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Abstract 

 

Dagens barn i Sverige baserar många av sina restaurangerfarenheter främst från pizzerior och 
snabbmatsrestauranger, då det är denna typ av barnvänliga restauranger som de oftast 
kommer i kontakt med. Barnmenyerna på Sveriges restauranger är förutsägbara och lämnar få 
valmöjligheter. Syftet med uppsatsen är att belysa hur barn i åldern nio till tolv år ser på 
ämnena mat, måltider och restaurangbesök och även om platsen och upplevelsen kring 
måltiden har betydelse. Resultaten kan användas till att utveckla området mat- och måltid för 
barn genom en ökad förståelse för barns egna tankar, förväntningar och upplevelser av mat, 
ätande och måltider såväl i hemmet som på restauranger. 
Fyra fokusgrupper med sammanlagt nitton barn har genomförts. Två observationer av 
sammanlagt sju barn har genomförts då de lagade mat i ett restaurangkök. 
Resultatet visar att barn vill vara delaktiga i familjens val av mat samt matlagning, de visar en 
preferens för typiska barnrätter och snabbmat men även plockmat såsom tacos och bufféer. 
Matens smak, utseende och hur den beskrevs var faktorer som påverkade deras vilja att 
smaka maten. Viljan att smaka maten ökade om de själva var delaktiga i matlagningen. 
De tyckte att restaurangbesök var långtråkiga efter att måltiden avslutats och de eftersökte 
aktiviteter och anpassade menyer för barn i deras ålder samt större variation av 
portionsstorlekar och maträtter.  
 
Nyckelord: barn, restaurang, preferens, neofobi, mat, snabbmat, barnrätter, matlagning. 
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Förord 

  

Ämnet barn på restaurang är något som har intresserat mig sedan jag blev mamma och 
lämnat restaurangbranschen bakom mig efter 20 år i yrket. Varför finns det så få restauranger 
där barn kan känna sig välkomna? Det är knappast för matens skull som miljontals människor 
besöker snabbmatsrestauranger med sina barn, utan det är snarare för att det är de enda 
ställena som är anpassade för att ta emot dem. Tyvärr får föräldrarna offra sina krav på god 
smak, variation och mysiga lokaler och istället vara tacksamma för att det finns ett fåtal 
ställen som är barnanpassade.  
 
Efter att ha studerat i tre roliga och givande år på Gastronomiprogrammet ger jag mig snart ut 
i verkligheten igen och hoppas att den här uppsatsen ska väcka lite nya tankar hos er, att barn 
är viktiga för restaurangbranschen, då de faktiskt är morgondagens gäster. 
 
Ett stort tack till Susanne Thorén som är projektledare för Barnens Bästa Bord och jag vill även 
tacka Anders och Hanna på Brösarps Gästgifveri för deras engagemang. 
Jag vill naturligtvis även tacka min handledare Anna Burstedt som gett mig många kloka råd 
på vägen. Slutligen vill jag även tacka alla underbara barn som jag har varit i kontakt med för 
era härliga svar och glada attityd, utan er hade det här inte varit möjligt! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lollo Krüger 
 
Kristianstad, juni 2010 
 

 



 5 

Inledning 

 

Att ta med sig sina yngre barn till lite bättre ansedda restauranger, anser nog de flesta 
föräldrar idag som något otänkbart.  I Sverige har vi helt enkelt inte den kulturen att ta med 
barnen på krogen, något som är vanligt i andra länder som till exempel Spanien, Kina eller 
Indien, där familjerna samlas och äter tillsammans oavsett ålder (Blythman 2000). 
Föräldrarna tänker sig kanske att deras barn kommer att bete sig illa eller ställa till med något 
”djävulskap”, något som säkerligen skulle ogillas av övriga gäster och personal. Föräldrarna 
kan också antas vara motvilliga till att spendera mycket pengar på mat som barnen, alltför 
oftast, ändå inte vill äta upp. 
Många föräldrar i Sverige som känner för att besöka en restaurang av den lite ”finare” 
karaktären väljer förmodligen att lämna sina barn hos en barnvakt istället för att ta med 
barnen på krogen. På så vis riskerar de inte att barnen stör andra gäster och framför allt så 
kan de slappna av och njuta själva. Restauranger är ju för det mesta inte anpassade för barn, 
vilket kan vara en förklaring till varför även barn oftast tröttnar snabbt. 
Däremot är det lättare för föräldrarna ta med sig barnen till mer barnvänliga restauranger 
som ofta serverar snabbmat, pizza eller liknande i barnanpassade lokaler, utan att behöva 
bekymra sig. Där är problemet snarare att den vuxne inte känner sig bekväm eller har någon 
större lust att stanna en längre tid på dessa vanligtvis röriga, högljudda och omysiga 
serveringar. På den här typen av snabbmatsrestauranger lockas barnen även med presenter, 
gärna av sådan sort som ska samlas så att slutligen ”familjen” av leksaker blir komplett efter 
ett visst antal besök. Detta argument kan vara svårt att stå emot som förälder.  
  
Media har även diskuterat om barn ska ha rätt att få följa med på restauranger, då just risken 
att barnen stör andra gäster är stor. Bland annat har den engelska matjournalisten Joanna 
Blythman (2000) och Dagens Nyheter behandlat ämnet (Lenas 2008). Attityden hos flertalet 
restauranger pekar mot att de inte vill ha barnfamiljer som gäster. Blythman(2000) beskriver 
att detta kanske inte alltid formuleras verbalt utan snarare med förmaningar om att 
barnfamiljer bör lämna lokalen vid en viss tidpunkt, då restaurangens viktigare affärskunder 
anländer. Genom att placera barnfamiljen halvvägs ut i hallen, vid toaletterna, så ser 
restaurangpersonalen också till att barnfamiljen inte kan störa andra gäster. Vissa 
restauranger gör det enkelt för sig genom att helt enkelt inte erbjuda halva portioner eller 
barnmeny. Naturligtvis så finns det restauranger som inser att dagens barn kan bli 
morgondagens gäster. (Blythman 2000). 
Men hur ska barnen lära sig om god mat och matkultur utanför hemmet, om deras 
restaurangupplevelser mestadels baseras på besöken på den lokala pizzerian eller på 
McDonalds? Vilken bild har barn idag av restaurangbesök? De kanske blir berövade 
möjligheten att få smaka, dofta och känna något nytt och oväntat, något som sträcker sig 
utanför deras kännedom om den mat de får äta hemma eller i skolan.   
Varför är det så att de flesta restauranger redan har bestämt vilken typ av mat barnen tycker 
om? Varför består barnmenyerna nästan alltid av liknande rätter såsom spagetti med 
köttfärssås, korv med potatismos, hamburgare med pommes frites, köttbullar, fish & chips 
med mera? Är det verkligen så att detta är den mat som alla barn vill ha? Det kan hända att 
det är så, men varför inte fråga dem? Om de erbjudits något annat alternativ, hade de 
måhända vågat prova något nytt? Detta är några av de frågor som intresserade mig vilket 
bidrog till att jag har valt att skriva denna uppsats. Många gånger är det vi vuxna som för 
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barnens talan och jag vill därför bland annat försöka reda ut hur mycket sanning det ligger i de 
vuxnas uppfattningar om barnens preferenser av maträtter. Personligen tycker jag även att 
ämnet är intressant då jag länge funderat över om restauranger måste vara antingen barn- 
eller vuxenanpassade.  Går det, att med nya tankesätt, skapa trevliga restauranger där både 
barn och vuxna kan njuta av en trevlig måltid tillsammans?  
Barn och ungdomar är en stor grupp kunder, ca en miljon människor är mellan fem och 
femton år (SCB 2010), som ibland förbises och antagligen anses vara besvärliga av många 
restauranger. Jag tror att det finns stora möjligheter för de restauranger som kan tänka sig att 
anpassa sin verksamhet efter barns behov och önskemål att öka sin omsättning.  

Bakgrund 

För att förstå upphovet till uppsatsen börjar jag med att presentera den förstudie och det 
projekt som ligger till grund för mitt examensarbete. 
 
Uppdragsgivare till projektet 
 
En undersökning genomfördes 2009 på initiativ av ett flertal föräldraföreningar i 
Österlenregionen i Skåne, där bland andra Jutta Balldin, fil.dr i pedagogik på Malmö Högskola, 
varit en av de drivande krafterna. Det var en förstudie som benämndes Barntillåtet – Javisst, 
om barn och ungas önskemål kring fritidsaktiviteter.  Denna förstudie visade att barnen vill: 
 

 Vara med och påverka den mat de äter, urval och menyer 

 Ha en samlingsplats där de kan träffa sina kompisar 

 Vara ute i naturen, klättra, springa, vandra, röra på sig – gärna med sina föräldrar 
(Barntillåtet 2010) 

 
Utifrån dessa resultat valde föräldraföreningarna att söka medel från bland annat 
Jordbruksverket och Leader Ystad/Österlenregionen, för vidare satsning mot området mat, 
natur och kultur för barn. Gruppen med föräldraföreningar utökades senare med fler frivilliga 
att delta i projektet, bland annat lokala föreningar och företag. För att kunna hålla sig 
uppdaterade om projektet skapades en hemsida till Barntillåtet- Javisst vilket fungerade som 
en slags anslagstavla för deltagarna om kommande aktiviteter. Projektledare för Barntillåtet - 
Javisst var Susanne Thorén, en affärskvinna som bland annat tilldelats utmärkelsen ”Årets 
innovatör” 2003 i Skåne och är grundare till bolaget Lifebox. Hon har även i samarbete med 
Skåneidrotten utvecklat Sportmeal – färdiglagade rätter, anpassade för aktiva barn och unga 
som idrottar. (Barntillåtet 2010) 
 
Projektledaren Susanne Thorén kontaktade Sveriges Bästa Bord för ett eventuellt samarbete. 
Sveriges Bästa Bord är en stiftelse som årligen ger ut en guide med tips om Sveriges bästa 
restauranger, hotell, caféer, specialkaffeställen och gastronomiska pärlor (Sveriges bästa bord 
2010). 
Sveriges Bästa Bord och Barntillåtet – Javisst kom överens om ett gemensamt mål, nämligen 
att försöka skapa en restaurangguide, ett Barnens Bästa Bord, för barn och ur barnperspektiv.  
Därefter ändrades namnet på projektet till Barnens Bästa Bord, vilket vidare i uppsatsen 
kommer att förkortas BBB och det är de som är mina uppdragsgivare. 
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BBB arbetar utifrån FN:s barnkonvention, vilket innebär att barn ska ha inflytande över frågor 
som berör dem. Barnkonventionens artikel 12 säger att barn ska ha rätt att säga hur de vill ha 
det och att vuxna ska lyssna. Artikel 3 säger att myndigheter alltid ska handla för barnens 
bästa, att barnen ska komma i främsta rummet (Unicef Sverige 2010). BBB tycker att maten 
definitivt är en sådan fråga, men inte bara maten, utan även att hela måltidssituationen 
såsom att platsen och upplevelsen ska vara viktiga teman i undersökningen. 
BBB:s tanke är att inspireras av barns egna berättelser om hur restaurang- och 
caféverksamheter kan bli mer barnvänliga. Informationen hoppas de ska kunna ge inspiration 
för olika livsmedelsföretag som vill skapa måltidslösningar ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv. De vill även få en förståelse för hur barn idag ser på mat, upplevelser, 
aktiviteter och miljön kring måltiden. Sammanställningen av barnens svar var tänkt att 
användas som utgångspunkt vid utvecklandet av nya serveringar och aktiviteter för barn, samt 
att Sveriges Bästa Bord ville skapa en restaurangguide riktad till barn och deras familjer. BBB:s 
önskan var att dessa aktiviteter skulle väcka barn och ungdomars intresse för mat och 
matlagning, så att de kan utvecklas till matintresserade vuxna. 
 
Uppdraget 
 
Mitt uppdrag från BBB blev att undersöka bland annat vad barn har för önskemål kring 
restaurangbesök och de önskade att jag skulle genomföra 20 djupintervjuer med barn i 
åldrarna nio till tolv år. Jag planerade och genomförde även vissa aktiviteter såsom 
matlagning och sinnesexperiment med barn. En aktivitet skapades tillsammans med 
konstnärer och en berättarförening, en aktivitet som kallades för Barnrundan (se bilaga 2). 
Barnrundan gick ut på att ett 30-tal frivilligt anmälda barn kom till Tjörnedala Krog i 
Baskemölla på Österlen, en restaurang som drivs av Brösarps Gästis, som också är delaktiga i 
BBB. Barnen fick under barnrundan gå runt på sammanlagt sju olika stationer varav två av 
stationerna var hos mig i köket och de andra fem stationerna var hos konstnärerna eller 
utomhus med berättaren. Jag tog då även tillfället i akt och filmade hur barnen betedde sig i 
köket för att senare eventuellt kunna använda mig av materialet för att till exempel verifiera 
mitt resultat eller påvisa eventuella motsägelser i barnens utsagor. Både barnen och deras 
föräldrar var informerade om filmningen och hade muntligt godkänt den.  
 

Problemformulering 

 

För att vuxna med barn ska vilja besöka restauranger krävs att miljö, maträtter och pris passar 
barnfamiljen samt att restaurangen satsar på att attrahera barnfamiljerna. Utbudet av så 
kallade barnrätter brukar vara av väldigt stereotyp karaktär och bestå av en handfull olika 
maträtter såsom till exempel köttbullar, pizza, hamburgare eller pasta. Är det denna typ av 
mat som vuxna tror att barn vill äta? Kunskap behövs vad barnen själva önskar att äta och 
dricka på restauranger eftersom tidigare studier om barns förhållande till mat begränsas inom 
området näring och hälsa.  
Genom att belysa barnens uppfattningar, föreställningar och förhållningssätt till mat och 
måltider generellt finns det möjlighet till en ökad förståelse för hur barn upplever sin 
matvardag och olika måltidssammanhang. Frågeställningarna utformades således för att ge en 
bredare bild av hur barn idag tänker kring och lever med olika mat- och måltidsvanor. 
Frågeställning: 
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 Vad har barn i åldrarna nio till tolv år för inställning och uppfattning om mat och 
måltider?  

 Vad tycker de om maten på resor, i hemmet och på restauranger? 

 Hur upplever de platsen/miljön i och kring måltiden och restaurangerna? 

 Hur upplever de ett besök på restaurang, café eller snabbmatsservering? 

 Hur hade en restaurang kunnat se ut om de hade fått bestämma? 

Syfte 

 

Syftet är att via fokusgruppintervjuer och deltagande observationer undersöka hur barn och 
unga i åldern nio till tolv år reflekterar kring på ämnena mat, måltider och restaurangbesök 
samt att belysa deras preferenser och önskemål inom dessa områden. Syftet är även att 
Barnens Bästa Bord ska kunna använda resultatet av undersökningen för att hjälpa 
restauranger att förbättra eller barnanpassa sin verksamhet. 

Material och metod 

Jag kommer här att beskriva de två metoder som jag har valt att använda mig av vid denna 
studie, fokusgrupper och deltagande observation. Därefter följer en beskrivning av Material, 
urvalsmetoder och bortfall. Under rubriken Metod kan ni sedan läsa om tillvägagångssätt vid 
fokusgrupper, diskussion om genomförandet av fokusgrupper, tillvägagångssätt vid 
deltagande observation och diskussion om genomförandet av deltagande observation. 
Avslutningsvis beskrivs de analysmetoder som använts under rubriken Bearbetning av 
material.  
 
Intervjuer med barn i fokusgrupper 
 
Inom området mat- och måltidskunskap är de kvalitativa forskningsmetoderna användbara 
när det gäller att få fram olika förhållningssätt som är relaterade till mat och måltid i 
samhället. Denna kvalitativa inställning innebär en fokusering på det vardagliga, kulturella 
eller situationella infallsvinklarna av barnens tänkande, lärande eller agerande (Kvale & 
Brinkmann 2009). Då kvantitativa undersökningsmetoder, såsom exempelvis 
enkätundersökningar, enbart ger en beskrivning av vad målgruppen tycker så ger de 
kvalitativa undersökningarna en djupare förståelse och förklaring till varför de tycker på ett 
visst sätt. (Burstedt 2010) Därför valdes i denna studie intervjuer med barn i fokusgrupper, för 
att kunna få en förståelse för hur de ser på den mat som de äter, och samtidigt få en inblick i 
vilka faktorer som påverkar deras matupplevelse. En fokusgrupp är en typ av gruppintervju 
där de deltagande personerna diskuterar ett ämne som bestämts av forskaren (Wibeck 2000). 
Målet med att använda fokusgruppsintervjuer var att föra fram olika uppfattningar om ett 
ämne, som i det här fallet handlade om mat och måltid. Det önskvärda var att 
gruppmedlemmarna skulle konversera med varandra för att ge uttryck för spontana 
expressiva och emotionella uppfattningar. Undersökningar som vänder sig till barn används 
vanligtvis för att se hur barnets liv påverkar de vuxnas liv, istället för att fokusera på barn som 
sociala individer med egna rättigheter (Scott 2008). För att få reda på barns tankar, bör 
intervjuaren gå in i barnens värld på ett deltagande sätt och försöka se rimligheten i det som 
sägs från deras verklighet. Intervjuaren bör först ha en klar uppfattning om vilken typ av 
information som söks och sedan försöka få barnet att avslöja sina tankar så långt som det är 
möjligt genom uppföljningsfrågor (Pramling 1999). Jacqueline Scott (2008) som har skrivit 
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mycket om intervjuer med barn beskriver olika typer av problem som kan påträffas vid 
barnintervjuer. Det kan vara språkliga uttryck och olika grader av mognad hos barn i olika 
åldrar. Även förhållandet mellan en vuxen intervjuperson och ett barn kan ge felaktiga svar, 
då det är vanligt att barnen vill pejla in vilka svar den vuxne vill ha och svarar därefter. Detta 
är något som i och för sig kan vara vanligt även vid intervjuer med vuxna. 
Vid intervjuer med barn över sju år anser Scott (2008) att det är möjligt att både intervjua 
individuellt och i grupp. Hon beskriver att barn från elva år är kapabla att svara på öppna 
frågor, men att svaren vanligtvis blir korta men kan öka med högre ålder samt att yngre barn 
inte utforskar svaren om de inte blir speciellt tillfrågade. Scott (2008) beskriver hur 
barnintervjun ska bli så lyckad som möjligt genom att: ge barnen en entydig, lättförståelig 
instruktion i början av intervjun, den bör ske i en hemmaliknande miljö för att barnen ska 
känna sig väl till mods och intervjuaren bör undvika ledande frågor och tillåta ”vet ej-svar”, för 
att motverka gissningar.  
När det gäller barn i fokusgrupper så anser Scott (2008) att barn bör intervjuas i åldersgrupper 
så att inte de äldre barnen dominerar, att pojkar och flickor bör intervjuas separat för att de 
kommunicerar olika och grupperna bör vara små, med max åtta barn i varje. Pramling (1999) 
förespråkar en intervjuteknik där innehållet är viktigast och att det inte finns några rätta svar. 
Barn ska inte känna att de misslyckats utan att allt de säger är av genuint intresse.  
 
Deltagande observation 
 
Vid en deltagande observation är det forskaren som är det huvudsakliga instrumentet som ska 
användas för att erhålla den information som sökes. Detta innebär att observatören 
interagerar med de personer som ska studeras, vilket leder till att forskaren får liknande 
erfarenheter som deltagarna. En observation är mer än att bara se, då observatören får 
använda alla sina sinnen (Öhlander 1999). Fördelen med observationer är dess konkreta 
funktion, nämligen att upptäcka beteendet direkt när det sker i sin naturliga miljö. Då är det 
inte nödvändigt att fråga respondenterna om deras beteende utan det är istället möjligt att 
iaktta hur de beter och uttrycker sig. Forskaren är inte heller beroende av att respondenterna 
ska minnas något som de tillfrågats om (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). När 
människor ska återberätta en händelse de har varit med om har de en tendens att överdriva 
det de upplevde. När observation används vid forskning som vetenskaplig metod ställs istället 
helt andra krav. Då krävs det en medvetenhet och ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
garantera observationens tillförlitlighet (Öhlander 1999). Det är vanligt att observationer 
används vid studier av barn då det kan vara svårt att begära att barnen ska kunna beskriva sig 
själva eller kunna verbalisera vad de verkligen upplever eller känner.  
Forskaren kan genom observation validera till exempel intervjuer genom att jämföra svaren 
med det faktiska beteendet (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996) vilket jag ansåg relevant 
för min studie. 

Material 

 

BBB valde barn i åldrarna nio till tolv år som målgrupp för att de ansåg att barn i den åldern 
skulle ha förmågan att uttrycka sig verbalt vid intervjuerna. BBB ansåg att intervjuer med ett 
tjugotal barn var önskvärt för att uppnå ett tillräckligt djupt och brett material att arbeta 
vidare med. Barnen i denna studie är elever i årskurs tre till sex, och är boende i små 
samhällen i Österlenregionen i södra Skåne.  Regionen har ett begränsat utbud av 
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restauranger och caféer, men sommartid kommer ett stort antal tillresande turister, vilket 
resulterar i en markant ökning av restauranger och serveringar under sommarmånaderna. 
Barnen var alla bekanta med varandra då de antingen var klasskamrater eller var elever på 
samma skola. Barnen var elever från tre olika skolor i området. 
 
Nitton barn, nio flickor och tio pojkar, i åldrarna nio till tolv år intervjuades i fokusgrupper vid 
fyra separata tillfällen (Se tabell 1). Sju flickor observerades och filmades med videokamera 
vid två separata tillfällen då de arbetade praktiskt i köket på Tjörnedala Krog i Baskemölla (Se 
tabell 2). 
 
Tabell 1 Köns- och åldersfördelning vid de olika fokusgruppstillfällena. N= 21 n = 19 
 

Fokusgrupper Flickor 9-10år Flickor 11-12år Pojkar 9-10år Pojkar 11-12år 

 Antal Antal Antal Antal 

Fokusgrupp 1 2 1   

Fokusgrupp 2 1 3   

Fokusgrupp 3   5  

Fokusgrupp 4  2  5 
N = Det antal barn som tackat ja till att delta i undersökningen 
n = Det antal barn som faktiskt deltog  

 
Tabell 2 Åldersfördelning vid observationerna. N = 9 n = 7 
 

Deltagande observation Flickor 9-10 år Flickor 11-12 år 

   

Observation 1, på 
Barnrundan 

- 4 

Observation 2, direkt efter 
fokusgrupp 1 (samma barn) 

2 1 

N = Det antal barn som tackat ja till att delta i undersökningen 
n = Det antal barn som faktiskt deltog  

 
Urval fokusgrupper 
 
Barnen rekryterades till fokusgrupperna med hjälp av ett så kallat stratifierat väntrumsurval, 
vilket innebär att de tillfrågats för att de tillhör rätt målgrupp (nio till tolvåringar) och frivilligt 
valt att delta (Ejlertsson 2003). BBB består av ett kontaktnät av ca 50 personer, föreningar och 
företag som är delaktiga i projektet. Rekryteringen av informanter till denna uppsats har skett 
på två olika sätt. Det ena är genom att deltagarna i kontaktnätet informerats om intervjuerna 
via mail från projektledaren och/eller på Barntillåtet – Javisst! hemsida. Dessa medlemmar i 
projektet har därefter frågat sina barn eller bekantas barn om de var intresserade av att delta 
i fokusgruppen och anmälan har skett på Barntillåtets hemsida eller via telefonkontakt med 
projektledaren. Då inte tillräckligt med anmälningar kom in till intervjuerna på hemsidan så 
beslutade projektledaren att kontakta skolorna i regionen. 
Alltså innebar den andra rekryteringen att projektledaren Susanne Thorén kontaktade 
rektorer och lärare på skolorna i närområdet, vilka i sin tur skickade med barnen en lapp hem 
med information om projektet, kommande aktiviteter och om intervjuerna. Därefter kunde 
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även dessa barn anmäla sitt intresse via mail eller telefon. Information om intervjuerna och 
dess innebörd delgavs barnen via deras föräldrar och/eller deras lärare.  
 
Urval observationer 
 
Barnen som har observerats var enbart flickor i åldrarna nio till tolv år (Se tabell 2), ett faktum 
som berodde enbart på slumpen. Vid den första observationen var flickorna deltagare i 
sportlovsaktiviteten Barnrundan(Se bilaga 2) som jag beskrev i bakgrunden. Alla barn och 
deras föräldrar informerades muntligt vid ankomst att barnen skulle filmas under dagen och 
att filmen dels skulle användas till att göra en dokumentär om Barnrundan, men även att de 
kunde filmas för att användas som material i mitt examensarbete. Under denna dag filmade 
jag bara första gruppen i köket (av sju grupper), som råkade bestå av enbart flickor i 11-12 års 
ålder. Vid den andra observationen hade barnen anmält sig till fokusgruppen på Barntillåtet – 
Javisst! hemsida. Dessa tre flickor filmades efter fokusgruppintervjun under en gemensam 
matlagningskurs (Se bilaga 1). 
 
Bortfall 
 

Ursprungligen skulle samtliga fokusgruppsintervjuer och observationer genomföras under två 
dagar, med pojkar ena dagen och flickor andra dagen(se bilaga 1). Anmälningar till 
intervjuerna skulle ske på Barntillåtet – Javisst hemsida. Tanken var att barnen, efter 
intervjun, skulle få laga mat tillsammans i köket och bli observerade med videokamera. Detta 
lades ut endast cirka en och en halv vecka innan fokusgrupperna var tänkta att genomföras, 
vilket kan ha bidragit till att så få anmälningar (5st) kom in.  
 
Vid fokusgrupp 1 var fem barn anmälda. På intervjudagens morgon ringde två av barnen 
(syskon, pojke tio år och flicka elva år) och sjukanmälde sig och enbart tre flickor deltog (Se 
tabell 1). Detta gällde även observationen då de två sjuka barnen även skulle ha deltagit i 
matlagningskursen efter fokusgruppen.  
Slutsatsen av bortfallet är att barnens frånvaro kunde ha påverkat materialet marginellt, från 
både fokusgruppen och observationen, på grund av att den elvaåriga flickan var vegetarian 
vilket kunde ha lett till nya och annorlunda infallsvinklar. 

Metod 

 

Tillvägagångssätt vid fokusgruppintervjuer 
 
 
Målet med fokusgrupperna var att nå fram till diskussioner mellan barnen för att nå en 
djupare förståelse för deras verklighet, än vad som kanske var möjligt vid enskilda intervjuer 
med barn. Nackdelen med fokusgrupperna var att barnen kunde påverkas av varandras svar 
eller att de inte vågade uttrycka sin egen uppfattning inför de andra i gruppen.  
Att intervjua barnen enskilt hade också varit en möjlighet, men flera aspekter talade emot den 
metoden vid den här studien. För det första fanns det inte tillräckligt med tid till att 
genomföra 20 djupintervjuer och transkribera dem under dessa 10 veckor och för det andra 
fick barnen inte störas med intervjuer under skoltid och därför föll valet av metod på 
fokusgrupper istället.  
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Fokusgrupperna genomfördes vid fyra tillfällen och vid de tre första fokusgrupperna var 
barnen indelade i homogena grupper gällande kön men var i varierande ålder. Anledningen till 
könsindelade grupper var att Scott (2008), som skrivit om barnintervjuer, rekommenderar 
detta förfarande samt att det kunde vara intressant att se om det fanns en tydlig skillnad 
mellan pojk- och flickgruppen. Vid det fjärde tillfället genomfördes fokusgruppen med både 
pojkar och flickor på grund av att inga instruktioner om eventuell uppdelning av könen 
framgått vid förfrågan till lärare och rektor på den skolan. Samtliga intervjuer började med att 
jag bjöd på någon form av fika, vanligtvis smörgåsar, frukt och juice då de flesta intervjuer 
skedde på eftermiddagen, direkt efter skoltid och barnen var i behov av ett mellanmål. Under 
fikat presenterade jag mig själv och beskrev kortfattat vad som var syftet med intervjun och 
vad vi skulle prata om. Enligt Kreuger (1998b) bör moderatorn informera respondenterna om 
hur intervjuerna går till och vad de ska tänka på. Därför förklarade jag för barnen att intervjun 
skulle spelas in och att deras riktiga namn och skolor inte skulle namnges i uppsatsen. De 
ombads att tala en i taget, tala tydligt, försöka beskriva sina egna uppfattningar och att helst 
inte påverkas av vad de andra tyckte. Jag förklarade även att allt de sade var av intresse och 
att det inte fanns några rätta eller fel svar. Jag beskrev att min roll var att lyssna och att ställa 
frågor och driva konversationen vidare. Enligt Wibeck (2000) kan gruppdeltagarna påverkas av 
varandra genom social makt och det kan finnas människor som är duktigare på att uttrycka 
sina åsikter och de svagare vill inte sticka ut eller tycka annorlunda. Särskilt när det gäller barn 
kan det vara lätt att bli påverkad av de andra i gruppen. 
 
Jag hade till min hjälp en lista med tilltänkta frågor som stöd (se bilaga 3), men samtliga frågor 
ställdes inte, då jag istället försökte lyssna ordentligt och ställa passande följdfrågor. Jag var 
ensam moderator vilket bidrog till att jag inte kunde anteckna så mycket under intervjuerna 
och valde istället att lyssna noga på barnens svar. 
Frågelistan delades upp i tre huvudkategorier: 
 

1. Frågor gällande mat- och måltid i hemmamiljö 
2. Frågor gällande mat- och måltid på restaurang, café, resor och utflykter 
3. Frågor gällande aktiviteter och miljön kring måltiden 

 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Öppningsfrågan vid samtliga intervjuer 
var: Brukar du hjälpa till med maten hemma och i sådana fall; vad brukar du göra då? 
 
Fokusgrupp 1: 
Vid första fokusgrupptillfället intervjuades tre flickor (se tabell 1) som två dagar tidigare 
deltagit i sportlovsaktiviteten Barnrundan på Tjörnedala Krog på Österlen. De hade vid 
anmälan till aktiviteten även fått möjlighet att anmäla sig till intervju med efterföljande 
matlagningskurs. Matlagningskursen gick ut på att laga en varmrätt och en dessert och den 
pågick i cirka tre timmar. Vi genomförde fokusgruppen vid ett av borden i lokalen på 
Tjörnedala Krog och jag informerade dem även att matlagningen efter intervjun skulle spelas 
in med videokamera. Enbart vid denna fokusgrupp följdes intervjun av matlagning och 
observation. Intervjun tog 1 timme och 14 minuter.  
 
Fokusgrupp 2: 
Vid andra fokusgrupptillfället var det tre tolvåriga flickor från samma klass (6:an) samt en 
flicka på tio år som intervjuades (se tabell 1). Intervjun skedde i den ena flickans hem i Kivik, 
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vid deras köksbord. Flickans mamma var närvarande i huset man satt inte med vid intervjun. 
Anledningen till att lägga den här intervjun i hemmamiljö var att en av flickornas mamma är 
delaktig i projektet BBB. Intervjun tog 47 minuter.  
 
Fokusgrupp 3: 
Vid den tredje fokusgruppen träffade jag fem pojkar i nioårsåldern från samma klass efter 
skoltid (se tabell 1). Vi träffades i biblioteket men blev förflyttade till ett tomt klassrum på 
grund av att biblioteket var bokat. Vi satt runt ett bord och intervjun tog 46 minuter. Pojkarna 
var rastlösa, hade svårt för att sitta stilla och pratade i munnen på varandra. De ombads vid 
flera tillfället att lugna sig och prata en och en, men det var svårt att få det att fungera i 
praktiken. Efter en viss tid ville de inte mer och intervjun avslutades på deras begäran.  
 
Fokusgrupp 4: 
Vid den fjärde och sista fokusgruppen träffade jag fyra barn i tioårsåldern och tre barn i 
tolvårsåldern (se tabell 1). De gick i fjärde respektive sjätte klass.  
Vi satt i fyrornas tomma klassrum och sexorna kom dit efter att de slutat skolan.  Intervjun tog 
1timme och 2 minuter. 
 
Diskussion om genomförandet av fokusgrupper 
 
Efter att jag genomfört alla fokusgruppintervjuer upptäckte jag hur svårt det var att följa 
råden om att inte själv vara delaktig i konversationen (jfr Kreuger 1998b). Vid flera tillfällen 
var barnen tysta eller hade svårt att komma på något om det ämne som jag just frågat om. Då 
märkte jag att det underlättade att få igång samtalet om jag gav något eget exempel på vad 
jag menat med frågan. I vissa fall kan även frågorna blivit ledande till exempel om 
diskussionen i gruppen lutade åt en viss åsikt kunde jag felaktigt ställa en ledande fråga som 
till exempel ”så du tycker att … ” Vissa frågor förblev obesvarade då barnen inte förstod vad 
jag menade, trots flera försök att beskriva frågan annorlunda. Ett annat problem som jag 
märkte vid fokusgruppen med pojkar i nioårsåldern var att de var tämligen påverkade av 
varandras svar och de ville visa upp en tuff fasad inför mig och varandra. Det var även en 
dominant pojke som hela tiden ville höras och synas mest (jfr Wibeck 2000). Det var också 
svårt i samtliga grupper att få barnen att prata en och en, vilket ofta ledde till att alla pratade i 
munnen på varandra. Detta medförde att delar av intervjuerna var svåra att transkribera eller 
att jag vid uppspelandet av intervjun hörde intressanta kommentarer som jag missat att ställa 
följdfrågor till (jfr Kreuger 1998b). 
Något annat som jag reflekterade över var att den intervju som skedde i hemmamiljö, 
(fokusgrupp 2, se tabell 1) var den grupp av barn som var försiktigast och tystast. Enligt Scott 
(2008) bör intervjuerna ske i hemmaliknande miljö för att barnen ska känna sig avslappnade 
och därmed ge en bättre intervju än de som genomfördes i främmande miljö, som till 
exempel fokusgrupp 1 på Tjörnedala Krog. Detta stämde inte överens med hur jag upplevde 
intervjuerna, utan barnens personligheter och villighet till att prata hade nog en större 
inverkan på deras pratsamhet. Även antalet barn i fokusgruppen verkade mest ha betydelse 
beroende på barnens personligheter. Den något stökiga pojkgruppen (Fokusgrupp 3) hade 
kanske vunnit på att bara vara tre stycken istället för fem, då de jagade upp varandra.  
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Tillvägagångssätt vid deltagande observationer 
 
Målet med observationerna var att se vilket engagemang barnen hade för matlagning och om 
deras åsikter och beskrivningar från fokusgrupperna stämde överens med den bild som visade 
sig vid det praktiska arbetet i köket. Kanske skulle nya aspekter dyka upp i observationerna? 
Jag ville framför allt se hur barnen betedde sig när de fick laga mat samt hur observationerna 
kunde belysa mina frågeställningar. Tidigare studier har visat att barn som får vara delaktiga i 
matlagningen även visar större gillande för maten och att de i större utsträckning vågar smaka 
ny mat (Koivisto-Hursti 1997, Jonsson 2004). Kunde detta även upptäckas i denna studie?  
 
Två grupper av barn filmades vid två olika tillfällen vid matlagningsaktiviteter på Tjörnedala 
Krog i Baskemölla. Tjörnedala Krog användes för att BBB fick tillgång till lokalen tack vare att 
Tjörnedala Krog drivs av Brösarps Gästis som är delaktiga i BBB. 
Videokamera användes för att jag själv arbetade i köket och därmed inte hade någon 
möjlighet att anteckna under tiden. Att använda en kamera kan både vara en tillgång och ett 
hinder. Den var en tillgång i det här fallet då det inte fanns någon möjlighet för mig att 
anteckna under tiden. Men den kan vara ett hinder om barnen påverkas av den, något som 
kan göra dem mer medvetna om sitt eget agerande, vilket kan leda till att de kanske slutar 
prata (Öhlander 1999). Jag försökte låta barnen leda arbetet självständigt och min uppgift var 
mer att stötta och svara på frågor än att berätta exakt hur de skulle göra, främst för att 
barnen skulle agera så naturligt som möjligt. 
 
Första observationstillfället skedde på sportlovsaktiviteten Barnrundan på Tjörnedala Krog (se 
bilaga 2). En videokamera placerades på bardisken på ena sidan av köket för att filma de barn 
som lagade maten på den sidan.  De fyra flickor som observerades var den första gruppen 
som kom på morgonen mellan 10.30 och 11.00 och de var mellan 11 och 12 år gamla (se 
tabell 2). Barnen skulle under dagen tillaga orientaliska färsbiffar med hembakade pitabröd 
med diverse tillbehör som skulle serveras i bufféform som en gemensam lunch. Anledningen 
till valet av denna mat var för det första att barn vid en tidigare aktivitet under Barntillåtet-
Javisst! önskat ”sådan mat” som barnen från Malmö åt, och för det andra var fördelen med 
buffé att barnen själva kunde välja mängd och vad de ville äta. Menyn var även planerad för 
att passa vegetarianer eftersom sex av barnen inte åt kött. Barnen tilldelades två olika 
uppgifter där den ena duon skulle tillaga två såser och de andra två skulle göra orientaliska 
färsbiffar.  Barnen hade recept och en skriftlig beskrivning på vad de skulle göra. Barnen 
filmades i 30 minuter.  
 
Vid det andra tillfället hade en fokusgruppintervju först genomförts med tre flickor, 9,10 och 
11 år gamla(Se tabell 2), på Tjörnedala Krog och därefter samlades vi i köket för att tillaga två 
rätter tillsammans. Kameran stod på ett stativ och filmade den del av köket där flickorna 
skulle laga maten. De tilldelades varsin station med olika uppgifter och recept. Barnen skulle 
självständigt laga maten och min roll var främst att hjälpa till och stötta dem. De skulle laga 
asiatisk kycklingwok med basmatiris och därefter kanelstekta kolaäpplen som serverades med 
vaniljglass. Barnen filmades cirka 1,5 timmar. 
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Diskussion om genomförandet av observationer 
 
Vid det första observationstillfället på Barnrundan var det ingen av barnen som uppenbart 
noterade att kameran stod på baren och deras beteende blev därför så naturligt som möjligt. 
De var naturligtvis informerade om att de skulle bli filmade vid flera tillfällen under dagen, 
inte enbart av mig, utan även av två tonårspojkar som hade i uppgift att dokumentera 
Barnrundan. 
Vid det andra observationstillfället som skedde i direkt anslutning till fokusgrupp 1, lade de tre 
flickorna direkt märke till videokameran och tyckte att det var jättespännande och roligt att 
bli filmade. Emellanåt gick de fram till kameran och lekte TV-kockar som hade eget 
matlagningsprogram och presenterade och beskrev maten de lagade och alla ingredienser. De 
lade till och med in reklampauser. Det var endast då de gick fram till kameran som de gjorde 
sig till. När de lagade maten och fokuserade på sina uppgifter verkade de glömma att kameran 
stod några meter bort. 

Bearbetning av material 

 
Analys av data från fokusgrupper 
 
De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant och även specifika betoningar på ord, mimik 
och kroppsspråk antecknades. Enligt Wibeck (2000) blir de data som dyker upp utan 
moderatorns, alltså min, inblandning ett intressant resultat om det visar sig att samma 
aspekter kommer upp i flera grupper. Utskrifterna lästes igenom ett flertal gånger och 
därefter försökte jag ringa in vad materialet uttryckte. Målet med analysen var att belysa 
sådant som kanske inte är känt av alla och försöka lyfta förståelsen till en ny nivå och beskriva 
vad som var nytt och oförutsett, men även det som redan kan anses vara allmänt känt 
(Wibeck 2000). Efter genomläsningen av materialet gjordes anteckningar om olika mönster 
som dök upp i texten och dessa namngavs. När flera liknande kommentarer dök upp i 
materialet så kodades dessa i samma grupp. De olika intervjuutskrifterna färgades i olika 
färger för att kunna känna igen från vilken intervju kommentarerna tillhörde. Därefter klipptes 
kommentarer ut och placerades ut under det tema som de uttryckte. Enligt Kreuger (1998a) 
är den viktigaste strategin att hitta beteenden och mönster, göra jämförelser och upptäcka 
likheter och skillnader i det insamlade materialet.  
Det jag kom att markera i materialet blev: 
 

1. Nyfikenhet, kunskap och delaktighet, handlar om barnens intresse för och kunskap om 
mat och matlagning. 

2. Preferens; handlar om vilken typ av mat barnen föredrar, hur de vill äta sin mat och 
varför. 

3. Neofobi; beskriver bakomliggande orsaker till oviljan att smaka specifika eller nya 
maträtter. 

4. Uppfattning om restaurang/café/snabbmat; förklarar ur barnens perspektiv hur de 
upplever besök på dessa typer av serveringar. 

5. Plats, Miljö och upplevelser; ger en bild av hur barnens upplevelser påverkas av miljön 
och platsen de befinner sig på. 

6. Behov, önskemål och idéer; här uttrycker barnen sina konkreta idéer och önskemål om 
hur restauranger kan förbättras för att tillfredsställa deras behov.  
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Dessa 6 teman styr presentationen av materialet i resultatdelen och ligger vidare till grund för 
uppsatsens struktur. Jag har valt att använda citat från intervjuerna för att förtydliga mitt 
resultat och för att framhäva barnens röster och beskrivningar. För läsvänlighetens skull har 
citaten ibland ändrats från talspråk till ett tydligare skriftspråk. Vissa citat har även satts ihop, 
då det är sagt av samma person, men personen blev avbruten med ett kort inlägg från en 
annan deltagare, och därefter fortsatt sin beskrivning. Denna ändring har dock inte förändrat 
betydelsen eller påverkat meningen med det som sagts. Om barnen har betonat ett visst ord 
så skrivs ordet i citaten ut i fet skrift. 
 
Analys av observationer 
 
Då jag har använt mig av en videokamera istället för att anteckna med papper och penna vad 
som observeras blir analysen av en annan karaktär än vid textbearbetning. Gradén & 
Kaijser(1999) menar att när film ska sammanställas till text är det viktigt att ha i åtanke att 
materialet ska behandlas i relation till syftet med observationen. De rekommenderar även att 
observatören bör anteckna vilka som har observerats och hur de har förhållit sig till kameran. 
Syftet med observationerna var bland annat att se om barnens beteende vid matlagning på 
något sätt skilde sig från det som uttryckts i fokusgruppintervjuerna. 
  
Vid deltagande observationer kan en induktiv kodning användas vid analysen av materialet. 
Det är en metod som används vid explorativa studier där lite teori finns kring det ämne som 
ska granskas och forskaren använder istället det egna materialet som tolkas till egna teorier 
och hypoteser. Motsatsen till induktiv kallas deduktiv, vilket innebär att materialet granskas 
med utgångspunkt från en viss teori eller hypotes (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996). 
Då jag inte känner till några specifika teorier om barns beteende vid matlagning så använde 
jag mig av induktiv kodning, det vill säga materialet har i hög grad fått styra vilka teorier som 
använts för att tolka materialet.  
 
Inspelningarna överfördes till tre stycken DVD filmer. Filmerna studerades två gånger och 
anteckningar om barnens beteende noterades. Jag försökte hitta likheter i barnens beteende 
och även se om det var något som uttrycktes annorlunda än det som framkommit vid 
fokusgruppintervjuerna. När liknande beteenden dök upp hos alla barnen gjordes en specifik 
anteckning om detta och hur beteendet kunde tematiseras. 
De känslor och beteenden som barnen förmedlade tolkade jag som: 
 

1. Nyfikenhet och delaktighet 
2. Osäkerhet, obehag och nervositet 
3. Glädje 

 
Etiska överväganden 
 
Mina undersökningar, fokusgrupper och deltagande observationer, har behandlats enligt 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2010). Detta innebär att vid barnintervjuer måste 
alltid tillstånd erhållas från barnets föräldrar. I denna studie har förfrågan oftast gått först till 
föräldrarna som därefter vidareförmedlat frågan till barnen. Det skedde även vid ett tillfälle 
att barnen fick informationen först, vilket medförde att de fick ringa till föräldrarna från 



 17 

skolan för att få tillstånd att delta. Barnen och föräldrarna informerades om att intervjun 
skulle spelas in med bandspelare och/eller videokamera samt fick reda på vad syftet var och 
hur intervjun skulle genomföras. Andra etiska aspekter var att barnen fick information om att 
deras svar var helt anonyma och att de när som helst kunde dra sig ur eller avstå från att 
svara. Barnen blev inte heller utsatta för påtryckning eller påverkan av mig, men kan däremot 
ha påverkats av övriga gruppmedlemmars åsikter. Jag garanterade även att projektet var 
konfidentiellt, vilket innebar att fiktiva namn användes, så att barnen inte kunde identifieras 
av utomstående. 

Litteraturgenomgång 

Då jag sökte litteratur i ämnet barn och mat så upplevde jag att det fanns  mycket forskning 
kring nutrition och övervikt och vill därför, i motsats till de befintliga studierna, undersöka hur 
barn upplever mat, måltider och restaurangbesök. Jag ansåg det relevant att fundera över 
flera olika aspekter av barns måltidsvanor. För att förstå barnen som deltagare i studien har 
jag valt att fokusera på vetenskaplig litteratur som handlar om barns kognitiva förmåga vid en 
viss ålder, vilka ”matvärldar” barn idag lever och rör sig i samt hur barn uppfattar, upplever 
och uttrycker smak och preferenser. 

 Barns utveckling 

Jag tänkte börja med att ge en kort beskrivning av teorier om hur barn i nio till tolvårsåldern 
fungerar och vilka kunskaper och förmågor de besitter ibland annat att förstå och uttrycka sig. 
Avsnittet kan ge en förståelse för barnens beteende och mognad vilket kan skapa en 
bakgrundsförståelse för uppsatsens material. Att jag nämner Jean Piaget beror på att hans 
teorier används ännu idag för att förstå barn och ungdomar. Jag har valt att i min genomgång 
använda mig av andrahands källor och andra forskare som tolkat Piaget för att få en mer 
samtida teoretisk inblick i hans begrepp och teorier. 
 
Vad gäller barns utveckling, barnpsykologi, pedagogik eller intervjuer med barn så involverar 
ämnet nästan alltid Jean Piaget och hans teorier. Jean Piaget var en psykolog från Schweiz och 
anses av många som den främste barnpsykologen i världen, och många ser både likheter och 
skillnader med Freud. Freud ansågs mest intressera sig för hur tankar och fantasier omsattes i 
handling, medan Piaget mest intresserade sig för hur barnets handlingar omsätts i tankar 
(Elkind 1983).  
Barnet ställs dagligen inför förändringar och nya upplevelser, och någon gång måste ju alltid 
vara den första. Med stigande ålder utvecklas barnet i takt med att hans/hennes värld vidgas i 
skolan, hemmet och samhället, där ett tryggt barn tolererar förändring medan ett otryggt 
barn är rädd för nya upplevelser. Piagets teori om det intellektuella växandet handlar om att 
barn lär sig skillnaden mellan verklighet och fantasi med hjälp av förnuftet. Han menar att 
barnets erfarenhet präglar dess kunskap om verkligheten och hur han/hon resonerar (Elkind 
1983).  
Barn i åldrarna sju till elva år beskrevs av Piaget som barnets konkreta operationsstadie, vilket 
innebär att barnet klarar av att behärska klasser, relationer och kvantiteter, något som behövs 
för att till exempel kunna väga och mäta olika ingredienser i matlagning. 
Barnet kan även förstå skillnaden mellan den verkliga världen och en fantasivärld samt har 
fått en förståelse för kulturen och samhället (Havnesköld & Risholm Mothander 2009).  
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Barn i sju till elva års ålder får ett helt nytt sätt att se sakligt på omvärlden, men de kan 
fortfarande ha svårt att skilja på sina egna uppfattningar i jämförelse till verkligheten. Barnen 
kan då skapa en egen tolkning av ”verkligheten” så att den stämmer överens med sin egen 
uppfattning. Detta kan visa sig i att barnen upptäcker att de själva kan saker som ibland inte 
ens vuxna kan, vilket ger dem en bild av att vara listigare än vuxna och de kan bli en aning 
skrytsamma. Flera exempel på detta ser vi ofta i barnböcker som i den här åldern ofta handlar 
om att barnet är smartare och överlistar vuxna och löser mysterier, som till exempel Pippi 
Långstrump (Evenshaug & Hallen 2001).  
 
Den här åldern mellan barn och ungdom har fått ett namn; Tweenie. Det är ett engelskt 
uttryck som är en förkortning av in between: He/she is too young for boys/girls, too old for 
toys, alltså barnet är för ungt för att vara intresserad av det motsatta könet men för gammalt 
för att leka med leksaker. Den här förändringen kommer i nio till elva års ålder och visar sig på 
ett socialt sätt, inte kroppsligt. Barnen övar sig att bli vuxna och uttrycker en självständighet 
genom att till exempel önska egna husnycklar, mobiltelefon eller mailadress. Tweenien lägger 
mycket tid framför TV:n och datorn för att försöka begripa världen och tolkar därefter i sin 
egen lek vad hon/han sett eller hört (Coull 2010). 
Från 11- 12 års ålder utvecklar barnen en förmåga att tänka kritiskt och har möjlighet att 
bedöma situationer ur ett hypotetiskt perspektiv, vilket medför att de börjar förstå att saker 
och ting skulle kunna vara annorlunda och sanningar kan ifrågasättas. Även i den här åldern 
utvecklar barnen en form av egocentrism som kan visa sig i att barnen är extremt känsliga för 
kritik mot sig själva, samtidigt som de kan vara sarkastiska mot andra(Evenshaug & Hallen 
2001).  
Att barns verklighet ter sig olika i olika åldrar har varit en viktig kännedom under hela 
uppsatsens arbete och Piagets teorier fungerar i uppsatsen framför allt som en fond för mina 
tolkningar och förståelse av barnens berättelser och beteenden.  

Barns matvanor 

Det finns relativt lite vetenskaplig litteratur skrivet om barns matvanor och olika 
måltidssammanhang utifrån barnens eget perspektiv. Dock vill jag här presentera några verk 
som behandlar barn och ungdomars närningsintag eftersom den forskningen i viss mån ändå 
bidrar till en ökad förståelse för barns matvanor.  
 
Barn måste lita på människor i sin närhet att den mat de får eller erbjuds är näringsriktig och 
hälsosam. I hemmet är det föräldrarna som bestämmer vilken mat som serveras, i skolan 
bestäms matsedeln av kostchefer vilka i sin tur styrs av rektorer och politiker och på 
restauranger samt på snabbmatsserveringar bestämmer ägaren eller kocken vilken mat som 
erbjuds. Ungdomar har större möjlighet att påverka sin kost då denna ålder är förknippad 
med en frigörelse från föräldrarna (Pattersson 2010). 
Dålig kost och övervikt är en av de största orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar och 
sjukdomar som högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt står för 42 procent av dödsorsakerna 
hos människor under 65 års ålder i EU (Pattersson 2010). Om barn och ungdomar har en dålig 
kosthållning finns det risk att deras dåliga matvanor följer dem upp i vuxen ålder. Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO) har vi människor för lågt intag av frukt och grönsaker och 
för högt intag av mättat fett och socker. Detta bekräftas i en ny studie om barns matvanor av 
Pattersson (2010) där 9-åriga och 15-åriga barn och ungdomar deltog i en undersökning. De 
fick fylla i en enkät om den mat som de ätit det senaste dygnet och de yngsta fick hjälp av sina 
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föräldrar att fylla i listan med livsmedel. Resultaten visar att de 9-åriga pojkarna hade ett 
högre intag av fett, fiberfattigt bröd, kött, pizza, läsk och söta livsmedel än vad flickorna i 
samma ålder hade. 
Flickor hade däremot ett högre intag av frukt och chips än pojkarna. Genomsnittet av 
energiintaget hos de 9-åriga barnen visade alltför höga intag av mättat fett och socker. 20 
procent av intaget av fett och 75 procent av intaget av socker kom från kakor, läsk, godis, 
choklad och chips (Pattersson 2010). I övrigt höll de en typiskt svensk diet, vilket innebär högt 
intag av mejeriprodukter, potatis, bröd och kött. 
För barn rekommenderas ett intag av 400 gram frukt och grönsaker per dag, men snittet på 
hur mycket barnen faktiskt åt i studien låg strax över 200 gram och då bestod den största 
delen av intaget av frukt (Pattersson 2010). En annan undersökning som genomfördes av 
McDonalds visade att föräldrar anser att de inte hinner eller orkar laga nyttig mat samt att 
hälften av de tillfrågade lagade bara mellan fem till sju olika maträtter, vecka efter vecka.  De 
vanligaste rätterna var falukorv, köttfärssås och pizza och föräldrarna beskrev att grönsaker 
var svårast att få barnen att äta (Kolehmainen 2008). 
Undersökningar kring barns näringsintag visar att barns matvanor är tämligen dåliga vad gäller 
intag av fett och socker samt att deras matval framför allt styrs av andra (föräldrar och 
myndigheter) vilket ger dem få egna valmöjligheter. Det man kan fundera över gällande 
överviktiga barn, är hur deras näringsstatus ser ut. Kanske kan barnen, trots sin övervikt, lida 
av näringsbrist eftersom de energitäta livsmedel de väljer att äta kanske inte alltid innehåller 
tillräckligt med viktiga, essentiella näringsämnen. Sambanden mellan matvanor och ohälsa är 
troligen långt mer komplicerade än brist på frukt och grönt eller överkonsumtion av vissa 
livsmedel.  

Måltiden i vardagen och inom familjen 

Genom att uppsatsen ämnar diskutera barns upplevelser av mat och måltid i allmänhet, är det 
också relevant att diskutera hur deras matvardag inom och utanför familjen ser ut. Ämnet är 
intressant för uppsatsen då det ger en bild av hur barn kommer i kontakt med mat och måltid i 
sin vardag, hur kunskap om mat och beteenden kring mat förs vidare inom familjen samt vilka 
sociala betydelser mat kan förmedla. 
 

För oss människor är maten inte enbart till för att tillfredsställa vårt näringsbehov utan maten 
kan vara så mycket mer. Maten som vi äter, förtär vi lika mycket med våra sinnen som med 
munnen. Maten är även laddad med symboliska värden, upplevelser och värderingar 
(Beardsworth & Keil 2002). Vilka matsammanhang upplever då barn idag? 
Maten kan spela en viktig roll för sammanhållningen i en familj och måltiden är en symbol för 
social gemenskap. Tanken att samlas för en gemensam ordentlig måltid är central i de flesta 
familjer, men i dag uttalas en oro för att måltiden som en social tillställning är på väg att 
försvinna i allt större grad. Vad som menas med en ordentlig måltid i de Nordiska länderna 
brukar sägas vara en varm måltid bestående av en huvudråvara som ofta benämner 
maträtten (oftast en proteinkälla som t.ex. fisk eller kött) en basråvara (potatis, ris, pasta) 
grönsaker och tillbehör (Mäkelä, Kjaernes & Pipping Ekström 2001).  Dagens familjer får allt 
svårare att samlas för en gemensam måltid då många av familjemedlemmarna i allt större 
utsträckning engagerar sig i sociala aktiviteter utanför hemmet (Holm 2001). 
Ålder kan också ha en betydelse för våra matvanor, vilket har visat sig i att yngre människor 
tenderar att äta på oregelbundna tider.  När de senare i livet skaffar en partner eller får barn 
förändras oftast matvanorna och maten får allt större betydelse för dem, samt att de börjar 
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intressera sig mer för hälsosam mat.  För barnen blir måltiden ett sätt att lära sig mer om mat 
och måltid, och även hur de ska bete sig vid matbordet(Mäkelä 2000). 
 
En SIFO- undersökning om matvanorna i de nordiska länderna genomfördes 1997 och 
rapporterades 2001 av Unni Kjaernes. Jag kommer här att presentera lite kortfattad statistik 
om studiens resultat. 
En familjemåltid definieras av Holm (2001) som en måltid som ätes i hemmet av en person 
boende med andra, måltiden ätes tillsammans med andra familjemedlemmar och består av 
en varm måltid. Den vanligaste platsen att äta en måltid på är i hemmet och det näst 
vanligaste är att äta på skolan eller arbetet.  
Att äta tillsammans med familjemedlemmar är vanligare på helgerna än på vardagar, då 
flertalet människor är lediga från sina jobb och skolor. Det behöver däremot inte innebära att 
hela familjen är samlad, utan kanske bara några av dem äter tillsammans (Holm 2001). 
I familjer med sammanboende föräldrar äter hela familjen oftare tillsammans än i de familjer 
där föräldrarna är ensamstående. Det betyder att barns närvaro inte ökar chansen till en 
gemensam måltid utan den gemensamma måltiden beror snarare på närvaron av flera vuxna 
(Holm 2001). I dag är det ganska vanligt att barnen har separerade föräldrar och att de bor 
växelvis hos föräldrarna, något som säkerligen skapar olika måltidsvärldar och matvanor för 
barnen beroende på vem de bor hos. Föräldern kan även ha träffat en ny partner och dennes 
matvanor och beteenden kanske upplevs som annorlunda och eventuella nya matvanor och 
beteenden skapas i det nya förhållandet.  
Studien visade även att det är vanligare med familjemåltider i de äldre åldersgrupperna än de 
yngre, vilket kan vara ett tecken på olika beteenden i olika generationer. De äldre anser att 
det är viktigare ur ett socialt perspektiv att samlas för en måltid än de yngre. Det kan även 
vara så att de äldre har färre aktiviteter utanför hemmet vilket medför att de oftare är hemma 
samt har mer ledig tid än de yngre (Holm 2001). 
 
I barnens vardag möter de även en annan värld av mat dagligen, nämligen skolmaten. Skolmat 
har erbjudits svenska barn gratis sedan 1946 och är idag något som tas för givet av de flesta 
(Jonsson 2004).  Det finns riktlinjer utformade av livsmedelsverket om matens 
variationsrikedom och näringsinnehåll, men det finns inga regler som kontrollerar detta ännu, 
men nya regler kommer att införas i samband med att den nya skollagen träder i kraft 
2011(Skolmatens vänner 2010). Klagomål från eleverna på skolmaten gäller oftast att miljön 
är bullrig och högljudd, att maten inte räcker till alla eller att det inte finns tillräckligt med 
sittplatser (Skolmatens vänner 2010). 
Barn i skolålder har visat sig uppleva maten hemma och skolmaten som två helt skilda 
smakupplevelser. Hemma har barnet för det första möjlighet att vara med vid tillagningen och 
känna alla dofter som uppstår, något som inte sker i skolan. Maten som familjen lagar hemma 
kan även kopplas till hur och vad tidigare generationer i deras familj hade för vana att äta. 
Detta kan beskrivas som ett sorts känslomässigt minne och denna medverkan gör att barnet 
får kunskaper om matlagning för livet. Skolans mat associerades snarare med att fylla 
funktionen mättnad än att det skulle smaka gott eller ge någon lärdom (Jonsson 2004).  
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Barns förutsättningar för mat- och smakkunskap 

Jag vill nämna lite om barns möjligheter att lära sig mer om mat och matlagning utanför 
hemmet. Detta kan ha betydelse för att förstå den kunskap i ämnet som barnen visar sig 
besitta i denna studie. Vilka förutsättningar har då barn för att lära sig om mat och 
matlagning?  
 
Förutom det som barnen lär sig om mat och matlagning i hemmet så finns även möjlighet att 
lära sig mer om detta i skolan, i det obligatoriska ämnet hem- och konsumentkunskap. I 
början av 1900-talet var meningen med hemkunskapen att utbilda skickliga hemmafruar, 
medan det i slutet av 1900-talet ändrats mot att producera välutbildade och miljömedvetna 
konsumenter (Jonsson 2004). I läroplanen från år 2000 beskrivs hemkunskapen som olika fält 
av kunskap; sociala samhället, fokusering på hemmet och hushållet och dess relationer. Totalt 
ges 118 timmar hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Målet är att eleven efter femte 
skolåret ska kunna laga mat och ha fått en förståelse för måltidens kulturella värde. Efter 
nionde årskursen önskas att eleven ska kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider 
samt att de även ska ta hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och estetiska värden (Skolverket 
2006/2007). Från och med mellanstadiet får barn en grundutbildning med både praktiska och 
teoretiska moment, vilket ger barnen en kunskapsbas som han/hon bär med sig och utvecklar 
med stigande ålder.  
I dag talas det om McDonaldisering, som innebär att samhällets utveckling bidragit till en 
förändring inom måltidsområdet (Algotsson 2004). Denna förändring har medfört att många 
barn idag lär sig att tycka om och favorisera den standardiserade och homogeniserade mat 
som av livsmedelsindustrin riktas till barn. Detta kan även visa sig i att barn idag har allt 
svårare att äta sura, hårda och beska livsmedel och föredrar istället söta och mjuka produkter 
(Jonsson 2004, Algotsson 2004). Jacques Puisais är en utbildad kemist och han har lång 
erfarenhet av vin- och livsmedelskunskap. Puisais engagemang mot denna smaklikriktning 
resulterade i framtagandet av Sapere-metoden för sensorisk träning. Metoden vänder sig 
främst till barn i elva till trettonårsåldern (Algotsson 2004). Syftet med metoden är att barnen 
ska lära känna sina sinnen och sin egen smak, träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt, våga 
prova nya produkter och maträtter och öka variationen i sin kost. Metoden kom till Sverige via 
restauranghögskolan Grythyttan i mitten på 1990-talet och används idag av vissa kommuner i 
ämnet hem- och konsumentkunskap (Algotsson 2004). 
I Jonsson´s (2004) avhandling, beskriver hon bland annat hur hon i en studie lät barn i femte 
klass tränas med hjälp av Sapere. I intervjuer med både de deltagande barnen och deras 
föräldrar framkom att de upplevde att barnen efter utbildningen blev mer öppna för att 
smaka nya maträtter och även blev duktigare på att förstå och beskriva vad de upplevde med 
alla sina sinnen (Jonsson 2004). 
Även en finsk studie genomförde under 1,5 år en intervention med 164 barn i åtta till elva års 
ålder, vilka delades in i två grupper. Den ena gruppen fick genomgå två omgångar med 
sammanlagt femton lektioner i Sapere. Den andra gruppen användes som kontrollgrupp och 
fick ingen utbildning. Innan och efter varje omgång av utbildningen fick alla föräldrar fylla i en 
enkät angående deras barns preferenser, medvetenhet om känd och okänd mat och neofobi. 
Neofobi innebär bland annat rädsla för nya upplevelser och smaker, se ett separat avsnitt om 
neofobi på sidan 23. Resultaten visade att gruppen som fått utbildningen provade en större 
mängd okänd mat än vid början av studien, medan nivån stod stilla i kontrollgruppen.  Även 



 22 

nivån av neofobi minskade i utbildningsgruppen medan ingen skillnad märktes i 
kontrollgruppen (Mustonen & Tourila 2010).  
Sammanfattningsvis kan man hävda att samhällets utveckling bidragit till att standardisera 
barns smakuppfattning. Förutom det som lärs inom familjen har barnen genom 
hemkunskapsundervisningen en möjlighet att lära sig mer kring mat och måltid. Dock har det 
visat sig att barn behöver träning i att uttrycka sina sinnesintryck i samband med 
matupplevelser vilket till exempel utvecklandet Sapere-metoden kan bidra med.  

Faktorer som påverkar barnets matval 

I detta avsnitt beskrivs några teorier om hur barns matvanor och preferenser formas. 
Informationen är bra för förståelsen för barnens berättelser och beteenden i den här studien. 
 
Vad är det som avgör vilken typ av mat människor tycker om, accepterar eller ratar? När vi gör 
ett val väljer vi ett livsmedel eller en maträtt före en annan, något som sker dagligen vid våra 
val av måltider. 
Mycket av våra preferenser för mat avgörs i tidig ålder och påverkas till stor del av hur och 
vad föräldrarna äter. Det är föräldrarna som bestämmer vilken mat som ska lagas och vilka 
matvaror som ska finnas i hemmet. Barnet får rätta sig efter det som erbjuds och skapar sina 
egna preferenser baserade på den mat som han/hon har fått möjlighet att smaka. Men om 
barnet erbjuds möjlighet att smaka olika maträtter, har det lättare att acceptera och prova 
nya rätter även i skolan eller på restaurang (Sjödén 1996). 
I en pilotstudie (Seal & Seal 2009) intervjuades föräldrar till överviktiga barn (3-5-åringar) om 
de ansåg att deras eget beteende och matvanor kunde ha någon inverkan på barnets övervikt. 
Föräldrarna var medvetna om att de åt onyttigt men de trodde inte att det innebar något 
problem för barnet förrän det skulle börja skolan. De menade även att om den ena föräldern 
var normalviktig så kunde inte barnet bli överviktigt. Föräldrarna bestämde dagligen vilken 
mat som skulle ätas och faktorer som pris samt vilken tid maten tar att tillaga, var avgörande 
vid deras matval. De trodde även att övervikt hos barn inte berodde på maten utan det 
faktum att barnen åt för mycket godis samt att barnen på vintertid blev mindre aktiva och 
därmed ökade i vikt (Seal & Seal 2009). 
 
Studier har även visat att om mat äts i gemenskap med andra så äter man mer. Denna ökning 
beror bland annat på att man äter tillsammans under längre tid (De Castro 1990 se Koivisto-
Hursti 1997). Om familjen inte längre äter tillsammans kan det påverka barnens preferenser 
och matval, genom att det kan bidra till att mer färdigmat eller halvfabrikat används för att 
underlätta matlagningen, eller kanske till och med att barnen får i uppgift att värma eller 
tillaga vissa enkla maträtter själva.  
En av de största faktorerna som påverkar barns val av mat har visat sig vara erfarenhet det vill 
säga om barnet ätit maten tidigare så är chansen större att maten smakas ännu en gång. Men 
om den första upplevelsen av maten var negativ har chansen istället minskat att barnet vill 
smaka igen. Det kan behövas fyra till fem smaktillfällen av barnet innan det har lärt sig att 
känna igen och tycka om även en god smak, men någon gång måste ju alltid vara den första 
(Koivisto-Hursti 1997). 
När barn fick beskriva vilka faktorer som påverkade deras gillande, visade det sig att smaken 
var viktigast men även att faktorer som att få vara med och tillaga maten och att den skulle 
vara lätt och kul att både tillaga och äta, hade en positiv inverkan. Koivisto-Hursti (1997) 
beskriver även studier som visade att om barn enbart erbjuds vad som kan anses vara nyttig 
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mat, så äter barnet utav denna. Men om ett alternativ erbjuds i form av fet, salt eller söt mat, 
så väljer barnet vanligtvis den maten istället (Klesges et al. 1991 se Koivisto-Hursti 1997).  
Barnen lär sig också tidigt de kulturella regler som anger vilken typ av mat som skall ätas ihop 
med vad, samt vilken typ av mat som anses lämplig vid olika tidpunkter och måltidssituationer 
(Koivisto-Hursti 1997). Maten kan också spela en viktig roll i att symbolisera sociala skillnader 
som till exempel klass, kön, ålder och etnicitet. Vissa specifika matvanor för en grupp 
människor skapar en sorts kollektiv identitet, som placerar människor i olika hierarkiska 
nivåer. Socialiseringen börjar redan som spädbarn när de vuxna lär barnen vad som anses 
ätbart och inte (Beardsworth & Keil 2002). Den mat vi väljer kan exempelvis kopplas till en 
hög eller låg social klass, där mat med hög status och sofistikerad smak, kan symboliseras med 
t.ex. kaviar och champagne. Likaså finns det mat som kan anses ha låg status och kan 
signalera fattigdom eller dålig smak såsom snabbmat eller pulvermat. Det finns även mat som 
anses vara typiskt maskulina eller feminina rätter, eller svåra vuxensmaker mot enkel barnmat 
det vill säga mat som anses passa barnens smaker och behov (Beardsworth & Keil 2002). 
Detta ses exempelvis på barnmenyerna på restauranger runt om i landet, där de homogena 
menyerna dyker upp oavsett om du är i Skåne eller i Norrland.  
Hur sker då barns inlärning av smak? Hur lär de sig välja vad de tycker om respektive inte 
tycker om? Dessa frågor kan ha både sensoriska, biologiska eller fysiologiska förklaringar men 
jag har valt att inte fördjupa mig i dessa aspekter i den här studien. 

Neofobi 

Att barn ibland sätter sig på tvären vad gäller ny mat och nya smaker är inget nytt. Det finns 
ett flertal studier kring detta fenomen som belyser såväl orsaker, skillnader som förslag på hur 
man kan hantera det som förälder. I detta stycke diskuterar jag teorier kring varför barn 
ibland är ovilliga till att smaka nya maträtter eftersom det är något som är av yttersta 
relevans för studien.  
 

Det finns barn och vuxna som vägrar äta maträtter som är nya för dem och detta kallas för 
neofobi eller närmare bestämt mat-neofobi. Redan vid 1½ års ålder har barnet fått en känsla 
av vilken typ av mat den tycker om och inte tycker om. Om barnet smakat något det inte 
tyckte om är det väldigt svårt att få det att smaka fler gånger även om föräldrarna försäkrar 
att maten är god (Sjödén 1996). 
I Koivisto-Hursti´s (1997) undersökning om nivån av neofobi i svenska familjer, upptäcktes att 
nivån var relativt låg hos både föräldrar och barn i Sverige, jämfört med studier från USA, men 
att barnen var signifikant mer neofobiska än sina föräldrar. Denna neofobi minskade ju äldre 
barnet blev.  
Alla människor har olika grad av neofobi. Då det ofta är föräldrarna som bestämmer vilken 
mat familjen ska äta påverkas även barn om föräldern har en hög grad neofobi. Barn imiterar 
sina föräldrars och syskons beteenden vilket får mig att tänka på hur övriga 
familjemedlemmars måltidsbeteenden faktiskt påverkar barnets egen utveckling. Detta 
belyser även vikten av att barn bör äta tillsammans med sin familj och inte ensamma för att 
på så vis kunna imitera och lära sig att utveckla sina egna sinnen. 
Den absolut största orsaken att rata viss mat är dock smaken på maten. Även matens 
konsistens och hur barnet tror att maten ska smaka, bidrar till avvisande av viss mat (Koivisto-
Hursti 1997). En annan studie om ungdomars fiskvanor i skolan visade att fisklukten i 
matsalen var den största orsaken till att eleverna inte ville äta fiskrätten, samt att de var 
rädda att få ben i munnen (Prell, Berg & Jonsson 2002). 
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Det finns några knep för hur det är möjligt att få den noefobiske att smaka på nya maträtter. 
Det kan vara att försöka beskriva maträtten på ett gott sätt, beskriva ingredienserna, förklara 
hur rätten ska ätas eller genom att minska matens nyhetsvärde genom att blanda den med 
något som barnet känner igen, då ökar chansen att barnet vågar smaka (Sjödén 1996). Barn är 
ofta nyfikna och vill lära sig och utforska tillvarons möjligheter. Om måltiderna är fyllda av 
glädje och uppmuntran så vill vanligtvis barnen ta för sig av det som erbjuds. Om de vuxna 
däremot är ängsliga eller ställer krav, låser sig barnens fria utforskande och gör det svårare för 
dem att glädjas åt måltiderna (Andersson 1996). 
Föräldrar förstår oftast inte, att genom att tvinga barnet eller locka med en belöning för att 
barnet ska äta upp, enbart skapar en större avsky för maten. Barnet tolkar det som att 
föräldrarna inte heller tycker om maten och enda sättet att få i sig den är genom tvång eller 
belöning. Även kritik från föräldrarna gällande barnens begränsade matintag bidrar till att 
barnet äter mindre än om det uppmuntras och får möjlighet att själv bestämma 
portionsstorlek (Koivisto-Hursti 1997). 
Vi människor har även en biologisk instinkt som syftar till överlevnad där vi är programmerade 
att vara restriktiva till exempelvis beska smaker, då dessa ofta indikerar att ett livsmedel är 
giftigt. Jag har i denna uppsats valt att inte fördjupa mig vidare i de biologiska förklaringarna 
till neofobi. 

Restaurangbesök ur ett vuxet perspektiv 

Att gå på restaurang kan för barn innebära flera möten med nya upplevelser som skiljer sig 
från vuxnas förväntningar och erfarenheter. Här vill jag beskriva undersökningar om vad 
vuxna tycker är viktigt vid ett restaurangbesök och vad de menar skapar en upplevelse vid en 
måltid på restaurang. Dessa undersökningar kommer sedan att användas, för att se om det 
överensstämmer med hur barnen beskriver sina restaurangbesök. Jag presenterar även lite 
statistik om restauranger samt berör ämnet snabbmatsrestauranger. 
 
Ett restaurangbesök är mer än bara mat och dryck i en trevlig miljö och flera författare (jfr 
Hansen 2004, Gustavsson et al. 2006, Mossberg 2003) har tagit reda på vad som påverkar 
gästernas upplevelse. Hansen(2004) har genom intervjuer med erfarna restaurangbesökare 
försökt kartlägga vilka aspekter som gäster anser vara viktigast vid restaurangbesök. 
Resultatet av studien visade fem huvudaspekter som påverkade gästers uppfattning av ett 
restaurangbesök; kärnprodukten, inredning, atmosfär, personliga möten och sällskapet. 
Liknande resultat har även Gustavsson et al. (2006) beskrivit och hon har presenterat en 
modell som förkortas FAMM, The Five Aspects Meal Model. Hennes fem aspekter påminner 
om Hansens(2004) och består av rummet, mötet, produkten, atmosfär och styrsystemet. Det 
som skiljer de båda författarna åt är att Hansen fann att sällskapet var viktigt medan 
Gustavsson beskrev styrsystemet som en viktig del i ett lyckat restaurangbesök. 
 
Med kärnprodukten eller produkten menas maten, drycken och den totala upplevelsen av 
matkombinationer och även hur maten presenteras och serveras.  Restaurangen visar upp 
kockarnas och servitörernas teoretiska och praktiska kunnande genom mat och dryck, vidare 
blir gästens upplevelse total om hans/hennes sinnen involveras från beställning till servering 
(Hansen 2004, Gustavsson et al.2006). 
Rummet anses också vara en viktig del i gästens upplevelse, vilket kan innebära till exempel 
färger, inredning, möbler och porslin. En färg kan skapa olika sinnesstämningar som lugn och 
ro, en mysig eller en rörig känsla. Färgerna ska harmonisera med övrig inredning och starka 
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färger bör undvikas om dessa inte behövs för att passa in i konceptet. Möblernas utseende 
och placering och möblering av lokalen var också viktig för gästerna, framförallt att det fanns 
tillräckligt avstånd mellan borden, så att gästen kunde känna sig lite avskärmad från de övriga 
gästerna (Hansen 2004). 
Det personliga mötet innefattar gästens möte med personalen och med andra gäster. 
Personalens servicenivå måste innefatta att uppmärksamma gästen och ta hand om dem så 
att de känner sig unika. Personalen bör även vara tillförlitliga, flexibla och proffsiga vid 
eventuella klagomål (Hansen 2004). Då serveringspersonalen besitter större kunskap om 
menyn, viner och maten än gästen, kan servitören upplevas som arrogant och genom sitt 
beteende förstöra gästens upplevelse. Personalen måste även vara kunnig i att kunna läsa av 
olika gäster och göra en bedömning av hur just de vill bli behandlade (Gustavsson et al. 2006). 
Andra gäster har också betydelse för vuxna, då de delar liknande upplevelser med varandra 
(Hansen 2004). Andra gäster kan även vara ett bevis på en viss social tillhörighet eller 
gemenskap, beroende på vilken stil en restaurang har eller hur den uppfattas av andra.  
Att bli igenkänd och få uppmärksamhet, antingen av personal eller av andra gäster, kan ge en 
lyckokänsla och likaså kan ett dåligt bemötande eller brist på uppmärksamhet skapa en 
negativ upplevelse (Mossberg 2003). Inom många andra typer av verksamheter som till 
exempel i mataffären vill kunder undvika mycket folk, då det kan vara risk för lång väntetid 
eller köer. När det gäller restauranger kan det istället vara tvärtom eftersom en tom 
restaurang kan uppfattas som dålig (Mossberg 2003). 
 
Sällskapet är den grupp människor som samlats för att äta en måltid tillsammans och det kan 
vara antingen av privat- eller jobbkaraktär. Detta styr typen av samtalsämne kring bordet och 
bidrar även till hur trevligt gästerna upplever sitt besök. 
Styrsystemet handlar mer om ett företags administrativa professionalism inom ekonomi, lagar 
och utbildning. Det handlar även om restaurangens logistik såsom att få allting att flyta på så 
att gästerna inte behöver vänta vare sig på maten eller på notan (Gustavsson et al. 2006). 
 
Slutligen nämner nämnda undersökningar atmosfären vilket kan beskrivas som helheten av 
restaurangupplevelsen och innefattar alla de tidigare nämnda kategorierna. 
Restaurangatmosfären är den individuella, emotionella, totala upplevelsen hos gästen, som 
kan handla om bekvämlighet, upplevelse och intimitet genom hela måltiden.  Stämningen ger 
en plats där gästen känner sig avslappnad och väl till mods. Musiken är också en del av 
atmosfären som kan påverka hur stämningen är i rummet. Om musiken inte stämmer överens 
med restaurangen kan det förstöra mer än vad det tillför måltidsupplevelsen (Hansen 2004). 
 
Både Hansen (2004) och Mossberg (2003) beskriver vikten av att gästen får använda alla sina 
sinnen för att upplevelsen ska bli så minnesvärd och extraordinär som möjligt. De menar även 
att om en gäst upplever något som denne inte hade förväntat sig eller upplever något som 
han inte varit med om tidigare så kommer gästen att minnas besöket tydligare.  
 
Att äta ute på restaurang/café eller hos vänner visade sig vara ovanligt i Kjaernes (2001) 
studie om de nordiska matvanorna, men vanligare hos de yngre än de äldre åldergrupperna. 
Av informanterna som tillfrågades om deras vanor att äta på andra platser än 
hemmet/arbetet/ skolan, svarade 7 procent att de aldrig åt utanför hemmet, 37 procent åt 
ute mellan en och elva gånger per år, 33 procent åt ute varje månad och 23 procent varje 
vecka (Holm 2001). Något att tänka på är att i Sverige har vi tradition att gå ut på 
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lunchrestaurang och äta dagens rätt, något som subventionerades av staten på 1970-talet, 
och är fortfarande vanligt förekommande vilket kanske visar sig i ovanstående statistik 
(Jonsson 2004). 
Men det är inte bara lunch- och kvällsrestauranger som besöks av barn och deras familjer, 
utan även så kallade snabbmatsrestauranger. Snabbmaten fortsätter att växa och det är 
hamburgerrestaurangerna och pizzeriorna som står för hälften av snabbmatsrestaurangerna, 
medan gatukök och bensinstationer representerar 26 procent (Ström 2009). 
 
I en observationsstudie av Pettersson & Fjellström (2007) beskrivs hur olika typer av 
barnvänliga restauranger och snabbmatsrestauranger attraherar barn och deras föräldrar på 
olika sätt, samt att de fyller olika funktioner. McDonalds var vanligare att besöka med lite 
yngre barn (2 – 10 år) och det skedde oftast tillsammans med enbart en av föräldrarna. 
Däremot verkade Burger King vara en restaurang som hela familjen besökte tillsammans och 
barnen hade en högre snittålder (5-9 år). Dessa två kedjor kan anses vara rätt lika men en viss 
skillnad observerades i inredning och design där Burger King ansågs vara mer inriktat mot 
vuxna, tack vara val av möbler och inredning. Även restaurangerna på IKEA och Åhléns 
observerades. På Åhléns var det vanligast med familjer med mycket små barn och bebisar, 
och familjerna satt längre på Åhléns än vad de gjorde på IKEA vilket författarna tolkade som 
att besöket var en upplevelse i sig. Alla IKEA restauranger var mycket barnvänliga och 
framförallt de rullande brickvagnarna underlättade för familjerna, i och med att en vuxen 
kunde hämta mat till hela familjen. Lekområden och dataspel attraherade barn i alla åldrar 
och alla barn som hade ätit mat fick själva springa bort till glassboxen och hämta en pinnglass 
(Pettersson & Fjellström 2007). Detta visar att restaurangbesök med barn måste fungera rent 
praktiskt för föräldrarna, då måltiden på restaurang ofta sker i samband med olika aktiviteter 
såsom shopping, biobesök eller bilutflykter och kanske inte är lika vanligt vid festligare 
tillfällen. 
 
Målet med litteraturgenomgången har varit att visa att de flesta undersökningar om 
gästupplevelser är baserade på de vuxnas förväntningar och erfarenheter. Genomgående i 
den teoretiska bakgrunden har jag försökt ta upp ämnen som kan relateras och kopplas till det 
som barnen har sagt och gjort under fokusgrupperna och observationerna. Jag har beskrivit 
barnens mognad och förmågor, matvanor, deras möjliga kunskaper om ämnet mat och 
måltid, faktorer som påverkar barnens matvanor, måltidens betydelse i deras vardag, samt 
vilka aspekter som vuxna upplever som viktiga vid ett restaurangbesök. Utgångspunken har 
varit att sätta barnen i centrum och därmed har många olika infallsvinklar på barns 
förhållande till mat och måltider kommit att bli relevanta.  

Resultat 

Resultaten presenteras i liknande ordningsföljd som den teoretiska bakgrunden har 
presenterats och grundas på de teman som framkom vid analysen av fokusgruppintervjuerna. 
Dessa teman är: Nyfikenhet, kunskap och delaktighet, preferens, neofobi, uppfattning om 
restaurang/café/snabbmat, plats, miljö och upplevelser samt behov, önskemål och idéer. I 
avsnitten om Barnens delaktighet och kunskap samt om Äcklig mat presenteras resultat från 
observationen sist i respektive stycke. 
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Barnens delaktighet, medvetenhet och kunskap  

Syftet med avsnittet är att belysa barnens kunskap och intresse för mat och matlagning, samt 
att ge en bild av barnens måltidssituation hemma. Först redovisas resultatet från 
fokusgrupperna som handlar om barnens delaktighet i matlagningen och deras 
kunskap/medvetenhet om mat och måltid i hemmet. 
Därefter presenteras resultatet från den deltagande observationen av barn som lagade mat, 
som också berör barnens kunskap, men även deras uttryck av nyfikenhet och osäkerhet.  
 
När det gäller barnens delaktighet i matlagningen i hemmet verkade det vara lika vanligt hos 
såväl pojkar som flickor. Barnen uttryckte att det mestadels var kul att hjälpa till med maten, 
och att det var något som tillhörde vardagen i deras familjer. Initiativet till att hjälpa till togs 
främst från föräldrarna och barnen blev ofta lockade med belöning i form av veckopeng eller 
med ”bestraffning” med ännu tråkigare sysslor som till exempel diskarbete efter maten. 
Vanliga göromål var att göra sallad och tillbehör, steka biffar eller liknande och att duka 
matbordet. Det var roligare att laga mat som de själva ansåg vara god än mat de inte var så 
förtjusta i. Vissa enkla rätter kunde de laga helt själv som att koka makaroner och smaksätta 
med sås och kryddor, eller snabbpasta med köttbullar. 
 

Jag gör det för att det är kul. Mamma frågar oss aldrig utan jag brukar fråga: Mamma, får jag 
göra salladen idag? ( Flicka 9 år) 
 
Jag brukar duka så slipper jag plocka undan, men jag brukar inte alltid hinna utan min syster 
brukar alltid vara före mig. (Flicka 11 år) 
 
Jag får veckopeng om jag hjälper till. (Pojke 11 år) 
 

Delaktigheten visade sig även i att barnen ofta fick vara med och bestämma vilken mat det 
skulle bli till middag. Ibland fick de välja när de var i affären men det vanligaste var att barnen 
tilldelades en veckodag där de fick bestämma precis vilken mat de ville ha. Vanligtvis skedde 
detta på helgen då familjen hade mer tid för varandra och oftare satt tillsammans och åt.  
 

Jag brukar mest få bestämma allting på helgerna. Jag har en lillasyster och då får vi bestämma. 
Jag bestämmer vad det blir för mat på lördag och hon bestämmer vad det blir på söndag, absolut 
vilken mat som helst. (Pojke 11 år) 

 
Barnen var medvetna om att det fanns en skillnad i hur familjerna åt i veckan jämfört med på 
helgen. En flicka uttrycker till exempel att på helgen är familjen mer samlad och hon använder 
till och med begreppet fredagsmys: ”Alla sitter vid bordet och så, eller jag brukar spela innebandy och sen 

åker vi hem och har fredagsmys”.(Flicka 11 år).  Enligt barnen åt familjen lite finare och godare mat på 
helgen än på vardagen. Vardagsmaten beskrevs som exempelvis pasta, fiskgratäng, soppor 
eller pizza. På helgen kunde måltiden bestå i dyrare råvaror såsom kött som av barnen 
betraktades ha hög status och även dessert efter maten.  
Det var vanligt att någon av föräldrarna jobbade på annan ort och den ensamma föräldern 
hade inte tid eller ork att tillaga någon avancerad mat i veckan. Snabbt tillagad eller helt färdig 
mat var vanlig i veckan, eller att familjen gick till den lokala pizzerian.  
 

Alltså vanlig mat på vardagar är typ spagetti och köttfärssås eller något. Men alltså på helgen är 
det mer biff och dyrare, finare mat. (Pojke 12 år) 
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Maten är godare på helger än på vardagar. Som på vardagar beror det på om bara min pappa är 
hemma för då blir det ofta samma, men om mamma är hemma på helgerna då blir det mer 
godare. (Pojke 11 år) 
 

Jag ville även undersöka hur traditionen att äta söndagsmiddag såg ut hos den yngre 
generationen. Deras kunskap om vad en söndagsmiddag innebar var i stort sett obefintlig. 
Efter att jag beskrivit hur en söndagsmiddag kunde gå till, tyckte de att det var konstigt att de 
skulle äta någon speciell mat just på söndagen. 
 

Väldigt sällan vi äter något sådant 
- Men om ni gör det, var åker ni då? 
Släkten eller på pizzeria…. Vet inte. (Flicka 12 år) 
 
Fast det är ju så här, man kan ju bara ta så här bara: Här är en söndagsmiddag! Man kan ju 
liksom ta vad som helst och kalla det för söndagsmiddag. (Flicka 11 år) 
 
Jo, vi brukar faktiskt ha en kyckling eller lammstek eller något, fast det gör vi bara hos mamma. 
(Flicka 9 år) 
 

Söndagsmiddagen verkade således inte vara ett begrepp för de intervjuade barnen. Dock 
hade de en uppfattning om såväl fredagsmys som att annan finare mat åts på helgerna. 
Barnens kunskap om mat och matlagning var varierande och berodde naturligtvis på hur 
aktiva människor i deras familj och närhet var när det kom till matfrågor. Flickor i 12-årsåldern 
var mer medvetna om sin kost än pojkarna i samma ålder och beskrev att de tänkte på vad de 
stoppade i sig. De ansåg själva att tjejer tänkte mer på maten än vad pojkar gör, för att de var 
rädda för att bli överviktiga. Vissa tjejer idrottade inte vilket även det bidrog till större 
försiktighet gällande onyttig mat. Kunskapen och medvetenheten hos barnen visade sig även 
i några fall, då det aktuella ämnet tillsatser kom upp, och uttrycktes som något som gjorde 
maten oäkta.  
 

Ibland är hamburgare gjorda av konstigt kött som egentligen inte bara, eller jo lite kött men det 
är så mycket andra saker i. (Pojke 9 år) 
 

Det här kan naturligtvis vara något som diskuterats i hemmet som barnen har snappat upp 
och gjort dem medvetna om tillsatsdebatten.  
Nu följer en beskrivning av vad som framkom under observationerna. 
Under observationerna gav barnen uttryck för: intresse, nyfikenhet, kunskap/okunskap, 
osäkerhet och lekfullt beteende i förhållande till mat och matlagning. 
 
Under observationen framgick att barnen visade ett stort intresse för matlagningen och ville 
direkt bli tilldelade en uppgift. Det var framförallt de ”roliga” uppgifterna som var mest 
intressanta såsom att tillaga den mat som de uppfattade som godast eller som medförde ett 
roligt praktiskt moment såsom att vispa eller steka något. Till de mer tråkiga uppgifterna 
hörde att hacka lök, diska eller göra något enformigt. Det vanligaste var att de sade rakt ut 
vad de ville eller inte ville göra.  De dök rätt ner i sina uppgifter och frågade själva:” Får jag 
blanda? Jag vill göra…., vad ska jag göra”?  
 De bytte även arbetsuppgifter sinsemellan för att inte missa något som kunde vara ännu 
roligare att göra. Barnen visade även ett sensoriskt intresse för maten de lagade genom att 
dofta, känna på och smaka de olika råvarorna. De gick runt på varandras stationer för att fråga 
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vad de gjorde och dofta och smaka på deras mat. De ställde hela tiden frågor om vad 
ingredienserna var för något eller om de olika tillagningsmetoderna. 
Intresset för matlagningen visade sig även tydligt genom den glädje som barnen uttryckte. 
Barnens skratt och leenden var enkla tecken att tyda och vissa sjöng och dansade fram mellan 
köksbänkarna och hade svårt för att stå stilla. Glädjen kunde även ta sitt uttryck i en stolthet 
då barnet klarat av att utföra något nytt eller något som kunde anses som svårt. Då barnen 
fick i uppgift att själva laga all mat, och jag främst stod bredvid och förklarade, blev glädjen 
extra stor, då bekräftelsen att klara av uppgiften på egen hand upplevdes som större än om 
de hade fått mer hjälp.  
Barnens nyfikenhet speglades tydligast med alla de frågor som de ställde.  
Om de kände sig det minsta osäkra så frågade de om hjälp, inte bara mig, utan även varandra. 
Nyfikenheten visade sig också i deras villighet att smaka på allting, trots att de var lite rädda 
för att det skulle vara äckligt.  
Trots att barnen var nyfikna på aktiviteterna i köket så uttryckte de även en tydlig osäkerhet, 
vilken förmodligen grundades i deras ovana eller okunskap i matlagning. Detta visade sig vid 
nya moment som de kände sig osäkra på och uppträdde nervöst och lite fumligt. I 
fokusgrupperna beskrev alla barnen att de brukade hjälpa till hemma med enklare sysslor som 
att hacka grönsaker, vispa eller steka något. Trots detta så upplevdes barnen som totala 
nybörjare på de flesta uppgifter, till exempel tillagningstekniker som kan anses vara relativt 
enkla som att skala ett äpple eller förstå måttsatser, genom att de helt enkelt inte visste hur 
de skulle göra. Detta är dock inte så konstigt i deras ålder och naturligtvis så grundar sig deras 
beteende på tidigare erfarenhet, som i det här fallet förmodligen är relativt begränsad. Det 
kan även vara så att barnen var rädda att göra fel vilket medförde att de frågade fastän de 
redan visste hur de skulle göra. Osäkerheten var störst i början av matlagningen men efter att 
ha arbetat i köket en stund började fler egna initiativ tas och de läste från receptet eller 
paketen innan de ställde en fråga, till skillnad från början av matlagningen. Det var inte så 
vanligt att de tog egna initiativ trots att det fanns tydliga recept och beskrivningar på vad som 
skulle göras. Dock arbetade två av flickorna som skulle göra sås självständigt och smakade av 
såsen. De lade till och med till en ingrediens som inte stod med i receptet, för att de tyckte att 
det skulle bli gott med lite pressad citron i vitlökssåsen. Det kan hända att flickorna brukade få 
göra en liknande sås hemma och valde att lägga till den ingrediens som saknades från det som 
de kände till eller uppfattade som normalt.  
Lekfulla beteenden innebar att de visade upp ett oväntat men intressant beteende när de 
lekte och hade roligt under tiden som de lagade mat. En lek skapades av de flickor som var 
medvetna om kamerans närvaro, och den handlade om hur det gick till att spela in ett 
matlagningsprogram. De lekte att en var kock och de andra var kockens assistenter, och de 
beskrev för ”TV-tittarna” steg för steg vad de skulle tillaga, ingredienser och tillagningssätt.  
De använde både kroppsspråk, mimik och gester på ett vuxet sätt, samtidigt som de beskrev 
smaker och dofter med uttryck som till exempel krispig, saftig eller kryddig.  
Barnen ville även visa sig duktiga och få bekräftelse för det de gjorde, ett beteende som 
säkerligen finns även hos vuxna.  

Vad tycker barnen är gott? 

Syftet med avsnittet är att belysa barns preferenser inom mat och måltid, och resultaten är 
enbart hämtade från fokusgruppintervjuerna. När barnen pratade om sina preferenser 
framkom olika ämnen såsom maträtter, miljö, smak och måltidsform. 
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När det gäller barnens preferenser för olika maträtter och råvaror, så är deras smak 
individuell då detta påverkas av deras uppväxt och familjens matvanor. Rent generellt gav 
ändå barnen uttryck för att vara förtjusta i så kallade typiskt barnvänliga rätter såsom pizza, 
hamburgare, pannkakor, pasta, köttbullar och friterad mat. De yngre barnen i 9-10 års ålder 
visade större gillande för den här typen av energität mat och framför allt pojkarna.  
På frågan om barnens favoritmat fick jag bland annat följande svar: 
 

- Pommes, hamburgare, chicken nuggets, pizza och tacos, sen vet jag inte mer. 
- Jag gillar hamburgare, pommes och så gillar jag pizza och pannkaka. 

- I Egypten har jag ätit en speciell sorts spagetti med köttfärssås. 

- Friterade saker: Friterade räkor, friterad kyckling, vårrullar, typ bläckfiskarmar. 
 (Fokusgrupp med pojkar 9-10 år) 
 
Pizza, nej inte bara pizza utan jag gillar tortellini också, det är min favoriträtt. Tortellini med ost 
och skinka mmm (ljud som antyder till njutning). Något jag älskar kanske mest av allt är sådana 
här små potatisbollar (visar storleken av en pingisboll med fingrarna) och sådana här små, små 
jättestarka kycklingvingar, det är något av det godaste jag vet. Vi har alltid en påse i 
frysen.(Flicka 11 år) 
 
Det kan vara sån kyckling och pommes. Fast det är inte särskilt nyttigt men det är gott. (Flicka 12 
år) 
 

Onyttig mat nämndes också i relation till favoritmaten men när vi kom in på att diskutera 
sötsaker var det framför allt smaken som barnen pratade om. Söta rätter och desserter 
beskrevs med stort gillande under fokusgrupperna. Barnen tyckte även att det var kul att baka 
själv hemma. Alltid när frågor om favoritmat eller vad de tyckte var godast så handlade det 
om efterrätter eller godis. Glass, desserter, kakor, godis och olika bakverk nämndes.  
 

Jag brukar se i tidningar och så ser jag bilder på chokladpudding och chokladglass och jag aahhh, 
måste göra! (hon fnissar) – Mamma, jag vill göra chokladbollar! Så bara gör vi det  
(Flicka 11 år) 
 
När jag var i Israel, då var vi på ett sådant där chokladcafé där vi åt. Där kunde man få in smält 
choklad, pannkaka med smält choklad. Sen var det som små sprutor som man kunde stoppa in, 
fast inte vassa, som man kunde stoppa in i munnen och så drog man så kom det in en massa 
choklad. (Pojke 9 år) 
 

En måltidsform som barnen uttryckte särskilt gillande för, var sådan mat som kunde ätas med 
fingrarna eller plockmat. Tacos var populärt och omtyckt av majoriteten av barnen och var ett 
av de vanligaste alternativen när de själva fick bestämma mat. Utöver att maten smakade 
gott, så beskrev de att få äta maten med fingrarna samt att själv kunna välja vilka ingredienser 
och mängd de önskade, som några av förklaringarna till varför tacos var en av favoriträtterna. 
 

Vi har olika dagar där vi får göra vad vi vill, jag gör tacos, det brukar jag göra på lördagar.(Pojke 
10 år) 
 
Tacos är bra för då kan man få välja mellan några alternativ. (Flicka 12 år) 
 

Bufféer ansågs som något utav det bästa som kunde ätas på restaurang av flera anledningar. 
Bufféer betydde minimal väntan och möjlighet att själv påverka innehåll och portionsstorlek. 
Tack vare bufféns omfång och möjlighet att hämta mat flera gånger ökade chansen att prova 
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ny och okänd mat, i och med att de hade möjligheten att inte äta upp och istället hämta ny 
mat om det inte passade dem i smaken. 
 

Det är bra att man kan plocka, det finns nästan alltid någonting man tycker om, eller om det är 
något man inte tycker om. (Flicka 10 år) 
 
De bufféer jag brukar gå på får man ta hur mycket man vill och vad man vill. 
(Pojke 11 år) 
 
Ofta tar det så lång tid innan maten kommer in, så när maten kommer in är jag inte hungrig 
längre, då har jag svultit ihjäl. (Pojke 11 år) 
 
Det är det som är så bra med bufféer, man kan ta maten direkt! (Flicka 11 år) 
 
Varje gång vi är utomlands på hotell så är det alltid buffé och mina föräldrar blir så trötta på det. 
–Ahh, jag orkar inte mer buffé! (Låtsas vara föräldern) – Varför det? Det är ju bara kul att plocka 
vad jag vill. (Flicka 11 år) 
 

Barnen beskrev även att de tyckte att det kändes bra att ta mat från buffén för då behövde de 
inte känna att föräldrarna var tvungna att betala för mat som de inte åt upp.  
 

Jag äter nästan ingenting och jag tänker om vi nu beställer mat och sådant så kostar det pengar, 
och då blir jag orolig att det ska kosta för mycket och då har mina föräldrar betalt för att jag ska 
äta två tuggor. Då har mina föräldrar betalat en massa pengar i onödan. 
(Flicka 11 år) 
 

Det är intressant att notera att barnen hade en viss medvetenhet om att det kostar pengar att 
gå på restaurang och att deras val och ogillande även kunde innebära ekonomiska 
konsekvenser.  
Utländska smaker och rätter, framförallt asiatiska, upplevdes positivt av barnen. Den här 
typen av mat är även vanlig på bufféer vilket kan vara ännu en förklaring till dess popularitet.  

 
 Räkchips, kycklingspett, lite mer räkchips, ris och varje gång jag ska hämta tar jag alltid med mig 
5 räkchips. Även om jag har räkchips kvar på tallriken så vill jag spara alla, så sen när jag går och 
hämtar kycklingspett så tar jag mer räkchips och hämtar mer mat.(Flicka 11 år) 
 
Jag gillar vårrullar, ris, kyckling, nudlar och sötsur sås, jag älskar sötsur sås. 
       (Flicka 9 år) 

 

Barnen i studien visade sig vara tämligen bekanta med olika restaurangmiljöer och 
matkulturer genom att de namnger såväl tacos som olika kinarestauranger. Miljön som 
barnen befann sig i påverkade deras val av mat och preferenser. På sommartid i värmen 
upplevdes grillat kött och lax, glass, frukt och bär som något av det godaste och vanligaste de 
brukade äta. Även serveringstemperaturen kopplade de till vad som var bäst på sommartid: 
”Det är inte så gott att äta varm mat på sommaren.” (Flicka 10 år) 

På sommaren beskrev de även måltiderna som mer smakrika och godare just för att då åts 
utomhus och av naturliga skäl var det lättare att aktivera sig med lek och bad efter maten. 
Intervjuerna skedde under vårvintern och flera uttryckte en längtan efter att få grilla igen. 
 

Åh, grillat på sommaren är gott. Det äter vi typ varje sommar, så sen är det inte gott längre. Sen 
blir det gott igen nästa sommar.(Flicka 12 år) 
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Man kan Campa och då så kan man grilla och äta marshmallows. Just att sitta ute också… Och ta 
med sig mat till stranden, typ grillad, kryddad kyckling med någonting att dricka, så är man där 
till på kvällen och badar. (Flicka 11 år) 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att det inte bara är vad som äts som spelar en roll för 
barnen utan även hur, när och var en måltid äger rum har en betydelse.  

Äcklig mat 

Avsnittet har till uppgift att belysa vilken typ av mat barnen inte tyckte om samt deras egna 
förklaringar till detta. Jag kommer först att presentera resultatet från fokusgruppintervjuerna 
där barnens diskussioner handlade om smak i förhållande till, mod, fördomar, medvetenhet, 
förväntad negativ smak och etiska aspekter. 
Därefter kommer jag att presentera resultatet från observationerna där vissa tecken på 
neofobi hos barnen uttrycktes. 
 
Smaken och lukten på maträtter, livsmedel eller råvaror som många barn hade svårt för var 
bl.a. fisk och skaldjur, lever, kalv, lamm, sniglar och mögelost. Även andra sensoriska 
upplevelser såsom konsistensen eller munkänslan på maten påverkade deras ogillande. Det 
kunde vara grönsaker som var för mjuka, kött som var slemmigt, mat som var för fet så att det 
”växte i munnen” eller sega, gummiliknande bläckfiskar.  
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 Men en sak som skolan har gjort så himla äcklig att jag vet att jag aldrig kommer att kunna äta 
det igen, inte ens på en 5-stjärnig eller 10-stjärnig restaurang, jag kommer aldrig någonsin att 
äta falafel. Alltså skolans falafel var det äckligaste! Typ halva, nej hela skolan gick och spottade 
ut det på toaletten. Det var sådana här fyrkantiga köttbullar och så var de kalla, de smakade 
jätteäckligt och bara jag tog en liten tugga, åh fy, jag bara sprang och spottade ut det. 
 (Flicka 11 år) 

 
En viss skillnad mellan de olika respondenterna upptäcktes. Vissa visade större motvillighet till 
att smaka ny mat eller att våga prova mat som upplevts negativ vid ett tidigare tillfälle. Andra 
beskrev en villighet till att smaka ny, spännande och kanske mer vuxen mat. Om de vågade 
smaka något som kunde anses som ”svår”, annorlunda mat uttrycktes en stolthet och ett mod 
från barnen. Detta mod jämfördes av en flicka med att hon vågade åka i den brantaste 
rutschbanan. En underliggande ton om stolthet över att de var så ”duktiga” och vågade äta 
vuxenmat tydde på att barnen ofta uppmuntrades eller berömdes extra om de lärt sig tycka 
om något mer moget matval, till exempel sushi eller kräftor. 
 
Barnen uttryckte också en medvetenhet om att de kunde ändra sin smak när de blivit lite 
äldre eller att om en maträtt smakas vid ett upprepade antal tillfällen kan de lära sig att tycka 
om maten.  

 
Det sägs att om man äter det 14 gånger så kan man tycka om det. (Flicka 11 år) 
 
Man kan testa när man bli äldre för man kan tycka om det mer då. (Flicka 10 år) 
 

Barnen beskrev även att hur de trodde att maten skulle smaka hade en viktig roll i deras 
beslut att våga smaka eller inte. Denna förväntade negativa smak kunde bidra till att de inte 
smakade på produkten i fråga på flera år, men när de väl hade smakat så hade det visat sig 
ibland att maten faktiskt hade varit god. 
 

Det var en slags mussla som var genomskinlig, inte genomskinlig men liksom blank på insidan. De 
var små och så skulle man svälja de råa eller kokta var det. Jag smakade en och då tyckte jag att 
det var uräckligt men sen smakade jag en till och då var den jättegod. (Pojke 9 år) 
 
Jag tror jag har testat ganska många saker som jag inte trodde att jag skulle gilla, jag gillade inte 
brunsås i typ fem år och sen smakade jag brunsås och det var det godaste jag ätit. 

 (Flicka 11 år) 

 

Överlag uppvisade barnen en hög medvetenhet om att smak inte är något konstant utan 
något som kan förändras. Utseendet på maten visade sig också vara viktig. Om det inte såg 
gott ut avstod de flesta från att smaka. Men att maten smakade bra ansåg de som viktigast. 
 

Beror lite på hur det ser ut. Ibland när man ser kött som är lite grått så blir man oftast 
lite…(paus)man undrar hur det smakar och så… (Pojke 12 år) 
 
Alltså man kan ju inte döma maten efter hur den ser ut heller. Typ, vårrullar, är ju lite gråa och så 
innan man friterar dem, men de är ju goda. (Pojke 12 år) 

 
Jag uppfattade att barnen påverkas positivt eller negativt beroende på hur maten förklaras i 
menyn eller på förpackningar. En tydlig beskrivning av innehållet kunde ge en trygghetskänsla 
av att inte få någon oväntad, ogillad ingrediens på tallriken. En flicka beskrev att hon kände sig 
osäker på vad hon faktiskt åt och gav exempel på en soppa som i skolan kallades för 
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cowboysoppa. Namnet gav inga indikationer på vad den innehöll och diskussioner om soppan 
kunde innehålla häst framkom. Ibland tolkade barnen innehåll negativt och barnet beskrev att 
det helt enkelt inte lät gott. En flicka gav ett exempel på hur en beskrivning hade betydelse för 
hennes smakupplevelse:  
 

Ljus pasta är god, grön och röd det är inte gott 
- Kan du känna en smakskillnad alltså? 
Ja, det smakar lite annorlunda, inte mycket men lite. Receptet som jag läste där stod det att 
färgerna innehåller typ spenat på den gröna, och när man smakade så tänkte man på det och då 
kände man efter att det smakade spenat då. 
- Och spenat, det är inget du tycker om annars då? 
Jag brukar inte äta det, har aldrig smakat. (Flicka 12 år) 

 

Här uppfattade jag ganska tydligt hur flickan påverkas negativt av ordet spenat, vilket hon 
förknippade med något äckligt, trots att hon aldrig tidigare smakat det.  
 
Barnen hade även vissa fördomar om maten som medförde att de inte ville smaka eller 
uppfattade den som äcklig. Fördomarna användes som en förklaring, eller snarare 
bortförklaring, till varför de inte ville smaka. Det kunde även vara viktigt hur barnen 
uppfattades av andra, främst kompisar, för att de åt den underliga maten. Grupptryck och 
image speglades tydligast i den unga pojkgruppen, då det verkade vara viktigare vad de andra 
tyckte än att det faktiskt kunde vara gott.  Jag frågade dem om deras vilja till att smaka ny 
mat, till exempel grodor som är vanligt förekommande på restaurang i Frankrike: 
 

Jag gillar inte grodor, de är för slemmiga. De äter ju flugor och maskar, hur gott är det att äta 
något som äter sådant? 
- Men om du inte hade vetat att det var en groda, och du tyckte att det var jättegott? 

Vad pinsamt att äta en groda… (Pojke 9 år) 

 
Att äta något som skulle kunna uppfattas som äckligt framstår här som mer problematiskt än 
själva smaken. Det kunde även uttryckas etiska resonemang om djurens välfärd och rätt till 
ett bra liv. Flera uttryck som stackars djur, mördare och kannibal uttrycktes som en rädsla för 
att vid vissa rätter blir det så tydligt vad det är för djur de verkligen äter, såsom lamm och 
kalv, till skillnad mot de mer neutrala rätterna hamburgare, chicken nuggets och pizza. Vid 
frågor om vad barnen inte gillade hos vissa maträtter framkom: 
 

Jag gillar inte lammstek, alltså om det är så där slajmigt. 
- Vad är det du inte gillar? 
Jag gillar inte känseln och smaken. Tycker synd om djuret! 
- Bli vegetarian (säger en av de andra flickorna) 
 Det är inte bra att vara vegetarian för då äter man upp djurens mat, då dör ju ändå djuren så det 
spelar ingen roll. (Flicka 9 år) 
 

Det är intressant att se hur flickan skyller på att det inte hjälper att bli vegetarian för att rädda 
djuren. Förmodligen tycker hon om att äta annat kött men just vissa kötträtter kan väcka 
empati för just det djuret.  
Att smaka på okänd mat och uttrycka gillande eller ogillande var även tydliga teman som 
återkom under observationerna. Även här kom det att handla en hel del om obehag, mod och 
konsistens.  
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Barnen visade sig vara relativt modiga och villiga till att smaka ny mat, mat som de i intervjun 
beskrivit att de inte tyckte om, som till exempel grönsaker eller ingefära. Men i köket visades 
ett nytt intresse för att smaka maten, det verkade vara enklare och inte lika skrämmande när 
de själva var delaktiga vid matlagningen. Animaliska råvaror kunde barnen uppfatta som 
obehagliga, vilket jag tolkade att det berodde på antingen hur köttet kändes eller det faktum 
att köttet faktiskt kommer från ett djur. Vissa barn under Barnrundan var vegetarianer och 
bad om andra uppgifter om de hamnade på en ”kött-station”. En av vegetarianerna beskrev 
att hon mådde illa när hon skulle steka biffarna och att hon aldrig hade tagit i kött innan.   
Ansiktsuttrycket på den flicka som skulle blanda ihop köttfärssmeten till de orientaliska 
biffarna, avslöjade hur spännande men samtidigt obehagligt hon tyckte att det var att gräva 
runt med händerna och hur hon kände konsistensen med fingrarna. Barnen runtomkring 
iakttog henne med skräckblandad förtjusning, och en kort stund senare ville några av de 
andra, även de från den andra stationen, känna på och röra runt i smeten. Hur något kändes, 
såg ut eller luktade påverkade barnens vilja att ta på eller smaka på maten eller råvaran men 
också möjligheten att få prova och vara delaktig verkade spela en roll för om man vågade 
testa nya smaker och råvaror.  
Sammanfattningsvis så inverkade både sensoriska faktorer likväl etiska och emotionella 
aspekter barnens vilja att äta nya maträtter. Nivån av neofobi hos barnen var varierande och 
de var medvetna om att deras smak skulle utvecklas och förändras med stigande ålder. 

 Ett restaurangbesök ur barns ögon  

I detta avsnitt presenteras hur barnen beskrev ett besök på café, restaurang eller 
snabbmatsservering och även hur de upplevde och tolkade dessa platser. Dessa besök visade 
sig handla om uppfattningar och faktorer såsom onyttigt, långtråkigt, utbud, personal och 
renlighet. 
 
De tre olika serveringarna café, restaurang och snabbmatsrestauranger användes vid olika 
tillfällen av barnen och deras familjer. Det kunde vara olika behov eller andra praktiska 
aspekter som styrde valet av servering vid det aktuella tillfället.  
Barnen angav att caféer inte besöktes så ofta och vanligtvis skedde besöken när något skulle 
firas eller att de var på besök i en stad och shoppade. Barnen brukade inte äta så mycket 
annat än kakor och bakverk, möjligtvis en macka eller pannkakor. De uttryckte att 
anledningen till att gå på fik var just att äta onyttiga och goda bakverk. Att baka själv beskrev 
flera av dem som något de tyckte vara mycket roligare och godare än att gå ut och fika. 
 

Jag är aldrig på café så tänker jag liksom inte på att ta mat eller så för jag tänker; okej nu är jag 
på café, då vill jag ta någonting gott som jag tycker om. Men om jag skulle vara tvungen att äta 
något så blir det en ostfralla. När man är på café så gillar man mest att äta de onyttigaste 
sakerna. (Flicka 11 år) 
 
Vi brukar, om det är typ första dagen på sommarlovet, så brukar vi gå till fiket. Men det kanske 
är för att fira att man fått högt på något prov eller något kanske. (Flicka 12 år) 
 
Jag brukar inte gå på café så ofta, det är roligare att baka hemma tycker jag. 
(Flicka 12 år) 
 

Fika är något som oftast innebär intagande av något bakverk och det ligger på något sätt 
utanför de ”vanliga” måltiderna vilket kanske kan förklara varför de ansåg att de inte besökte 
caféer så ofta? 
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En pojke förstod inte varför olika personer får betala olika mycket på caféet. Han uppfattade 
det som om att den som stod i kassan bestämde olika priser för olika personer när det 
egentligen handlade om de olika momssatserna för servering och take-away. Han tolkade det 
som en form av mobbing och hade svårt att förstå vad skillnaden låg i, att ta med sig bullen 
eller äta den på plats. 

 
Alltså de är ju jättekonstiga där borta, för på fiket här i byn så är det olika priser för varje person. 
Om jag köper en semla som kostar 21 kronor men då kostar det 24 kronor om jag ska sätta mig 
där inne. (Pojke 9 år) 

 

Citatet är intressent för det visar hur barn kan uppleva en situation helt annorlunda än vuxna. 
Han ger helt enkelt händelsen en för honom begriplig och förståelig förklaring.  
Att äta på restaurang med sin familj var något som uppfattades som trevligt fram tills maten 
var uppäten och sedan blev det långtråkigt. Men det kunde även uppfattas negativt om det 
var lång väntetid på maten, då barnen blev rastlösa. Främst de yngre barnen hade svårt att 
förstå att föräldrarna bara ville sitta och prata och njuta. Det fanns vanligtvis inga aktiviteter 
på restaurangen för barnen att sysselsätta sig med, vilket resulterade i ett tjatande på 
föräldrarna att de vill gå därifrån. Vissa beskrev hur de använde mobilen och lyssnade på 
musik eller spelade spel. De gick även ut om det var möjligt och försökte hitta något att göra 
som till exempel spela fotboll, klättra i träd eller bara springa omkring.  På de restauranger 
som hade lekrum eller lekhörna så tyckte barnen att dessa enbart var till för små barn upp till 
femårsåldern och att det inte fanns något där för dem att göra förutom att rita. Filmer och 
leksaker var också anpassade till de minsta barnen. De upplevde att de vuxna tyckte att de 
skulle sitta med dem vid bordet och vara sociala, men att föräldrarna sedan glömde bort dem 
och var mer intresserade av att prata med andra vuxna. Ett förslag dök upp om att öl och vin 
borde försvinna från krogen för då hade inte föräldrarna velat sitta så länge.  
 

Jag tycker det är jättetråkigt. Jag sitter liksom där i kanske två minuter och sen blir jag: Åh, kan 
inte maten komma nu? Och sen när vi har ätit upp all maten så ska de vuxna sitta och prata i 
två, tre timmar och man ska bara sitta där och … (Ljudet av en gäsp). 
Var lite social nu säger de. Alla vuxna gillar och sitta och prata och sådant efter maten. Om vi 
säger tack för maten, kan vi duka av pappa? Nej, du kan sitta kvar och vara lite social, och sen 
bara vänder han sig bort och pratar med de andra där borta. 
 (Flicka 11 år) 
 

Flickan uttrycker på sätt och vis en ensamhet i citatet. Vem är det hon ska vara social med? 
Vilken måltidsgemenskap är det hon ska delta i?  
När det gällde utbudet av mat som serveras till barnen på restauranger upptäckte jag väldigt 
stora skillnader i vad barnen ansåg vara god mat både i bemärkelsen nyttig mat och 
smakmässigt god mat. Barnen uppfattade restaurangmat som onyttig i allmänhet: ”Där finns 

bara onyttiga eller nästan bara onyttiga rätter. Det är för att onyttiga rätter är enklare att laga”. (Pojke 9 år) 

Barnmaten ansågs främst vara till för yngre barn och att portionerna var för små för barn i 
deras ålder. Men vissa av dem ville ändå inte äta från vuxenmenyn för där fanns det bara 
konstiga, svåra eller obehagliga rätter, vilket resulterade i att barnen ändå åt från barnmenyn 
då denna uppfattades som trygg: ”Dom har ju bara en massa äckliga kalvsaker och sådant”. 

 (Flicka 12 år om vuxenmenyn) De barn som var lite äldre eller verkade ha större erfarenhet från 
resor och restaurangbesök, uttryckte mer glädje och spänning i att gå ut och äta, och vissa var 
mer benägna än andra att smaka ny mat eller att äta från vuxen menyn. Det vanliga var i 
sådana fall att de åt någon form av stekt eller grillat kött med sås och potatis till. 
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Personalen kunde också ha en inverkan på hur barnen upplevde restaurangen. De tyckte om 
när de blev uppmärksammade av de anställda och ville gärna bli överraskade med en present 
eller efterrätt om det var deras födelsedag. Det var roligt att bli igenkänd om de besökte 
samma restaurang vid ett flertal tillfällen och det var roligare om personalen var glada och 
trevliga men de skulle inte heller komma för nära. En flicka gav exempel på en servitör på 
hotellet i Egypten där hon bodde, som brukade vilja krama henne vid varje besök, vilket hon 
upplevde som obehagligt. 
 
Snabbmat var ett vanligt inslag i barnens liv och det var från den här typen av serveringar som 
de hade störst erfarenhet av. Pizzerior kunde till exempel besökas i veckan om den ena 
föräldern var bortrest eller på helgen med hela familjen: ”Det är mer om man ska fira något som vi 

går på restaurang eller när mamma är i Stockholm, då brukar vi gå på pizzerian” (Flicka 12 år). 

De hade en tydlig bild av skillnaden mellan snabbmatsrestauranger och vanliga restauranger. 
På McDonalds och andra hamburgerkedjor gick de för att det skulle gå snabbt och vara gott. 
McDonalds hade lägst status och Burger King och Max beskrevs som fräschare, färskare och 
smakrikare. Det var heller inte riktigt möjligt för dem att utnyttja barnaktiviteterna som dessa 
restauranger ofta erbjuder på grund av att föräldrarna inte hade någon lust att stanna efter 
måltiden: ”De vuxna, de brukar inte stanna så länge på McDonalds så man hinner inte leka så bra” (Flicka 10 

år). Däremot så var barnen för stora för att lockas av leksakerna som erbjuds till 
barnmenyerna. Ofta var det i samband med resor eller vid shopping som de besökte 
hamburgerrestauranger. 
 

Jag äter bara på McDonalds och snabbmatskedjor vid två tillfällen. Alltså det ena är när jag ska 
åka någonstans långt och det inte finns något annat så brukar vi stanna där. Det andra är om 
man är hos någon släkt eller så eller om man ska gå många personer på bio, så kanske man inte 
vill ha något mer fancy. (Pojke 12 år) 
 

Det var också vanligt att handla sin mat i drive-in och vissa upplevde det som underligt att 
denna service inte erbjöds på alla hamburgerrestauranger och de uttryckte att hela 
fenomenet med hämtmat var svårt att förstå: 
 
På Ystad (McDonalds) där har de jättekonstigt, man måste gå in och beställa och sen har de lagt det i en påse, så 
måste man packa upp det när man kör i bilen, konstigt. (Pojke 9 år)  
 
Negativa uppfattningar om vissa snabbmatsrestauranger handlade om deras renlighet. De 
upplevdes som smutsiga och röriga med kall mat som kunde ha legat länge i luckan innan den 
serverades till dem. De uttryckte även missnöje med att det ofta blev fel på beställningarna. 
 

Ja deras (McDonalds) mat är inte varm och så, men det dåliga är att de lagar hamburgare och 
sådant i flera dagar innan, så de bara ligger där och blir helt gamla. (Flicka 11 år) 

 
- Men egentligen är de inte så speciellt nyttiga. 
- Vidriga. På McDonalds, de är riktigt äckliga. 
- Bakom disken ser det rätt äckligt ut. 
- Brödet och köttet smakar ingenting, det är bara dressingen som gör det. 
- Och sen så ibland eller någon gång kan det vara gott. Men hemmagjorda är mycket godare. 
(Diskussion i fokusgrupp 4) 
 

Här kan man ana hur samtalet i gruppen styrs mot en negativ attityd till McDonalds, men att 
den sista kommentaren visar att det ibland kan vara okej att äta där, men genom att förklara 
att hemmagjorda är godare så ”ursäktar” det den tidigare kommentaren. 
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Sammanfattningsvis verkade barnen känna sig mer hemma på snabbmatsrestauranger än på 
”vanliga” restauranger, vilket kanske kan förklaras med att snabbmatsrestaurangernas miljö 
är mer anpassad för barn samt att dessa serveringar visar en större förståelse för barn som 
gäster. 

Plats, miljö och upplevelse 

Syftet med avsnittet är att belysa hur barn påverkas av platsen och miljön, och hur den spelar 
en roll för hur de upplever en måltid eller ett restaurangbesök.   
Teman som kom på tal var lokaler, ljud, utomhusmiljö, årstider, resor och matkultur.  
 
Lokalen eller ”rummet” hade betydelse även för barnen när det gällde färger, inredning och 
musiken som spelas. Barnen ville ha ljusa, inte för starka färger men samtidigt fick det inte bli 
för sterilt eller stelt. Möblerna och lokalen fick gärna gå i gammeldags stil så att det blev 
mysigare och inte för fint och det skulle vara fint möblerat. 
 

Jag tycker inte att det bara ska vara gråa väggar eller väggar som är skitiga eller att färgen 
nästan flagnar. Det ser inte så fint ut om det ser så jätteotrevligt ut. Men jag tycker inte heller att 
det ska vara för fint utan typ att det inte ska vara vita bord eller för rent, det ska vara lite lagom. 
(Flicka 11 år) 

 
Lokalen fick gärna ha ett tema eller vara arrangerat för att koppla miljön till exempelvis ett 
annat land. Ljuden kring lokalen och måltiden påverkade dem också. Musiken skulle vara lugn 
och svag så att man kan prata med varandra. För hög musik ansågs störande och gav ingen 
matro och även andra höga ljud från till exempel trafik eller maskiner förstörde stämningen. 
Tidigare beskrev barnen att de inte tyckte att det var roligt att sitta och prata med varandra 
efter maten och att de hellre ville aktivera sig med något. Men när musiken kom på tal var det 
plötsligt viktigt att musiken inte störde så att de kunde prata med varandra och umgås. ”Man 

kan liksom inte prata med varandra då, utan det är jättehög musik och jag hör inte vad de andra säger. Det ska 
vara lugn musik och svag så man hör lite, lite, lite.” (Flicka 10 år) 
Barnen pratade även om att det skulle vara mysig belysning och gärna levande ljus som gjorde 
upplevelsen mer avslappnad: ”Det ska vara rätt mörkt tycker jag, om det är på kvällen. Det blir mysigare, 

mer känsla, och så tända ljus.” (Flicka 12 år) Barnen ville att lokalerna skulle vara rena och de har vid 
flera tillfällen beskrivit att de upplevt att snabbmatsrestauranger som smutsiga. Det smutsiga 
kunde även associeras till avgaser eller cigarettrök i restaurangen/uteserveringen. 
Att vara utomhus förhöjde upplevelsen och gjorde att maten smakade bättre än annars. De 
berättade även om sommarutflykter i Sverige som innebar picnic på stranden eller i skog och 
mark. Bara att grilla en korv med vänner ute i naturen kunde vara en upplevelse. Att vara i 
fjällen på vintertid förknippade barnen med att dricka varm choklad med vispgrädde och att 
äta pannkakor eller våfflor. 
Barnen beskrev att de tyckte om att sitta på uteserveringar som hade utsikt över havet eller 
stranden. Ofta hade de upplevt mysiga uteserveringar på sina utlandsresor till varma länder 
och det var uppenbart att detta var något som de mindes och återberättade med glädje. 
 

Tänk på kvällen på restaurang, och det är lampor och så, så finns det en balkong så kan man sitta 
och titta ut över vattnet eller stranden.(Pojke 12 år) 
 

Alla barnen hade någon gång varit på resa utomlands och många av deras minnen från 
restaurangbesök var kopplade till dessa utomlandssemestrar. Vanligtvis bodde de på hotell 
och gick ut och åt på restaurang varje kväll. Vissa av barnen beskrev att miljön var även viktig 
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för deras föräldrar när de skulle välja vilken restaurang de skulle välja för kvällen. Det skulle se 
mysigt ut men framför allt var det viktigt vilken typ av gäster det satt på restaurangen och 
barnen upplevde det som jobbigt att föräldrarna hade svårt för att bestämma sig. 
 

Jag kan säga så, när man är på semester så säger de (föräldrarna), nä där är sådana folk, vet inte 
vad det är för människor, vi går dit, nä vi vet inte vad det är för människor, likadant på varje 
ställe, det är ju lika bra att gå hem.(Pojke 12 år) 

 
Jag frågade barnen om de hade vågat smaka någon inhemsk mat när de var utomlands och 
svaren blev varierande. Det var framför allt de yngsta som inte vågade prova den inhemska 
maten, utan de höll sig till de trygga, välkända alternativen såsom pizza och hamburgare. 
Vissa ville inte smaka alls, några beskrev att det inte fanns några sådana alternativ att välja på 
och andra tyckte att även om de hade beställt ”vanlig mat” som pizza eller pasta så smakade 
det ändå inte som det gör hemma i Sverige: ”Det finns ju olika, om man tar t.ex. spagetti och köttfärssås 

så finns det olika saker de gör i andra länder, i olika ställen, så det vara sådant som man gör i Sverige men det 

smakar ändå olika.”(Pojke 12 år) Vissa barn tyckte däremot att det var spännande och roligt att 
smaka den inhemska maten men det fick inte vara för konstigt eller annorlunda.  
 

Då vill man oftast prova någonting nytt och så, det är nästan alltid godare när man är på 
semester, vad det än är. Då vill man oftast prova någonting nytt som inte finns i Sverige. 
(Pojke 12 år) 
 
Ja, någonting som finns i det landet, speciellt i det landet. (Flicka 11 år) 
 

De hade även svårt att förstå att matkulturen kunde te sig så olika i andra länder och 
uppfattade vår svenska kultur som den ”normala” och att de äter ”konstigt” i utlandet. I 
nästan alla fokusgrupper tog barnen upp samma exempel på annorlunda mat från utlandet. 
Det var sniglar och grodlår som förknippades med Frankrike, insekter och maskar i Asien, 
hundar och katter i Kina och fet, onyttig mat i USA.  
Detta ger en bild av hur barnen uppfattar världen och andra samhällen som skiljer sig från 
deras verklighet här i Sverige. 
Sammanfattningsvis har jag upptäckt att barnen, precis som vuxna, vill ha en fin miljö kring 
måltiden och att inredning, musik och stämning ska passa även för dem och deras behov. 
Platsen och miljön där maten förtärs kan även förstärka barnens måltidsupplevelser och skapa 
nya minnen och erfarenheter i barnens liv. 

Behov, önskemål och idéer 

 I det här avsnittet presenterar jag vilka behov och önskemål gällande restaurangbesök som 
barnen uttryckte. De fick själva tycka till om hur de skulle vilja uppleva ett restaurangbesök 
och vad de skulle vilja äta, dricka och sysselsättas med.  De pratade om portionsstorlek, mat, 
dryck, presentation och aktiviteter. 
 
Barn i den här åldern anser att barnmenyerna egentligen är till för de mindre barnen och att 
portionsstorlekarna är för små, de har alltså ett behov av anpassad mat och portionsstorlek.  
 

Det dåliga är att pizzorna aldrig kan vara lagom stora. Om jag tar en vuxenmeny orkar jag inte 
hela utan kanske lite mer än halva. Men om jag tar av barnmenyn äter jag upp hela och bara: jag 
vill ha mer! Jag är inte mätt! (Flicka 11 år) 
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Barnen uttryckte en orättvisa när det gällde utbudet på bufféerna i utlandet. De så kallade 
barnbufféerna innehöll de klassiska barnrätterna, cirka 4-5 olika sorter samt lite glassar att 
välja på till efterrätt medan de vuxna hade enormt större utbud både gällande varmrätt och 
dessert. Att barnen skulle hämta mat från vuxenbuffén verkade de inte se som ett alternativ.  
 

Det dåliga är att det var bara en jätteliten buffé för barnen än vad den är för de vuxna. Barnen 
fick en efterrätt, man kunde välja olika glassar, det var kanske mellan tre till fem glassar, olika 
små. Sen fick de vuxna en jättestor buffé där de kunde ta hallon, jordgubbar och liksom kakor 
med grädde, äppelkaka med vaniljsås och jättemycket saker. (Flicka 11 år) 
 

När jag frågade vad de önskade att äta för mat på restauranger förutom den mat som redan 
erbjuds till barn, blev svaren att barnen gärna ville smaka på mat från olika länder i hela 
världen och erbjudas större variation än vad som finns idag.  
 

Jag tycker fler restauranger kan ha olika typer av mat, typ kinamat, ja mat från andra länder eller 
vad man ska säga. 
- Varför ska man ha mat från andra länder då? 
För att man äter bara samma mat hela tiden. Man skulle kunna ta olika grejer varje gång så att 
man kan variera sig.(Flicka 12 år) 

 
Rent konkret så önskade barnen gärna äta tacos och buffé, de ville gärna äta kyckling i olika 
former samt erbjudas vegetariska alternativ. Barnen reflekterade även över att det inte fanns 
så stor variation i dryckesutbudet jämfört med de vuxnas och ett förslag om att skapa en 
barn-bar dök upp. I den här barn-baren skulle de kunna beställa olika färgglada drinkar som 
skulle serveras ur frukter och i fina glas och dekoreras. Barmöbeln skulle vara anpassad efter 
deras längd och se ut som en vuxenbar.  
 

Jag skulle vilja ha en sådan här minibar för barn! Så här med läsk och drickor och sånt.  
Mmmm om det är typ vuxna så tänker man att det är till barn istället, liksom fin restaurang fast 
till barn. Det hade varit häftigt! (Flicka 9 år) 

 
De pratade även om att maten kunde presenteras på ett roligt sätt eller få ett roligt namn, 
vilket kunde göra att maten upplevdes mer positivt. Bland annat berättas om Lalandia i 
Danmark, som är ett vattenland för barn, där de hade olika teman på mat och dryck genom 
olika figurer och karaktärer, vilket gjorde det roligare att beställa maten och drycken. Det 
kunde heta till exempel MonkeyTonkey blue och då var det läsk som hade färgats blå och 
tillsammans men det roliga namnet så upplevdes läsken som mycket festligare. Eller att äta 
just ”Pippis pannkakor” gjorde att de smakade bättre än vanligt. 
 Maten fick även gärna dekoreras lite finare, något som är vanligt på vuxenrätterna. 

 
Man skulle kunna göra som de gör på film, alltså om någon fyller år kunde de ha lite extra med 
en tårta som det står grattis på. Eller att de gör det lite roligare, om man bor på hotell och det är 
frukost så kanske det kan vara ägg, ägg, bacon. 
- som en glad gubbe? 
Ja. Man skulle kunna göra barnmat men göra det lite finare och dekorera det och så. 
(Flicka 10 år) 

 
När barnen fick önska hur restauranger kunde förbättras blev det mest tal om olika aktiviteter 
som kunde tillföra en förbättring för barnen. De tyckte att lekrummen ofta var tänkta till 
yngre barn och de önskade att dessa kunde anpassas till deras ålder genom dataspel, filmer 
som Avatar och Mamma Mia, eller Singstar som är en form av Karaoke. Restaurangerna fick 
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gärna anordna tävlingar, gärna med pyssel eller rit-tema, där priser skulle kunna vinnas. 
Barnen gav även förslag på att restaurangerna gärna fick erbjuda någon form av underhållning 
med sång, dans eller trolleri, allt för att få tiden att gå. Vissa av barnen hade varit på 
restauranger där olika spel hade varit inbyggda i bordet där de hade betalat en summa för att 
hämta ut spelpjäser och kunnat spela i väntan på maten. 

 
Jensens Boeufhus, där har de ett sådant här stort papper, så är det en massa sidor där man kan 
rita och sådant, som man kan lämna in till tävlingar och allt. Det är bra för maten tar ju rätt så 
lång tid där.(Flicka 12 år) 
 

Därefter haglade förslagen om olika aktiviteter som kunde genomföras utomhus. De flesta 
idéer handlade om äventyrliga labyrinter, klätterväggar, skattjakt eller äventyrsbana som på 
TV-programmet Wipe Out på kanal 5. Något lugnare förslag framkom även såsom möjlighet 
att spela minigolf eller bada i en pool. Efter maten brukar barnen vara trötta och behöver röra 
på sig och samtidigt få tiden att gå medan föräldrarna sitter kvar i restaurangen, pratar och 
dricker vin. De fantiserade även om att skapa en restaurang uppe i ett träd där allt skulle vara 
i trä-tema. Gästerna skulle kunna välja mellan tre olika vägar upp till trädet med olika 
svårighetsgrader, hiss, stege eller klättra upp. Även vid denna idé upplevdes en koppling till 
det äventyrliga och aktiva. 
 

Alla kan få en karta som de kan se var de är, som en skattjakt. En skattkarta och så kan det vara 
några ledare som säger: Häng med oss och leta efter en skatt! Så kan man leta efter skatten som 
man hittar i en skattkista, JA kakor!(Flicka 11 år) 
 

Barn vill ha roligt och bli underhållna och måltidssituationen är inget undantag. De resonerar 
att föräldrarna har ju roligt och trevligt på restaurangbesök, så varför skulle inte även de 
kunna få ha lite roligt på restaurang? 
Sammantaget uttrycker barnen en medvetenhet om skillnaden mellan att vara barn och 
vuxen på restaurang. De vuxna erbjuds såväl större utbud av mat som en miljö anpassad efter 
deras önskningar. Att maten tillagats och serverats med omsorg samt att man tänkt på 
aktiviteter verkar spela en stor roll för om barnen känner sig välkomna eller ej.  
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Diskussion 

Diskussionen delas upp och presenteras först med rubriker från de teman som framkom vid 
fokusgruppanalysen, och därefter diskuterar jag observationen som helhet. Rubrikerna 
kommer i följande ordning: Nyfikenhet, kunskap och delaktighet, preferens, neofobi, 
uppfattning om restaurang/café/snabbmat, plats, miljö och upplevelse, behov, önskemål och 
idéer för att avslutas med deltagande observation. 
 

Nyfikenhet, kunskap och delaktighet 

 
Barnen visade sig vara nyfikna och ville vara delaktiga och kunna påverka den mat de äter. 
Barnens föräldrar använde sig ibland av belöning eller hot för att få barnen att hjälpa till, ett 
tillvägagångssätt som beskrevs som mindre lyckat vid prövandet av nya maträtter, som 
säkerligen även omfattar andra mataktiviteter (jfr Koivisto-Hursti 1997). Genom att barnen 
fick vara delaktiga vid matlagningen så utvecklades deras förmåga att resonera genom de nya 
erfarenheter och kunskaper de erhöll (jfr Elkind 1983).  
Att matlagning upplevs som roligt är mycket viktigt för att barn ska vilja fortsätta att hjälpa till 
hemma och lära sig mer om matlagning. Det är lätt som förälder att glömma bort att det 
måste vara lite roligt för barnen också, och att de inte bara tilldelas tråkiga göromål, då risken 
finns att de tröttnar. Jag upplevde att barnen hade en hel del att säga till om när det gällde 
familjens matval, en utveckling som bekräftar att tweenien vill ha mer inflytande och bli mer 
självständig (jfr Coull 2010). 
När barnen själva fick bestämma mat så var det vanligt att välja liknande maträtter varje gång, 
någonting som kanske medverkar till att barnens smakupplevelser begränsas till den vanliga 
och välkända favoritmaten, vilket ofta visade sig vara snabbmat. Utan möjlighet att lära sig 
nya, lite svårare, vuxnare smaker finns risk att denna förkärlek för fet och onyttig mat består 
upp i vuxenlivet (jfr Algotsson 2004, Jonsson 2004). Barnen var också medvetna om olika 
maträtters status då de beskrev maten på helgen som finare och dyrare (jfr Beardsworth & 
Keil 2002). 
Många av barnen hade en del kunskap om vilket mat som var nyttig och onyttig och de äldre 
flickorna beskrev att de var medvetna om vad de stoppade i sig så att de inte skulle bli 
överviktiga. Denna förmåga till kritiskt tänkande visar på en mognad och kroppslig 
medvetenhet hos barnen (jfr Evenshaug & Hallen 2001). Det jag tyckte var roligast och som 
känns väldigt hoppfullt är att barnen var så intresserade och nyfikna på mat och matlagning 
vilket bäddar för många möjligheter för BBB att skapa roliga och givande mataktiviteter för 
barn. 

Preferens 

 
Barnens preferenser var vanligtvis snabbmat, friterad mat eller andra typiska barnrätter. Det 
är helt enkelt den mat som de tycker smakar godast, och smaken är den viktigaste aspekten 
enligt tidigare studier (Koivisto-Hursti 1997). Den yngre pojkgruppen visade ett större gillande 
och favorisering av snabbmat och onyttig mat än flickorna i samma ålder, något som bekräftas 
i Patterssons (2010) studie om barns matvanor. 
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Att söta smaker, desserter, glass och godis var populärt var knappast någon överraskning, då 
barn främst relaterar till sådant som smakar gott (jfr Klesges et al. 1991 se Koivisto-Hursti 
1997, Pattersson 2010).  
Deras svar bevisar att det finns befog för den oro som Jacques Puisais uttalat om 
McDonaldiseringen, barnens preferenser pekar åt fet, smaklös, söt och salt mat, mat som är 
onyttig och kan leda till hälsoproblem senare i deras liv om deras matvanor inte förändras. 
Bevisligen hade Sapere-metoden kunnat hjälpa till att få barn att bli mer medvetna om sina 
smaker och sinnen, då det slagit väl ut i tidigare studier (Algotsson 2004, Jonsson 2004). 
Mycket av barnens preferenser baseras på föräldrarnas matvanor, då det är de som 
bestämmer vilken mat som ska finnas hemma (jfr Koivisto-Hursti 1997).  
Denna undersökning har inte fokuserat på föräldrarnas matvanor, dock kan man spekulera 
om deras inverkan på barnens matvanor och preferenser. Det kan till exempel vara så att 
föräldrarna är trötta efter en dag på jobbet och orkar inte med något bråk eller tjat om maten 
och väljer därför medvetet mat som barnen föredrar, fastän det kanske vare sig är hemlagat 
eller nyttigt. Bekvämlighet, tids- och kunskapsbrist är nog en stor förklaring till varför 
färdigmat eller halvfabrikat blir ett allt vanligare inslag bland dagens föräldrar.  
Kan det vara så att föräldrar idag själva besitter begränsade kunskaper om matlagning och 
kost i allmänhet? Förr så ärvdes kunskapen om familjens matlagningsmetoder från generation 
till generation, men om allt mindre matlagning sker finns allt mindre att lära och imitera, 
vilket slutligen kommer att visa sig i de matlagningskunskaper barnen får som vuxna (jfr 
Jonsson 2004). 
Att alla barn i samtliga fokusgrupper nämnde både buffémat och tacos som favoritmat 
bekräftar att detta är en måltidsform som favoriseras av barn (jfr Wibeck 2000). Förklaringen 
till varför så många barn tycker om buffé-måltider kan vara att barnen själva får vara delaktiga 
i att bestämma vad och hur mycket mat som ska läggas upp på tallriken (jfr Koivisto-Hursti 
1997). De beskrev även att det var lättare att prova något nytt om de visste att de inte 
behövde äta upp maten och möjlighet fanns att ta ny mat. När barnen hämtar maten själva 
vid buffén har de möjlighet att använda alla sina sinnen genom att de får dofta, se, känna och 
höra maten de väljer innan de slutligen smakar den, något som hjälper till att skapa en 
minnesvärd upplevelse och kanske kan vara en förklaring till dess popularitet bland barn (jfr 
Hansen 2004, Mossberg 2003). Tacos kan ju även ses som en maträtt som är både rolig och 
lätt att tillaga och äta, något som barn beskrivit som en av anledningarna till varför de 
föredrar en viss maträtt (jfr Koivisto-Hursti 1997). 
Tacos äts vanligtvis av familjer på helgen då de hade mer tid för varandra (jfr Holm 2001) och 
satt längre vid bordet, och det nya uttrycket fredagsmys användes av flera barn när de 
pratade om varför tacos var så gott. Stämningen kan alltså påverka upplevelsen även hemma 
vid matbordet (jfr Hansen 2004). 
 

Neofobi  

 

Alla människor har någon grad av mat-neofobi och även om det finns de personer som säger 
att de äter allt, så har säkert även de sin favorit- eller hat-mat. Det kan också spekuleras i olika 
typer av biologiska förklaringar om barns sensoriska förmågor jämfört med vuxnas, då vi alla 
känner igen oss i att våra sinnen utvecklas med åldern och att vi senare i livet lär oss att 
uppskatta mat och livsmedel som vi inte tyckte om som barn. De barn som känner sig otrygga 
i sin tillvaro kanske har svårare för förändringar och nya smaker (jfr Elkind 1983). Jag tror att vi 
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alla någon gång har blivit ”förstörda” av dåligt tillagad mat och inte vågat äta den igen på flera 
år.  Det vanliga var att det var sådan mat som signaleras som typisk vuxenmat som barnen 
inte tyckte om, mat som de dock var medvetna om att de kanske skulle lära sig att tycka om 
senare i livet (jfr Beardsworth & Keil 2002). Vissa av barnen var villiga att smaka mat som hade 
upplevts negativ tidigare, medan andra inte alls kunde tänka sig det, och det kan kopplas till 
den grad av neofobi barnen har. Ju mindre neofobi desto större chans att de vågar smaka 
flera gånger, vilket slutligen medför att de oftast lär sig känna igen och tycka om smaken. 
Anledningarna till att rata viss mat beskrevs av barnen som smaken och doften på maten, 
utseendet på maten, hur maten förväntades smaka och matens konsistens (jfr Koivisto-Hursti 
1997, Prell, Berg & Jonsson 2002). Det kan vara svårt att få barn att smaka något som de inte 
tyckt om vid ett tidigare tillfälle. Flera av barnen beskrev att vissa rätter var ”förstörda” för 
livet, tyvärr ofta av skolmaten, som upplevdes så negativt att de inte vågade prova rätten vid 
flera tillfällen.  
En viktig aspekt var även hur maten beskrevs, beskrivningen av maten kunde ge både positiva 
och negativa föraningar av hur maten skulle smaka (jfr Sjödén 1996). Det är intressant att ett 
ord uppfattas som viktigare än hur det faktiskt smakar.  Kulturella skillnader i olika länder, 
eller till och med olikheter inom olika delar av Sverige, gör att alla kan ha olika uppfattningar 
om vilka råvaror som accepteras som föda. Som exemplet med att äta groda, det gav en 
negativ bild i huvudet hos vissa personer, något som de inte kunde glömma bort, även om 
grodan hade smakat delikat.  
Det var också intressant att lyssna till hur barnen resonerade kring djur som mat. Det etiska 
perspektivet dök upp lite då och då under intervjuerna och det verkar som om att barnen bara 
uppfattar att det är hemsk att äta eller döda djur ibland. Det vanligaste var att det gällde mat 
som de inte tyckte smakade gott, men det kan även vara som med grodan eller den 
grönfärgade pastan, att namnet eller beskrivningen av maten avskräcker mer än den verkliga 
smaken. Det är kanske inte så underligt idag då kött- och charkdiskar i matbutikerna är något 
som tillhör det förflutna. Det kan vara svårt för barn att förstå att köttet i förpackningarna, 
både den förberedda industriella maten och det förpackade köttet, faktiskt kommer från ett 
djur. Det är som att barnen skapar en egen version av verkligheten, köttet de äter är tillverkat 
av något annat än ett gulligt djur (jfr Evenshaug & Hallen 2001).  
   

Uppfattning om restaurang/café/snabbmat 

 

Barnen kopplade restaurangmat till onyttig mat som var enklare för kockarna att tillaga, och 
genom fettet så var det lättare att få fram goda smaker. Det låter nästan mer som något en 
förälder kan säga; att det är lättare att laga onyttig, fet mat och få den att smaka gott än 
nyttig, mager mat. Barn lyssnar ofta på vad deras föräldrar diskuterar vid matbordet, till 
exempel om tillsatser eller ohälsosam mat, och tolkar det som sägs och formar det till sin 
egen uppfattning (jfr Coull 2010). Det är svårt att säga vad föräldrarna sagt men det är ändå 
tydligt att barnen någonstans lärt sig att fett är onyttigt men gott.  
Att barnen uppfattade restaurangmaten som onyttig kan vara riktig då åsikten baseras på 
deras erfarenheter och upplevelser, och barn väljer ofta feta, salta eller söta rätter om de 
själva får välja (jfr Klesges et. al 1991 se Koivisto-Hursti 1997). Då de flesta av barnen hade 
besökt både lite finare restauranger och även enklare restauranger så har de haft möjlighet 
att beställa nyttig mat om de hade velat, men sådan mat verkade mestadels inte locka dessa 
9-12-åringar. Det är intressant att få inblick i hur annorlunda barn kan tolka olika regler och 
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bestämmelser. Jag tror knappast att någon på skattemyndigheten är medveten om att de 
olika momssatserna kan uppfattas som mobbing, och att priset är beroende av hur gästen är 
som person, som en pojke faktiskt uppfattade det. Pojkens erfarenhet präglade alltså hans 
uppfattning och kunskap om cafébesök (jfr Elkind 1983). 
Det framkom även att olika typer av restauranger besöktes vid olika tillfällen på grund av att 
de tillfredsställer olika praktiska behov. Det var bland annat vanligare att besöka pizzerior 
eller handla mer färdigmat om det bara fanns en förälder hemma, något som beskrivs även av 
Holm (2001). 
Besöken på snabbmatsrestauranger valdes för att maten serveras snabbt, var billigt och 
smakade ganska gott. Barnens förmåga att tänka kritiskt visade sig tydligt i deras sätt att 
rangordna de välkända hamburgerkedjorna (jfr Evenshaug & Hallen 2001). Rangordningen kan 
också bero på att föräldrarna tyckte bättre om att besöka Burger King eller Max för att deras 
inredning och stil attraherar även vuxna (jfr Pettersson & Fjellström 2007). 
Besök på lite finare restauranger var ganska ovanliga, men skedde vanligtvis på helgen eller på 
resor. Restauranger upplevdes ha god mat, men det tog oftast, enligt barnen, för lång tid. 
Aspekter som var viktiga för barnen vid restaurangbesök, precis som för vuxna, var bland 
annat att maten skulle serveras snabbt och att personalen skulle vara trevliga och 
uppmärksamma dem, gärna med något oväntat (jfr Hansen 2004, Gustavsson et al 2006, 
Mossberg 2003). Barn i den här åldern anses vara något egocentriska, vilket kan visa sig i 
deras oförstående till att deras föräldrar vill sitta och ta det lite lugnt efter maten (jfr 
Evenshaug & Hallen 2001). De vill gärna få tiden att gå och göra något roligt efter maten. Det 
kan tolkas som att tid är relativt, för när barnen besökte roliga ställen där det fanns aktiviteter 
för dem, då ville inte föräldrarna stanna, och tvärtom på de restauranger som besöktes i mer 
sociala sammanhang, tillsammans med föräldrarna. 

Plats, Miljö och upplevelse 

 
Barnen hade en tydlig uppfattning om vad de uppfattade som en mysig lokal eller miljö. De 
beskrev att inredning, ljussättning, renlighet och musik i lokalen var viktiga för dem, 
kategorier som visat sig vara viktiga även för vuxna vid restaurangbesök (jfr Hansen 2004). 
Barnen var även lite motsägelsefulla då de ena minuten ville ha aktiviteter innan och efter 
måltiden på restaurang, medan de andra minuten beskrev att det var viktigt att musiken inte 
spelades på för hög volym då de istället ville prata med varandra. Lokalen skulle dock vara 
anpassad så att de kunde känna sig väl till mods, och därför skulle lokalen inte vara för fin. Jag 
uppfattade det som att de menade stelt och sterilt, en inredningsstil som är specifikt inriktad 
mot vuxna. Inredningen kan ge ett budskap till gästerna vilken typ av restaurang det är och 
vilka deras tilltänkta gäster är (jfr Mossberg 2003). För föräldrarna kunde det vara viktigt att 
det satt ”rätt sorts människor” på restaurangen de skulle besöka, kanske för att de skulle 
tillhöra en viss social grupp, en aspekt som barnen däremot inte brydde sig om (jfr Mossberg 
2003). Precis som Blythman (2000) beskrev, kanske barnen kan känna att de inte är välkomna, 
enbart genom att se vilken stil lokalen utstrålar.  
Både barn och vuxna upplever ofta att mat och dryck smakar som bäst när vi får förtära den 
utomhus. Kanske kan det vara så att alla våra sinnen aktiveras och vi får en större upplevelse 
av utomhusvistelsen än en måltid vid matbordet?(jfr Mossberg 2003). 
Något vi gör eller äter ofta kan bli tråkigt i längden, och istället uppskattar vi det extraordinära 
och ovanliga, just för att det är något som skiljer sig från vardagen. Även barnen beskrev att 
de längtade efter att sitta ute och grilla på sommaren, men att de inte tyckte att det var lika 
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gott och speciellt i slutet på sommaren. På utlandsresor fick barnen erfarenhet av att äta på 
restaurang, men det vanligaste var att de åt de kända, vanliga barnrätterna. Vissa barn 
beskrev dock att de gärna provade maträtter specifikt från det landet, om maten inte 
uppfattades som för konstig. Barnen hade en tydlig uppfattning om vilka maträtter som var 
förknippade med olika länder och kulturer (jfr Havnesköld & Risholm Mothander 2009). 
De hade även en bild av att den svenska matkulturen var den riktiga och alla andra åt 
”felaktigt”, en föreställning som de förmodligen lärt sig under uppväxten (jfr Beardsworth & 
Keil 2002). Jag uppfattade det som att barnen tyckte att det var en upplevelse att äta på 
restaurang när det skedde i en ovanlig miljö eller att de upplevde något nytt eller ovanligt 
under besöket. De beskrev även sitt gillande för uteserveringar och vackra utsikter över havet 
och stranden. 

Behov, önskemål och idéer  

 
Barnen i åldern 9-12, tweenien, befinner sig i ett läge mellan barn och ungdom, något som 
visade sig medföra problem vid restaurangbesök. De har ett behov av anpassade maträtter 
och portionsstorlekar för just deras åldergrupp, då barnrätterna hade vanligtvis för små 
portioner eller ansågs vara för barnsliga, medan vuxenmaten ibland hade för svåra, 
annorlunda rätter som även kunde innehålla för stor mängd mat. Barnen ville även i vissa fall 
bli behandlade som vuxna, eller på ett sätt att leka vuxna, vilket de förklarar med sin önskan 
om en bar för barn eller med att de också vill få maten snyggt upplagd och dekorerad (jfr Coull 
2010).  
Jag tror att barn kan bli mer öppna för att smaka nya maträtter om restaurangerna arbetar 
med att beskriva maträtter annorlunda. Maten kan beskrivas på ett roligt, lockande sätt, 
kanske med kända figurer som kan namnge mat och dryck, vilket kan medföra en nyfikenhet 
hos barnet att vilja smaka (Sjödén 1996). 
Den viktigaste aspekten för att få barn att trivas på krogen, är tyvärr inte enbart den goda 
maten och drycken, utan barnen vill gärna aktivera sig med något efter måltiden. Då vuxna 
tycker om att äta fler rätter och sitta längre vid bordet än vad barnen gör, underlättar det för 
både barn, föräldrar, personal och övriga gäster om någon form av aktivitet erbjuds. Detta 
visade sig tydligt vid en observationsstudie på IKEA-restauranger där aktiviteter erbjöds barn i 
alla åldrar (Pettersson & Fjellström 2007). Jag tror att barn instinktivt har ett behov av att röra 
mycket på sig och att detta återspeglas i deras önskemål om aktiviteter. 
När man ser till barnens egna idéer så handlar nästan alla om olika aktiviteter. Men barnen 
föreslog även nya maträtter som de gärna hade beställt om det hade funnits. Däremot kan 
man inte med säkerhet säga att de verkligen hade ätit maten, till exempel från olika länder 
som de önskade, framför allt om även de vanliga barnalternativen fortfarande hade funnits på 
menyn. Något som jag har upplevt efter alla år i restaurangbranschen, är att många, även 
vuxna, tar det säkra före det osäkra när det gäller vad de beställer på restaurangen, då de inte 
vill chansa och ta en maträtt som de kanske inte tycker om.  Barnen uttryckte en 
medvetenhet om pengar och kostnader samt visade en förståelse för att deras val har en 
betydelse för familjens ekonomi. 

Deltagande observation 

 
Vid observationerna framkom intressanta iakttagelser utifrån barnens beteende, främst deras 
intresse för maten och dess ingredienser. Det var roligt att se deras nyfikenhet och upptäcka 
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att de faktiskt var väldigt intresserade av att smaka och äta ny mat. Precis som tidigare studier 
har erfarit, så ökade chansen att barnen vågade smaka och ville äta ny, annorlunda mat när 
de själva fick vara med och tillaga den, och att de tyckte att maten var rolig att tillaga 
(Koivisto-Hursti 1997). Vid fokusgruppintervjuerna beskrev barnen att det var vanligt att de 
hjälpte till med enkla sysslor vid matlagningen hemma. Vid observationen upptäcktes dock en 
stor okunskap gällande, vad jag trodde, var enkla tillagningsmetoder och tillvägagångssätt. 
Deras kunskap baseras på de sysslor som de vanligtvis får hjälpa till med hemma, men det kan 
vara så att matlagning från grunden sker alltmer sällan i vissa familjer och att barnen därför 
inte lärt sig att använda en potatisskalare eller decilitermått. Föräldrarna har ett stort 
inflytande över vilken typ av matvanor som deras barn får, men även ett ansvar för barnens 
kunskap om mat och matlagning, då detta är ett ämne som vanligtvis ärvs från generation till 
generation (jfr Koivisto-Hursti 1997, Jonsson 2004). Denna insikt om barns kunnande kan visa 
sig bli användbart för BBB då de ska utveckla aktiviteter för barn kopplade till mat och måltid. 
Kan BBB´s framtida aktiviteter inspirera och intressera barnen till att förbättra, förändra eller 
utöka sina matvanor? Jag både tror och hoppas på att det kommer att bli möjligt. 
Barnens osäkerhet tolkar jag mer som en självklarhet, då det var en ny erfarenhet för dem, att 
få laga mat tillsammans med andra barn, och dessutom i ett professionellt restaurangkök med 
alla restaurangmaskiner och redskap som vanligtvis inte finns i deras hemmakök.  
Leken som barnen skapade då de lekte TV-kockar kan ses som typiskt för tweenien, att leka 
vuxna och tolka världen och samhället som de upplever den genom media och vuxna (jfr Coull 
2010). Matlagningsprogrammen på TV blir fler och fler och det verkar i det här fallet som att 
även barn tycker att det är roliga program att titta på. Kanske är TV:n ett nytt fält där dagens 
generation barn lär sig matlagning av proffskockar och kändisar i större grad än av sin egen 
familj eller bekanta (jfr Jonsson 2004).  

Slutsats och kommentarer 

 
Barnen i den här studien var intresserade av mat och matlagning och ville gärna vara delaktiga 
i både val av mat i familjen samt att tillaga den. Ökad delaktighet i matlagningen tydde på att 
barnen visade större intresse för maten och villighet att äta den.  
På restaurang valde barnen oftast de välkända barnrätterna då de tyckte att denna mat var 
god och de kände sig trygga och visste hur den skulle smaka. Vissa barn uttryckte en 
nyfikenhet till att smaka nya maträtter medan andra hade en högre grad neofobi som var 
kopplad till smak, utseende på maten, förväntad smak, matens konsistens och etiska 
aspekter. 
Barn visade sig vara förtjusta i att äta mat i bufféform och tacos, då detta innebar en frihet i 
att de kunde ta för sig av maten direkt och själv välja vad och hur mycket de placerade på 
tallriken. De uttalade även en önskan om större variation bland barnrätterna, så kanske de 
hade vågat smaka något nytt.  
Alla barnen uttalade att de önskade någon form av aktivitet efter måltiden på restaurang och 
beskrev att dessa aktiviteter kunde skapa ett större intresse för dem att följa med på 
restaurang, och även erbjuda barnen en helhetsupplevelse. 
Tänk om det skulle vara möjligt att skapa trevliga restauranger där både barn och vuxna vill 
stanna kvar på, en plats med bra mat och dryck för alla åldersgrupper, och med aktiviteter för 
barnen? Möjligheter för framtida koncept och affärsidéer finns, då det borde både finnas en 
efterfrågan och en lucka på markanden. 
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Eller varför inte applicera ett mat-tema på redan befintliga barnaktiviteter och skapa nya 
paketlösningar för barn och deras familjer? 

Relevans 

 
Jag tror och hoppas att resultatet av denna uppsats kan komma att användas till att utveckla 
och förbättra restaurangers, caféers och andra matföretags förståelse för barn och 
ungdomars preferenser och önskemål. Detta är en bransch där mycket finns att göra och 
möjligheter att förbättras. Jag hoppas även att Sveriges Bästa Bord kan få användning av 
materialet om/när de vill göra en guide till Barnens Bästa Bord, där barnfamiljer kan få tips på 
restauranger, hotell och caféer som uppfyller barnens kriterier på vad som medverkar till en 
bra upplevelse. Förhoppningsvis kan resultatet även bidra till ett antal mataktiviteter för barn 
som är tänkt att genomföras under 2010 av BBB. 
 
Då väldigt lite information om barn på restaurang finns tillgängligt är detta ett område som 
framtida studier kan fokusera på. Det hade varit intressant att ta reda på restaurangers attityd 
till barn och barnfamiljer och om de är villiga och intresserade av att utveckla och förbättra 
sina menyer och kringaktiviteter. Att ta fram statistik på hur barnmenyerna på restaurang ser 
ut i Sverige och hur stor del av den maten som är lagad från grunden alternativt 
halv/helfabrikat hade också varit av vikt. Är det skillnader i utbudet eller på tillagningen av 
barnrätterna på mer exklusiva restauranger jämfört med enklare kvarterskrogar? 
Ett annat intressant ämne hade varit att ta reda på vad, hur och när barn och deras familjer 
äter och hur mycket mat som lagas från grunden i hemmen respektive är färdiglagat eller 
halvfabrikat. Detta för att få en uppfattning av hur olika typer av barnfamiljer planerar, väljer, 
tillagar och äter sin mat. Även att se till vilken grad barnen är delaktiga i beslut vid inköp av 
mat, planering av måltider samt matlagning hade varit intressant.  
För trots allt är dagens barn morgondagens restauranggäster.  
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Matintresserade pojkar och flickor sökes  Bilaga 1 

till intervjuundersökning, examensarbete 
Tid & Plats 
Pojkar, 9-12 år: tisdagen 23 febr. kl10.00 – 14.30 
Flickor, 9-12 år: onsdagen 24 febr. klockan 10.00 – 14.30 
Plats: Tjörndelagården 
 
Barntillåtet – Javisst samarbetar med Lollo Krüger som läser sista året 
på Gastronomiprogrammet vid Kristianstads Högskola. Hon har tidigare 
arbetat i restaurangbranschen och även drivit restauranger och café i 
Kristianstad. För att kunna genomföra sitt examensarbete, som handlar 
om den mat och dryck som serveras till barn och ungdomar på våra 
caféer och restauranger i Sverige, behöver hon komma i kontakt med 
pojkar och flickor i 9-12 års ålder. 
De frågor hon vill ställa är hur de ser på mat och måltider. Inte enbart 
på restaurang utan även hemma, hos vänner, utflykter eller på resor. 
Vad är det är som bra eller dåligt och framför allt – varför då? 
Hur är barnens tankar och önskemål när det gäller menyer och aktiviteter 
på/kring restauranger och caféer? Det är frågor och svar intresserar även 
projektgruppen för Barntillåtet – Javisst. 

 
Så här går det till! 
Vi har valt att dela upp det i två dagar, den ena för pojkar och den andra 
dagen är det flickornas tur. Vi börjar med att sitta och prata och Lollo 
kommer att ställa sina frågor som rör mat och måltid, restaurangbesök, 
miljö och aktiviteter. Därefter kommer barnen att prata med varandra 
och då kommer hon att lyssna och ställa fler frågor. Det finns inga rätta 
eller fel svar utan ALLT barnen säger är intressant för examensarbetet. 
Detta tar cirka 1-2 timmar. 
Därefter går vi till köket och hjälps åt att tillaga en god lunch. Barnen får 
då även tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Receptet på lunchrätten 
får barnen med sig hem och kan senare överraska er föräldrar 
med att bjuda er på middag! 
 

Dokumentation 
Intervjun och även matlagningen kommer att spelas in på band eller med 
videokamera. Man kan när som helst avbryta intervjun eller avstå att svara. 
Alla svar är konfidentiella och barnens riktiga namn kommer inte att 
användas i texten i mitt arbete. Vi behöver dock ett skriftligt godkännande 
av er föräldrar om att era barn får delta och accepterar inspelningen. 
Vi hoppas att ert/era barn tycker det här låter intressant och att de vill 
medverka. De bjuds på en spännande dag där de får lära känna nya 
vänner och att laga god mat tillsammans! 
Vi behöver er anmälan snarast dock senast den 17 februari! 
Med vänliga hälsningar 
Susanne Thorén                            Lollo Krüger 
 

Anmälan 
susanne.thoren@lifecare.se 

information 
www.barntillatet.info 
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barnrundan Bilaga 2 

på Tjörnedala 
Kom till Tjörnedala på sportlovet v.8 och upplev en dag med matlagning, 
historieberättande och konst. 
Vi lagar mat i krogens kök tillsammans med kockar, skapar konst i 
konsthallen med konstnärer och lyssnar på historier ute i naturen 
berättade av en historieberättare. 
 

 

Rent praktiskt: 
- måndagen 22 februari kl 10.00- 16.00 
- ålder 9- 12 år 
- oömma kläder och varma ytterkläder 
- förkläde och inneskor medtages 
- vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika 
 

 

- kl 15.00 är föräldrar välkomna på vernissage för att titta på vad vi har 
gjort under dagen 

anmälan till: Susanne Thoren susanne.thoren@lifecare.se senast den 14 
februari. 

 

mera info på www.barntillatet.info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barntillatet.info/
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Frågelista                                                                               Bilaga 3 sidan 1                                                             

 
Vi vill få reda på hur barn och ungdomar i åldrarna 9 till 12 år ser på maten, miljön och 
upplevelsen på caféer, snabbmatsserveringar, restauranger samt i hemmet. 
 
 
Frågor gällande mat och måltid på det personliga planet 

 vad de tycker om maten hemma? 

 hjälper de till hemma? 

 tycker de det är roligt /tråkigt med mat? 

 Vad/vem inspireras de av? 

 Vad påverkas de av gällande val av mat, kompisar, hur familjen äter? 

 Om de har ätit något som de tycket var äckligt en gång, är de villiga att smaka en gång 
till? 

 Vågar de prova ny, okänd mat? 

 Påverkas de av konsistens, råvaror, produkt? 

 Blandning av mat eller separat (gryta/ kyckling ris sås?) 

 Skulle de vilja lära sig och laga mat själva, kunna laga själv hemma? 

 Utlandsresor? Vad äter de då? Vill de äta samma hemma (om utländsk mat) 

 Favoritmat/hatmat hemma? 

 Vem lagar maten hemma? 

 Brukar de äta söndagsmiddag? Var? Hemma, ute, hos släktingar? 
 
 
Frågor gällande mat på restaurang, café, resor och utflykter 

 Utflykter, semestermål i Sverige 

 Brukar de gå ut och fika på café? 

 Brukar de gå ut och äta på restaurang?(bordservering) 

 Vem bestämmer var de går? 

 Med vem brukar de äta? 

 Vad brukar de beställa för mat 

 Tycker de om att gå ut på restaurang? ;varför? 

 Vad händer när de går ut och äter, beter sig familjemedlemmarna annorlunda/jmf 
med hemma? 

 Uppfattar de restaurangbesöket som något trevligt även för dem eller är det mest för 
vuxna? 

 Bryr de sig om personalen? 

 Vad tycker de om utbudet? 

 Vad uppfattar de att det brukar finna att välja på? 

 Skulle de vilja äta från samma meny som föräldrarna? 

 Vad gör ni när ni ätit upp och föräldrarna fortfarande äter? 

 Tycker de om snabbmatskedjor som Mc Donalds, Burger King osv.? 

 Vad är bra/dåligt med Mc? 

 Om de skulle få bestämma, vilka maträtter hade de velat ha på en restaurang med 
bordservering? 

 Varför då, vad är bra med den maten? 
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 Vad vill de inte äta, varför då?                                              Bilaga 3 sidan 2 

 
Frågor gällande aktiviteter och miljön kring måltiden 

 

 Är det en upplevelse att gå på restaurang? 

 Vad tycker de om miljön på restauranger, hade de velat ha den mer barnvänlig? 

 Hur då? 

 Vad vill de ha möjlighet att göra mer, kring måltidssituationen?  

 Ska det finnas andra aktiviteter runt omkring restaurangen, caféet? 

 Vad, vilka aktiviteter? 

 Hur kunde platsen se ut där mat serveras om de fick bestämma? 

 Färger, bord, placering, högt/lågt. Musik, ljud,  

 Vad är bra om det skulle finnas upplevelser och kringaktiviteter (Lekrum, lekplats, Tv, 
minigolf, biljard, flipperspel osv) 

 Hur vill barnen ha det? Idéer, preferenser och önskemål. 

 Utflyktsönskemål? 

 Prova på aktiviteter? Golf, segla, måla, plocka/odla frukt/grönsaker/bär, musteri, lära 
sig berätta,  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


