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1 Inledning 

Genom människans historia har brist på mat varit det största hotet för hälsan, och våra 

biologiska förutsättningar är därför anpassade för att även överleva tider av svält. Ett nyfött 

barn är utrustat med en uppsättning medfödda smakpreferenser som stöder överlevnaden 

både genom att främja intaget av energirik mat och genom att styra barnet att undvika mat 

som kan vara giftig eller illafaren: babyn har en preferens för söt, fet och salt mat, avvisar 

sura och beska smaker och är rädd för nya smakupplevelser (neofobi) (Birch, 1999; 

Savage, Fisher & Birch, 2007; Antzman, Rollins & Birch, 2010). Trots att alla småbarn 

uppvisar dylika preferenser i någon mån, kan dessa variera i styrka från individ till individ 

(Scaglioni, Salvioni & Galimberti, 2008). Generellt har småbarn svårast att acceptera 

grönsaker, eftersom dessa kan innehålla beska smakkomponenter, medan de ofta tycker om 

söta livsmedel redan efter det första smaktillfället (Savage et al., 2007). Dagens 

matindustri omringar oss med ett stort utbud av energirik och billig mat som är anpassad 

enligt våra biologiska smakpreferenser, vilket ger familjen en speciellt betydande roll för 

inlärningen av mångsidiga matvanor och nyanserade smakpreferenser.  

 Barns inbyggda tendens att avvisa nya smaker betyder att de föredrar mat 

som de har smakat på förut, och detta är nyckeln till barnets socialisering in i den 

omringande matkulturen. Barn är i grunden allätare och väldigt anpassningsbara till de 

matvanor som omringar dem, och de lär sig ofta att tycka om de smaker som de blir 

bekanta med (Savage et al., 2007). I den tidiga utvecklingen är barnets formbarhet hög och 

de matvanor som utvecklas i barndomen tenderar sedan att bestå i vuxenålder (Mikkilä, 

Räsänen, Raitakari, Pietinen & Viikari, 2005; Scaglioni et al., 2008). När barnet stegvis 

introduceras till den vuxna dieten är det huvudsakligen föräldrarna som står för maturvalet, 

de kontrollerar både vad som finns i hemmet och vad som serveras, vilket i sin tur avgör 

vilka smaker som barnet blir bekant med. Den matomgivning som föräldrar skapar åt sina 

barn kan på så sätt antingen motverka eller öka det överviktsfrämjande inflytandet som 

präglar dagens samhällen (Antzman et al., 2010), och därför har föräldrarna speciellt under 

de första levnadsåren en stor roll i hur barnets matvanor utformas. 

 Föräldrars praktiker kring mat och uppfostringsstil är minst lika viktiga att 

studera som måltidsinnehållet, eftersom dessa påverkar hur barnet reagerar på den 

serverade maten (Savage et al., 2007). I hemmet får barnet både bekanta sig med olika 

livsmedel och lära sig flera andra aspekter av matbeteendet, bland annat hur mycket, hur 
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ofta, var och vid vilka tillfällen mat konsumeras. Föräldrarna ansvarar för familjens 

måltidsregler och -rutiner, samt kommunicerar både medvetet och omedvetet om hur och i 

vilka situationer mat kan användas. Utöver detta utgör även föräldrastilen en viktig 

komponent i barnets matomgivning (Birch et al., 2001), eftersom den påverkar det 

emotionella klimatet i hemmet och under måltiderna. Barn kan bilda aversioner mot 

specifika livsmedel efter endast en negativ matupplevelse, medan en acceptans av sådana 

smaker, som enligt biologiska förutsättningar skulle avvisas, kräver upprepade positiva 

upplevelser av gemensamma måltider där andra konsumerar samma mat som barnet 

(Scaglioni et al., 2008). Utvecklingen av barnets matvanor påverkas på så vis inte endast 

av valet av livsmedel, utan av allt som händer i matsituationerna.  

 Den tidiga barndomens kost påverkar risken för ett antal olika sjukdomar och 

den framtida viktutvecklingen (Kyttälä et al., 2008). Finländska barn har problem med att 

möta näringsrekommendationerna vad beträffar intaget av fetter, frukt och grönsaker samt 

socker (Kyttälä et al., 2008). Barnen konsumerar färska grönsaker och frukter allt mera 

sällan, medan intaget av sockerhaltiga livsmedel och drycker är alltför stort (Erkkola, 

Kyttälä, Kautiainen & Virtanen, 2012). Bristerna i barnens kost syns tydligast i den ökade 

förekomsten av fetma hos barn (Kautiainen et al., 2009). Det är både med tanke på den 

framtida folkhälsan och på barnets rätt till ett friskt liv, som det behövs fungerande 

metoder för att stöda familjer i att följa en rekommendationsenlig kosthållning. 

 Om man beaktar barns matvanor i isolering från den omringande 

uppfostringsmiljön behandlar man egentigen bara ett följdsymptom, vilket i längden är en 

ohållbar lösning. Om man vill åstadkomma en bestående förändring i matvanorna måste 

man därför ta hänsyn till den mångfald av faktorer som ligger bakom deras uppkomst. Det 

finns en hel del forskning kring olika faktorer som påverkar barns ätande, men få 

undersökningar har analyserat hur föräldrastilen och matpraktikerna samverkar och vilken 

effekt detta har för barns matvanor. Syftet med denna pro gradu -avhandling är att 

analysera samband mellan föräldrastilen, matpraktikerna och barns matvanor, samt att 

utreda huruvida föräldrastilen inverkar på valet av matpraktiker. Trots att det finns studier i 

dels föräldrastilens och dels matpraktikernas inverkan på barns matvanor, saknas det 

fortfarande forskning i hur enskilda föräldrastilsdimensioner påverkar valet av 

matpraktiker och barns intag av specifika livsmedelsgrupper. Mera kunskap om detta 

samband behövs för att bättre kunna stöda familjer att utveckla sina matvanor i en mera 

näringsrik riktning. 

 



 3 

1.1 DAGIS-projektet 

Den här pro gradu -avhandlingen har gjorts i samarbete med Folkhälsans DAGIS-projekt 

(Increased health and wellbeing in preschool), som genomförs åren 2014-2019. DAGIS-

projektet är en interventionsstudie som fokuserar på levnadsvanor och välmående hos 3-6 

åriga daghemsbarn och daghemspersonalen. Syftet med projektet är att minska på de 

skillnader i barns levnadsvanor som är socioekonomiskt betingade och att göra daghemmet 

till en omgivning som uppmuntrar till hälsosamma levnadsvanor (Määttä et al., 2015). Den 

här avhandlingens forskningsmaterial utgörs av pilotenkäten från hösten 2014, som 

innehåller frågor om föräldrastil, uppfostringspraktiker och levnadsvanor, och är riktad åt 

föräldrar till 3-5 -åriga barn. Pilotenkätens syfte är att testa de mätinstrument som används 

i projektet, och utgående från denna väljs de frågor som inkluderas i kartläggningen av 

daghemsbarns hälsotillstånd och levnadsvanor.  

 I kartläggningen ingår enkäter till daghemspersonalen och föräldrarna, 

intervjuer, observering och mätning av barnets fysiska aktivitet (genom rörelsemätare som 

barnen får bära) samt stressnivåer (Määttä et al., 2015). Materialet från kartläggningen 

används för att planera interventioner i daghemsomgivningen för både daghemsbarnen och 

personalen. De möjliga interventionerna fokuserar speciellt på de levnadsvanor hos barnen 

som relaterar till den så kallade energibalansen, det vill säga de beteenden som påverkar 

viktutvecklingen. De energibalans-relaterade beteenden som undersöks är frukt-, grönsaks- 

och sockerintag samt stillasittande och fysisk aktivitet. DAGIS-projektet koncentrerar sig 

på att utveckla förebyggande åtgärder som riktar sig mot dessa beteenden hos barn med låg 

socioekonomisk status, för att kunna minska på den ojämlikhet i hälsan, som beror på 

skillnader i viktutvecklingen mellan barn från olika SES-grupper (Määttä et al., 2015). 

 Projektets uppbyggnad baserar sig på den socioekologiska modellen 

(Bronfenbrenner, 1986), som bygger på antagandet att individens levnadsvanor påverkas 

av faktorer på flera olika nivåer samtidigt. De undersökta nivåerna är individuella faktorer 

(tex. ålder, kön), omgivningen (daghem, hem) och samhälleliga faktorer (socioekonomisk 

omgivning) (Määttä et al., 2015). Den socioekologiska modellen utgår ifrån att varje 

omgivning består av flera mindre omgivningar (Bronfenbrenner, 1986), bland annat den 

fysiska, sociala och inlärningsmiljön. De olika omgivningarnas inverkan på barns 

energibalans-relaterade beteenden kan påverkas av både faktorer på den individuella och 

den samhälleliga nivån, och den socioekologiska modellen möjliggör en granskning av 

huruvida den socioekonomiska omgivningen påverkar dessa samband. DAGIS-projektet 

utgår ifrån att en balansering av barns energibalans-relaterade beteenden och en minskning 
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av socioekonomiska skillnader i dessa, kan bäst åstadkommas genom interventioner inom 

multipla daghems- och familjenomgivningar (Määttä et al., 2015). Utöver de nämnda 

faktorerna, ämnar projektet även identifiera andra eventuella modifierbara faktorer, som 

kan påverka barns energibalans-relaterade beteenden, eftersom dessa kunde inkluderas 

som mål för framtida interventioner. 

 

2 Bakgrund 

Genomgången av tidigare forskning börjar med en presentation av studiens centrala 

begrepp. Därefter följer ett kapitel om forskning i finländska småbarns matvanor, som 

beskriver vad vi idag vet om barnens kostintag, vilka brister som identifierats i dessa och 

bakomliggande faktorer som påverkar intaget. Efter kostkapitlet presenteras tidigare 

forskning i samband mellan föräldrastil, matpraktiker och barns matvanor. Slutligen 

diskuteras studiens teoretiska utgångspunkter i en kort sammanfattning. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en beskrivning av studiens två centrala begrepp, föräldrastil och matpraktiker. 

De teoretiska definitionerna i barnuppfostran, speciellt inom matdomänen, är inte alldeles 

entydiga och därför är det viktigt att klargöra för vad som i den här studien avses med de 

nämnda begreppen. 

2.1.1 Föräldrastil 

Med föräldrastil avses det emotionella klimatet som präglar interaktionen mellan föräldern 

och barnet (Darling & Steinberg, 1993). Forskning i föräldrastil har traditionellt främst 

fokuserat på aspekter av värme och kontroll i barnuppfostran, och den mest vedertagna 

modellen på föräldrastilar är Maccobys och Martins (1983) fyrfält (figur 1), som 

klassificerar uppfostringsstilarna på basen av just dessa två dimensioner. Enligt Maccoby 

och Martin (1983) bygger modellen vidare på Baumrinds föräldrastilstypologi, som 

definierar tre olika föräldrastilar på basen av hur förädrar använder kontroll i uppfostran. 

Baumrinds grundläggande tes enligt Darling och Steinberg (1993) är att uppfostringsstilen 

varierar både i hur mycket föräldrar kontrollerar sina barn och vilka kontrollstrategier som 

utnyttjas, samt att föräldrastilen har en stor betydelse för barnets utveckling.  
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Figur 1  De fyra olika föräldrastilarna enligt Maccoby och Martin (1983). 

Föräldrastilstyperna bildas enligt en kombination av mängden kontroll och värme som 

föräldrar uppvisar i interaktion med sina barn. 

 

 Den auktoritära föräldrastilen definieras enligt Maccoby och Martins (1983) 

fyrfält, som den stilen som använder mycket kontroll men lite värme. Enligt Baumrind i 

Maccoby och Martin (1983) karaktäriseras den auktoritära föräldrastilen av att föräldrarna 

försöker starkt kontrollera, värdera och påverka barnets beteende och attityder i enlighet 

med oflexibla standarder, utan att acceptera krav eller motstånd från sina barn. Dessa 

föräldrar uppmuntrar inte till öppen kommunikation, utan kräver absolut lydnad och 

respekt. Den auktoritära stilens inverkan på barnets utveckling har intresserat forskare 

redan under flera årtionden och en del samband har hittats mellan stilen och barnets 

egenskaper. Auktoritära föräldrars barn saknar oftare social kompetens med jämnåriga och 

är mera tillbakadragna och mindre spontana. Den auktoritära stilen korrelerar också med 

dåligt självförtroende och en yttre motivation för beteende hos barnet. (Maccoby & Martin, 

1983)  

 Som tillåtande definieras de föräldrastilar som använder lite kontroll i 

barnuppfostran. Baumrind i Maccoby och Martin (1983) beskriver tillåtande föräldrar som 

sådana som ställer få krav på barnets beteende, tolererar barnets impulser och undviker att 

utöva auktoritet över barnet genom att straff eller begränsningar. Barnet får alltså ganska 

långt själv bestämma över sitt beteende och behöver inte anpassa sig enligt förälderns 

regler. Forskning i tillåtande uppfostran associerar stilen främst med negativa följder för 

barnets utveckling. Barn vars föräldrar ställer få krav på accepterat beteende beskrivs som 

bland annat impulsiva, aggressiva, osjälvständiga och oförmögna att ta ansvar. Maccoby 

och Martin (1983) modell skiljer vidare på två olika typer av tillåtande föräldrastilar 
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beroende på hur mycket värme föräldrarna uppvisar gentemot sina barn, den överseende 

stilen definieras av mycket värme och den oengagerade stilen av lite värme. (Maccoby & 

Martin, 1983)  

 Den auktoritativa föräldrastilen definieras liksom den auktoritära stilen av 

hög kontroll, men placerar sig även högt på värmedimensionen. Maccoby och Martin 

(1983) beskriver Baumrinds auktoritativa föräldrastil som tydliga förväntningar och 

gränser för barnets beteende, uppföljning av beteendet och konsekvenser för 

gränsöverskridningar, uppmuntran av barnets självständighet samt mottaglighet för barnets 

egna synpunkter. Enligt Aunola (2005) skiljer sig de två kontrollerande föräldrastilarna 

främst från varandra i fråga om hur begränsningen av barnets beteende kommuniceras; där 

var den auktoritära stilen eftersträvar en absolut lydnad som ska ske utan diskussion, 

präglas den auktoritativa stilen av öppen kommunikation. Den auktoritativa föräldern 

hjälper barnet genom diskussioner och resonering att förstå rådande gränser. Den 

auktoritativa stilen är således mera lyhörd för barnets behov och åsikter medan den 

auktoritära stilen mest utgår från förälderns intressen (Aunola, 2005). Baumrinds, 

Maccobys och Martins fyrfält har använts mycket för att undersöka samband mellan 

föräldrastilen och barnets utveckling, och forskningen tyder på att den auktoritativa stilen 

är kopplad till bland annat bättre skolframgång, psykiskt välmående och bättre 

självförtroende (Aunola, 2005; Patrick, Hennessy, McSpadden & Oh, 2013).  

 Det typologiska sättet att närma sig föräldrastilen har utgått från att de två 

olika dimensionerna, som bildar de olika föräldratyperna, inte är fristående av varandra 

och därför behandlas de inte som kontinuerliga variabler utan som bas för en 

kategorisering av fyra sinsemellan olika stilar. Detta antagande har dock under de senaste 

årtiondena ifrågasatts och istället har det blivit allt vanligare att forskningen närmar sig 

föräldrastilarna från en dimensionell synvinkel. I den dimensionella traditionen ser man på 

föräldraskapets olika dimensioner skilt för sig och undersöker hur enskilda variabler 

påverkar både valda rutiner i hemmet och deras effekter på barnet. Med den dimensionella 

approachen kan man kartlägga hur dimensionerna oberoende av varandra påverkar olika 

aspekter av barnets välmående. De mest undersökta dimensionerna har i enlighet med 

Baumrind, Maccoby och Martin varit värme och kontroll, för vilka även synonymerna 

responsivitet och krav används. Begreppet värme innehåller bland annat förälderns 

lyhördhet, engagemang och positiva känslor gentemot barnet, medan kontrolldimensionen 

består av förälderns krav på barnet, medvetenhet och övervakning av dess aktiviteter samt 

gränsdragning. (Aunola, 2005) 
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 Utöver de två mest använda dimensionerna, har det även under de senaste 

årtiondet allt mera lyfts fram en tredje dimension, psykologisk kontroll, för att komplettera 

föraldrastilsmodellen. Psykologisk kontroll skiljer sig från beteendekontroll i fråga om vad 

kontrollen riktas mot, den psykologiska kontrollen strävar efter att manipulera barnets 

känslor och tankar medan beteendekontroll riktar sig mot barnets beteende. Olika former 

av psykologisk kontroll är till exempel att skuldbelägga och förminska barnet samt att 

undandra kärlek. Psykologisk kontroll och beteendekontroll skiljer sig från varandra 

förutom i fråga om riktningen av kontrollförsöken, troligtvis även i undanliggande syften; 

genom psykologisk kontroll vill föräldern värna om sin psykologiska makt över barnet 

medan beteendekontroll syftar till att socialisera barnet. Föräldrars användning av 

psykologisk kontroll anses vara destruktivt för barnets utveckling, forskning har bland 

annat hittat samband mellan föräldrars användning av psykologisk kontroll och barnets 

låga självförtroende, sämre skolframgång, depression och sämre självuppfattning. (Aunola, 

2005) 

 Den här studien undersöker föräldrastilen från en dimensionell synvinkel, 

och utgår från Aunolas (2005) definitioner av dimensionerna värme, beteendekontroll och 

psykologisk kontroll.  

2.1.2 Matpraktiker 

Darling och Steinberg (1993) skiljer på tre olika aspekter av föräldraskap: föräldrastilen, 

uppfostringspraktikerna och socialisationsmålen. Forskarna definierar 

uppfostringspraktiker som föräldrars specifika, målmedvetna beteende genom vilka 

föräldrarna försöker få sina barn att nå bestämda socialisationsmål. Enligt Darling och 

Steinberg (1993) handlar praktiker om vad föräldrarna helt konkret gör för att uppfylla sina 

uppfostringsplikter.  

 Inom forskning i matuppfostran råder en viss oklarhet om definitioner av de 

centrala begreppen som handlar om föräldrars inflytande på barnets beteende, och en 

enhetlig definition av matpraktiker finns inte. Hughes et al. (2013) förklarar denna brist på 

en entydig definition med utmaningarna i att dra exakta gränser mellan specifika regler och 

rutiner, uppfostringsstilen i matsituationer och den generella föräldrastilen. Med föräldrars 

uppfostringspraktiker avses dock oftast föräldrars situationsspecifika beteende som riktar 

sig mot att socialisera barnet (Patrick et al., 2013). Blisset (2011) definierar i enlighet med 

detta matpraktiker som sådana specifika tekniker och beteenden, som föräldrar använder 

för att öka eller begränsa barnets intag av mat, till exempel tvång att äta, begränsning av 
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mat, övervakning av matkonsumtionen eller användning av mat som belöning. 

Papaioannou et al. (2013) är delvis inne på samma linje men betonar ytterligare att 

föräldrars val av uppfostringsmetoder representerar avsiktliga beteenden, som strävar efter 

att nå förutbestämda mål. Kremers et al. (2013) i sin tur menar att matpraktiker innefattar 

både föräldrars beteenden i specifika matsituationer och de strategier de använder för att 

påverka barnets matvanor. Matpraktiker skulle då även innefatta de av föräldrarnas 

beteenden som inte nödvändigtvis passar ihop med deras förutbestämda strategier. 

 Den här studiens definition av matpraktiker bygger på Darling och Steinbergs 

(1993) definition och de ovannämnda beskrivningarna av föräldrars målmedvetna 

beteenden i matsituationer, men innefattar även de beteenden som är spontana och inte 

alltid fyller de socialiseringsmål som föräldrar sätter för sina barn. Matpraktiker kan 

således vara både morgonmålsrutiner samt att köpa en glass för att lugna ett grinigt barn i 

matbutiken, förälderns beteende i den förstnämna situationen beskriver en praktik som 

överensstämmer med förutbestämda mål (tex frukost är en sund start på dagen), medan den 

andra är troligtvis en mera oregelbunden och reaktiv praktik där förälderns beteende inte 

nödvändigtvis överensstämmer med socialisationsmålen. Att både målmedvetna och 

spontana/omedvetna beteenden inkluderas i definitionen av matpraktiker är viktigt, 

eftersom familjernas vardag ofta innehåller båda typerna av matpraktiker som tillsammans 

bildar barnets unika matomgivning. 

2.2 Matvanor hos finländska barn under skolåldern 

Redan kosthållningen under fostertiden och den tidiga barndomen kan påverka risken för 

bland annat diabetes, allergier, astma och övervikt (Kyttälä et al., 2008). Matvanor som 

formas i barndomen tenderar också att bestå upp till vuxen ålder (Mikkilä et al., 2005), 

vilket betyder att det är väldigt viktigt att fästa uppmärksamhet vid kosten redan vid tidig 

ålder. Matvanor hos barn under skolåldern har undersökts relativt lite i Finland, men den 

statistik som finns tyder på att kosthållningen hos en stor del av barnen inte möter de 

officiella näringsrekommendationerna, fastän deras kost i en internationell jämförelse kan 

anses vara rätt så hälsosam (Kyttälä et al., 2008; Erkkola et al., 2012). De största bristerna i 

barnens kost är otillräcklig konsumtion av frukt, grönsaker, växtoljebaserade fetter samt ett 

för stort intag av tillsatt socker (Kyttälä et al., 2008), medan det synligaste symptomet med 

inadekvat kosthållning är den ökade övervikten bland barn och unga (Kautiainen et al., 

2009). 
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 Finländska barns fysiska hälsa är god men övervikt börjar vara allt mera 

förekommande (Kyttälä et al., 2008), vilket i längden kan leda till att sjukdomar relaterade 

till övervikt också blir vanligare. Medeltalet på barnens energi-intag har sjunkit under de 

senaste 30 åren, medan deras sockerintag har stigit kraftigt (Kyttälä et al., 2008). Kostens 

andel av den ökade övervikten kunde därför tolkas bero främst på sockret i barnens diet, 

eftersom det totala energi-intaget inte har vuxit under den tidsperiod som övervikt blivit 

mera förekommande. Även forskning utanför Finland tyder på att kostens energitäthets 

samband med barnens BMI är motstridigt (Kring & Heitmann, 2008), medan speciellt 

sockrade drycker har visat sig korrelera positivt med barnets BMI (Malik, Schulze & Hu, 

2006).  

 Intaget av socker stiger kraftigt redan efter att barnet fyllt 2 år (Erkkola et al., 

2012). Choklad, sötsaker, safter och sötade mjölkprodukter är de vanligaste källorna för 

tillsatt socker för finländska barn under skolåldern. Konsumtionen av nämnda livsmedel 

börjar hos flera barn redan vid 1-års ålder och andelen ökar kraftigt vid 2-års ålder, och en 

stor del av barn under skolåldern konsumerar sockerhaltiga livsmedel dagligen. Barnens 

sockerintag överstiger det rekommenderade redan vid 2-års åldern och av 3-åriga barn 

konsumerar 79% mera tillsatt socker än det rekommenderade 10% av totalenergi-intaget. 

(Kyttälä et al., 2008) En kost rik på tillsatt socker korrelerar med ett mindre intag 

näringsämnen, eftersom sockrade livsmedel verkar ersätta mera näringstäta livsmedel i 

kosten, så som till exempel grönsaker (Erkkola et al., 2009). 

 Finländska barns kostkvalitet försämras ofta när barnet börjar äta samma mat 

som den övriga familjen (Erkkola et al., 2012). Bristerna i föräldrarnas kost överförs lätt 

till barnet eftersom de är underkastade det som serveras i hemmet och lär sig genom 

föräldrarnas exempel vad som är adekvata matvanor. Om föräldrarna inte själva 

konsumerar särskilt mycket färska grönsaker, frukter och bär, kan det vara svårt för barnet 

att nå rekommendationerna (Savage et al., 2007). Förutom att påverka valet av livsmedel, 

lär föräldrar sina barn även måltidsvanor och -frekvenser. Flera finländska föräldrar 

upplever att de inte har tillräckligt med gemensam tid med familjen och denna tidsbrist kan 

uttrycka sig i oregelbunda måltidsrytmer, användning av snabb- och färdigmat samt 

småätande (Erkkola et al., 2012). Både finländsk och internationell forskning tyder på att 

gemensamma måltider med familjen och regelbundet morgonmål skyddar barnet mot 

övervikt (Veugelers & Fitzgerald, 2005; Szajewska & Ruszczynski, 2010; Lehto, Ray, 

Lahti-Koski & Roos, 2011), medan konsumtionen av snabbmat kan öka på risken för 

övervikt (MacFarlane, Cleland, Crawford, Campbell & Timperio, 2009). Det vore därför 
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speciellt viktigt att se över hela familjens kosthållning och måltidsvanor redan före barnet 

övergår till vuxnas diet. 

 Kostintaget varierar mellan vardag och veckoslut. Energiintaget är ganska 

likadant på vardagen och helgen, men näringsintaget är betydligt sämre på veckoslutet, då 

det konsumeras betydligt mera socker och följaktligen mindre näringsrika livsmedel 

(Erkkola et al., 2012). Kostintaget varierar också mellan de barn som vårdas på vardagarna 

utanför hemmet och de som är hemma hela veckan. Barn som vårdas utanför hemmet på 

vardagarna äter i medeltal en kost som är närmare näringsrekommendationerna än de barn 

som är hemma (Erkkola et al., 2012). Detta kan bero på att måltidsmönstret i hemmet 

under dagen blir mindre måltidsbetonat och innehåller mera småätande, vilket i sin tur kan 

öka på konsumtionen av sockrade livsmedel (Erkkola et al., 2009). Daghemmet har 

därmed en viktig roll i att jämna ut skillnader i kostintaget mellan barn från olika familjer, 

eftersom de har möjligheten att erbjuda mångsidiga och regelbunda måltider åt även de 

barn som kommer från hem med ett oregelbundet och ensidigt måltidsmönster. 

 Föräldrarnas ålder, utbildningsnivå och bostadsort inverkar också på barnets 

matvanor (Kyttälä et al., 2008). Moderns unga ålder och föräldrarnas låga utbildningsnivå 

korrelerar med ett mindre intag näringsämnen och ett högre sockerintag hos barnet, och 

barn från norra Österbotten har något mindre näringsrik kosthållning jämfört med övriga 

Finland (Erkkola et al., 2012). Barn till högtutbildade mammor äter i genomsnitt mera 

grönsaker och mindre socker än barn till lågutbildade mammor (Erkkola et al., 2012), 

vilket kan förklara en del av det högre intaget näringsämnen. Finländska barn får största 

delen av sitt sockerintag från industriella livsmedel där sockret tillsätts redan i 

produktionen (Erkkola et al., 2009), vilket gör att dessa produkters sockerhalt endast 

framkommer om man läser och klarar av att tolka produktinformationen. Bristerna i kosten 

hos mindre utbildade familjer kan därför bero på att dessa inte har tillräckligt med kunskap 

om rekommendationsenlig kosthållning, näringstillskott och olika livsmedels 

näringsinformation. Dessa socioekonomiska skillnader i barnens matvanor kan på lång sikt 

bidra till hälsoskillnader mellan olika inkomst- och utbildningsgrupper. 

 Den aktuella kunskapen om småbarnskosten i Finland är relativt begränsad 

och förlitar sig på endast ett fåtal studier (Kyttälä et al., 2008; Erkkola et al., 2009; Erkkola 

et al., 2012), vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser om dagens kostintag 

hos åldersgruppen. Den existerande forskningen pekar dock på att det finns skäl att fästa 

mera uppmärksamhet på sockerintaget hos barnen, speciellt på grund av den ökade 

övervikten. Riklig konsumtion av frukt och grönsaker är i sin tur en indikator på mångsidig 
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kost, vilket innebär att en granskning av denna livsmedelsgrupp även är befogad då man 

undersöker kvaliteten av småbarnskosten.  

2.3 Tidigare forskning i föräldrastil, matvanor och matpraktiker 

Följande kapitel består av en genomgång av vad vi idag vet om samband mellan 

föräldrastil, matpraktiker och barns matvanor. Först presenteras de samband som 

identifierats mellan föräldrastil och barns matvanor. Sedan diskuteras olika matpraktiker 

och deras eventuella samband med barns matvanor. Efter stycket om matpraktiker 

diskuteras föräldrastilens anknytning till specifika matpraktiker och de samband som 

identifierats mellan dessa. Slutligen diskuteras vilken inverkan föräldrastilens och 

matpraktikernas samverkan har på barns matvanor. Föräldrastilen kan påverka både vilka 

följder valda matpraktiker får för barnet samt styra vilka matpraktiker föräldrarna väljer att 

använda.  

 De studier som valts till denna granskning fokuserar främst på barn under 

skolåldern, eftersom dessa är målgruppen för denna studie. Dock inkluderas även enstaka 

undersökningar som gjorts på äldre barn och tonåringar, då när det inte har funnits 

motsvarande studier för barn under skolåldern, men i dessa fall nämns barnens ålder. Vid 

tolkningen av studiernas resultat är det avgörande huruvida forskningen har fokuserat på 

yngre eller äldre barn, eftersom barn i skolåldern och särskilt tonåringar redan är till en 

viss grad autnoma att fatta egna beslut över sina matvanor och inte endast beroende av vad 

som serveras i hemmet. 

2.3.1 Föräldrastil och matvanor 

Forskning i föräldrastil har ofta utgått från Baumrind's (1966) samt Maccoby och Martin's 

(1983) tvådimensionella typologi, och det mest använda mätningsinstrumentet inom 

forskning i föräldrastil och barns matvanor är Steinberg et als (1989) Parenting Style 

Questionnaire (Kremers et al., 2013). Instrumentet används för att skilja på olika 

föräldrastilar baserade på dimensionerna värme och kontroll, och antalet stilar är tre eller 

fyra beroende på om man skiljer på den överseende föräldrastilen (låg kontroll och hög 

värme) från den oengagerade föräldrastilen (låg kontroll och låg värme). De flesta 

undersökningarna i föräldrastil och barns matvanor har utgått från den typologiska 

approachen. Endast ett fåtal har analyserat dimensionerna värme och kontroll oberoende av 

varandra, och även färre har gjort skillnad på beteendekontroll och psykologisk kontroll. 

 Vissa forskare i barns matvanor väljer att skilja på den generella 

föräldrastilen och föräldrarnas matuppfostringsstil, det vill säga föräldrastilen specifikt 
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inom matdomänen. Fastän föräldrastilen inom en specifik domän ofta reflekterar den 

generella föräldrastilen, kan domänspecifika föräldrastilar också avvika från denna, och 

därför anser förespråkarna för det domänspecifika synsättet att det är viktigt att även mäta 

dessa separat (Patrick, Nicklas, Hughes & Morales, 2005). Specifika matpraktiker kan vara 

reaktioner på barnets egenskaper, såsom vikt och matpreferenser, och föräldrarnas oro för 

barnets vikt eller begränsade matpreferenser kan således påverka föräldrastilen inom just 

matdomänen (Blissett, 2011; Blisset & Haycraft, 2008). De domänspecifika 

föräldrastilarna klassificeras i enlighet med Baumrinds, Maccobys och Martins taxonomi 

och innehåller samma dimensioner som den generella föräldrastilen (Patrick et al., 2005). 

Inom just matuppfostringsdomänen kan föräldrastilens kontrolldimension karaktäriseras av 

hur mycket föräldern uppmuntrar ätande medan värmedimensionen anger hur föräldern 

uppmuntrar ätande (Hughes, Power, Mueller & Nicklas, 2005).  

 Den här studien fokuserar på den generella föräldrastilen, som anger det 

emotionella klimatet mellan föräldern och barnet inom alla olika uppfostringsdomäner. 

Trots detta ingår i granskningen av tidigare forskning även några studier som fokuserar på 

matuppfostringsstilen, då när det inte finns motsvarande forskning inom den generella 

föräldrastilen, för att ge en bredare uppfattning om rådande kunskaper i ämnet. Studier i 

domänspecifika och generella föräldrastilen går inte direkt att jämföras sinsemellan, men 

kunskap om matuppfostringsstilens inverkan på matvanorna kan ändå belysa hur 

förälderns förhållningssätt till barnet i matsituationer inverkar på matvanorna. Det som 

domänspecifika studier inte beaktar är huruvida den generella föräldrastilen kan inverka på 

hur föräldrarnas matuppfostringsstil påverkar barnet i de fall då dessa skiljer sig från 

varandra. Det emotionella klimat som oftast råder mellan föräldern och barnet kan tänkas 

påverka hur barnet upplever till exempel ett särskilt kontrollerande förhållningssätt i 

matsituationer, och detta är viktigt att beakta då man tolkar resultaten från domänspecifika 

studier. 

 Forskningen tyder på att föräldrastilen kan påverka både kostintaget och BMI 

hos barn under skolåldern (Patrick et al., 2005; Blissett & Haycraft, 2008; Stang & Loth, 

2011; Collins, Duncanson & Burrows, 2014), men några starka samband mellan specifika 

föräldrastilar och barns matvanor saknas fortfarande. Majoriteten av studierna inom 

området har varit tvärsnittsundersökningar, vilket begränsar tolkningen av resultaten och 

möjliggör inte en granskning av matvanornas utveckling. Föräldrastilen anses dock 

generellt vara en relativt stabil egenskap hos föräldern (Aunola, 2005; Savage et al., 2007), 

vilket stöder tolkningen att stilen kan påverka barnet. Vidare begränsas forskningen av att 
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majoriteten av informanterna varit mammor (Vollmer, Adamsons, Foster & Mobley, 

2015), fastän det som undersöks är föräldrastil, inte mammastil. Både föräldrastilen och 

dess inverkan på barnet kan variera mellan mammor och pappor (Blissett & Haycraft, 

2008; Vollmer et al., 2015), vilket gör det tveksamt att dra slutsatser kring föräldrastilen 

baserat på forskning som huvudsakligen fokuserat på mammor. Trots att forskningen inom 

området har de nämnda begränsningarna, börjar allt flera forskare vara överens om att 

associera den auktoritativa stilen, som kombinerar hög kontroll med hög värme, med en 

mera näringsrik kosthållning hos barnet (Collins et al., 2014; Blisset & Haycraft, 2008; 

Patrick et al., 2013; Hughes et al., 2005).  

  Den auktoritära föräldrastilen, som kännetecknas av hög kontroll och låg 

värme, är den som fått mest uppmärksamhet inom forskning i barns matvanor (Patrick et 

al., 2005). Stilen har bland annat kopplats ihop med en ökad risk för övervikt (Rhee, Julie, 

Lumeng, Appugliese & Bradley, 2006; Stang & Loth, 2011), ätande på grund av externa 

motiv och ett ökat energiintag hos barnet (Musher-Eizenman & Holub, 2006). En 

auktoritär matuppfostringsstil, det vill säga den domänspecifika föräldrastilen, har i sin tur 

kopplats med ett lägre intag av frukt och grönsaker (Patrick et al., 2005). Stilens negativa 

inverkan på barns matvanor anses allmänt bero på användningen av föräldracentrerad 

kontroll, som innebär att föräldrarna utgår enbart från sig själva då de ställer krav på 

barnets beteende (Birch et al, 2001; Stang & Loth, 2011). Barnet kan riskera att förlora 

förmågan att känna igen hunger och mättnad, om föräldrarna inte beaktar barnets signaler 

för att bestämma hurudana kvantiteter som hon/han ska konsumera, vilket i sin tur kan leda 

till att barnet lättare överäter i fortsättningen (Savage et al., 2007). Vad beträffar frukter 

och grönsaker, kan barnets preferens för dessa minska om föräldrarna ställer starka krav på 

konsumtionen, och om matsituationen upplevs som obehaglig (Stang & Loth, 2011).  

 Tillåtande stilar, som karaktäriseras av låg kontroll, har inom matuppfostran 

beskrivits som en oförmåga att sätta gränser och att se till att regler följs (Blissett & 

Haycraft, 2008). Barnet får i stort sett äta som det vill. Tillåtande matuppfostringsstilar har 

bland annat förknippats med ett mindre intag av frukt, grönsaker och mjölkprodukter 

(Hoerr et al., 2009). Blissett (2011) förklarar dessa brister i kostintaget med att de 

föräldrar, som inte ställer krav på barnets intag av näringsrika livsmedel, brukar 

följaktligen ha barn som konsumerar mindre av dem. Av de tillåtande 

matuppfostringsstilarna har speciellt den överseende stilen, som karaktäriseras av hög 

värme, haft samband med barn som äter mindre näringsrik mat och har större BMI 

(Hughes et al., 2005; Papaioannou et al., 2013). I ett sampel med amerikanska 
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låginkomstfamiljer hade den överseende matuppfostringsstilen ett positivt samband med 

intaget av energifattiga livsmedel och sockrade drycker, samt med det totala energi-intaget 

hos 6-11 åriga barn (Hennessy, Hughes, Goldberg, Hyatt & Economos, 2012). Forskarna 

förklarade sambanden med att de föräldrar, som är oförmögna att sätta gränser för barnets 

beteende och samtidigt responsiva för deras behov, är mest benägna att ge efter för barnets 

krav av näringsfattiga och energirika livsmedel/drycker (Hennessy et al., 2012).  

   Den auktoritativa föräldrastilen, som karaktäriseras av både hög kontroll och 

värme, innebär inom matuppfostran att föräldern begränsar barnets matval men tillåter 

barnet bestämma själv över sitt ätande (Patrick et al., 2005). I jämförelse med de andra 

föräldrastilarna har den auktoritativa stilen ett starkare positivt samband med barnets intag 

av frukt och grönsaker (Blissett & Haycraft, 2008). Den auktoritativa föräldrastilen har 

även i longitudinell forskning kopplats till en lägre risk för övervikt samt ett högre intag av 

näringsämnen hos barn och tonåringar (Rhee et al., 2006; Rhee, 2008; Berge, Wall, Loth & 

Neumark-Sztainer, 2010; Stang & Loth, 2011). Den auktoritativa matuppfostringsstilen i 

sin tur har ett positivt samband med både intaget av frukt och grönsaker samt 

mjölkprodukter (Patrick et al., 2005). Det som kan göra den auktoritativa föräldrastilen 

gynnsam för barnets kosthållning, är att föräldrarna har krav på kostintaget men ändå 

tillåter barnet i sista hand avgöra vad och hur mycket som konsumeras. Bekantskap med 

olika livsmedel och en positiv atmosfär under måltiderna kan sedan öka på barnets 

preferens för den serverade maten (Savage et al., 2007). 

 Endast ett fåtal studier har analyserat föräldrastilsdimensionernas samband 

med matvanorna skilt för sig. Studier som undersökt barn under skolåldern har funnit att 

värme har ett positivt samband med barns grönsaksintag (Xu, Wen, Rissel, Flood & Baur, 

2013) och intag av näringsrika mellanmål (Boots, Tiggermann, Corsini & Mattiske, 2015), 

samt ett negativt samband med intaget näringsfattiga/energirika mellanmål (Boots et al., 

2015) och med barnets BMI (Rhee et al., 2006; McPhie et al., 2011). Kontrolldimensionen 

har i sin tur haft ett positivt samband med både ett högre intag av näringsrika mellanmål 

och ett mindre intag av näringsfattiga/energirika mellanmål (Boots et al., 2015). Utöver 

dessa två dimensioner har några studier ytterligare gjort skillnad på olika typer av kontroll, 

och resultaten från dessa pekar på att psykologisk kontroll har negativa effekter på 

matvanorna hos barn i skolåldern, medan beteendekontroll inverkar positivt (Rodenburg, 

Kremers, Oenema & van de Mheen, 2011; Rodenburg, Oenema, Kremers & van de 

Mheen, 2012; Philips et al., 2014). Psykologisk kontroll har kopplats ihop med både ett 

högre BMI (Rodenburg et al., 2011) och ett minskat fruktintag hos barn i skolåldern 
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(Rodenburg et al., 2012). I en studie där psykologisk kontroll ingick som en 

underdimension i föräldrastilsdimensionen tvingande kontroll (som även bestod av 

auktoritär kontroll och fysisk bestraffning) hade dimensionen även samband med ett högre 

sockerintag hos barn i samma åldersgrupp (Philips, Sioen, Michels, Sleddens & De 

Henauw, 2014). Beteendekontroll däremot hade ett negativt samband med emotionellt 

ätande hos barn (Philips et al., 2014).  

 Forskning i föräldrastil och matvanor tyder på att en viss mängd kontroll 

kring barnets ätande gynnar kostkvaliteten, men mängden och typen av kontroll avgör om 

dess inverkan på barnets matvanor är positiv eller negativ (Blissett & Haycraft, 2008). En 

mycket föräldracentrerad kontroll kan motverka sitt syfte genom att väcka motstånd och 

hjälplöshet hos barnet, medan ett varmare förhållningssätt bättre verkar stöda utvecklingen 

av både barnets medgörlighet och autonomi. Dimensionella undersökningar tyder 

ytterligare på att värme har en positiv effekt på matvanorna hos barn under skolåldern. Av 

de olika kontrolltyperna verkar beteendekontroll vara gynnsamt och psykologisk kontroll 

ogynnsamt för matvanorna hos barn i skolåldern, men motsvarande samband för yngre 

barn har inte utforskats. 

 

2.3.2 Matpraktiker och matvanor 

Det som föräldrar helt konkret gör i måltidssituationer har visat sig ha starkare direkta 

samband med barns matvanor än föräldrastilen (Sleddens et al., 2014). Föräldrars val av 

matpraktiker kan ha en betydande inverkan på hur bra de kostrelaterade uppfostringsmålen 

nås, och även vara en omgivningsfaktor som påverkar barnets risk för övervikt (Birch et 

al., 2001). Matpraktikerna kan påverka både barnets kostintag (Blissett, 2011: Sleddens et 

al., 2014), matpreferenser och självreglering (Scaglioni et al., 2008; Savage et al., 2007), 

och ett sätt att kategorisera matpraktiker är enligt huruvida denna inverkan är positiv eller 

negativ för barnets näringsintag och viktutveckling. En positiv inverkan är till exempel ett 

högt intag och preferens av frukt/grönsaker samt att barnet klarar av att reglera sitt ätande 

på basen av upplevd hunger och mättnad. En negativ inverkan kan däremot vara ett ökat 

intag och preferens av sockrade/energirika livsmedel, samt en reglering av ätande på basen 

av andra faktorer än hunger. Det råder dock ingen enhällighet kring vilka matpraktiker som 

hör till vardera kategori, då vissa matpraktiker inte i alla studier har haft samma inverkan 

på barnets matvanor och somliga har visat både positiva och negativa effekter. Det som 

alla studier inte heller beaktar, är huruvida problem i de attribut som man mäter hos barnen 
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(vikten, matpreferenserna och kostintaget) kan öka föräldrars användning av vissa 

matpraktiker.  

 Trots den ovanbeskrivna problematiken med klassificeringen av 

matpraktiker, har man ändå kunnat identifiera sådana matpraktiker som nästan enbart 

förknippas med negativa effekter för barnets matvanor. Dessa är till exempel tvång att äta 

samt instrumentell och emotionell matanvändning (Birch et al., 2001; Savage et al., 2007; 

Scaglioni et al., 2008; Blissett, 2011; Musher-Eizenman & Kiefner, 2013; Sleddens et al., 

2014). Tvång att äta är en ytterst kontrollerande matpraktik, där föräldrarna försöker 

uppmuntra till ett större intag av den serverade maten genom att tvinga barnet att äta en 

bestämd mängd under måltiden. Föräldrars användning av tvång att äta har visat sig ha 

samband med både ett lägre intag av frukt och grönsaker (Blissett, 2011: Sleddens et al., 

2014) och ett högre intag av socker och energirika mellanmål hos barnet (Sleddens et al., 

2014). Följaktligen korrelerar tvång att äta även med ett högre BMI hos barnet (Birch et 

al., 2001; Musher-Eizenman & Kiefner, 2013). Mekanismerna bakom de negativa 

följderna av den nämnda matpraktiken har förklarats med dess effekt på barnets 

matpreferenser och självreglering (Savage et al., 2007; Scaglioni et al., 2008). Barnets 

preferens för den mat som hon/han tvingas äta kan minska (Birch, 1999; Galloway, 2006; 

Stang & Loth, 2011), vilket lätt minskar på intaget av ifrågavarande mat och kan bidra till 

en ensidigare kost på lång sikt. Tvånget att äta fastän barnet är mätt lär också barnet att äta 

i avsaknad av hunger (Stang & Loth, 2011), vilket kan försvåra den framtida 

viktregleringen. 

 Både instrumentell och emotionell matanvändning syftar till matpraktiker där 

föräldrarna serverar mat åt barnet för andra ändamål än att släcka dess hunger. 

Instrumentell matanvändning innebär att maten används för att reglera barnets beteende, så 

som till exempel matbelöningar, medan emotionell matanvändning syftar till att reglera 

barnets känslor med mat, till exempel genom att trösta ett ledset barn med sötsaker. Båda 

matpraktikerna har haft samband med ett högre intag sockrade livsmedel och energirika 

mellanmål samt ett lägre intag av frukt hos barn (Sleddens et al., 2014), vilket tyder på att 

praktikerna har en negativ inverkan på barns kostintag. En av orsakerna till varför 

ifrågavarande praktiker kan öka på intaget av energirik och näringsfattig mat, är att det 

oftast är den typen av mat som används för att reglera barnets beteende och känslor. 

Barnens mest eftertraktade livsmedel är sällan de mest näringsrika, men sannolikt är det 

just favoriterna som fungerar effektivast som både belöning och tröst. Det har visat sig att 

barnets preferens för den mat som erbjuds som belöning eller tröst ökar genom dessa 
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praktiker (Savage et al., 2007), vilket även kan förhöja intaget av ifrågavarande livsmedel i 

framtiden. Det minskade fruktintaget kan däremot bero på att det högre intaget av socker 

och energirika mellanmål delvis ersätter de mera näringsrika alternativen i kosten. Vidare 

kan instrumentell och emotionell matanvändning lära barnet att mat kan konsumeras för 

andra ändamål än att stilla hunger, och på så sätt försämra barnets känslighet för kroppens 

hunger- och mättnadssignaler (Birch, Birch, Marlin & Kramer, 1982), vilket kan exponera 

till både känsloätande (Braden et al., 2014) och överkonsumtion (Blissett, Haycraft & 

Farrow, 2010). Den mat som har använts som belöning i barndomen har ofta ha kvar sin 

belönande effekt även i vuxenålder, och kan således fortsättningsvis konsumeras för 

emotionella syften (Lupton, 1994; Locher, Yoels, Maurer & Van Ells, 2005). En studie har 

även identifierat ett samband mellan matbelöningar i barndomen och en större förekomst 

av hetsätande i vuxen ålder (Puhl och Schwartz, 2003). 

 De negativa matpraktikerna har fått mera utrymme i forskningen än de 

positiva, vilket gör att det inte finns en lika utbredd kännedom om vilka matpraktiker som 

skulle ha en uteslutande positiv inverkan på barnets matvanor. Denna obalans kan vara en 

delorsak till bristen av en helhetsbild av olika matpraktikers inverkan på barnets 

matbeteende. Flera forskare betonar därför att ett mätinstrument som skulle fokusera på 

både positiva och negativa matpraktiker kunde ge en mångsidigare uppfattning om ämnet 

(Musher-Eizenman & Kiefner, 2013; Gevers, Kremers, de Vries & van Assima, 2014; 

Sleddens et al., 2014). Det som föreslagits som positiva matpraktiker är uppmuntran 

(Gubbels et al., 2011; Sleddens et al., 2014), indirekt matkontroll (Sleddens et al., 2014; 

Boots et al., 2015), föräldrars eget exempel på balanserade matvanor, utveckling av barnets 

kunskap om mat, involvering av barnet i matlagning (Gevers et al., 2014) och övervakning 

av barnets kostintag (Blissett & Haycraft, 2008; Gubbels et al., 2011). Av dessa har 

uppmuntran haft samband med ett högre frukt- och fiberintag samt ett lägre sockerintag 

(Gubbels et al., 2011; Sleddens et al., 2014) och indirekt matkontroll med ett mindre intag 

av energirika mellanmål och sockrade drycker samt ett högre fruktintag hos barnet 

(Sleddens et al., 2014; Boots et al., 2015). 

 En del matpraktiker passar inte entydigt in i nåndera kategori, eftersom de 

har haft olika inverkan på barns kostintag i olika studier. Till exempel matbegränsningar, 

som innebär att föräldern begränsar barnets intag av vissa livsmedel (oftast sockerrika 

livsmedel/drycker och energirika mellanmål), har visat sig ha både negativa och positiva 

effekter på barns matvanor. Matbegränsingar har haft samband med en större preferens av 

de "förbjudna" matvarorna, en minskad förmåga hos barnet att reglera sitt energiintag i 
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situationer där hon/han får äta fritt av dessa (Savage et al., 2007; Fisher & Birch, 1999), ett 

större intag av näringsfattiga och energirika mellanmål och ett mindre intag av näringsrika 

mellanmål (Boots et al., 2015), men även med ett mindre intag av läskedrycker och ett 

förhöjt intag av vatten (Sleddens et al., 2014). Denna motstridighet har dels förklarats med 

att flesta mätinstrument inte skiljer på direkt och indirekt matkontroll (Collins et al., 2014), 

det vill säga huruvida den förbjudna maten är inom synhåll för barnet eller inte. Indirekt 

matkontroll, där barnet inte ser den förbjudna maten i hemmet, anses vara mera gynnsam 

för barnets matvanor än direkt matkontroll (Collins et al., 2014; Sleddens et al., 2014; 

Boots et al., 2015). I en studie av Boots et al. (2015) hade direkt matbegränsning ett 

positivt samband med barns intag av näringsfattiga/energirika mellanmål och ett negativt 

samband med intaget av näringsrika mellanmål, medan indirekt matbegränsning tvärtom 

hade ett negativt samband med näringsfattiga/energirika mellanmål och ett positivt 

samband med näringsrika mellanmål. Musher-Eizenman & Kiefner (2013) i sin tur 

påpekar att sambandet mellan en matpraktik och barnets matvanor inte nödvändigtvis 

behöver vara linjärt, utan kan även ta formen av en u-kurva, där både för lite eller för 

mycket av ifrågavarande praktik kan ha ogynnsamma effekter. Detta enligt dem kunde då 

förklara varför matbegränsningar både har klassats som en positiv och negativ matpraktik 

(Musher-Eizenman & Kiefner, 2013). Antagandet stöds vidare av att ett lågt antal av 

matpraktiker, som strukturerar och begränsar barnets kostintag, har kopplats till ett större 

intag av näringsfattiga livsmedel och mindre intag av näringsrika livsmedel (Ray, Kalland, 

Lehto & Roos, 2013). 

 Valet av matpraktiker har alltså en betydande inverkan på barns matvanor. 

Sådana praktiker som strukturer barnets matvardag, stöder barnets autonomi och 

självbestämmande samt väcker dess intresse för mat, är troligtvis mera gynnsamma för 

kostkvaliteten än väldigt kontrollerande matpraktiker eller en total avsaknad av 

begränsningar. Matpraktiker där mat används för att styra barnets beteende verkar också 

vara särskilt problematiska för utvecklingen av barnets matvanor. Forskningen i ämnet har 

dock fortfarande flera begränsningar. Dels existerar ingen enhetlighet i hur de centrala 

begreppen definieras (Musher-Eizenman &Kiefner, 2013), vilket gör det svårt att jämföra 

olika studiers resultat sinsemellan. Inom ämnet saknas heltäckande mätinstrument, som 

skulle innehålla alla de typer av matpraktiker, som har visat sig ha betydelse för barnets 

matvanor (Gevers et al., 2014). Utöver detta har studier som fokuserat på samband mellan 

matpraktiker och barns matvanor till största delen varit tvärsnittsundersökningar, vilket 

inte möjliggör slutsatser om riktningen av identifierade samband. Detta är särskilt 
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problematiskt eftersom barnets egenskaper, så som kön och temperament, samt variationer 

i barnets BMI, kan påverka föräldrars val av matpraktiker (Blissett, 2011; Gubbels et al., 

2011; Larsen et al., 2015). Forskningen kunde även gynnas av att inte ha ett så starkt fokus 

på barnets BMI, eftersom matuppfostran även kan påverka andra faktorer som är 

avgörande för hälsan, så som till exempel matpreferenser, självreglering, näringsintag och 

långvariga matvanor.  

 

2.3.3 Föräldrastil och matpraktiker 

De effekter som forskningen identifierat mellan föräldrastilen och barnets vikt är svagare 

än specifika uppfostringspraktikers effekter på viktrelaterade beteenden (Sleddens et al, 

2014), vilket innebär att det är befogat att inkludera en granskning av matpraktiker då 

föräldrastil och matvanor studeras. De fåtal studier, som har utforskat den allmänna 

föräldrastilens samband med användningen av matpraktiker, tyder på att föräldrastilen kan 

påverka valet av matpraktiker (Blissett & Haycraft, 2008; McPhie et al., 2011; Patrick et 

al., 2013; Collins et al., 2014; Sleddens et al., 2014; Boots et al., 2015). Olika föräldrastilar 

kan skilja sig sinsemellan i både de strategier som används för att öka barnets konsumtion 

av näringsrik mat (Collins et al., 2014; McPhie et al., 2011; Sleddens et al., 2014), samt i 

hur föräldrar väljer att begränsa konsumtionen av näringsfattig/energirik mat (Blissett & 

Haycraft, 2008; Sleddens et al., 2014; Boots et al., 2015). Trots att det inte ännu går att 

direkt länka den generella föräldrastilen med specifika matpraktiker, pekar studier inom 

ämnet på att den auktoritativa stilen associeras med gynnsammare matpraktiker jämfört 

med de andra föräldrastilarna (Blissett & Haycraft, 2008; Collins et al., 2014).   

 En del av de studier, som undersökt föräldrastilens koppling till 

användningen av matpraktiker, har fokuserat på matuppfostringsstilen istället för den 

generella föräldrastilen (Hughes et al., 2005; Patrick et al., 2005; Papaioannou et al., 

2013). Matuppfostringsstilen har då klassificerats enligt använda matpraktiker, där dessa 

anses variera enligt mängden kontroll och responsivitet. Upplägget är dock lite 

problematiskt. Dels är det svårt att entydigt definiera vilka som är just auktoritära, 

tillåtande eller auktoritativa matpraktiker, speciellt då alla föräldrastilar inte har undersökts 

i samma utsträckning. Av de enskilda föräldrastilarna har den auktoritära stilen fått mest 

uppmärksamhet inom forskning i matuppfostran, medan de övriga stilarna utforskats 

mindre (Hughes et al., 2005), vilket gör det svårare att beskriva hur tillåtande och 

auktoritativa stilen uttrycker sig i praktiken. Vidare är matuppfostringsstilen mera stabil än 
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matpraktikerna, som kan reagera på situationella faktorer, så som barnets kön, ålder och 

viktstatus (Musher-Eizenman & Kiefner, 2013), vilket även försvårar en slutsats av 

matuppfostringsstilen på basen av använda matpraktiker. Slutligen kan man även undra 

ifall de nämnda studierna i själva verket delvis undersöker samband mellan matpraktiker 

och matpraktiker, då det är dessa som används som bas för att definiera föräldrastilen inom 

matdomänen.  

 Matpraktiker som oftast länkas till den auktoritära föräldrastilen är 

kontrollerande matpraktiker, så som tvång att äta och matbegränsningar (Collins et al., 

2014; Hubbs-Tait, Kennedy, Page, Topha & Harrist, 2008). Den auktoritära föräldrastilen 

har även haft negativa samband med övervakning av barnets ätande och användningen av 

eget exempel för att lära barnet önskvärda matvanor (Hubbs-Tait et al., 2008). Den 

auktoritära matuppfostringsstilen har i sin tur haft samband med kontrollerande 

matpraktiker (Patrick et al., 2005), stark disciplin (Papaioannou et al., 2013) och en lägre 

tillgänglighet av frukt och grönsaker (Patrick et al., 2005). Dessa samband tyder på att de 

matpraktiker, som förknippas med den auktoritära föräldrastilen, präglas i enlighet med 

stilen av föräldracentrerad och stark kontroll, medan mjukare sätt att påverka barnets 

matvanor verkar mindre kompatibla med stilen. 

 De tillåtande föräldrastilarna präglas av en låg nivå av struktur och disciplin 

inom matuppfostran (Hughes et al., 2005). Stilarna har bland annat kopplats ihop med 

inkonsekventa matpraktiker (Blissett & Haycraft, 2008) och låg övervakning av barns 

kostintag (Hubbs-Tait et al., 2008; Collins et al., 2014). Tillåtande föräldrastilarna har även 

haft positiva samband med matbegränsningar (Blissett & Haycraft, 2008; Hubbs-Tait et al., 

2008) och tvång att äta (Blissett & Haycraft, 2008), vilket kan verka motstridigt för stilar 

som karaktäriseras av låg kontroll. Det som dock främst beskriver tillåtande 

föräldrastilarna är oförmågan att sätta gränser (Blissett & Haycraft, 2008), inte avsaknaden 

av försök. Tillåtande föräldrar kan nog uttala begränsningar och hota med bestraffning, 

men har sedan svårigheter med att få barnet att lyda anvisningarna och olydnad går ofta 

obestraffad. Kombinationen av en oförmåga att genomföra uttalade hot och användningen 

av kontrollerande matpraktiker är sedan vad som gör stilarna så inkonsekventa (Blissett & 

Haycraft, 2008). Föräldrarna försöker alltså påverka barnets ätande, men ser inte till att 

reglerna följs. Trots att både den oengagerade och överseende matuppfostringsstilen har 

kopplats med en låg användning av kontroll, kan ändå mängden och typen av kontroll 

variera mellan dessa två (Hughes et al., 2005). Den oengagerade matuppfostringsstilen har 

i jämförelse med den överseende stilen något högre användning av hård disciplin 
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(Papaioannou et al., 2013) och mindre användning av barncentrerade kontrollstrategier 

(Hughes et al., 2005). 

 Den auktoritativa föräldrastilen karaktäriseras av barncentrerad kontroll där 

föräldrar sätter gränser för barnets beteende, men är samtidigt lyhörda för dess behov. 

Jämfört med de andra föräldrastilarna är den auktoritativa stilen mera organiserad, 

resonerande och konsekvent (Hughes et al., 2005). Stilen associeras främst med positiva 

matpraktiker och avsaknaden av negativa matpraktiker (Blissett & Haycraft, 2008; Hubbs-

Tait et al., 2008; Collins et al., 2014). Den auktoritativa föräldrastilen har haft positiva 

samband med övervakning av barns ätande (Blissett & Haycraft, 2008; Hubbs-Tait et al., 

2008), eget exempel och uppmuntran av önskvärda matvanor (Hubbs-Tait et al., 2008) och 

negativa samband med tvång att äta (Blissett & Haycraft, 2008). Den auktoritativa 

matuppfostringsstilen har i sin tur haft positiva samband med matbegränsningar, 

utnyttjande av måltider som inlärningsstunder för barnet (genom att till exempel be barnet 

hjälpa till med matlagningen) och tillgänglighet av frukt och grönsaker (Papaioannou et al., 

2013). Ytterligare matpraktiker, som har föreslagits höra ihop med den auktoritativa 

föräldrastilen, är att diskutera med barnet, erbjuda orsaker till krav, väcka barnets intresse 

av mat,  beröm, förälderns upplevda ansvar över barnets matvanor och uppmuntran 

(Hughes et al., 2005; Hubbs-Tait et al., 2008).  

 Studier som har analyserat föräldrastilsdimensionerna skilt för sig tyder på att 

dessa associeras med sinsemellan olika matpraktiker, värmedimensionen med främst 

positiva och kontrolldimensionen med både positiva och negativa matpraktiker (Sleddens 

et al., 2014; Boots et al., 2015). Värmedimensionen har haft positiva samband med 

övervakning av barns ätande (McPhie et al., 2011; Sleddens et al., 2014) och 

uppmuntrande (Sleddens et al., 2014), samt negativa samband med emotionell och 

instrumentell matanvändning (Sleddens et al., 2014) och direkt matbegränsning (Boots et 

al., 2015). Kontrolldimensionen har däremot haft positiva samband med både direkt och 

indirekt matbegränsning (Boots et al., 2015). I Sleddens et als (2014) studie skiljde man 

ytterligare på beteendekontroll och tvingande kontroll, och i studien hade båda typerna av 

kontroll positiva samband med instrumentell matanvändning, tvång att äta och direkt 

matbegränsning. Därutöver korrelerade beteendekontroll även positivt med övervakande, 

indirekt matbegränsning och uppmuntran, medan tvingande kontroll korrelerade positivt 

med emotionell matanvändning och negativt med uppmuntrande (Sleddens et al., 2014). 

Tvingande kontroll associerades alltså enbart med sådana matpraktiker som vanligtvis 

klassas som negativa, medan beteendekontroll även länkades med mera positiva 
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matpraktiker. Detta tyder på att den senare typen av kontroll kunde vara gynnsammare för 

barnets matuppfostran. 

 Studier som utforskat både matpraktiker och föräldrastilen är relativt få, och 

bara en handfull har direkt undersökt föräldrastilens inverkan på valet av matpraktiker. 

Trots att flera studier kartlagt både informanternas föräldrastil och matpraktiker, har alltså 

bara några också undersökt sambandet mellan dessa två. Vidare finns det en hel del 

variation i hur föräldrastilen och matpraktikerna definieras och mäts, vilket gör det svårt att 

jämföra resultaten mellan existerande studier. Några riktgivande samband har dock 

identifierats, som tyder på att föräldrastilen har en inverkan på valet av matpraktiker 

(Collins et al., 2014). Både den auktoritära och de tillåtande stilarna förknippas med mera 

negativa matpraktiker än den auktoritativa föräldrastilen. Studier som analyserat 

föräldrastilen från en dimensionell synvinkel tyder i sin tur på att värme förknippas med 

positiva matpraktiker och en avsaknad av negativa matpraktiker, medan 

kontrolldimensionen associeras med båda typerna av matpraktiker.  

 

2.3.4 Samband mellan föräldrastil, matpraktiker och matvanor  

För att bättre förstå komplexiteten i länkarna mellan uppfostran och matbeteendet har 

forskarna, förutom att undersöka direkta samband mellan föräldrastil, matpraktiker och 

matvanor, i allt större utsräckning börjat utforska hierarkiska modeller av samverkan 

mellan dessa variabler. Av dessa modeller är det speciellt föräldrastilens moderatoreffekt, 

som grundar sig på Darling och Steinbergs (1993) modell för föräldrainflytande, som 

under de senaste åren börjat få mera uppmärksamhet inom forskning i matvanor, medan 

mediation utforskats mindre. Moderation enligt Baron och Kennys (1986) definition 

innebär i dethär sammanhanget att föräldrastilen påverkar sambandet mellan matpraktiker 

och matvanor (figur 2). Mediation i sin tur betyder att föräldrastilen påverkar valet av 

matpraktiker, vilka i sin tur har starka samband med matvanorna (Baron & Kenny, 1986). 

Sleddens et al. (2014) föreslår även att föräldrastilens kontextuella inflytande på valet och 

utgången av matpraktikerna i själva verket är större än dess direkta inverkan på barnets 

viktstatus och viktrelaterade beteenden. 
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Figur 2  Mediation och moderation i en modell av samverkan mellan föräldrastil, 

matpraktiker och barns matvanor. I mediationsmodellen går en del av sambandet mellan 

föräldrastilen och matvanorna via förälderns val av matpraktiker. I moderationsmodellen 

påverkar föräldrastilen sambandet mellan matpraktikerna och matvanorna. 

 

Darling och Steinberg (1993) föreslår i sin modell att föräldrastilen kan fungera som en 

moderator av sambandet mellan praktik och barnets beteende, och således påverka 

utgången av specifika uppfostringspraktiker. Detta betyder att det emotionella klimatet 

som präglar interaktionen mellan förälder och barn, kan vara avgörande för hur barnet 

reagerar på föräldrarnas socialiseringsförsök. Inom matdomänen är forskning kring denna 

effekt fortfarande ganska begränsad, men det finns en handfull studier som tyder på att 

föräldrastilen kan vara avgörande för hur valda matpraktiker inverkar på barnets matvanor 

(van der Horst et al., 2007; Papaioannou et al., 2013; Ray et al., 2013; Sleddens et al., 

2014). Utöver dessa studier, som specifikt testat Darling och Steinbergs tes, finns det 

ytterligare flera studier inom matuppfostran där föräldrastilens roll som moderator nämns 

(Blissett & Haycraft, 2008; Blissett, 2011; Stang & Loth, 2011; Kremers et al., 2013; 

Patrick et al., 2013; Xu et al., 2013), vilket antyder att denna modell av inflytande anses 

spela en roll i utformandet av barnens matvanor.  

 Forskning i föräldrastilens moderatoreffekt pekar på att föräldrastilen kan 

påverka hur effektiva specifika matpraktiker är för att nå bestämda mål för barnets 

matvanor (Patrick et al., 2005; Papaioannou et al., 2013; Collins et al., 2013; Sleddens et 

al., 2014). Effekten har undersökts speciellt i samband med kontrollerande matpraktiker. 

Kontrollerande matpraktiker har visat sig ha samband med en sämre självreglering och ett 

högre energiintag hos barn vars föräldrar har en auktoritär föräldrastil (Musher-Eizenman 
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& Holub, 2006; Joyce & Zimmer-Gembeck's, 2009), medan kontrollerande matpraktiker 

inom auktoritativ stil har kopplats till bland annat ett lägre intag av sockrade drycker (van 

der Horst et al., 2007). Kontrollerande matpraktiker inom tillåtande föräldrastil har i sin tur 

kopplats till en försämrad självreglering hos barnet (Joyce & Zimmer-Gembeck, 2009) och 

ett ökat intag av näringsfattig mat (Hennessy et al., 2012), men även till ett större intag av 

frukt och grönsaker (Papaioannou et al., 2013), vilket tyder på att den tillåtande stilens 

inverkan på nämnda matpraktiker inte är entydigt negativ. Studier i moderatoreffekten 

pekar ändå främst på att både den auktoritära och de tillåtande föräldrastilarna har en mera 

negativ inverkan på utgången av specifika matpraktiker, jämfört med den auktoritativa 

stilen (Musher-Eizenman & Holub, 2006; Kremers et al., 2013; Patrick et al., 2013; 

Sleddens et al., 2013). 

 De studier som undersökt föräldrastilens modererande verkan på barnets 

matvanor har oftast utgått från den typologiska approachen (Musher-Eizenman & Holub, 

2006; Hennessy et al., 2012; Papaioannou et al., 2013), med undantag av Ray et als. (2013) 

och Sleddens et als (2014) studie. Ray et al. (2013) fann att strukturerande matpraktiker 

korrelerade positivt med barnets intag av näringsrika livsmedel och regelbundet 

måltidsmönster endast för de barn som upplevde att deras föräldrar uppvisade mycket 

värme. Sleddens et al. (2014) fann i sin tur att både uppmuntran och indirekt matkontroll 

var mera effektiva strategier för att åstadkomma ett näringsrikt kostintag hos barnet, om 

föräldern hade höga värden av beteendekontroll. Studien identifierade dock även ett 

positivt samband mellan tvång att äta och intaget av sockrade livsmedel för föräldrar med 

höga värden av beteendekontroll (Sleddens et al., 2014), vilket gör det svårt att på basen av 

studien dra några slutsatser om huruvida beteendekontroll påverkar utgången av 

matpraktiker positivt eller negativt.  

 Studier som undersökt hierarkiska modeller av samverkan mellan föräldrastil, 

matpraktiker och matvanor har nästan enbart utgått från Darling och Steinbergs (1993) 

modell, där föräldrastilen fungerar som moderator av sambandet mellan praktik och 

barnets beteende. Matpraktikernas medierande verkan av sambandet mellan föräldrastil 

och barnets matvanor har däremot knappt utforskats, trots att forskningen identifierat 

samband mellan föräldrastilen och matpraktikerna (Patrick et al., 2005; Blissett & 

Haycraft, 2008; Hubbs-Tait et al., 2008; McPhie et al., 2011; Papaioannou et al., 2013; 

Collins et al., 2014; Sleddens et al., 2014; Boots et al., 2015). Föräldrastilens direkta 

effekter på barnets matbeteende har visat sig vara svaga, medan matpraktikerna korrelerar 

relativt starkt med matvanorna (Sleddens et al., 2014), vilket tyder på att valet av 
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matpraktiker kan vara mera avgörande för kostkvaliteten än föräldrastilen i sig. Det kan 

därför anses vara en brist i forskningen att mediation inte oftare analyseras då man sätter 

ihop de nämnda sambanden, det vill säga föräldrastilens samband med matpraktikerna och 

matpraktikernas samband med barnets matvanor. 

 Endast en studie (Boots et al., 2015) har analyserat huruvida matpraktikerna 

medierar sambandet mellan föräldrastilen och barns matvanor. Boots et al. (2015) 

undersökte ifall direkt och indirekt matbegränsning förmedlar sambanden mellan 

föräldrastilen och kostintaget hos barn i skolåldern, och fann att både värme- och 

kontrolldimensionens samband med barns kostintag gick delvis genom användningen av 

ifrågavarande matpraktiker. Både värme och kontroll hade i studien ett negativt samband 

med intaget av näringsfattiga/energirika mellanmål och ett positivt samband med 

näringsrika mellanmål. Båda dimensionerna förknippades alltså med ett mera närningsrikt 

kostintag hos barnet. Av matpraktikerna hade direkt matbegränsning ett negativt samband 

med intaget av näringsrika mellanmål och ett positivt samband med 

näringsfattiga/enegririka mellanmål, medan indirekt matbegränsning hade ett positivt 

samband med näringsrika mellanmål och ett negativt samband med näringsfattiga 

mellanmål. Direkt matbegränsning, som innebär att barnet är medvetet om att deras matval 

begränsas, hade alltså ogynnsamma effekter på kostintaget, medan indirekt 

matbegränsning, som innebär att barnet inte varseblir begränsningen, hade gynnsamma 

effekter på kostintaget. Värmedimensionen hade ett negativt samband med direkt 

matbegränsning och dimensionens gynnsamma effekt på kostintaget gick delvis igenom 

avsaknaden av denna matpraktik. Kontrolldimensionen hade i sin tur ett positivt samband 

med båda typerna av matbegränsningar, vilka sedan påverkade kostintaget i sinsemellan 

motsatta riktningar. Studien tyder på att föräldrastilens inverkan på barns kostintag delvis 

förklaras genom att stilen påverkar vilka matpraktiker föräldern väljer att använda. Värme 

minskar användningen av direkt matbegränsning medan kontroll ökar användningen av 

båda typerna av matbegränsning, och valet av matpraktiker har sedan en inverkan på 

barnets kostintag (Boots et al., 2015). 

 Studier som undersökt samverkan mellan föräldrastilen, matpraktikerna och 

kostintaget, tyder på att de enskilda sambanden mellan dessa är föränderliga och att det 

därför finns skäl att granska olika modeller för föräldrastilens inverkan på barnets 

matvanor. Av de potentiella modellerna har nästan enbart föräldrastilens roll som 

moderator av sambandet mellan praktik och barnets kostintag utforskats. För en 



 26 

mångsidigare bild av samverkan borde även övriga förklaringar såsom matpraktikernas roll 

som mediator av sambandet mellan föräldrastil och kostintaget utredas ytterligare.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den existerande forskningen har identifierat flera samband mellan föräldrastilen, 

matpraktikerna och barns kostintag. Av föräldrastilarna har den auktoritativa stilen 

identifierats som mest gynnsam för utvecklingen av barns matvanor, både genom sitt 

samband med ett näringsrikt kostintag och positiva matpraktiker samt genom hur stilen kan 

inverka på utgången av matpraktiker. Forskningen inom ämnet har dock till stor del utgått 

från det typologiska synsättet medan endast ett fåtal studier undersökt enskilda 

föräldrastilsdimensioner, vilket försvårar slutsatser om hur dimensionerna oberoende av 

varandra länkar till användningen av matpraktiker och barns kostintag. Vidare har få 

studier inom matuppfostran gjort skillnad på beteende- och psykologisk kontroll, trots att 

dessa kan ha olika inverkan på barnets utveckling. Den här studien utgår därför från det 

dimensionella synsättet för att kunna bidra till kunskapen om hur dimensionerna värme, 

beteende- och psykologisk kontroll som självständiga dimensioner länkar till 

användningen av matpraktiker och barns kostintag. 

 Forskningsresultat är alltid kontextuella och eftersom det är väldigt få studier 

som utforskat samband mellan föräldrastilen, matpraktiker och barns kostintag i Finland, är 

det svårt att dra några slutsatser om hur dessa länkar till varandra i ett finländskt kontext. 

Flertalet av studierna inom ämnet är amerikanska och huruvida funna samband är 

generaliserbara till ett finländskt sammanhang är tveksamt, speciellt med tanke på 

skillnader i organiseringen av statlig dagvård, utbildningen och den omringande 

matkulturen. Vidare vet man överlag lite om kostintaget hos barn under skolåldern i 

Finland, vilket kombinerat med den ökade övervikten bland finländska barn, även 

understryker behovet av en granskning av matvanor hos åldersgruppen i Finland och av de 

faktorer som kan påverka utvecklingen av dessa vanor. 

 Endast ett fåtal studier har undersökt samband mellan föräldrastilen, 

matpraktikerna och matvanorna samtidigt. De flesta studierna har fokuserat på samband 

mellan endast två av de nämnda variablerna, vilket innebär att det varken har gått att dra 

slutsatser om hur de alla tre förknippas med varandra samt att utreda en eventuell 

samverkan mellan variablerna. Att undersöka enskilda samband ger ingen helhetsbild över 

hur föräldrastilen, matpraktikerna och barns kostintag står i relation till varandra, och 
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erbjuder således inte möjligheten att utreda en eventuell hierarkisk modell av påverkan. 

Därför inkluderas i den här studien alla tre variabler och samband mellan samtliga utreds. 

 Det finns nästan inga studier som undersökt huruvida matpraktiker medierar 

sambandet mellan föräldrastilen och barns kostintag. Även de studier som hittat samband 

mellan föräldrastilen och matpraktiker har inte inkluderat en granskning av mediation, trots 

att det finns en hel del forskning som länkar specifika praktiker med barns kostintag. 

Föräldrastilens samband med barns kostintag har visat sig vara svaga, vilket kan ha hindrat 

forskare som förlitar sig på traditionella metoder för mediationstestning från att utreda 

effekten. De funna sambanden mellan föräldrastilen och matpraktikerna samt 

matpraktikerna och barns kostintag föranleder dock en utredning av mediation, eftersom 

detta kunde leda till en djupare förståelse av de sätt på vilka föräldrastilen inverkar på 

utvecklingen av barns matvanor. 

3 Syfte och frågeställningar 

Den här studien fokuserar på finländska föräldrars föräldrastilar, använda matpraktiker och 

3-5 åriga barns matvanor. Syftet med studien är dels att analysera enskilda samband mellan 

föräldrastilen, matpraktikerna och barnets matvanor, och dels att testa en modell för 

matpraktikernas medierande verkan av sambandet mellan föräldrastilen och barnets 

matvanor. Föräldrarnas specifika uppfostringsstil och sättet de relaterar till sina barn kan 

påverka barnets matvanor både direkt och indirekt genom valet av matpraktiker. För att 

kunna stöda föräldrar i att lära sina barn näringsrika matvanor, behövs det därför ökad 

kunskap i hur föräldrastilen länkar till valet av matpraktiker och barns matvanor.  

 

Den här avhandlingens forskningsfrågor är följande: 

1. Finns det samband mellan föräldrastilen och barns kostintag? 

2. Finns det samband mellan föräldrastilen och matpraktikerna? 

3. Finns det samband mellan matpraktikerna och barns kostintag? 

4. Medierar matpraktikerna sambandet mellan föräldrastilen och barns kostintag?  
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Figur 3  En modell över studiens forskningsvariabler i förhållande till varandra. I 

forskningsfrågorna 1-3 undersöks samband mellan enskilda variabler och i forskningsfråga 

4 utreds huruvida matpraktikerna medierar sambandet mellan föräldrastilen och 

kostintaget. 

 

4 Metod 

Den här studien utgår från en kvantitativ forskningsansats. Studien har gjorts i samarbete 

med Folkhälsans DAGIS-projekt och använder som forskningsmetod den pilotenkät som 

utvecklats av forskarna för projektet. Nedan beskrivs det bekvämlighetsurval som använts 

för studien, enkäten och de statistiska metoderna. 

4.1 Datainsamlingen 

Datat samlades in 20.10.2014-9.11.2014 via en öppen webenkät som fanns på dagis.fi 

websidan. Pilotenkäten var riktad åt föräldrar med barn i 3-5 års ålder. 

Rekryteringskanalerna för pilotundersökningen bestämdes vid forskningsgruppens möten. 

Alla forskningsgruppens medlemmar utnyttjade sina egna kanaler för rekrytering, bland 

annat sina facebook-sidor och bekanta som hörde till målgruppen. Man använde sig också 

av nyckelpersoner på Folkhälsan för informationsspridning. Utöver de egna kanalerna tog 

man kontakt med MLL-lokalföreningarnas ordföranden och Vanhempainliitto, för att be 

dem publicera information om undersökningen på sina facebook-sidor. Föreningarna 

kontaktades per epost, och de föreningar som var villiga att dela ut information om studien, 

Föräldrastil 

Värme 

Beteendekontroll 

Psykologisk kontroll 

Matpraktiker 

Struktur 

Tillåtande av socker 

Matbelöningar 

Kostintag 

Frukt och grönsaker 

Sockrade 

livsmedel/drickor 



 29 

fick ett färdigt meddelande och länk till enkäten och till dagis.fi-websidan, som de kunde 

publicera på sina facebook-sidor.  

 Av MLL:s lokalföreningar publicerades information om forskningen på 

följande  föreningars sidor: Konala, Leppävaara, Keski-Espoo, Kerava, Myllypuro, 

Järvenpää, Hämeenlinna och Kangasala. Vidare delades informationen till Folkhälsans 

språkbadsdaghem åt finskspråkiga familjer. Folkhälsans info-avdelning publicerade 

informationen både på organisationens facebook- och websida. Informationen delades 

även via Folkhälsans doula- och familjecaféverksamhet på facebook. Vanhempainliitto 

publicerade informationen i ett allmänt föreningsinfobrev som gick till alla, ca. 1300 

föreningar, samt via twitter och några privata facebook-sidor. Ett inlägg om studien skrevs 

i både Kaksplus.fi och Vauva.fi websidornas diskussionsdel. Studien kommenterades även 

i bloggen Svett och morötter. 

4.2 Pilotenkäten 

Pilotenkäten innehåller frågor om bakgrundsinformation, föräldrastil och 

uppfostringspraktiker beträffande mat, motion, sömn och skärmtid, samt frågor om barnets 

vanor vad beträffar dessa (bilaga). Enkäten innehåller både validerade mätinstrument och 

ad hoc -frågor som utvecklats specifikt för DAGIS-projektet. Den här studien analyserar 

fyra av de frågebatterier som ingår i enkäten: frågebatteriet om föräldrastil (fråga nummer 

24), två frågebatterier som behandlar matpraktiker (frågorna 14 och 15,) och ett 

frågebatteri som kartlägger barnets kostintag (fråga 23). Enkäten har enbart gått ut på 

finska och alla enkätfrågor och -påståenden som i denhär avhandlingen är på svenska är 

skribentens egna ad hoc -översättningar. 

 

4.2.1 Bakgrundsinformation 

Av informanternas bakgrundsinformation används i analyserna endast utbildning och kön, 

som båda omvandlades till dikotoma variabler. Utbildningens ena grupp utgörs av de 

informanter som har minst en högre högskole- eller universitetsutbildning och andra 

gruppen av de som har lägre utbildning än detta. Könet grupperades enligt informantens 

familjeroll, ena gruppen består av mammor och andra av pappor och fyra övriga 

vårdnadshavare vars kön det inte finns information om. 



 30 

4.2.2 Föräldrastil 

Enkätens fråga 24 är ett av Aunola och Nurmi (2004) utvecklat frågebatteri för mätning av 

olika dimensioner av föräldrastilen; värme, beteendekontroll och psykologisk kontroll. 

Frågebatteriet innehåller 20 påståenden om uppfostran och förhållningssätt till barnet, som 

mäts på en Likert-skala från 1-5 (stämmer inte överens med mig; stämmer inte särskilt bra; 

stämmer ibland, ibland inte; stämmer bra; stämmer väldigt bra). Instrumentet innehåller 10 

påståenden för mätningen av dimensionen värme (a, b, d, h, i, k, i, n, o, s), dessa 

påståenden är till exempel "jag visar mitt barn ofta att jag älskar henne/honom" och "när 

mitt barn betett sig illa, reder vi ut saken genom att diskutera".  För mätning av 

dimensionen beteendekontroll finns 6 påståenden (c, e, f, g, j, m), till exempel "när mitt 

barn gör något som inte är tillåtet, brukar jag bestraffa henne/honom" och "det är viktigt att 

barn lyder sina föräldrar". Dimensionen psykologisk kontroll mäts med 4 påståenden (p, q, 

r, t), till exempel "jag visar mitt barn att jag är besviken och generad, när hon/han beter sig 

dåligt" och "mitt barn måste veta hur mycket jag uppoffrar mig för henne/honom". 

 På basen av instrumentet bildades tre summavariabler: värme (10 variabler), 

beteendekontroll (6 variabler) och psykologisk kontroll (4 variabler). För samtliga 

summavariabler bibehölls den ursprungliga svarskalan från 1-5, där ett högre värde 

uttrycker mera av den mätta egenskapen. Cronbach's alpha för summavariabelerna var .79 

för värme, .74 för beteendekontroll och .68 för psykologisk kontroll. I analyserna 

behandlas samtliga summavariabler som kontinuerliga. 

4.2.3 Matpraktiker  

Enkätens frågor 14 och 15 kartlägger föräldrarnas matpraktiker och upplevda hinder för en 

rekommendationsenlig kosthållning.  

 Fråga 14 är från Pinard, Yaroch, Serrano, McFerren & Estabrooks (2014) 

CHES-enkät (Comprehensive Home Environment Survey) och kartlägger familjens 

måltidsrutiner, regler och förälderns beteende i matsituationer med barnet under den 

föregående veckan. Frågebatteriet innehåller sju frågor, av vilka fem analyseras i denhär 

studien, och den mäts på en Likert-skala från 1-5 (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid). 

Utgående från instrumentet bildades två summavariabler där den ursprungliga svarsskalan 

1-5 bibehölls, ena summavariabeln mäter struktur av måltider och den andra föräldrars 

tillåtande av barnets konsumtion av sockerhaltiga livsmedel/drycker. Summavariabeln 

struktur innehåller två frågor (b."Hur ofta har din familj haft regelbundna måltidstider?" 

och c."Hur ofta har din familj haft regelbundna mellanmålstider?") och Cronbach's 
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alfakoefficient för summavariabeln är .73. Summavariabeln tillåtande av sockrade 

livsmedel/drycker innehåller tre frågor (d."Hur ofta har du låtit ditt barn äta söta eller 

saltiga/feta mellanmål utan lov?", e."Hur ofta har du låtit ditt barn ta läskedryck eller saft 

på egen hand?" och f."Hur ofta har du gett ditt barn sötade drycker eller snacks då hon/han 

bett om dem?") och alfakoefficienten för summavariabeln var .66. Båda summavariablerna 

används som kontinuerliga i analyserna. 

 Fråga 15 är tagen ur Jacobson Vann et als (2011) frågebatteri som mäter 

förälderns upplevda hinder för en näringsrik kosthållning. Frågebatteriet innehåller sju 

påståenden och mäts på en Likert-skala från 1-3 (av annan åsikt, delvis av samma åsikt, av 

samma åsikt). I den här studien analyseras en av enkätfrågans sju påståenden (a. "Ibland 

får jag mitt barn att bete sig endast om jag lovar ge sötsaker eller annan mat som 

belöning."). Variabeln används som kontinuerlig i analyserna. 

4.2.4 Kostintag 

Fråga 23 är ett kostfrekvensformulär utvecklat specifikt för DAGIS-projektet, som 

kartlägger barnets kostintag för den senaste veckan. Frågan innehåller 26 matkategorier 

och föräldern anger både hur många gånger barnet ätit nämnda mat under den senaste 

veckan samt om konsumtionen varit daglig. Nio stycken av matkategorierna är frukt och 

grönsaker i olika former och de resterande 17 är sockrade livsmedel och drycker.  

 På basis av frågebatteriet för kostintaget bildades två summavariabler, en för 

den totala veckokonsumtionen av frukt och grönsaker och en för sockrade livsmedel. 

Summavariabeln för frukt och grönsaker innehåller fyra matkategorier (a."färska 

grönsaker"; b."tillredda grönsaker och konservgrönsaker"; e."färska frukter" och g."färska 

och frysta bär") som summerades för att ange hur många gånger i veckan barnet 

konsumerade livsmedel från dessa kategorier. Summavariabeln för sockrade 

livsmedel/drickor anger hur många gånger i veckan barnet konsumerade sockrade 

livsmedel/drycker och variabeln innehåller 15 matkategorier (j. bär/fruktkräm och 

saftsoppa (tillsatt socker); k. sylt, marmelad och sötat bredbart nötpålägg (tex. Nutella); l. 

smaksatt eller sötad mjölk-, soja-, mandel-, ris- och havredryck; m. smaksatt yoghurt, fil 

eller kvarg; n. pudding; o. glass; p. bär-, frukt- och chokladgröt; q. sockrade frukostflingor; 

r. söta kex och mellanmålskex; s. kakor, muffinsar, bullar, piråger och andra söta bakverk; 

t. sockrad saft; v. sockrad läskedryck; y. choklad; z. godis; ä. tillsatt socker, honung eller 

sirap (tex. i gröt, te, bär, yoghurt eller kvarg)). Summavariablerna för kostintaget används i 

analyserna som kontinuerliga. 
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4.3 Statistiska metoder  

De statistiska analyserna genomfördes med programmet IBM SPSS Statistics 22.0 för 

Macintosh. För den deskriptiva beskrivningen användes frekvenser, medeltal och median. 

Granskning av korrelationer mellan forskningsvariablerna gjordes med hjälp av Pearson's 

korrelationskoefficient för normalfördelade kontinuerliga variabler och Spearman's 

korrelationskoefficient för sneda kontinuerliga variabler. Existensen av korrelationer 

undersöktes för att utreda förutsättningar att genomföra mediationsanalyser. Före 

mediationsanalyserna beräknades också R2 för oberoende variablers förklaringsandel av 

beroende variabler med hjälp av lineär regression.  

 För att undersöka ifall studiens matpraktiker medierar sambandet mellan 

föräldrastilen och barnets kostintag (figur 4), utfördes en serie regressionsanalyser med 

Hayes Process-macro för SPSS (nerladdad 30.4.2015, från 

http://www.processmacro.org/download.html). Först beräknades föräldrastilens samband 

med barnets kostintag utan korrigering för de potentiella mediatorerna, dvs den totala 

effekten c. Sedan kalkulerades samma samband med korrigering för varje mediator skilt 

för sig, dvs den direkta effekten c'. Därutöver kalkulerades a för föräldrastilens samband 

med varje enskilda mediator och b för mediatorernas samband med kostintaget när 

föräldrastilen är kontrollerad. Slutligen beräknades den indirekta effekten ab och ett 95% 

konfidensintervall för varje mediator och kostintaget med korrigering av föräldrastilen. 

Denna effekt testades med hjälp av bootstrapping, som är en statistisk nonparametrisk 

metod och således inte förutsätter att analysvariablerna är normalfördelade. Bootstrapping 

går ut på att dra flera slumpmässiga sampel från datat och beräkna den indirekta effekten i 

varje sampel, och genom att repetera samplingen tusentals gånger kalkuleras styrkan av 

och konfidensintervallet för den indirekta effekten ab (Preacher & Hayes, 2008). Samtliga 

regressionsanalyser kontrollerades för informanternas kön och utbildningsnivå. Resultaten 

från regressionsanalyserna presenteras som ostandardiserade regressionskoefficienter och 

rapporteras enligt den modell som används i Lehto et als (2015) studie.  

 Beslut över eventuell förkastning av normalitetshypotesen fattades utgående 

från en grafisk granskning av studiens centrala variabler. Endast matbelöningsvariabeln 

klassades som så sned att den inte kunde analyseras med hjälp av parametriska test. 

Signifikansnivån för samtliga samband har lagts vid p < 0.05. 
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Figur 4  Mediationsmodellen för samband mellan föräldrastilen och barns kostintag. X är 

oberoende variabler, Y beroende variabler och M de matpraktiker som medierar 

sambandet. Rutt a står för sambandet mellan X och M och rutt b för sambandet mellan M 

och Y. Rutt c' är direkta effekten och rutt c den totala effekten mellan X och Y. 

 

4.4 Etik 

Deltagandet i undersökningen var frivilligt. Anonymitet garanterades genom hela 

forskningsförfarandet och det insamlade elektroniska datat var skyddat genom 

inloggningskoder som endast var tillgängliga för forskarna. Informanterna erbjöds även 

möjligheten att i efterhand ta kontakt per epost för att få sina svar raderade från 

undersökningen. 

5 Resultat  

I detta kapitel presenteras forskningsresultaten. Kapitlet börjar med en deskriptiv 

presentation av de för studien centrala variablerna. Sedan presenteras resultaten från 

korrelationsanalyserna mellan föräldrastilen, matpraktikerna och matvanorna. Därefter 

följer en genomgång av resultaten från regressionsanalyserna, där sambanden mellan 

föräldrastilen, matpraktikerna och kostintaget samt resultaten från mediationsanalyserna 

presenteras.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste forskningsresultaten.  

Värme 

Beteendekontroll 

Psykologisk kontroll 

(X) 

Struktur 

Tillåtande av socker 

Matbelöningar 

(M) 

Frukt och grönsaker 

Sockrade 

livsmedel/drickor 
 

(Y) c 

 

c' 

 

a b 

c' 
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5.1 Deskriptiva resultat 

I den här delen beskrivs samplet samt frekvenser och medeltal för föräldrastilen, 

matpraktikerna och kostintaget.  

5.1.1 Informanter 

På enkäten svarade 173 personer, 159 mammor, 10 pappor och 4 övriga vårdnadshavare 

(styvförälder, mor/farförälder). Medelåldern för informanterna var 36 år och medelåldern 

för barnen var 4 år. Största delen av informanterna var från södra Finland (56%) eller 

västra Finland (38.2%). Majoriteten av informanterna var i arbetslivet. Högt utbildade och 

ekonomiskt välbärgade var överrepresenterade i studiens sampel. Informanternas 

bakgrundsinformation presenteras närmare i tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av informanterna som fördelningar och medeltal 

  n=173,   

  n (%) M 

Informantens ålder 

 

36.08 

Barnets ålder 

 

4.31 

Familjeroll 

       Mammor 159 (91.9%) 

 Civilstånd 

       Gift/samboende 153 (88.4%) 

      Ogift 6 (3.5%) 

      Frånskild/separerad 13 (7.5%) 

 Utbildning 

       Grundskole-examen 3 (1.7%) 

      Student- eller yrkesexamen 25 (14.4%) 

      Lägre högskole-examen 57 (32.9%) 

      Högre högskole-examen 73 (42.2%) 

 Sysselsättning 

       Heltidsanställda 83 (48.0%) 

      Deltidsanställda 31 (17.9%) 

      På föräldraledighet 24 (13.9%) 

      Studerande 18 (10.4%) 

      Arbetslösa 9 (5.2%) 

 Hushållets årliga bruttoinkomster 

       < 25 001 12 (6.9%) 

      25 000-45 000 30 (17.4%) 

      45 001-70 000 51 (29.5%) 

      >70 000 56 (32.4%)   
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5.1.2 Föräldrastil 

Summavariabelns skala är 1-5, där ett högre värde anger en större förekomst av beteenden 

relaterade till ifrågavarande föräldrastilsdimension. Medelvärdet för dimensionen värme 

var hög hos informanterna (tabell 2). Medelvärdet för dimensionen beteendekontroll var 

något lägre och psykologisk kontroll fick det lägsta medelvärdet av de rapporterade 

dimensionerna.  

 

Tabell 2 Medelvärden för informanternas föräldrastilsdimensioner (n = 173) 

          

Variabel M s Md Variansvidd 

Värme (1-5) 4.48 0.37 4.5 3.40 - 5.00 

Beteendekontroll (1-5) 3.61 0.55 3.67 2.00 - 4.83 

Psykologisk kontroll (1-5) 2.39 0.64 2.25 1.00 - 5.00 

 

5.1.3 Matpraktiker  

Svarsskalan för summavariablerna struktur och tillåtande var 1-5, där ett högre värde 

betydde en större användning av ifrågavarande praktik. Matbelöningsvariabelns 

svarsalternativ varierade från 1-3, där ett högre värde angav större förekomst av 

matbelöningar i uppfostran. Informanterna rapporterade en hög förekomst av regelbundna 

måltidstider, medan de mera sällan tillät sina barn äta sockrade livsmedel/drycker eller 

använde godis/mat för att belöna barnets beteende (tabell 3).  

 

Tabell 3 Medelvärden för informanternas användning av matpraktiker (n = 173) 

Variabel M s Md Variansvidd 

Struktur av måltider (1-5) 4.24 .64 4.00 2.50 - 5.00 

Tillåtande av sockrade livsmedel/drycker (1-5) 1.66 .51 1.67 1.00 - 3.00 

Matbelöningar (1-3) 1.21 .48 1.00 1.00 - 3.00 

 

5.1.4 Kostintag 

Barnens konsumtion av frukt och grönsaker samt sockrade livsmedel och drycker 

rapporterades av föräldern som gånger per vecka. Variationen mellan informanterna i 

intaget av frukt och grönsaker var större än i variationen i sockerintaget (tabell 4).  
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Tabell 4 Barnens veckokonsumtion (gånger/vecka) av frukt, grönsaker och sockerhaltiga 

livsmedel (n = 173) 

          Per dag 

Variabel M s Md Variansvidd (M ÷ 7) 

Frukt & grönsaker 24.36 12.72 22 0-74 3.48 

Sockrade livsmedel 14.79 8.57 13 0-51 2.11 

 

5.2 Korrelationer mellan föräldrastil, matpraktiker och barns kostintag 

Föräldrastilsdimensionen värme korrelerade positivt med barns intag av frukt och 

grönsaker och negativt med det totala intaget av sockrade livsmedel (tabell 5). Värme 

förklarar 4.6% av variationen i frukt och grönsaksintaget och 4.2% av variationen i 

sockerintaget. Värme korrelerade negativt med användningen av matbelöningar och 

dimensionen förklarar 6.8% av matbelöningsvariabelns variation. 

 Psykologisk kontroll korrelerade positivt med tillåtande av sockerhaltiga 

livsmedel/drycker och användningen av matbelöningar. Dimensionen förklarar 5.6% av 

tillåtandevariabelns och 3.5% av matbelöningsvariabelns variation.  

 

Tabell 5 Korrelationskoefficienter (r, ρ) för föräldrastilens korrelationer med kostintaget 

och matpraktikerna 

  F & G Socker Struktur Tillåtande Matbelöning 

  (r) (r) (r) (r) (ρ) 

Värme 0.21** −0.21** 0.12 −0.09 −0.24** 

Bet.kontroll −0.11 0.10 0.04 0.11 0.06 

Psy.kontroll −0.09 0.14 −0.07 0.24** 0.17* 

*P < 0.05 

    **P < 0.01 

    ***P < 0.001 

    rPearsons korrelationstest, ρSpearmans korrelationstest 

 

  

Struktur korrelerade negativt med barnets intag av sockrade livsmedel/drycker. Variabeln 

förklarar 10.0% av sockerintaget (tabell 6). 
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 Förälderns tillåtande av sockrade livsmedel och drycker korrelerade positivt 

med barnets intag av sockrade livsmedel/drycker och negativt med intaget av frukt och 

grönsaker. Tillåtandevariabeln förklarar 2.4% av variationen i frukt- och grönsaksintaget 

och 12.9% av variationen i sockerintaget.  

 Användningen av matbelöningar korrelerade positivt med barnets intag av 

sockrade livsmedel/drycker och matbelöningsvariabeln förklarar 7.6% av variationen i 

sockerintaget. 

 

Tabell 6 Korrelationskoefficienter (r, ρ) mellan matpraktiker och kostintaget 

  F & G Socker 

 
Struktur (r) 0.13 −0.32*** 

 
Tillåtande (r) −0.16* 0.36*** 

 
Matbelöning (ρ) −0.05 0.26** 

 *P < 0.05 

  **P < 0.01 

  ***P < 0.001 

  rPearsons korrelationstest, ρSpearmans korrelationstest 

 

 

Föräldrastilen förklarar 6.5% av variationen i frukt- och grönsaksintaget. Matpraktikerna i 

sin tur förklarar 3.3% av variationen. Tillsammans förklarar föräldrastilen och studiens 

matpraktiker 9.0% av variationen i frukt- och grönsaksintaget. 

 Föräldrastilsdimensionerna förklarar 6.9% av variationen i sockerintaget. 

Matpraktikernas förklaringsgrad av sockerintaget är däremot 20.2%. Tillsamman förklarar 

föräldrastilen och matpraktikerna 22.5% av sockerintaget. 

5.3 Samband mellan föräldrastil, matpraktiker och barns kostintag 

I följande kapitel presenteras resultaten från en serie regressionsanalyser som utfördes för 

att utreda samband mellan föräldrastilen, matpraktikerna och kostintaget enligt 

forskningsfrågorna, samt för att testa ifall matpraktikerna medierar sambandet mellan 

föräldrastilen och kostintaget. Först presenteras föräldrastilens direkta och medierade 

samband till barns frukt och grönsaksintag. Därefter presenteras föräldrastilens direkta och 

medierade samband till barns intag av sockrade livsmedel/drycker. Slutligen sammanfattas 

de viktigaste forskningsresultaten.  
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5.3.1 Samband mellan föräldrastil, matpraktiker och intaget av frukt 

och grönsaker 

Ostandardiserade regressionskoefficienter för samband mellan föräldrastilen, potentiella 

mediatorerna (matpraktikerna) och barns veckointag av frukt och grönsaker presenteras i 

tabell 7. Värmedimensionen hade ett positivt samband med barns intag av frukt och 

grönsaker (tabell 7, rutt c). Varken beteende- eller psykologisk kontroll hade signifikanta 

samband med intaget av frukt- och grönsaker.  

 Föräldrastilen hade vissa samband med de enskilda mediatorerna (rutt a). 

Värmedimensionen hade ett negativt samband med matbelöningar, men inga signifikanta 

samband med struktur eller tillåtande. Psykologisk kontroll hade ett positivt samband med 

både tillåtande och matbelöningar, men inget signifikant samband med struktur. 

Beteendekontroll hade inga signifikanta samband med matpraktikerna. 

 De undersökta matpraktikerna hade inga signifikanta samband med frukt och 

grönsaksintaget då föräldrastilen var kontrollerad (rutt b). Matpraktikerna medierade inte 

sambandet mellan föräldrastilen och barns frukt- och grönsaksintag (a × b).  
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Tabell 7  

Ostandardiserade regressionskoefficienter (B) och 95% konfidensintervall för samband mellan föräldrastil, potentiella mediatorer och barns 

intag av frukt och grönsaker (FG) 

 

    

Totaleffekt,                      

c 
  

Direkteffekt,                  

c' 
  

 a 

  

b 

  

Mediationseffekt,                          

a x b 

  

B 95% CI 

 

B 95% CI 

 

B 95% CI 

 

B 95% CI 

 

B 95% CI 

                                

Värme -> FG 

 

  6.82* 1.53, 12.10 
            

Struktur 

    
  6.52* 1.23, 11.81 

 

  0.14 −0.12, 0.41 

 

2.07 −0.92, 5.08 

 

  0.30 −0.19, 1.80 

Tillåtande  

    
  6.64* 1.37, 11.91 

 

−0.06 −0.27, 0.15 

 

−3.03 −6.85, 0.79 

 

0.18 −0.40, 1.60 

Matbelöningar 

    
  6.89* 1.36, 12.42 

 

−0.37*** −0.56, −0.18 

 

0.19 −4.04, 4.41 

 

−0.07 −1.49, 1.18 

                
Beteendekontroll -> FG 

 

−2.44 −5.99, 1.12 
            

Struktur 

    
−2.63 −6.17, 0.92 

 

  0.07 −0.10, 0.25 

 

2.53 −0.51, 5.56 

 

  0.19 −0.20, 1.22 

Tillåtande  

    
−2.16 −5.72, 1.40 

 

  0.09 −0.05, 0.23 

 

−3.00 −6.89, 0.89 

 

−0.28 −1.15, 0.12 

Matbelöningar 

    
−2.33 −5.93, 1.26 

 

  0.10 −0.03, 0.24 

 

−0.98 −5.10, 3.15 

 

−0.10 −0.68, 0.24 

                
Psykologisk kontroll -> FG 

 

−1.90 −4.94, 1.13 
            

Struktur 

    
−1.71 −4.75, 1.32 

 

−0.08 −0.24, 0.07 

 

2.24 −0.81, 5.28 

 

−0.19 −1.10, 0.14 

Tillåtande  

    
−1.33 −4.47, 1.82 

 

  0.21*** 0.09, 0.32 

 

−2.79 −6.81, 1.23 

 

−0.58 −1.73, 0.14 

Matbelöningar 

    
−1.78 −4.90, 1.34 

 

  0.16** 0.05, 0.27 

 

−0.78 −5.00, 2.42 

 

−0.13 −0.86, 0.40 
  

 

   FG, frukt och grönsaker 

   Statistisk signifikansnivå för samband: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 

   Alla analyser kontrollerade för kön och utbildningsnivå 
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5.3.2 Samband mellan föräldrastil, matpraktiker och intaget av sockrade 

livsmedel och drycker 

Totala, indirekta och mediationseffekter mellan föräldrastilen och barns intag av sockrade 

livsmedel/drycker presenteras i tabell 8. Värmedimensionen hade ett negativt samband 

med intaget av sockrade livsmedel/drycker (tabell 8, rutt c). Varken beteende- eller 

psykologisk kontroll hade signifikanta samband med intaget av sockrade livsmedel och 

drycker. 

 Föräldrastilsdimensionerna värme och psykologisk kontroll hade signifikanta 

samband med en del av matpraktikerna (rutt a). Värmedimensionen hade ett negativt 

samband med matbelöningar, men inga signifikanta samband med varken struktur eller 

tillåtande av sockrade livsmedel/drycker. Psykologisk kontroll hade ett positivt samband 

med både tillåtande och matbelöningar, men inget signifikant samband med struktur. 

Beteendekontroll hade inga signifikanta samband med mediatorerna.  

 De undersökta matpraktikerna hade signifikanta samband med sockerintaget 

då föräldrastilsdimensionerna var kontrollerade (rutt b). Struktur hade ett negativt samband 

med sockerintaget, medan både tillåtande av sockrade livsmedel/drycker och 

matbelöningar hade ett positivt samband med sockerintaget när föräldrastilsdimensionerna 

var kontrollerade.  

 Tre medieringsmodeller uppvisade en signifikant indirekt effekt (a × b). 

Matbelöningar medierade sambandet mellan värme och barnets sockerintag (figur 5), samt 

psykologisk kontroll och barnets sockerintag (figur 6). När matbelöningsvariabeln var 

kontrollerad blev sambandet mellan värme och sockerintaget icke signifikant (rutt c') och 

sambandet mellan psykologisk kontroll och sockerintaget försvagades. Tillåtande av 

socker i sin tur medierade sambandet mellan psykologisk kontroll och barns sockerintag 

(figur 7). Sambandet mellan psykologisk kontroll och sockerintaget försvagades då 

tillåtandevariabeln var kontrollerad (rutt c'). 
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Tabell 8  

Ostandardiserade regressionskoefficienter (B) och 95% konfidensintervall för samband mellan föräldrastil, potentiella mediatorer och barns 

intag av sockrade livsmedel och drycker 

 

    

Totaleffekt,                           

c 
  

Direkteffekt,                       

c' 
   a   b   

Mediationseffekt,                

a x b 

    
B 

95% CI   
B 95% CI   B 95% CI   B 95% CI   B 95% CI 

                
Värme -> Socker 

 

−4.34* −7.87, −0.80 
            

Struktur 

    
−3.80* −7.22, −0.39 

 

  0.14 −0.12, 0.41 

 

−3.70*** −5.64, −1.76 

 

−0.54 −2.00, 0.34 

Tillåtande  

    
−4.01* −7.36, −0.66 

 

−0.06 −0.27, 0.15 

 

5.58** 3.15, 8.00 

 

−0.33 −1.73, 0.95 

Matbelöningar 

    
−2.63 −6.21, 0.95 

 

−0.37*** −0.56, −0.18 

 

4.62* 1.88, 7.35 

 

−1.71 −3.52, −0.61 

                
Beteendekontroll -> Socker 

 

  1.11 −1.27, 3.50 
            

Struktur 

    
  1.41 −0.88, 3.70 

 

  0.07 −0.10, 0.25 

 

−3.96*** −5.91, −2.00 

 

−0.30 −1.29, 0.38 

Tillåtande  

    
0.60 −1.67, 2.86 

 

0.09 −0.05, 0.23 

 

5.64*** 3.16, 8.11 

 

0.52 −0.26, 1.52 

Matbelöningar 

    
0.58 −1.73, 2.89 

 

0.10 −0.03, 0.24 

 

5.11*** 2.45, 7.76 

 

0.53 −0.03, 1.30 

                
Psykologisk kontroll -> Socker   1.96 −0.05, 3.98 

            
Struktur 

    
  1.65 −0.30, 3.59 

 

−0.08 −0.24, 0.07 

 

−3.74*** −5.69, −1.79 

 

  0.32 −0.27, 1.12 

Tillåtande  

    
  0.84 −1.15, 2.83 

 

  0.21*** 0.09, 0.32 

 

5.42*** 2.87, 7.97 

 

  1.12   0.45, 2.27 

Matbelöningar 

    
  1.19 −0.81, 3.18 

 

  0.16* 0.05, 0.27 

 

4.84*** 2.15, 7.53 

 

  0.78   0.27, 1.59 
  

 
Statistisk signifikansnivå för samband: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 

   Alla analyser kontrollerade för kön och utbildningsnivå 
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Figur 5  Sambandet mellan värme och barns sockerintag medieras via förälderns 

användning av matbelöningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6  Sambandet mellan psykologisk kontroll och barns sockerintag medieras via 

förälderns användning av matbelöningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7  Sambandet mellan psykologisk kontroll och barns sockerintag medieras via 

förälderns tillåtande av sockrade livsmedel/drickor.  
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5.4 Sammanfattning av resultaten 

Av de undersökta föräldrastilsdimensionerna var det endast värme som hade ett direkt 

samband med barns kostintag. Värmedimensionen hade ett positivt samband med barns 

intag av frukt och grönsaker samt ett negativt samband med barns intag av sockrade 

livsmedel och drycker. 

 Värmedimensionen hade ett negativt samband med användningen av 

matbelöningar, föräldrar som uppvisar mycket värme i barnuppfostran använde sig mera 

sällan av matbelöningar. Psykologisk kontroll i sin tur hade ett positivt samband med både 

matbelöningar och tillåtande av sockrade livsmedel/drycker. En hög användning av 

psykologisk kontroll i uppfostran verkade alltså öka på förälderns användning av 

matbelöningar och tillåtande matpraktiker beträffande barnets sockerkonsumtion. 

 Av matpraktikerna hade struktur ett positivt samband med intaget av frukt 

och grönsaker och ett negativt samband med intaget av sockrade livsmedel och drycker. 

Tillåtande av sockrade livsmedel och drycker hade ett positivt samband med sockerintaget 

och ett negativt samband med intaget av frukt och grönsaker. Matbelöningar hade ett 

positivt samband med sockerintaget. 

 Signifikanta indirekta effekter fanns i tre av studiens medieringsmodeller. 

Värmedimensionens samband med barnets sockerintag medierades via förälderns 

användning av matbelöningar. Sambandet mellan värme och sockerintaget blev 

ickesignifikant då matbelöningar var kontrollerade. Sambandet mellan psykologisk 

kontroll och sockerintaget medierades via matbelöningar och tillåtande av sockrade 

livsmedel/drycker. Sambandet mellan psykologisk kontroll och sockerintaget försvagades 

både då matbelöningsvariabeln och tillåtandevariabeln kontrollerades för.  

6 Diskussion 

Målet med studien var att undersöka enskilda samband mellan föräldrastil, matpraktiker 

och barns kostintag, samt att analysera huruvida sambandet mellan föräldrastilen och 

kostintaget går via föräldrars val av matpraktiker.  

 Av föräldrastilsvariablerna hade endast dimensionen värme samband med 

kostintaget. Värme hade ett positivt samband med intaget av frukt och grönsaker och ett 

negativt samband med sockrade livsmedel/drickor.  

 Däremot hade samtliga av studiens matpraktiker samband med kostintaget. 

Struktur hade ett positivt samband med frukt- och grönsaksintaget och ett negativt 

samband med sockerintaget. I motsats till struktur hade både matpraktikerna tillåtande och 
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matbelöningar ett positivt samband med sockerintaget, och tillåtande hade även ett negativt 

samband med frukt- och grönsaksintaget.  

 Föräldrastilensdimensionerna värme och psykologisk kontroll hade samband 

med matpraktikerna; värme hade ett negativt samband med användningen av 

matbelöningar medan psykologisk kontroll hade ett positivt samband med användingen av 

matbelöningar och med tillåtande av socker. Både värme- och psykologisk kontroll -

dimensionernas effekter på sockerintaget gick via användningen av matbelöningar. Utöver 

detta förmedlade förälderns tillåtande av socker även sambandet mellan psykologisk 

kontroll och sockerintaget. 

 Studiens resultat tyder på att värme har en gynnsam inverkan på barns 

matvanor. Det positiva sambandet mellan värme och barns intag av frukt och grönsaker är i 

linje med tidigare forskning, som även konstaterat att värme gynnar barns intag av frukt 

och grönsaker (Xu et al., 2013; Ray et al., 2013; Sleddens et al., 2014). Det negativa 

sambandet mellan värme och barns sockerintag får också stöd av tidigare forskning, som 

kopplat värme med ett minskat intag av näringsfattiga och energirika mellanmål (Boots et 

al., 2015).  

 Studier, som utgått ifrån föräldrastilstypologierna, har kopplat ihop den 

auktoritativa föräldrastilen med ökat frukt och grönsaksintag (Blissett & Haycraft, 2008) 

och den auktoritära föräldrastilen med ett minskat intag av frukt och grönsaker (Patrick et 

al., 2005), vilket i en viss utsträckning även stöder antagandet att värme är fördelaktigt för 

matvanorna. Att jämföra den här studiens resultat med typologiska undersökningar måste 

dock göras med ett visst förbehåll. Tidigare studier har nämligen kopplat den överseende 

föräldrastilen, som även karaktäriseras av värme, med ett mindre intag av näringsrik mat, 

större BMI (Hughes et al., 2005; Papaioannou et al., 2013) och ett högre intag av 

energifattiga livsmedel samt sockrade drycker (Hennessy et al., 2012), vilket tyder på att 

dimensionerna kan inverka olika i kombination med varandra än mätta separat.  

 En förklaring till det ökade frukt- och grönsaksintaget hos barn vars föräldrar 

hade höga värden på värmedimensionen kan vara att förälderns värme mot barnet bildar ett 

tryggt interaktionsklimat, där barnet kan ha lättare att pröva nya smaker och uppleva 

måltiden som en positiv upplevelse. Detta kan i sin tur bidra till att smakerna i framtiden 

får positiva associationer, som sedan påverkar barnets matpreferenser. Ett större intag av 

näringsrik mat kan även leda till att barnet inte är lika benäget att kräva sockrade 

livsmedel/drickor på grund av hunger, vilket kunde förklara en del av det minskade 

sockerintaget. Tidigare forskning pekar även på att ett högt intag näringsämnen har 
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samband med ett lägre intag sockrade livsmedel hos barn under skolåldern (Erkkola et al., 

2009). 

 Av studiens matpraktiker hade endast struktur gynnsamma effekter på barns 

matvanor. Struktur hade ett positivt samband med intaget av frukt och grönsaker och ett 

negativt samband med intaget av sockrade livsmedel/drycker. Mekanismen bakom detta 

kan vara att regelbundna måltider främjar kostkvaliteten genom att minska på småätande 

och konsumtionen av mellanmål, som sällan är lika mångsidiga som en måltid. En 

planerad måltid innehåller troligtvis mera frukt/grönsaker och mindre 

sockrade/processerade råvaror än ett mellanmål. Tolkningen får även en del stöd av 

tidigare forskning, som visar att gemensamma familjemåltider och morgonmål skyddar 

barn mot övervikt (Veugelers & Fitzgerald, 2005; Szajewska & Ruszczynski, 2010) samt 

främjar frukt och grönsaksintaget på lång sikt hos äldre skolbarn (Ray & Roos, 2012). Det 

är dock värt att anmärka att studiens samband mellan ett regelundet måltidsmönster och ett 

mera näringsrikt kostintag även kan bero på att de föräldrar, som anser det viktigt att 

upprätthålla regelbundna måltidstider, kan ha olika standarder för måltidsinnehållet än de 

som i mindre utsräckning håller fast vid bestämda måltidstider.  

 Föräldrars tillåtande av sockrade livsmedel/drycker hade i studien samband 

med barns mindre näringsrika kostintag; denna matpraktik både minskade på frukt- och 

grönsaksintaget samt höjde på sockerintaget. I samma riktning pekar även Ray et als 

(2013) studie, som konstaterade ett samband mellan ett lågt antal 

strukturerande/begränsande matpraktiker, ett större intag av näringsfattiga livsmedel och 

ett mindre intag av näringsrika livsmedel hos barnet. De barn, vars föräldrar hade väldigt 

lite regler kring mat, hade alltså ett mindre näringsrikt kostintag (Ray et al., 2013). I 

Sleddens et als (2014) studie hade matbegränsningar samband med ett lägre intag av 

läskedrycker och ett högre intag av vatten, vilket även tyder på att existensen av regler för 

konsumtionen av vissa livsmedel kan gynna barns kostintag. Det kan te sig närmast 

självklart att föräldrars tillåtande praktiker kring socker höjer på sockerintaget, men 

tidigare forskning har inte varit entydig kring denna verkan. Matbegränsningar har även 

haft samband med ett större intag av näringsfattiga/energirika mellanmål och ett mindre 

intag av näringsrika mellanmål (Boots et al., 2014), samt ett ökat intag av de förbjudna 

livsmedlen i situationer där barnet får äta fritt (Fisher & Birch, 1998; Savage et al., 2007).  

 Orsakerna bakom matbegränsningars närmast motstridiga verkan kan vara 

flera. En förklaring kan ligga i hur begränsningen definieras; det finns troligtvis en skillnad 

mellan att begränsa konsumtionen av sockrade livsmedel/drycker som finns tillgängliga 
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och att låta bli att ha ifrågavarande produkter i hemmet/inom synhåll för barnet. Forskning 

som gjort skillnad mellan direkt och indirekt matbegränsing har även konstaterat att 

indirekt matbegränsning bättre serverar sitt syfte (Collins et al., 2013; Boots et al., 2014). 

En annan förklaring kan ligga i strängheten av en begränsning. Ett totalförbud av socker 

kan leda till en motreaktion och ohämmat ätande hos barnet när det förbjudna väl är 

tillgängligt, medan en fullständig brist på begränsningar ökar på tillfällen att konsumera 

socker, som barn ändå har en inbyggd benägenhet att tycka om. Därför kunde en medelväg 

vara det som bäst stöder utvecklingen av barns matvanor. I den här studien definierades 

tillåtande som förälderns tendens att ge barnet sockrade livsmedel/drycker då denne krävde 

dem, samt att tillåta barnet ta av ifrågavarande produkter på egen hand. En förälder som 

fick höga värden på tillåtande hade således närmast inga begränsningar på barnets 

sockerintag, medan en förälder som nekade till alla påståendena inte kan klassas som 

extremt sträng, utan snarare som måttligt begränsande. Detta kan förklara varför bristen av 

matbegränsingar i den här studien hade ogynnsamma effekter på barns kostintag. Vidare 

har en longitudinell studie (Ray & Roos, 2012) uppmärksammat att en större mängd regler 

och rutiner kring mat skyddar äldre skolbarns matvanor från att utvecklas i en negativ 

riktning, vilket ytterligare stöder tolkningen att barn vars föräldrar begränsar sockerintaget 

även i framtiden har ett mera näringsrikt kostintag.  

 Föräldrars användning av mat som belöning hade i den här studien samband 

med barns högre sockerintag, och detta samband har även konstaterats i tidigare forskning 

(Sleddens et al., 2014). Matbelöningar kan höja på barns sockerintag både på kort sikt, om 

belöningen består av sockrade livsmedel och således ökar på tillfällen att konsumera 

socker, samt på lång sikt, genom att påverka barns matpreferenser. Tidigare forskning har 

konstaterat att barnets preferenser för den mat som används som belöning ökar (Savage et 

al., 2007), vilket kan bero på att barnet kopplar ihop ifrågavarande livsmedel med positiva 

känslor av att vara uppskattad och omhändertagen. En konsumtion av dessa livsmedel kan 

sedan senare i livet användas för att återuppleva de associerade positiva känslorna (Lupton, 

1994; Locher et al., 2005), som i sin tur kan leda till ett förhöjt intag. Medelåldern för 

barnen i den här studien var dock endast 4 år, vilket innebär att de inte ännu är fria att göra 

egna matval baserade på preferenser. Sambandet mellan matbelöningar och sockerintaget 

möjliggör därför främst tolkningar om matpraktikens kortsiktiga effekter. Det är alltså 

sannolikt att det förhöjda intaget i detta fall förklaras främst med ökad tillgänglighet, men 

även av att användningen av matbelöningar kan lära barnet att oftare kräva dessa 

livsmedel, vilket ytterligare ökar på intaget.  
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 Värme hade i den här studien ett negativt samband med användningen av 

matbelöningar. Föräldrar med högre värden på värmedimensionen har på basen av denna 

studie en mindre tendens att belöna barnets beteende med mat. Vidare förmedlade 

användningen av matbelöningar värmets samband med barns sockerintag, vilket betyder att 

det lägre sockerintaget hos barn vars föräldrar uppvisade hög värme förklaras genom att 

dessa föräldrar i mindre utsträckning använde matbelöningar i uppfostran. I likhet med 

denna studie har även Sleddens et al. (2014) länkat värme med en mindre användning av 

matbelöningar, men inga tidigare studier har undersökt huruvida värmets inverkan på barns 

sockerintag går via användningen av matbelöningar.  

 På basen av denhär studien påverkar förälderns värme inte barnets 

sockerintag direkt, utan genom att barnet inte exponeras för en matpraktik vars inverkan på 

matvanorna är ogynnsam. Liknande mekanismer har även konstaterats i tidigare forskning 

(Boots et al., 2015), vilket stöder tolkningen att föräldrastilen påverkar valet av 

matpraktiker och dessa i sin tur har följder för barns matvanor. I Boots et als (2015) studie 

förklarade avsaknaden av direkt matbegräsning delvis sambandet mellan förälderns höga 

värden på värmedimensionen och ett mera näringsrikt kostintag hos barnet. En föräldrastil 

som präglas av hög värme verkar alltså vara okompatibel med vissa matpraktiker, i Boots 

et als. (2015) studie med direkt matbegränsning och i den här studien med användningen 

av matbelöningar. Att erbjuda mat i gengäld för önskat beteende, är en praktik där 

föräldern vill styra barnets beteende utan att barnet behöver förstå varför ett visst beteende 

är önskvärt. Detta kanske inte passar ihop med den öppna kommunikation som 

karaktäriserar ett interaktionsklimat som präglas av hög värme. En förälder, som har ett 

barncentrerat förhållningssätt till uppfostran, är troligtvis mindre benägen att använda sig 

av sådana praktiker som endast eftersträvar lydnad och lär barnet att reglera sitt beteende 

enligt yttre kriterier. 

 På basen av den här studien påverkar psykologisk kontroll barns kostintag i 

en mindre näringsrik riktning, och denna påverkan förmedlas av matpraktikerna tillåtande 

av sockrade livsmedel/drickor och matbelöningar. Föräldrar med höga värden av 

psykologisk kontroll hade mera tillåtande praktiker beträffande konsumtionen av sockrade 

livsmedel/drickor och använde sig oftare av matbelöningar, vilket i sin tur höjde på barns 

sockerintag. Psykologisk kontroll har i tidigare forskning länkats med ett lägre fruktintag 

(Rodenburg et al., 2012) och högre BMI hos barn i skolåldern (Rodenburg et al., 2011), 

vilket ytterligare stöder antagandet att dimensionen påverkar matvanorna ogynnsamt. 
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Föräldrastilsdimensionens samband med matpraktiker och yngre barns matvanor har 

däremot inte utforskats tidigare.  

 Det som karaktäriserar psykologisk kontroll, är att föräldern försöker utöva 

inflytande över barnet genom att påverka dess känslor istället för att fokusera på barnets 

beteende (Aunola, 2005). Ett argument för varför barnet inte ska bete sig på ett visst sätt, 

kan då vara att föräldern blir ledsen och besviken, eller att föräldern tycker mindre om 

barnet om denne beter sig illa. Föräldern strävar efter att minska ett oönskat beteende hos 

sitt barn genom att framkalla känslor av skuld eller rädsla för att bli övergiven, och 

resonerar inte med barnet kring varför ett beteende är önskvärt eller inte. En dylik 

uppfostran, som främst baserar sig på förälderns och barnets känslor, är troligtvis mera 

inkonsekvent och impulsiv än en uppfostran som baserar sig på bestämda rutiner och 

gränser. Detta kunde till en del förklara avsaknaden av begränsningar för 

sockerkonsumtionen, som den här studien förknippade med psykologisk kontroll, eftersom 

nämnda begränsning snarare innebär en förutbestämd regel baserat på principer än en 

reaktiv praktik baserad på känslor.  

 Höga värden av föräldrastilsdimensionen psykologisk kontroll verkar på 

basen av den här studien göra föräldrar mera benägna att använda matbelöningar. 

Resultatet får även en del stöd av tidigare forskning, Sleddens et al. (2014) har identifierat 

ett samband mellan föräldrastilsdimensionen tvingande kontroll och både instrumentell och 

emotionell matanvändning. Tvingande kontroll är en bredare dimension än psykologisk 

kontroll och innefattar förutöm psykologisk kontroll även auktoritär kontroll och fysisk 

bestraffning, vilket gör att studiernas resultat inte är helt jämförbara sinsemellan.  

 Det som kan göra att föräldrar med höga värden av psykologisk kontroll 

lättare använder matbelöningar, kan vara att ifrågavarande matpraktik är på kort sikt ett 

ganska effektivt sätt att få barnet att bete sig utan att föräldern behöver resonera med 

barnet. Barnet behöver inte alls förstå varför något belönas, utan endast göra det som i 

stunden efterfrågas i utbyte för godbiten. Kortsiktigt kan matbelöningar göra en krånglig 

situation trevlig, barnet blir glatt av belöningen och föräldern är nöjd då barnet beter sig 

enligt dennes önskemål. Att åstadkomma samma sak utan matbelöningar skulle kräva både 

mera tid i anspråk och säkerligen flera negativa emotionella utfall för en förälder vars 

primära kontrollstrategi är psykologisk kontroll. Det måste dock anmärkas att samtliga 

förklaringar för studiens samband mellan föräldrastilsdimensionerna och matpraktikerna är 

endast spekulation, eftersom det inte existerar forskning i bakomliggande orsaker för 

ifrågavarande dimensioners länkar med valet av matpraktiker. 
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6.1 Studiens styrkor och svagheter 

I följande kapitel granskas studiens sampel och forskningsmetoder, i syfte att bedöma 

trovärdigheten av studiens resultat. Först diskuteras spridningen i samplet, sättet som 

insamlingen gjordes på och studiens forskningsfrågor, varefter det följer en genomgång 

över hur datat analyserades.   

6.1.1 Granskning av samplet, insamlingsmetoden och mätinstrumenten 

En av studiens begränsningar är att samplet var homogent vad beträffar kön, utbildnings- 

och inkomstnivå. Detta gör resultatens generaliserbarhet tvivelaktig, eftersom 

föräldrastilen, matpraktikerna och deras inverkan på barnets beteende kan variera både 

mellan olika socioekonomiska och etniska grupper (Patrick et al., 2013) och mellan 

mammor och pappor (Blissett & Haycraft, 2008). Resultatens likheter  med tidigare 

forskning pekar dock på att vissa allmänna regelbundenheter även kan existera oberoende 

av nämnda bakgrundsvariabler. Det som var mera problematiskt var att informanterna var 

relativt homogena även i de undersökta forskningsvariablerna, det vill säga att variationen i 

föräldrastilen, matpraktikerna och barnets kostvanor inte var så stor. Trots att spridningen i 

forskningsvariablerna var liten, lyckades studien ändå få fram flera statistiskt signifikanta 

samband, vilket tyder på att dessa samband torde vara mycket robusta.  

 En orsak till liknande svar mellan informanterna kan bero på försköning av 

de egna svaren och positiv minnesbias, eftersom forskningen behandlar relativt känsliga 

frågor vars svar lätt kan tänkas innehålla "rätt" och "fel" svar. Variablernas homogenitet 

syntes speciellt tydligt i det höga medeltalet i föräldrastilsdimensionen värme, det låga 

medelvärdet för matpraktikerna tillåtande och matbelöningar, höga medelvärdet för 

struktur samt i den stora andelen barn som rapporterades äta rikligt med frukt och 

grönsaker samt nästan inget socker. En annan orsak till den låga variationen kan vara att 

deltagandet i undersökningen var frivilligt och byggde på informanternas egen aktivitet. 

Detta kan ha lett till att just de föräldrar, som var färdigt mycket engagerade i barns 

välmående och hälsobeteenden, valde att svara på enkäten. Enkäten var också relativt lång, 

så man kan även tänka sig att endast de mest motiverade föräldrarna orkade slutföra 

enkäten, vilket ytterligare bidrar till en snedvridning i samplet.  

 Förutom de ovan beskrivda orsakerna till snedvridningen, bör man även 

analysera huruvida de använda mätinstrumenten inte lyckades ge önskad variation. Av 

föräldrastilsfrågebatteriet gjordes ingen faktoranalys i valideringssyfte, utan man utgick 
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ifrån en färdig struktur. Detta bedömdes som helt befogat eftersom samtliga 

summavariabler hade tillfredsställande Cronbach's alpha (Field, 2013) och frågebatteriet 

har validerats tidigare (Aunola & Nurmi, 2005). Frågebatteriet var dock relativt kort, vilket 

kan ha bidragit till att variationen inte blev så stort i ett sampel som var så litet och 

homogent som detta. Beteendekontroll hade i studien endast icke-signifikanta samband 

med matpraktikerna och kostintaget, som samtliga var likriktade med de samband som 

psykologisk kontroll hade med nämnda variabler. Antingen ett mera utförligt 

mätinstrument eller sedan ett större eller mera heterogent sampel kunde kanske bättre ha 

fått fram skillnaderna i de två olika kontrolltyperna.  

 Vad beträffar det höga medelvärdet av dimensionen värme, kan 

värmepåståenden ha varit svåra att svara negativt på, eftersom informanterna alltför tydligt 

har kunnat ana vilka svar som var mera socialt acceptabla än andra. Få som vill 

upprätthålla en positiv självbild av sig själva som föräldrar väljer till exempel att svara 

nekande på påståendet "jag visar mitt barn ofta att jag älskar henne/honom". Förutom att 

vara tydligt indelade i mera och mindre socialt acceptabla alternativ, var dessutom flera av 

föräldrastilspåståendena väldigt generella, vilket gör det möjligt för informanterna att svara 

mindre sanningsenligt utan att själv bli medvetna över dissonansen mellan svaret och 

verkligheten. Mera specifika påståenden kunde göra det svårare för informanter att vara 

oärliga utan att själva varsebli det. 

 I studien analyserades tre olika matpraktiker, av vilka endast struktur kunde 

tänkas vara en positiv matpraktik medan både tillåtande av sockrade livsmedel/drickor och 

matbelöningar snarare var negativa. Av de kartlagda matpraktikerna framkom det troligtvis 

ganska tydligt för informanterna vilken som var positiv och vilka som var negativa, vilket 

kan till en del ha bidragit till att struktur hade ett så pass mycket högre medelvärde än både 

tillåtande av socker och matbelöningar. Denna begränsning existerar givetvis alltid då 

ifrågavarande matpraktiker undersöks, men med en bredare kartläggning av olika typer av 

matpraktiker kunde effekten eventuellt försvagas, då det inte skulle framkomma lika 

tydligt vilka matpraktiker som är positiva och vilka som är negativa. Att inkludera flera 

positiva matpraktiker kunde även ha bidragit till en större förståelse av sambanden mellan 

föräldrastilen och kostintaget. Studien identifierade mediationseffekter endast för de 

negativa matpraktikerna, och på basen av dessa kan man inte dra slutsatser kring huruvida 

även positiva matpraktiker medierar sambandet mellan föräldrastilen och barns matvanor. 

En tidigare studie (Boots et al., 2015) har identifierat mediationseffekter för indirekt 
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matbegränsning, vilket dock tyder på att även positiva matpraktiker kan fungera som 

mediatorer.  

 Både föräldrastil- och matpraktikersvariablerna mättes på en Likert-skala, 

vilket vanligtvis klassas som ordinalskala på grund av de kvalitativa skillnaderna mellan 

svarskategorierna (Denscombe, 2010). För att kunna genomföra studiens analyser, bildades 

därför summavariabler och dessa behandlades som kontinuerliga variabler. Detta innebär 

att det inte i studien beaktades att avstånden mellan de olika svarskategorierna kan ha varit 

olika, vilket inte är helt verklighetstroget. Man kunde till exempel tänka sig att skillnaden 

mellan svarsalternativen "aldrig" och "sällan" är större än skillnaden mellan "sällan" och 

"ibland", fastän dessa numeriskt sett är på lika avstånd från varandra. Trots de nämnda 

nackdelarna med bildandet av summavariabler, bedömdes det ändå nödvändigt för att 

kunna besvara forskningsfrågorna, och de kvalitativa skillnaderna som gick förlorade 

ansågs inte vara av avgörande betydelse. Reliabiliteten av summavariablerna 

kontrollerades med hjälp av Cronbach's alpha och samtliga summavariabler hade 

tillfredsställande reliabilitet (Field, 2013).   

6.1.2 Granskning av analysmetoden   

Den här studien undersökte föräldrastilen från en dimensionell synvinkel, vilket gjorde det 

möjligt att granska hur värme, beteendekontroll och psykologisk kontroll oberoende av 

varandra inverkar på valet av matpraktiker och barns kostintag. Fördelen med detta 

förfarande är att tolkningen av resultaten är tydligare än om två olika dimensioner slås ihop 

till en föräldrastilstypologi, eftersom det då är svårt att veta vilkendera dimension i 

föräldrastilstypen som inverkar kraftigare på den undersökta variabeln. På basen av den här 

studien kan man konstatera att värme har gynnsamma effekter på barns kostintag, medan 

psykologisk kontroll har ogynnsamma effekter på barns kostintag. Forskning som tyder på 

att den auktoritativa föräldrastilen inverkar positivt på barns matvanor (Blissett & 

Haycraft, 2008; Patrick et al., 2005) kan däremot inte specifiera huruvida värme eller 

kontroll primärt bidrar till den positiva effekten. Problemet med typologier är också att de 

är konstgjorda grupperingar baserade på bestämda gränsvärden, och att alla föräldrar inte 

passar tydligt in en kategori. Nackdelen med det dimensionella förhållningssättet är i sin 

tur att den inte beaktar olika dimensioners kombinerade effekter, utan granskar 

dimensionerna endast i isolation. Detta är även konstgjort eftersom de olika 

föräldrastilsdimensionerna i praktiken ändå verkar samtidigt och bildar tillsammans en 

unik uppfostringsmiljö.  
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 En av studiens styrkor är att det existerar endast lite forskning i ämnet och 

därför medför resultaten ny kunskap i hur föräldrastilen, matpraktikerna och barns 

kostintag samverkar. En orsak till varför mediation inte har utforskats mera i samband med 

föräldrastilen och barns matvanor, kan vara att den klassiska mediationsanalysmetoden, 

Baron och Kenny's (1986) fyrstegsmodell, kräver ett signifikant samband mellan 

förklarande variabel och slutvariabel före en eventuell mediation kan utredas. Under de 

senaste åren har dock kravet på en signifikant direkt effekt i mediationstestning allt mera 

kritiserats och det finns även stöd för antagandet att kravet kan leda till missvisande 

resultat i teoritestning, eftersom man alltför lätt förkastar hypoteser som kunde vara 

gällande (Rucker, Preacher, Tormala & Petty, 2011). Både kravet på en signifikant direkt 

effekt och en överbetoning av full mediation på bekostnad av partiell mediation, kan då 

hindra teoriutvecklingen genom att forskare missar på basis av teorin antagna samband i 

sitt data (Rucker et al., 2011). Denna risk kan anses speciellt stor inom forskning i 

föräldrastil, matpraktiker och matvanor, eftersom starka samband mellan föräldrastilen och 

matvanorna sällan förekommer. I både denna och Boots et als (2015) studie skulle en del 

av de upptäckta mediationsmodellerna inte ha identifierats om fyrstegsmodellen skulle 

använts istället för bootstrapping, vilket tyder på att Baron och Kenny's (1986) 

analysmetod inte är särskilt lämplig för att utreda dessa samband. 

 I studien undersöktes de enskilda mediatorernas inverkan på matvanorna var 

och en skilt för sig. Det kunde ha varit mera verklighetstroget att inkludera alla mediatorer 

samtidigt i analyserna, eftersom dessa i praktiken ändå existerar parallellt i familjernas 

vardag. Att analysera de potentiella mediatorena en åt gången bedömdes dock i den här 

studien som ett adekvat förfaringssätt, på grund av både samplets storlek och de mediatorer 

som analyserades. Studiens n bedömdes vara för litet för att göra analyser där varje 

mediator kontrollerades för, eftersom denna kontrollering skulle ha gjort det svårare att få 

fram mediationseffekterna. De matpraktiker som undersöktes som eventuella mediatorer 

var dessutom sinsemellan relativt olika, och bedömdes således inte på avgörande sätt 

påverka varandra. 

 Slutligen måste det ännu betonas att studien var en tvärtsnittsundersökning. 

Detta betyder att de funna sambanden mellan studiens variabler inte avslöjar riktningen för 

påverkan. Föräldrastilen anses allmänt beskriva en relativt bestående egenskap hos 

föräldern (Aunola, 2005; Savage et al., 2007), vilket dock stöder antagandet att stilen 

snarare påverkar valet av matpraktiker och barns kostintag än tvärtom. Utöver detta, kan 

man på basen av tidigare forskning även anta att en stor del av sambanden mellan studiens 
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matpraktiker och kostintaget förklaras genom att praktiken påverkar barnet (Birch et al., 

1982; Puhl & Schwartz, 2003; Veugelers & Fitzgerald, 2005; Savage et al., 2007; 

Szajewska & Ruszczynski, 2010; Ray & Roos, 2012). Fastän denna riktning för påverkan 

verkar mera sannolik, kan man ändå inte utesluta påverkan till motsatt riktning också, 

genom att barnets egenskaper, som till exempel neofobi, känslighet för olika smaker, aptit 

och styrkan av kroppens belöningssystem kan påverka både kostintaget och reaktionerna 

till olika matpraktiker (Birch, 1999; Larsen et al., 2015). 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida studier i föräldrastil, matpraktiker och barns matvanor skulle dra nytta av ett 

större och mera allmänt representativt sampel ifråga om bakgrundsvariabler, eftersom detta 

skulle möjliggöra en jämförelse mellan föräldrar med olika bakgrund. En 

rekryteringsprocess som inte i lika stor grad bygger på frivillighet och informanternas 

personliga engagemang, såsom var fallet med denna studie, skulle troligtvis leda till ett 

mera heterogent sampel. Studier borde fokusera på att även rekrytera pappor i 

undersökningar, eftersom de flesta studierna i ämnet har haft mest mammor som 

informanter. Därutöver vore det viktigt med sådan forskning som innefattar båda av de 

undersökta barnens föräldrar, för att utreda hur föräldrarnas individuella föräldrastilar i 

kombination med varandra inverkar på barnet. Det finns fortfarande ingen kunskap om 

huruvida det är mera optimalt för barnet om föräldrarna har sinsemellan likadana eller 

olika föräldrastilar, samt ifall någon särskild föräldrastilstyp dominerar över en annan i de 

fall då dessa skiljer sig mellan föräldrarna. 

 De mätinstrument som används för att kartlägga föräldrastilen borde göra 

tydlig skillnad mellan beteende- och psykologisk kontroll, eftersom forskningen tyder på 

att dessa har sinsemellan olika inverkan på barns matvanor (Philips et al., 2014; Sleddens 

et al., 2014). Frågorna i mätinstrumentet borde även formuleras så att den förvrängning av 

svaren, som främst orsakas av positiv bias, skulle vara så liten som möjligt. Detta kunde 

åstadkommas genom att göra frågorna mindre generella och mera situationsspecifika, 

varmed informanterna skulle ha svårare att svara att de gjort något de inte har eller 

tvärtom. Speciellt värmepåståenden kan vara sådana som flera kan ha svårt att svara 

nekande på om de är generellt hållna. 

 Det skulle behövas en bredare kartläggning av olika matpraktikers funktion 

som mediatorer av sambandet mellan föräldrastilen och matvanorna. Detta skulle fördjupa 
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vår kunskap inom alla de sätt på vilka föräldrastilen kan påverka utvecklingen av barns 

matvanor. Som mediatorer borde man även utforska positiva matpraktiker, eftersom en 

förståelse av dessa gynnsammare rutter av samverkan kunde erbjuda ett mera konstruktivt 

underlag för interventioner än kännedom om endast negativa påverkningsrutter. I 

mediationsanalyserna borde man inkludera flera mediatorer på samma gång, då de kan 

tänkas förstärka eller försvaga varandras effekter, eftersom detta är vad som händer i 

praktiken då föräldrar använder sig av flera olika matpraktiker. Vidare skulle det vara 

viktigt att utforska dessa samband i longitudinella studier, eftersom dessa kunde både 

belysa riktningen av påverkan och erbjuda kunskap över hur matvanorna utvecklas över en 

längre tid. Detta i sin tur skulle möjliggöra en jämförelse av hur olika föräldrastilar och 

matpraktiker inverkar på lång sikt. 

 Studier som fokuserar på barns matvanor borde även utforska de egenskaper 

hos barnet som kan påverka kostintaget och föräldrars val av matpraktiker, så som till 

exempel barnets kön, temperament, neofobi och aptit. Som slutvariabler kunde man även 

ha andra än barns kostintag och BMI, så som till exempel matpreferenser och 

självreglering, eftersom även dessa kan påverka matvanorna på lång sikt. En bredare 

kartläggning av både barnets egenskaper och olika aspekter av matbeteendet skulle bidra 

till en djupare bild av de faktorer som påverkar utvecklingen av matvanorna. 

 Det finns inga studier som skulle belysa bakomliggande orsaker till samband 

mellan föräldrastilen och matpraktikerna. För att bättre förstå de mekanismer, genom vilka 

föräldrastilen kopplas till valet av matpraktiker, borde man utreda varför en viss stil gynnar 

somliga matpraktiker på bekostnad av andra. Detta vore speciellt viktigt i de fall där 

föräldrastilen påverkar matvanorna ogynnsamt genom valet av negativa matpraktiker, 

såsom var fallet med psykologisk kontroll i denna studie. Föräldrar med sinsemellan olika 

föräldrastilar skiljer sig sannolikt från varandra i  även andra personliga egenskaper, som 

kan påverka hur de är som uppfostrare. Föräldrar som till en hög grad använder sig av 

psykologisk kontroll, som är en ytterst manipulativ form av maktutövning, kanske skiljer 

sig från föräldrar med en varm föräldrastil i fråga om till exempel empatiförmåga, 

självförtroende och eget välmående. Att identifiera bakomliggande faktorer som kan göra 

det svårare för personer att utvecklas som uppfostrare, kunde erbjuda en ökad förståelse i 

hur dessa föräldrar bäst kunde stödas i att utveckla sina uppfostringsstrategier åt ett mera 

konstruktivt håll.  

 Forskningen tyder på att de direkta sambanden mellan föräldrastilen och 

barns matvanor är relativt svaga (Sleddens et al., 2014), men att föräldrastilen även kan 
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moderera de använda matpraktikernas inverkan på barns matvanor (van der Horst et al., 

2007; Papaioannou et al., 2013; Ray et al., 2013; Sleddens et al., 2014). 

Moderationseffekten bygger på antagandet att föräldrastilen bildar ett särskilt 

interaktionsklimat mellan förälder och barn, som i sin tur påverkar hur barnet reagerar på 

olika matpraktiker. Hittils har ingen studie i föräldrastil, matpraktiker och matvanor 

utforskat både mediation och moderation samtidigt. I denna studie utreddes mediation, 

men detta betyder inte att moderation inte kunde förekomma i sammanhanget. Forskning 

kring föräldrastilens moderationseffekt tyder på att den auktoritära stilen påverkar 

utgången av matpraktiker mera negativt jämfört med den auktoritativa stilen (Musher-

Eizenman & Holub, 2006; Kremers et al., 2013; Patrick et al., 2013; Sleddens et al., 2013), 

och dessa dimensioner skiljer sig ifrån varandra i mängden värme som föräldern uppvisar 

gentemot sitt barn. Om denna effekt skulle gälla även i denna studie, kunde hög värme 

förutom att minska på föräldrars användning av matbelöningar, ytterligare göra att denna 

praktik inte påverkar barnet lika negativt. Föräldrastilsdimensionen kunde då påverka 

barns matvanor både genom valet av matpraktiker och genom att inverka på utgången av 

dessa matpraktiker, vilket gör mediationen och moderationen ömsesidigt förstärkande. 

Föräldrastilen kan alltså ha en betydlig inverkan på barns matvanor, fastän den sällan har 

starka direkta samband med dessa. Därför vore det viktigt att ytterligare utforska dessa 

modeller av samverkan mellan föräldrastilen, matpraktikerna och matvanorna.  

 

6.3 Avslutning 

Den här studien identifierade, trots det homogena samplet, flera samband mellan 

föräldrastilen, matpraktikerna och barns kostintag, vilket tyder på att dessa samband är 

robusta. Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse över hur föräldrastilen kan påverka 

barns matvanor genom att belysa hur matpraktikerna förmedlar sambandet mellan 

föräldrastilen och kostintaget. Dessa effekter tyder på att mediation är en modell för 

samverkan som inte borde förbises i fortsättningen. På basen av den här studien har 

föräldrastilsdimensionerna värme och psykologisk kontroll sinsemellan motsatt inverkan 

på barns sockerintag, i och med att stilarna associeras med olika matpraktiker. 

Användningen av matbelöningar och tillåtande praktiker för sockerkonsumtionen var mera 

förekommande för föräldrar med höga värden av psykologisk kontroll, och dessa 

matpraktiker var förknippade med ett större sockerintag.  
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 Den här studien gjordes i samband med DAGIS-projektet, vars målsättning är 

att främja 3-6 -åriga daghemsbarns hälsa genom en intervention inom multipla 

omgivningar. Ett av projektets syften är att även identifiera modifierbara faktorer som 

bidrar till barns hälsobeteenden, eftersom dessa kan användas som mål för framtida 

interventioner. På basen av den här studien är föräldrastilsdimensionen psykologisk 

kontroll, föräldrars användning av matbelöningar och tillåtande matpraktiker för 

sockerkonsumtionen sådana faktorer som höjer sockerintaget hos barn, och som därför 

borde beaktas i en hälsofrämjande intervention. Föräldrar borde stödas i att sätta adekvata 

gränser för sina barn och i att vara konsekventa med att bestämda regler följs, samt i att 

resonera med och förklara för barnet varför dess beteende begränsas. Föräldrar borde 

speciellt avrådas från att styra barnets beteende med mat och från att framtvinga 

medgörlighet genom att manipulera barnets känslor. 

 Att identifiera de matpraktiker som påverkar barns konsumtion av sockrade 

livsmedel och de föräldrastilsdimensioner som associeras med dessa, är viktigt för att 

förebygga den andel övervikt hos barn som främst orsakas av ett förhöjt sockerintag. Med 

kännedom om mediationsrutterna kan man identifiera vilka matpraktiker som specifika 

föräldrastilar förknippas med, vilket gör det lättare att rikta uppmärksamhet på de 

föräldrastilsdimensioner som exponerar till användningen av negativa matpraktiker. 

Speciellt viktigt skulle det vara att diskutera både föräldrastilen och matpraktikerna redan i 

början av föräldraskapet, när föräldrarna ännu söker sin roll som uppfostrare, eftersom man 

då kunde stöda föräldrar i att utveckla sina uppfostringsstrategier före barnets matvanor har 

stabiliserats. Specifika matpraktiker är troligtvis lättare att bearbeta än föräldrastilen, 

eftersom praktikerna är konkreta saker som föräldern gör, medan föräldrastilen är en mera 

personlig egenskap hos en person, vilket gör den både svårare att påverka och känsligare 

att behandla. Att föräldrastilen påverkar barns matvanor genom valet av matpraktiker 

understryker dock vikten av att beakta familjers matuppfostringsmiljö som en helhet. Om 

man vill åstadkomma en förändring i hur föräldrar beter sig i matsituationer med barnet, 

kan man inte förbise hur de generellt är som uppfostrare, eftersom detta präglar deras 

beteende inom alla uppfostringssfärer. Det räcker alltså inte med att rekommendera 

föräldrar att använda sig av sådana matpraktiker som bäst stöder utvecklingen av 

näringsrika matvanor, om dessa inte är kompatibla med den generella uppfostringsstilen. 

När man bearbetar familjers matvanor och matpraktiker, borde man därför även fästa 

uppmärksamhet vid hur föräldrarna beter sig i interaktion med barnet och öva på sådana 

uppfostringstekniker som bättre skulle stöda deras uppfostringsmål.   
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