med, vi har också använt den mycket, det är
nog den som vi använt mest. Gjorde Wallenbergare igår och det blev ju gott!
Nån gång har jag gjort en sås och då märker man att den blir lite tunnare
efter ett tag när den har stått en stund, och då behövde jag reda den sen, men
annars är det inget konstigt.
Pappa, familj 3: Det kan jag också märka, men det är ju lätt att reda, det
brukar vi göra annars också, så det känns inte konstigt.
Pappa, familj 1: Nä det är inget konstigt, och det är bara en liten sak, oftast
funkar det som vanligt, och smaken är det inget fel på, och det är ju viktigast.
I slutet av workshopen är båda föräldrarna i en familj positivt överraskade. De säger att
det känns tryggt för att man kan göra så mycket.
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Man kan ju faktiskt göra precis vad som helst. Det är lite så, man har ju
fördomar, nä det går inte, det kommer inte gå, vi kör på vanligt. Men det blev
ju hur bra som helst (pappa familj 1).
Flera familjer använder recept. Främst som en källa till inspiration. Inspiration handlar
om kreativitet vilket är kopplat till identitet. Men i samtalen med föräldrarna kopplar de
inspiration starkt till tid och ork, varför det istället avhandlas i stycket om bekvämlighet.
När föräldrarna söker efter nya recept använder de helst Google. De menar att då får man
upp exakt det man söker efter. En del söker även på olika bloggar och receptsidor på
nätet, men ingen av dem är trogen en särskild blogg eller sida. En skillnad mellan
familjerna är att de föräldrar som har barn som är allergiska mot bara mjölk utgår
vanligtvis från vanliga recept och byter ut mjölk och mejeriprodukter mot motsvarade
mjölkfria produkter, medan föräldrarna till barn som även är allergiska mot andra
livsmedel, exempelvis soja och/eller ägg, söker på särskilda sidor. Det kan till exempel
vara forum med inriktning mot mjölk- och äggfri kost eller veganska matbloggar och
receptsidor. Två mammor menar att veganska recept är bra för då behöver man inte tänka
så mycket (familj 10 och 11).
Bekvämlighet – maten måste vara snabb och enkel
Tydligast och gemensamt för alla familjer är att när det gäller matlagning står
bekvämlighet i centrum. Bekvämlighet kan betyda olika saker, men för de allra flesta
innebär det att det måste gå fort. Tiden är central för att den tillsammans med orken
upplevs som mycket knapp. Även om matlagningen upplevs som tidskrävande är det
inget riktigt alternativ för någon av dem att strunta i den. Följande samtal med en familj
som har två små barn (familj 2) återspeglar flera av familjernas upplevelse.
Intervjuare: Använder ni mycket recept hemma?
Mamma: Nä, jag freestylar mycket.
Intervjuare: Du också (tittar på pappan i familjen)?
Pappa: Nä, eller jag vet inte riktigt, jag gör sånt som jag redan kan (skratt).
Jag är inte så himla..

26

Mamma: Jag utgår nog mycket från baskunskaper, enkelt, gör inte så mycket
den typen av matlagning, utan går på vad jag har hemma. Försöker ju
planera, men äh, vi bara gör, vi båda är nog såna.
Intervjuare: Så den här typen av recept känns det bara jobbigt?
Mamma: Nä, inte alls, enkla recept är verkligen jättebra, särskilt när man är
nere i en sån svacka, vad ska vi äta, när man är trött på allt, då behöver man
lite nytt, lite enkelt.
Intervjuare: Är det nåt annat än enkelt som är viktigt när man väljer recept?
Mamma: Just nu känns det som enkelt är viktigast bara för att det är så tight
med tid. Annars är det ju väldigt roligt när man har lite mer tid, kul att stå
och laga mat en hel dag.
Pappa: Vardagen är tuff ju.
Mamma: Sen vi fick två barn finns det ingen tid. När vi hade ett barn kunde
det ändå vara så där, vad ska vi äta idag, och man kunde planera och fundera,
nu måste det bara funka, den tiden finns inte.
Intervjuare: Vad är snabbt om man ska prata i minuter?
Mamma: 20 minuter max. Nä, jag skoja (skratt), men fort som fan.
Pappa: En halvtimme, 40 kanske. 40 är väl typ max, inte mer, helst. Maten
måste liksom vara klar klockan fem.
I samtalet ovan ligger fokus på den totala tidsåtgången. Men under middagen
framkommer det att tid även handlar om hur mycket effektiv tid och uppmärksamhet
matlagningen kräver.
Mamma familj 5: Tiden i sig är inte så superviktig, men det får ju inte vara
några kritiska moment. Liksom skiter det sig här så skiter sig hela rätten. Det
kan ju få stå och puttra, men jag är ju hemma också, det är väl en sak om
man ska jobba och så där.
Mamma familj 2: Ja, då är det bara hem och tjof tjof tjof..
Mamma familj 5: Det gör ingenting, men bara det inte är några kritiska
moment, man vill ju inte stå och laga hela tiden, men sen kan det ju vara i
ugnen och så där så kan man fika och då gör det ingenting.
Mamma familj 2: Ja, det är sant.
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Mamma familj 5: Nä jag vill inte ha, eller jag lagar nästan all vår mat för
min sambo jobbar (ohörbart), så för mig är det inga kritiska moment, man
måste kunna lämna matlagningen typ 20 minuter.
Intervjuare: Har du något exempel på ett kritiskt moment?
Mamma familj 5: Ja, men typ nu skär sig såsen och den måste typ göras nu.
Eller ni vet sådär, att det går att lösa ändå, eller förstår du?
Intervjuare: Menar du att det inte ska stå och falla med ett moment?
Mamma familj 5: Ja, liksom att man ändå kan pausa lite i matlagningen, det
gör inget om det kokar i tio min eller så.
Intervjuare: Menar du att man ska kunna bli avbruten?
Mamma familj 5: Ja precis, det ska inte vara superviktigt hur eller när det
görs, jag står ju inte och gör en bearnaisesås en tisdag kväll (skratt).
Intervjuare: (Skratt). Gör du det (tittar på mamma familj 2)?
Mamma familj 2: Nä (skratt). Man är så här, när jag hade ett barn tyckte jag
att man inte hade någon tid alls, liksom ibland tänkte man oj hur hur ska jag
få ihop det här. Nu när jag har två barn kan jag ändå stå och laga mat trots
att två små stå och rycker i benen på en, men då är det ju som du säger det
får ju vara sånt som går fort, det ska inte vara.. det bästa är ju om det
(ohörbart). Få moment kan man väl säga, så man inte behöver stå och
tillverka så mycket, producera så mycket, utan när det är hackat så är det typ
klart. Inte att det ska fixas och vändas och stekas och så. Till exempel rotsaker
i ugn är ju bra, tjof tjof och sen in i ugnen så är det klart. Eller risotto är ju
också bra. Hacka och i med det och sen är det färdigt. Visst du måste vispa,
men det är enkelt. Och soppor är ju bra, väldigt bra. Sen kanske de inte äter
det men (skratt). Jag tycker det är svårt med sommarmat. Själv vill man ju ha
fräsch mat, sallader och sånt, medans med barnen, dom får inte i sig
tillräckligt när de ska äta sån plockmat, det är lättare med typ grytor eller
gratänger eller såna grejer, pajer och sånt, men det tar ju lite mer tid.
Resonemanget visar att det måste gå fort. Men att det också är viktigt att matlagningen
inte kräver fullt fokus då barnet/barnen samtidigt kräver mycket uppmärksamhet eller
övervakning. Man måste kunna avbryta mitt i. Gratäng nämns flera gånger som en smidig
rätt för att den sköter sig själv, men också för att den tillagas i en och samma form vilket
inte ger så mycket disk. Receptet på laxpaket i ugn fick av samma anledning många
positiva kommentar. Minimal insats men ändå väldigt gott.
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Föräldrarna var helt överens om att vad som var mest positivt med recepten var att de
bidrar till inspiration. Att testa nya saker kräver såväl tid, ork som inspiration, vilket de
upplever att de inte har, åtminstone inte i vardagen. Det blir lätt samma typ av mat, trots
att de skulle vilja prova nya smaker.
Vi har också rätt mycket lax och så med olika fyllning och så och lite olika
grejer, men man tar ju samma smaker varje gång. Det blir alltid gott och så,
men man kan ju variera lite, ta nån annan fisk, det är ju sånt man tar med sig
(pappa familj 1).
Jag tyckte det var jättegott alltihopa. Det vi gjorde var ju lätt och det gick
hem hos han (tittar på sin son). Jättekul att få lite inspiration, lätt att man kör
fast med mat, att man kör samma. Tyckte också det var jättegott, lätta saker
att göra och så. Jag tyckte nog det var trevligt att få lite tips med såser för
det är ofta där jag tycker att det ibland…jag är ju såsmänniska, jag älskar
såser, jag vill ofta ha någonting till (mamma familj 7).

De var också positiva till att recepten var vanliga, men med små förändringar. De anser
att det är sådant som bidrar till inspiration. Det får inte vara för annorlunda eller
komplicerat för då orkar man inte, då får recept bara motsatt effekt.
Mamma familj 5: Jo men visst, linser (i pannkakorna) var ju hur käckt som
helst. Mer matigt liksom. Likadant med gröten, för hon äter ju vanlig
havregrynsgröt, men att man kan lägga i vetekli, eller vetegroddar var det
väl i och för sig.
Mamma familj 1: Det var inga kritiska moment. Det var vanliga recept, sånt
man lagar annars, men med lite twist på.
Pappa familj 8: Jag tyckte också det var en jättebra workshop, att man fick
laga mat och ta del av recept. Det är ingenting som man själv hade kommit
på, skjutit från höften där hemma direkt (skratt). Jag ska definitivt pröva allt.
Och vårt var också lättlagat.
Kommentarerna visar att inspiration och enkelhet hänger ihop. Det var ingen som gav
uttryck för att recepten var svåra. Det enda som upplevdes som svårt var att vara i ett nytt
kök och hitta alla saker. Observationer under matlagningspasset, men också det faktum
att de flesta familjer klarade sig på egen hand och lyckades bli färdiga i tid, skulle kunna
tolkas som ett tecken på att svårighetsgraden var lagom.
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Jag gillade hur enkelt det var, alla recepten, enkla ingredienser och enkla att
göra. Och också alla olika typer av såser för det brottas vi med ganska mycket
när det gäller mjölk och grädde, så det öppnade upp för en massa möjligheter
som vi inte visste att vi hade (mamma, familj 8).
Deltagarna uppskattade även att recepten förutom inspiration bidrog med kunskap om
produkternas olika användningsområden. Många hade anmält sig till workshopen för att
få tips på hur man använder dem. Flera var osäkra på vad som är skillnaden mellan de
olika produkterna. Till exempel vad som är skillnaden mellan den vanliga havredrycken
och iKaffe (iKaffe är särskilt framtagen för att kunna användas i kaffe och innehåller tre
procent fett jämfört med havredryck som innehåller 1,5 procent fett). Om det går att koka
iMat Fraiche (motsvarar lätt crème fraiche) eller hur man kan blanda olika produkter,
vilket de framtagna recepten visar exempel på.
Mamma familj 10: en sak som jag inte tänkt på eller visste är att man kan ha
påMackan (motsvarar färskost) i mat. Det har jag inte haft innan. Jag kanske
har haft den när jag bakat eller på mackan (skratt), men att ha den i mat blev
ju fantastiskt.

Ansvar – näringsriktig mat är viktigt men svårt
Ansvar är den fråga som berörs minst. Frågan berörs sällan direkt, mer indirekt i samtalen
mellan föräldrarna när de pratar om hur de upptäckte barnets allergi. Eller när de pratar
om hur de testar sig fram med olika livsmedel. Anmärkningsvärt är att det är få av barnen
som har diagnostiserad mjölkallergi. De barn som har det har även andra
födoämnesallergier eller andra matrelaterade hälsoproblem. Det vanligaste är att barnet
har haft symtom som är vanliga vid mjölkallergi, till exempel förstoppning. Föräldrarna
har då varit i kontakt med sin barnavårdscentral och fått rådet att testa att utesluta mjölk
och se om symtomen försvinner. För många har det fungerat och då har de själva dragit
slutsatsen att det är mjölkallergi.
Många av föräldrarna menar att det är mycket jobb med att läsa på olika förpackningar
vad de innehåller. Det är en ständig kontroll för att undvika att en allergisk reaktion bryter
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ut. En mamma nämner att hon senast blev uppmärksam på att även tandkräm kan
innehålla mjölkprotein (familj 8).
En skillnad mellan familjerna är att på samma sätt som föräldrarna till barn som är
allergiska även mot andra livsmedel än mjölk identifierar sig med barnets allergi mer, är
också ansvaret mer närvarande hos dessa föräldrar. Det märks på olika sätt. Till exempel
pratar de mer om vad man måste tänka på och vilka begränsningar som finns i vardagen.
De vill också gärna berätta för de andra föräldrarna vad olika livsmedel innehåller och
hur man kan lösa olika problem som kan uppstå i vardagen.
När det gäller recepten är de intresserade av näringsinnehållet, även om fokus ligger på
att det ska vara snabbt och enkelt och smaka gott. De ställer frågor om varför olika
ingredienser används och varför de är bra. På frågan om vad som är viktigast med maten
svarar en mamma så här:
Mamma familj 4: Att det är näringsrikt såklart. Men det ska gå fort också.
Det är svårt. Jag vill laga näringsriktig mat till honom men det är jättesvårt.
Jag får såna skuldkänslor, så fort jag ställer mig i köket och ska laga nåt så
kommer han och drar i mig direkt och skriker nej. Så fort jag bara ska diska
ett glas, och då orkar jag inte, då blir det skit samma. Men nu har jag också
börjat på LCHF så jag måste ju laga min mat, och då lagar jag samtidigt till
honom så det är bättre än innan. Innan var jag liksom lite osäker, vad ska
man laga? Vad får han äta, vad får han inte äta? Vad reagerar han på? Han
har ju reflux också. Vad gör fluxen värre? Plötsligt börjar han hosta av
nånting han ätit. Man får hela tiden tänka och då blir det till slut bara jobbigt.
De andra föräldrarna verkar inte vara lika oroliga som denna mamma. Men det finns en
allmän oro kring om barnet får i sig alla näringsämnen. Särskilt kalcium frågar flera om.
Många menar att de inte har tillräcklig kunskap och att de inte heller får tillfredsställande
hjälp och stöd från sin barnavårdscentral. Det är endast ett fåtal av familjerna som har
träffat dietist.

Diskussion
Avsnittet inleds med en diskussion kring de metoder som har tillämpats i studien. Den
följande diskussionen om studiens resultat är uppdelad i två delar. Först diskuteras utfallet
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av de näringsberäknade recepten, och sen resultatet från intervjuerna med familjerna.
Diskussionen kring intervjuerna är i sin tur uppdelad i två delar. I den första delen
diskuteras vilken betydelse barnets allergi har för familjernas identitet, och i den andra
delen förs en diskussion kring vad recepten behöver innehålla för att möta familjernas
behov. Hela avsnittet avslutas med att lyfta vilken relevans studien har för området matoch måltidskunskap.

Metoddiskussion
Troligtvis har urvalet av recept haft betydelse för resultatet om vilka behov familjerna har
kring mat och måltider – intervjuerna utgick ifrån dem. Andra recept hade sannolikt gett
upphov till andra samtalsämnen. Samtalen fokuserade dock på övergripande behov i
familjen. Det användes också flera olika recept, och alla kan sägas befinna sig inom en
och samma kategori, det vill säga mat som är vanligt förekommande i barnfamiljen.
Urvalet av recept har också haft betydelse för resultatet från näringsberäkningarna.
Särskilt för att antalet måltider var så få (cirka 10 måltider). När man beräknar ett
genomsnittligt näringsinnehåll utifrån så få måltider får varje enskild måltid stor
betydelse. Hade man utgått ifrån fler måltider hade det varit möjligt att föra en fullständig
diskussion om måltiderna uppfyller aktuella näringsrekommendationer eller inte. Utifrån
framtagna recept blir det en uppskattning om hur väl måltiderna följer
rekommendationerna.
Informanterna i studien utgör en begränsad grupp. De är relativt få i antal och utgör en
ganska homogen grupp. Familjerna deltog för att de själva hade valt att anmäla sig till
någon av workshopparna. Därför kan familjerna inte sägas vara representativa för hela
gruppen familjer med små barn som inte tål mjölk. För det skulle antalet familjer behöva
vara både fler och representera en bredare grupp. Matval är starkt kopplat till etnisk
bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, ålder och var du bor, till exempel i stad eller på
landsbygden (Ahrne & Svensson, 2011; Stjerna, 2007). Den begränsade gruppen
informanter har troligtvis påverkat resultatet. Att familjerna var positiva till recepten kan
vara kopplat till att de kanske har ett större intresse för mat än gemene man, vilket deras
deltagande tyder på. Deras positiva inställning kan också vara färgad av att de tycker om
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Oatly och att de tyckte det var kul att delta i en workshop. Familjernas upplevelse av
recepten hade kanske varit annorlunda om de istället hade fått tillaga bara en av alla rätter
i sitt eget hem.
Mot bakgrund av att familjerna som deltog är en begränsad grupp kan det vara svårt att
dra generella slutsatser utifrån resultatet. Vad som talar för att det ändå är möjligt är att
resultatet stämmer väl överens med den tidigare forskningen om familjer med barn som
är allergiska mot olika födoämnen. Informanterna uttrycker att de behöver hjälp kring
mat och måltider och att hjälpen måste vara konkret. De lyfter också många av de tankar
och funderingar som är vanliga hos föräldrar med allergiska barn (Mikkelsen, 2014;
MacKenzie, Grundy, Glasbey, Dean, & Venter, 2015; Polloni, o.a., 2014; Alanne,
Laitinen, & Paavilianen, 2014). Samtidigt bekräftar informanterna vad som sägs om hur
barnfamiljer ser på mat och måltider (barnfamiljer i allmänhet, inte bara familjer med
mjölkallergi) (Anving 2008, Anving 2012). Vad som också talar för att resultatet kan vara
giltigt för den stora gruppen småbarnsfamiljer med mjölkallergi är att samstämmigheten
mellan informanterna är stor. Intervjuerna från workshopparna har stora likheter med
varandra. Det är givetvis en konsekvens av att informanterna är en relativt homogen
grupp. Men samstämmigheten, tillsammans med att deras förståelse om hur behoven ser
ut har starkt stöd i den tidigare forskningen, talar för att resultatet ändå har god validitet
(Mik-Meyer & Justesen, 2012; Ahrne & Svensson, 2011).

Näringsriktiga måltider för barn som inte tål mjölk kräver
kunskap
Resultatet från de näringsberäknade måltiderna visar att det är en utmaning att skapa
näringsriktiga måltider för små barn som inte tål mjölk. Barn har ett stort näringsbehov
men äter små portioner. Det betyder att maten måste vara näringstät. Framtagna måltider
är inte fullvärdiga på så sätt att de uppfyller referensintaget för olika näringsämnen fullt
ut. Det är svårt att göra det i så få måltider, om maten samtidigt ska vara tilltalande när
det gäller smak, konsistens och utseende. Till exempel ligger proteininnehållet över
referensintaget i måltiderna lunch/middag, men under i frukostarna och mellanmålen.
Måltiderna är alltså inte fullvärdiga var för sig, men tillsammans under en längre tid,
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exempelvis fyra sammanhängande veckor, är det troligt att de kompletterar varandra och
en balanserad proteinnivå uppnås. I en skollunch till exempel utgår man från att
referensintaget av de olika näringsämnena ska uppnås inom en fyra veckors period
(Livsmedelsverket, 2015 a).
Det relativt låga proteininnehållet i frukostarna och mellanmålen beror delvis på att
havredryck utgör basen i dem. Det är valt för att havredryck är en viktig källa till kalcium,
D-vitamin och andra viktiga vitaminer och mineraler. Havredryck innehåller i jämförelse
med mjölk lite protein, ungefär en tredjedel (Oatly, a). Det är dock inget problem då
måltiderna lunch/middag som ovan nämnt har ett högt proteininnehåll.
För att öka andelen protein skulle receptet på till exempel gröt eller smoothie kunna
kompletteras med en smörgås med pålägg som leverpastej eller ägg. Det finns utrymme
för det då frukostarna och mellanmålen inte motsvarar en fullvärdig måltid utan är tänkta
att kompletteras med valfria tillbehör. Ett glas juice skulle också kunna serveras till för
att öka upptaget av järn, då mängden järn ligger under referensvärdet. Kroppen har lättast
för att tillgodogöra sig hemjärn som finns i framförallt kött och blodmat. Så kallat ickehemjärn som utgör allt järn i vegetabiliska produkter tas inte upp lika effektivt, men kan
påverkas av olika ämnen. C-vitamin förbättrar upptaget. Därför är ett glas juice eller Cvitaminrika frukter och grönsaker ett bra tillbehör (Livsmedelsverket, 2012 b; Kylberg &
Strindlund, 2012).
För att höja järnnivån, som ligger under angiven referens i alla måltider, kan även den så
kallade köttfaktorn utnyttjas. Köttfaktorn finns i kött, fisk och skaldjur och stimulerar
järnupptaget, såväl hemjärn som icke-hemjärn. Bara en mindre mängd kött behövs för att
dra nytta av köttfaktorn. Som i receptet på majssoppa kan till exempel sojabönor blandas
med fläskfärs. Det är ett enkelt sätt att dra nytta av köttfaktorn men samtidigt öka intaget
av vegetabiliska proteiner, vilket är positivt för både hälsan och klimatet (Abrahamsson ,
Andersson , & Nilsson , 2013; Brugård Konde, Bjerselius, Haglund, & mfl., 2015).
Det genomsnittliga fettinnehållet, och mättat fett, överstiger rekommenderat intag i
luncherna/middagarna. Studerar man måltiderna var för sig framgår det dock att mängden
mättat fett ligger strax under referensintaget i alla måltider, förutom i majssoppan och
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pannkakorna. I majssoppan är mängden mättat fett lite för hög (innehåller fläskfärs), men
pannkakorna innehåller dubbelt så mycket jämfört med vad som rekommenderas. Det är
således pannkakorna, och framförallt glassen som serveras till, som gör att det
genomsnittliga värdet för mättat fett överskrider referensintaget. Utan den måltiden ligger
mättat fett, och den totala mängden fett, på rätt nivå.
Betyder det att pannkakor med glass är en dålig måltid? Nej, men det ska inte ska ätas
alltför ofta, och glassen kanske kan bytas ut mot nyttigare alternativ ibland. Det kan vara
bra att tänka på mot bakgrund av att en central slutsats i Riksmaten barn 2003 var att barn
(4-11 år) åt för mycket godis, läsk glass, snacks och bakverk. Nästan en fjärdedel av den
energi som barnen fick i sig kom från dessa livsmedel. Problemet är att sådan mat bidrar
till mycket tillsatt socker och mättade fettsyror utan att ge så mycket näring
(Livsmedelsverket , 2003). Samtidigt är det viktigt att inte fasta vid enskilda måltider och
livsmedel när man näringsberäknar och jämför med rekommendationer. Det är trots allt
den totala livsstilen, det vill säga matvanor i kombination med andra faktorer som fysisk
aktivitet, som är viktig för att uppnå en god hälsa. Den näringsmässiga målsättningen är
inte heller den enda, utan den måste balanseras med den gastronomiska
(Livsmedelsverket, 2015 a; Brugård Konde, Bjerselius, Haglund, & mfl., 2015).
Näringsberäkningarna visar att referensvärdet för kalcium kan vara svårt att uppnå i
luncherna/middagarna. Pannkakorna innehåller mycket kalcium, men inte de andra
måltiderna. Det beror på i pannkakorna används havredryck som är kalciumberikad, och
i de andra maträtterna används iMat (matlagningsgrädde) som inte är det. iMat gör sig
bättre i matlagning ur ett gastronomiskt perspektiv. Havredryck har en låg fetthalt och
tillför därför inte en krämig och fyllig smak, vilket oftast är det man vill uppnå när man
tillsätter en mejeri-, eller motsvarande växtbaserad, produkt (Oatly, a).
För att barn som inte tål mjölk ska få i sig tillräckligt med kalcium är det därför viktigt
att i så stor utsträckning som möjligt använda havredryck och andra kalciumberikade
produkter. Berikad havredryck är även viktigt med hänsyn till D-vitamin. Ingår inte
havredryck i maten bör det istället finnas med som måltidsdricka. Ett litet glas havredryck
(1 dl) ger 120 mg kalcium vilket motsvarar 20 procent av dagligt referensintag
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(Livsmedelsverket, 2012 b; Oatly, 2014 a; Oatly, c; Oatly, b). Serveras det till maten
uppnås rekommenderat intag i nästan alla luncher/middagar.
Att mängden fibrer överstiger referensintaget kraftigt i samtliga måltider beror på att
fiberrika livsmedel har används i flera recept. Det är för att fullkornsprodukter är
näringstäta och innehåller viktiga mineralämnen som järn och kalcium. Då små barn kan
vara känsliga mot mycket fibrer står det i recepten att fullkornsprodukter kan bytas ut mot
vanliga alternativ (Livsmedelsverket, 2011).

Komplexa matbehov i familjer med barn som inte tål mjölk
Småbarnslivet upptar vardagen
I intervjuerna blir den tidigare forskningen som visar att matlagning i barnfamiljen inte
bara handlar om att mätta barnets hunger, utan lika mycket om att skapa identitet,
bekräftad. Det är ett sätt att uppfylla idén om en riktig familj (Anving 2008, Anving
2012). Alla föräldrarna lyfter upp matlagning som en viktig aktivitet. Att inte laga mat är
inget riktigt alternativ för någon av dem, trots att de upplever det som både tidskrävande
och stressande.
Förutom matlagningen upptar föräldrarnas upplevelse av stress, och brist på tid och ork,
en stor del av deras identitet som småbarnsfamilj. Vad som är intressant är att både
matlagningen och bristen på tid och ork bidrar till identiteten småbarnsfamilj i hög grad.
Samtidigt kan de sägas konkurrera med varandra då det är bristen på tid och ork som står
i vägen för matlagningen.
Föräldrarna verkar inte identifierar sig med barnets allergi i särskilt hög grad. Dock med
undantag för de föräldrar som har barn som är allergiska även mot andra livsmedel än
mjölk. Detta trots att tidigare forskning menar att de gör det, särskilt när barnet är litet
(Svensson, 2012; Alanne, Laitinen, & Paavilianen, 2014; Lyons & Forde, 2004; Stjerna,
Vetander, Wickman, & Olin Lauritzen, 2014). En förklaring till varför de inte gör det kan
vara det faktum att barnen fortfarande är så pass små. Många av dem är i ettårsåldern och
har inte börjat förskolan än. Identitetsskapande är en process samtidigt som identiteten
”allergifamilj” i hög grad skapas i relation till andra. Särskilt genom föräldrarnas behov
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av att kontrollera att det inte blir fel och att upplysa andra om vad barnet kan och inte kan
äta. Identitetensskapandet förutsätter således att familjen har sociala kontakter. För att
kunna skapa ett ”vi” krävs att det finns ett ”dom” att förhålla sig till. Sociala kontakter är
kanske inte lika påtagligt när barnet fortfarande är så litet, utan blir mer aktuellt när det
börjar förskolan och befinner sig utanför hemmet utan sina föräldrar. Det är kanske först
då som barnets allergi intar en större del i familjens identitetsskapande (Stjerna, Vetander,
Wickman, & Olin Lauritzen, 2014).
En annan förklaring till varför identiteten ”allergifamilj” är svag hos de flesta föräldrarna
kan vara att många av barnen faktiskt inte har blivit diagnostiserade som mjölkallergiker.
Vad som talar för att det är att i de fall där barnet har fått diagnosen mjölkallergi
identifierar sig föräldrarna utifrån barnets allergi. Samtidigt är det de här barnen som även
är drabbade av andra allergier. Flera allergier innebär såväl större begränsningar som mer
ansvar. Det gör att familjen av naturliga skäl blir mer präglad av barnets allergi. De andra
familjerna måste också anpassa sin vardag. Flera av föräldrarna menar att man blir bunden
till hemmet för att utbudet av mjölkfritt är begränsat, men det kan lika mycket vara en
konsekvens av att barnet är så litet.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att barnets allergi är närvarande i familjernas
vardag och identitetsskapande, men att den övergripande identiteten småbarnsfamilj
överskuggar identiteten ”allergifamilj”. Det verkar inte som att barnets allergi skapar en
avvikande identitet, utan snarare förstärker identiteten småbarnsfamilj eftersom allergin
bidrar till ännu mer fokus på matlagning, måltider, stress och brist på tid och ork
(Mikkelsen, 2014).
Hur familjernas behov kan mötas i recept
Utifrån hur familjernas vardag ser ut verkar det som att recept skulle kunna vara en
praktisk hjälp när det gäller mat och måltider. För att kunna möta familjernas behov
behöver det dock vara rätt typ av recept. I följande text diskuteras såväl vad som är viktigt
i recepten som varför det är av betydelse utifrån variablerna i den kulinariska triangeln
(Belasco, 2008).
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Enkla och snabba recept ger inspiration i vardagen
Recept är framförallt en källa till inspiration. Föräldrarna anser att inspiration är det mest
positiva med recept. När tiden och orken tryter är det lätt att det alltid blir samma typ av
mat, trots att de egentligen vill vara kreativa och testa nytt, då är recept bra.
De flesta föräldrarna använder Google när de söker efter nya recept för att det går
snabbast. Chansen att hitta exakt det man söker efter är som störst då. Det talar för att
tiden till närmare fördjupning är begränsad. Inspiration är således viktigt, men maten
måste vara framförallt snabb och enkel. Tillagningen får inte ta för lång tid eller innehålla
några svåra moment. Recepten behöver med andra ord utgå ifrån det som Warren Belasco
betecknar som bekvämlighet (Belasco, 2008).
Bekanta smaker är gott
Det är viktigt att det smakar gott. Med god mat menas sådan mat som äts i många
barnfamiljer. Varför familjerna uppskattar den maten skulle kunna vara för att den
bekräftar och lyfter upp deras identitet som småbarnsfamilj istället för identiteten
”allergifamilj”. Det gör att de inte behöver känna sig annorlunda utan mer som alla andra.
Att betraktas som annorlunda på grund av allergin upplevs som negativt. Särskilt det
drabbade barnet tycker det är jobbigt, enligt forskningen (Mellgren & Pålsson, 2014;
Olin Lauritzen, 2007; Lyons & Forde, 2004; Svensson, 2012; Stjerna, Vetander,
Wickman, & Olin Lauritzen, 2014).
Maträtterna på workshopen verkar också falla familjerna i smaken för att de känner igen
smakerna. När en pappa kommenterar rätterna med att säga: ”Man kan ju göra precis vad
som helst.” (familj 1) visar det sig sen att han menar vanlig mat, sådan mat som han
lagade tidigare, men nu med havre istället för mjölk och mejeriprodukter. Det bekräftar
att det är viktigt med bekanta smaker. Smakpreferenser är djupt rotat i oss och en del av
vår identitet (Massimo, 2010). Att smakerna är välkända kan även vara en fördel ur ett
praktiskt perspektiv. Föräldrarna ger sig helst inte på att laga en ny rätt om de är osäker
på smaken. Risken för att den ratas av barnet är för stor och det utrymmet finns inte i
vardagen. Rena och enkla smaker är dessutom positivt ur barns perspektiv då barn ofta
föredrar det framför mat som är alltför blandad (Livsmedelsverket, 2015 b).
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För att möta familjernas behov kan det således inte vara recept som är alltför annorlunda
smakmässigt. Familjerna har ett behov av att känna igen smakerna. Med recept på ”vanlig
mat” kan man även undvika stigmatisering av målgruppen, det vill säga få dem att känna
sig som en helt vanlig småbarnsfamilj, vilket är positivt. Det behöver alltså vara recept
som även ta hänsyn till det som Belasco definierar som identitet, inte bara till familjernas
behov av bekvämlighet (Belasco, 2008). Det tycks inte finns någon motsättning mellan
variablerna. Familjernas identitet som småbarnsfamilj är intimt förknippad med behovet
av bekvämlighet, i den grad att det blir en del av deras identitet. Att det ska smaka som
det brukar, men samtidigt vara något nytt, står inte heller i motsats till varandra, eftersom
föräldrarna menar att det är de små förändringarna som bidrar till inspiration.
Näringsriktiga recept – en hjälp för familjerna att ta ansvar
Som Belasco visar i sin triangel verkar det som att variabeln ansvar faller bort i
familjernas vardag. Att mat reduceras till en fråga om bara bekvämlighet och identitet.
Trots att ansvaret i detta fall är begränsat till betydligt färre personer än i Belascos
resonemang om ansvar i den globala livsmedelsproduktionen och konsumtionen
(Belasco, 2008). Ansvar, i betydelsen varierade och näringsriktiga måltider, är den fråga
som berörs minst i samtalen med och emellan familjerna. Det skulle kunna vara så för att
de vet att recepten är utformade för små barn med mjölkallergi. De kanske tänker att de
inte behöver ta ansvar för att de vet att någon annan redan har gjort det åt dem. Vad som
är mer troligt är att deras behov av bekvämlighet (och identitet) är så stort att det helt
enkelt tar över. Föräldrarnas fokus på stressen i vardagen talar för att det är så. I samtalen
framkommer det att när tiden och orken tryter, vilket händer ofta, är första tanken att fixa
något som man vet att barnet äter, och som går snabbt och enkelt, än något som i första
hand är näringsriktigt.
Näringsriktig mat behöver inte stå i motsats till god, snabb och enkel mat. Men exemplet
visar att det kan vara svårt att i praktiken förena ansvar och behovet av bekvämlighet. Det
beror på att ansvar i grund och botten ställer krav på kunskap som i sin tur kräver att det
finns tid och ork, vilket är en bristvara i föräldrarnas vardag. Det är avsaknaden av tid och
ork som leder fram till det stora behovet av bekvämlighet, det vill säga att matlagningen
måste vara snabb och enkel.
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Flera av föräldrarna upplever att de saknar tillräcklig kunskap och att hjälpen från hälsooch sjukvården är bristfällig. Det kan tilläggas att då verkar det som att dessa familjer
ändå har en relativt god socioekonomisk bakgrund. Bara att de deltar i workshopen visar
på medvetenhet och ansvar. Hur hälso- och sjukvårdens hjälp fungerar diskuteras inte
här, men att föräldrarna upplever hjälpen som bristfällig är relevant för att det kan vara
en förklaring till varför variabeln ansvar tenderar att försvinna. Oavsett vems ansvaret är
indikerar det att föräldrarna förväntar sig att hälso- och sjukvården ska ta ansvar när det
gäller näringsriktig mat. Att de har den förväntan kanske i sin tur leder till att de själva
inte fångar upp det ansvaret fullt ut.
En annan förklaring till att ansvaret för näringsriktig mat faller bort kan vara att
föräldrarna i första hand är fullt upptagna med att ta ansvar för att barnet inte får i sig fel
mat. Att de är helt fokuserade på vad barnet inte får äta istället för vad det faktiskt kan
och bör äta. De studier som visar att föräldrarna är som mest oroliga för att barnet ska få
i sig något som det inte tål och en allergisk reaktion ska bryta ut talar för att det är så
(Mikkelsen, 2014; Alanne, Laitinen, & Paavilianen, 2014). Föräldrarnas oro är inte
obefogad. De är ytterst ansvariga för att barnet inte utsätts för den risken. Ansvaret är
dessutom ett direkt sådant som inte kan vänta eftersom det kan vara förenat med akut
sjukdomstillstånd. Ansvaret för näringsriktig mat är mer långsiktigt.
I intervjuerna framkommer det att i de flesta familjerna när man lagar mat byter man ut
mjölk och mejeriprodukter mot motsvarande mjölkfria alternativ. I de familjer där barnet
är allergisk även mot andra livsmedel än mjölk använder man ibland veganska recept, för
att det är enklast så. Det behöver inte vara fel, men samtidigt ger det en signal om att det
kan behövas mer kunskap. Vanligtvis är det inte tillräckligt att bara ersätta mjölk och
mejeriprodukter

med

motsvarande

mjölkfria

alternativ.

Resultatet

från

de

näringsberäkningarna visar att det är en utmaning att skapa näringsriktiga måltider för
små barn som inte tål mjölk. Mjölkfria alternativ kan vara jämförbara med mjölk och
mejeriprodukter när det gäller smak och konsistens, men det behöver inte betyda att de är
det ur ett näringsmässigt perspektiv. Näringsinnehållet kan dessutom variera mycket
mellan i olika mjölkfria produkter. Det kan tilläggas att det delvis är en konsekvens av att
segmentet idag inte bara vänder sig till de som är allergiska mot mjölk, utan till en bredare
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målgrupp. Nackdelen med veganska recept är att de kanske utesluter fler livsmedel än
vad som egentligen är nödvändigt. För att de helt enkelt är veganska och i första hand inte
utformade för små barn som inte tål mjölk.
Att föräldrarna saknar kunskap, och dessutom upplever att de har begränsade möjligheter
att införskaffa sig det, betyder att recepten behöver innehålla det. Recept som innehåller
kunskap skulle kunna hjälpa föräldrarna att ta ett större ansvar för näringsriktig mat. På
så sätt skulle ansvar kunna bli en del i familjernas matval. Deras matval skulle då inte
bara handla om bekvämlighet och identitet, som annars är det vanliga, utan även om
ansvar, det vill säga om alla tre variabler (Belasco, 2008).
Recepten skulle kunna vara utformade på liknande sätt som de recept som användes på
workshopparna, till exempel innehålla information om näringsinnehåll och ge tips på bra
livsmedel. Det viktigaste är att det är recept som är utformade utifrån små barns
näringsbehov, men med hänsyn till mjölkfri mat. En fördel med recept som är särskilt
framtagna för små barn som inte tål mjölk är att det också flyttar fokus från vad barnet
inte kan äta, till vad det faktiskt både kan och mår bra av att äta. Indirekt visar sådana
recept också att det inte är tillräckligt att bara byta ut mjölk och mejeriprodukter mot
motsvarande mjölkfria alternativ, utan att skriva det på näsan.

Studiens relevans inom mat- och måltidsområdet
Resultatet kring vilka behov småbarnsfamiljer med mjölkallergi har när det gäller mat
och måltider är specifikt för målgruppen. Det är därför i första hand relevant för den
forskning och praktiska verksamhet som rör små barn som inte tål mjölk. Själva
tillvägagångssättet för att analysera och försöka förstå familjernas behov, och hur
behoven kan mötas i recept, kan dock vara av intresse för flera områden. Metoden är inte
specifik för små barn som inte tål mjölk, utan kan likaväl tillämpas på andra målgrupper
som behöver praktiska råd och stöd med maten. Samma sak gäller för resultatet, att recept
kan vara en praktisk hjälp i familjernas vardag om de tar hänsyn till deras behov kring
mat och måltider. Resultatet är kopplat till målgruppen, men det är tänkbart att om man
utgår ifrån hur en individs behov ser ut, vilket även inkluderar det sammanhang individen
befinner sig i, kan något så enkelt som recept fungera som hjälp även för andra grupper.
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Både tillvägagångssättet och resultatet kan på så sätt användas av många som på något
sätt arbetar med att skapa och utveckla måltider och/eller råd och stöd kring mat och
måltider.

Slutsatser
Resultatet visar att recept kan vara en praktisk hjälp för familjer med små barn som inte
tål mjölk – om recepten tar hänsyn till de behov kring mat och måltider som familjerna
har. Familjernas behov är komplexa och ibland även motstridiga, men det går att
sammanföra behoven i konkreta recept. Familjernas behov av bekvämlighet är allra störst.
För att kunna kombinera deras behov av bekvämlighet och ansvar för näringsriktig mat
måste det vara snabb och enkel mat som samtidigt utgår ifrån små barns näringsbehov.
Recepten behöver innehålla kunskap om hur man lagar näringsriktig mat för små barn
som inte tål mjölk, annars är det svårt för föräldrarna att ta ansvar då de saknar tillräckligt
med kunskap, tid och ork. Sist men inte minst är även identitet, vilket är kopplat till smak,
viktigt. God mat är synonymt med bekanta smaker som är vanliga i många barnfamiljer.
Sådan mat ger uttryck för identiteten småbarnsfamilj.
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Bilaga 2: Näringsberäknade recept
I tabellen nedan redovisas näringsinnehållet i framtagna luncher/middagar, totalt sex stycken (tabell 2). I
tabellens andra lodräta spalt anges rekommenderat intag för varje näringsämne i en lunch/middag för barn
12-23 månader. Det kan jämföras med det genomsnittliga verkliga innehållet som visas i den tredje lodräta
spalten. Enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) ska en lunch/middag för barn utgöra
ca 30 procent av dagsintaget (Livsmedelsverket, 2012 b).
Tabell 2: Näringsinnehåll i framtagna luncher/middagar

Näringsämne

Rek. för

Genomsnitt för

Kyckling

Pastasallad

Majssoppa

Laxpaket

Smaker

Prickiga

lunch/middag

alla

stroganoff

från

pannkakor

(barn 12-23

luncher/middagar

mån)

(6 st)

Energi kcal

294

292,5

286

256

294,6

253,9

242,6

420

Protein (g)

10,9

14,2

20,3

16,8

12,1

14,7

6,6

14,8

Fett (g)

10,8

14,1

11,1

12,4

15,3

13,1

12,6

20,0

Mättade

3,3

4,0

2,7

2,5

5,3

3,2

3,3

6,9

4,2

6,2

5,4

5,8

6,3

5,7

6,3

7,7

2,5

3,0

2,4

3,3

3,1

3,3

2,3

3,7

Kolhydrater (g)

37,1

25,1

23,0

18,6

26,3

16,9

23,1

42,8

Fibrer (g)

1,8

4,2

5,1

1,6

4,7

4,4

4,0

5,1

Vitamin C

7,5

26,2

49,0

27,9

4,8

20,2

30,0

25,2

Järn (mg)

2,4

1,9

1,9

1,3

1,9

1,8

1,2

3,2

Kalcium (mg)

180

94,8

73,4

42,4

87,5

64,1

74,3

227,1

Vitamin D

3

2,0

0,5

0,6

0,5

7,1

0,1

3,2

Toscana

fettsyror (g)
Enkelomättade
fettsyror (g)
Fleromättade
fettsyror (g)

(mg)

(mikrogram)
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I tabellen nedan (tabell 3) visas den verkliga genomsnittliga energifördelningen i luncher/middagarna i
förhållande till ideal fördelning enligt NNR 2012. Tabellen visar liksom förgående tabell att i de framtagna
luncherna/middagarna ligger andelen protein och fett ligger över, men andelen kolhydrater under, i
jämförelse med rekommenderad fördelning (Livsmedelsverket, 2012 b).
Diagram 1: Verklig genomsnittlig energifördelning i förhållande till rekommenderad energifördelning i
framtagna luncher/middagar

Rekommenderad energifördelning (NNR 2012)

Verklig energifördelning

Kolhydrater: 50-55 %

37,7 %

Protein: 12-15 %

19,8 %

Fett: 30-35 %

42,6 %
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I nästa tabell visas näringsinnehållet i måltiderna frukost, mellanmål och fika. Här anges rekommenderat
intag av varje näringsämne i parantes efter det faktiska innehållet. Detta eftersom rekommenderat intag
skiljer sig åt beroende på om måltiden är beräknad som en frukost eller ett mellanmål. En frukost ska enligt
NNR 2012 motsvara ca 25 procent, och ett mellanmål ca 15 procent, av det dagliga energiintaget
(Livsmedelsverket, 2012 b). I detta fall är Banangröt och Trolla med chiafrön! (chiapudding) beräknade
som frukost och Mango-smoothie, Blåbärs-smoothie och Zucchinimuffins med apelsinfrosting beräknade
som mellanmål. Måltiderna är inte utformade som fullvärdiga måltider utan tänka att kompletteras med
valfria tillbehör. Ett genomsnittligt värde för frukost, mellanmål och fika är inte uträknat då de är så få i
antal.
Tabell 4: Näringsinnehåll i framtagna frukostar, mellanmål och fika

Näringsämne

Banangröt

Trolla med

Mango-

Blåbär-

Zucchinimuffins

chiafrön!

smoothie

smoothie

med
apelsinfrosting

Energi kcal

210,9 (245)

214,2 (245)

58,0 (147)

99,4 (147)

226,8 (147)

Protein (g)

5,4 (9)

6,9 (9)

1,7 (5,4)

2 (5,4)

2,7 (5,4)

Fett (g)

5,1 (9)

9,1 (9)

1,4 (5,4)

6,1 (5,4)

8,9 (5,4)

Mättade fettsyror

0,7 (2,8)

1,0 (2,8)

0,2 (1,7)

0,8 (1,7)

2,2 (1,7)

2,0 (3,5)

1,9 (3,5)

0,5 (2,1)

3,7 (2,1)

4,3 (2,1)

1,8 (2,1)

5,4 (2,1)

0,5 (1,2)

1,2 (1,2)

1,9 (1,2)

Kolhydrater (g)

33,8 (30,9)

26,0 (30,9)

9,0 (18,6)

8,4 (18,6)

32,8 (18,6)

Fibrer (g)

4,8 (1,5)

9,4 (1,5)

1,4 (0,9)

2,2 (0,9)

0,9 (0,9)

Vitamin C (mg)

6,3 (6,2)

0,4 (6,2)

9,8 (3,8)

2,5 (3,8)

3,3 (3,8)

Järn (mg)

1,4 (2)

2,6 (2)

0,3 (1,2)

0,5 (1,2)

0,3 (1,2)

Kalcium (mg)

315,9 (150)

359,4 (150)

70 (90)

79,1 (90)

56,6 (90)

Vitamin D

3,8 (2,5)

3 (2,5)

0,8 (1,5)

0,8 (1,5)

0,3 (1,5)

(g)
Enkelomättade
fettsyror (g)
Fleromättade
fettsyror (g)

(mikrogram)
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Bilaga 3: Inbjudan till workshopparna
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Bilaga 4: Deltagande familjer
Familj (föräldrar/barn)

Barnens ålder

Familj 1, två föräldrar och ett barn

1 år

Familj 2, två föräldrar och två barn

5 månader respektive 2 år

Familj 3, en förälder och ett barn

1,5 år

Familj 4, två föräldrar och ett barn

1 år

Familj 5, en förälder och ett barn

1 år

Familj 6, en förälder och ett barn

5 mån

Familj 7, en förälder och ett barn

1 år

Familj 8, två föräldrar och ett barn

10 mån

Familj 9, två föräldrar och två barn

2,5 år respektive 5 mån

Familj 10, en förälder och ett barn

1 år

Familj 11, en förälder och ett barn

1 år
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Bilaga 5: Intervjuguide
Vad var ditt första intryck av recepten?
Positivt/negativt? Varför? Något som gjorde dig osäker? Behövde du fråga om hjälp?
Vad i så fall?
Hur upplevde du den praktiska matlagningen?
Positivt/negativt? Varför? Är din uppfattning kopplad till hela processen eller enskilda
moment? Vilka i så fall?
Hur upplevde du de färdiga måltiderna?
Positivt/negativt? Varför? Vad tyckte du bäst/sämst om? Varför? Känns maträtterna
bekanta, eller var det något som var nytt för dig? Vad i så fall? Hur uppfattar du det som
var nytt? Positivt/negativt?
Vad är ditt sammanlagda intryck (recepten, matlagningen och de färdiga måltiderna)?
Positivt/negativt? Skulle du kunna tänka dig att laga denna måltid igen? Varför/varför
inte? Om du inte skulle göra det, vad/hur skulle du göra istället?
Är detta måltider som passar in i er familj? Varför/varför inte? Skulle du säga att den
passar hela familjen, eller bara en del av familjen? Fungerar måltiden i alla situationer,
eller en särskild situation? När i så fall?
Känner du att denna workshop varit till nytta för dig och din familj?
Varför? På vilket sätt? Förutom workshop, vad skulle Oatly mer kunna göra? Om recept
är till hjälp, hur ska de kommuniceras? Via vilka kanaler? Hur ska de se ut? Vilken typ
av recept? Hur ofta? Självständiga recept eller tillsammans med produkter? Finns det
andra aspekter än näringsinnehåll, smak, tid, råvaror osv. som är viktigt? Är vissa saker
viktigare än andra? Exempel: Om det är viktigt att det går snabbt, varför är det viktigt?
Vad är snabbt? Är det alltid viktigt att det går snabbt? Frukost/mellanmål/lunch/middag?
Vardag/helg?
Hur har ni gjort tidigare? Använder recept? Var, när hur?
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