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Abstract 

 
Uppsatsens syfte: Att undersöka hur föräldrar idag påverkas av hälsodebatten kring 

socker. Frågeställning: Hur kan föräldraskap och föräldraidentitet konstrueras i 

förhållande till en debatt om ”det farliga sockret”? Materialet består av tematiskt 

öppna intervjuer med föräldrar inom fem familjer (sammanlagt åtta personer och fem 

intervjuer). Intervjuerna är gjorda med föräldrar i Stockholms innerstad och när-

förorter. Studien har ett konstruktivistiskt perspektiv och undersöker hur föräldraskap 

och föräldraidentitet görs i förhållande till olika aktörer och sociala kontexter. Med 

socker- och hälsodebatten skapas en bild av ”goda vanor” och ”gott föräldraskap”. 

Detta påverkar föräldraskapet som praktik gentemot barnen. Ställningstagandet till 

sockret skapar också identitet genom positionering, och ett jämförande med andra.  

 

Nyckelord:  

Socker, Föräldraskap, Identitet, Governmentalitet, Omsorg, Hälsa, familjeliv 
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Inledning 

 
Mitt intresse för socker började med en konflikt. Det var en kort artikel, publicerad på 

Sörmlandsnyheternas hemsida1, om en förskola som nyligen blivit ”sockerfri”. De 

hade alltså slutat med sötade mellanmål och födelsedagstårta, man bakade inte längre 

med barnen och müslin hade rensats på russin. En förälder hade förhindrats att bjuda 

barnen på glasspinnar då hans dotter fyllde år och nu var han upprörd: ”Moralpanik är 

vad det är!” Efter artikeln hade folk lämnat kommentarer. Vissa höll med pappan. 

Andra tyckte att förskolan gjorde helt rätt. Någon förfasade sig över den sötade 

fruktyoghurten. En annan tyckte att ansvaret för barnens sockervanor skulle ligga på 

föräldrarna – i hemmet. Jag började söka efter fler artiklar, bloggar och foruminlägg 

om barn och socker, och insåg att en het debatt verkar ha pågått sedan ett par år 

tillbaka. I debatten syntes framförallt två diskurser kring det söta. Å ena sidan 

framstod sockret som något traditionsbundet; något som förknippas med fest, vanor 

och ”familjemys”. Å andra sidan framstod det som något hälsofarligt och onödigt; 

något man inte borde lära sina barn att uppskatta. Att en debatt kring barns 

sockervanor blommar upp just nu är nog ingen slump. Fetma, övervikt och 

följdsjukdomar blir allt vanligare och problemen kryper nedåt i åldrarna. På 20 år har 

antal överviktiga barn i Sverige fördubblats och sockret, med sitt höga energivärde, 

har kommit att pekas ut som en av bovarna i dramat (Johansson 2007:15). Samtidigt 

lever en föreställning kvar om att socker hör ihop med vissa fester och traditioner. I 

diskussionerna har det gått upp för mig hur känsligt sockret har blivit. Detta har fått 

mig att fundera över hur vi förhåller oss till det söta idag. Förändrar vi våra vanor och 

traditioner? Och hur påverkar det i så fall oss? Med utgångspunkt i dessa frågor, och 

med en tanke om att diskussionen kanske är extra tydlig kring just barns 

sockerätande, valde jag att undersöka barnfamiljers sockervanor. Min tanke var att 

undersöka hur socker påverkar barnfamiljers vardagsliv och familjeskapande. Då 

intervjuerna var väldigt öppna och inbjöd föräldrarna att uttrycka sina egna 

funderingar och åsikter, blev materialet väldigt omfattande. För att avgränsa min 

studie frågade jag mig istället hur sockret, och debatten om dess hälsofaror, påverkade 

föräldrarna. En studie av socker och barnfamiljers vardagsliv, kom alltså istället att 

handla om hur hälsodebatten påverkar föräldraskapet och föräldraidentiteten idag.  

                                                
1 http://www.sn.se/nyheter/trosa/1.1836048 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar idag påverkas av hälsodebatten 

kring socker. Jag frågar mig hur föräldraskap och föräldraidentitet kan konstrueras i 

förhållande till denna debatt om det ”farliga” sockret.  

 

Material  

Huvudmaterialet består (förutom inspirationsmaterial i form av diskussioner på 

internetforum och radio- och tv-program om socker) av fem tematiskt öppna 

intervjuer. Jag har intervjuat tre föräldrapar och två mödrar (vars makar inte kunde 

närvara vid intervjutillfället). Sammanlagt har jag alltså samtalat med föräldrar från 

fem olika familjer. Intervjusamtalen är mellan 45 och 60 minuter långa och har byggts 

upp kring ett antal teman. Dessa teman har handlat om föräldrarnas inställning till 

socker (både i allmänhet och i förhållande till barns sockerätande), deras 

beskrivningar av familjens vanor och regler, och deras förhållande till sin egen 

barndoms sockervanor. Samtalen har fått flyta relativt fritt. Föräldrarnas egna 

funderingar och tankespår har välkomnats. Det är dock i huvudsak jag som ställt 

frågor och följdfrågor utifrån de olika svar som uppkommit.  

 När jag sökte efter informanter till studien valde jag att utgå från föräldrar till 

barn i åldrarna fyra till tolv år. Jag tänkte att det är runt dessa åldrar som föräldrarna 

har störst inflytande över sina barns sockervanor. För att komma i kontakt med 

föräldrar vände jag mig till ett tiotal förskolor och fritidsverksamheter i olika delar av 

Stockholm (både i innerstaden och utanför tullarna), vilka sedan förmedlade min 

intervjuförfrågan till barnens föräldrar. Det innebar att föräldrarna själva fick ta 

kontakt med mig om de ville delta i studien. Min utgångspunkt var att välkomna olika 

perspektiv på sockerätande. Tyvärr fick jag dock inte geografiska spridning jag hade 

hoppats på. Däremot olika åsikter. Två av familjerna bor i Bromma, två familjer i 

Vasastaden och en familj bor i Bagarmossen. En av mödrarna kom jag också i kontakt 

med genom en bekant. När ett annat föräldrapar ställde in intervjun med kort varsel, 

lät hon sig intervjuas i deras ställe. Alla föräldrar som intervjuades har minst ett barn 

mellan fyra och tolv år. Utöver det är åldersspannet mellan barnen i familjerna, två till 

femton år.   

Då tanken från början var att undersöka hur socker påverkar barnfamiljen, 

sökte jag efter föräldrar/förälder inom samma familj. Med en konstruktivistisk syn på 

”familj” var dock familjekonstellationen inte varit av stor vikt. Jag gjorde alltså ingen 
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skillnad mellan ensamstående föräldrar, styvföräldrar eller biologiska föräldrar när jag 

har letade efter ”barnfamiljer”. Istället har hemmet fått fungera som utgångspunkt. Jag 

har alltså efterfrågat förälder/föräldrar inom samma hushåll. De föräldrar som hörde 

av sig levde alla i heterosexuella parrelationer. Ett föräldrapar hade dock inte alla sina 

barn med varandra. I den mån det gick ville jag att båda föräldrarna skulle intervjuas. 

Två pappor kunde dock att inte delta i studien. Jag valde också att inte låta barnen 

vara med under samtalen. Dels för att avgränsa materialet (jag hade varit tvungen att 

ta hänsyn till barnens perspektiv på socker) och dels för att kunna ta upp alla de teman 

och frågor som jag valt att ställa.  

 

Teoretiska perspektiv  

Studiens utgångspunkt är konstruktivistisk. Jag förstår alltså föräldraskapet (och 

föräldraidentitet) som något som görs och som hela tiden skapas och omskapas i 

förhållande till olika aktörer och kontexter. I intervjuerna framkommer hur olika 

samhälleliga aktörer (som förskolor och Barnavårdscentralen) har en stor betydelse 

för föräldraskapet och för föräldrarnas syn på sig själva. Föräldraidentiteten är också 

något som konstrueras i mötet med andra människor. Teoretikern Anthony Giddens 

skriver om identitetskapande i det moderna samhället. Han utgår bland annat från 

Goffmans syn på identitet som ett uppvisande av olika roller, men menar att dessa 

”roller” aldrig är fasta utan ständigt föränderliga. Giddens använder istället begreppet 

positionering för att beskriva hur människor, inom sina sociala kontexter, visar upp 

eller intar olika positioner. (Se Johansson i Moderna samhällsteorier 2010:425.) I det 

här fallet handlar identitetsskapandet om ett positionerande i förhållande till 

”sockerfrågan”.  

 För att förstå hur samhälleliga aktörer kan påverka föräldraskapet utgår jag 

från Foucaults idéer om governmentalitet (presenterade av Helena Hörnfeldt, i hennes 

avhandling Prima barn, helt U.A. 2009:18-21). Hörnfeldt skriver (och hänvisar till 

sociologen Nikolas Rose) att governmentalitet kan ses som ett analytiskt verktyg för 

att förstå vissa former av maktutövning. Det handlar bland annat om hur människor 

idag, istället för att bestraffas av staten, styrs genom samhället och dess expertis. 

Staten formar riktlinjer för hur man ”bör” vara som god samhällsmedborgare (förälder 

etcetera). Detta skapar i sin tur ett behov hos människor att anpassa sig efter 

samhällets ideal, och man förhåller sig hela tiden till vad ”experterna” säger. (Jämför 

Hörnfeldt 2009:18f.) Denna typ av ”maktutövning” sker också i växelverkan mellan 
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olika vetenskaper (som psykologi och socialmedicin). Det är alltså kunskapen (i det 

här fallet om medicin, barnomsorg och hälsa) som möjliggör ett inflytande över hur 

föräldraskapet ska utformas.  

Sverige har en väl utbyggd barnomsorg, vilken utgör en viktig del i de flesta 

barnfamiljers vardagsliv. Det skriver Therese Wissö i sin avhandling 

Småbarnsföräldrars vardagsliv (2012:147). Wissö beskriver också hur ”familj” (och 

föräldraskap) konstrueras genom olika praktiker. Hon menar att det bland annat är de 

vardagliga praktikerna som utgör familjen. Wissö skriver också att ”familjen” omges 

av något hon kallar ”moraliska praktiker”. Med detta menar hon bland annat (och 

refererar till sociologen David Morgan) att ”familj i många avseenden kan kopplas till 

många normativa eller moraliska ställningstaganden.” (2012:32). Hon skriver också 

(med hänvisning till Morgan) att, ”Även om det inte finns ett likhetstecken mellan 

familj och moral, så anstränger sig människor i olika sammanhang för att framställa 

sig som moraliska personer, vilket ofta blir framträdande när människor talar om sitt 

familjeliv eller familjepraktik”. Denna tanke, att en del av familjeskapandet handlar 

om att visa upp sig som ”moralisk” blev en viktig utgångspunkt. Likaså fick det mig 

att också betrakta föräldraskapet som en praktik som kan riktas både utåt mot 

samhället och in mot familjen (mot barnen eller mot andra familjemedlemmar).  

 

Metoddiskussion 

Svårigheterna med denna studie har varit att avgränsa syftet. Då intervjuerna var 

”öppna”, kom de att innefatta många olika intressanta perspektiv. Från början var min 

tanke med studien att undersöka hur sockret påverkar barnfamiljers vardagsliv och 

familjeskapande. Det gjorde att mycket av mitt material kom att handla om själva de 

vardagliga vanorna och reglerna kring sockret. Ett intressant ”spår” hade därmed varit 

att söka förståelse för hur sockret kan fungera som en slags organisatör av 

vardagslivet. Samtidigt blev föräldraskapet i sig så framträdande i mitt material, 

eftersom jag intervjuade just föräldrar. Jag beslöt därför att ändra mitt analytiska 

intresse från ”familjen” till föräldrarna.   

I intervjuerna blev det tydligt hur utomstående aktörer i samhället skapar en 

bild av vilka vanor kring sockret som är de rätta. Detta kunde några föräldrar uppleva 

som en press och krav på sig att vara ”duktiga” föräldrar. Detta valde jag också att 

lyfta fram och förtydliga, genom Hörnelds (2009) beskrivning av Foucaults begrepp 

”governmentalitet”. Något annat jag fick syn på var hur förhållandet till sockret (och 
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de vanor man valde att ha kring det söta) blev ett sätt att positionera sig. I talet om 

sockervanorna jämförde man sig också med andra. I och med att Anthony Giddens 

identitetsbegrepp handlar just om positionering människor emellan, utgick jag alltså 

från hans idéer. Då blev det tydligt hur socker (eller inställningarna till det söta) kan 

fungera, både som en slags identitetsmarkör i förhållande till samhället och andra 

familjer, men också som en skillnadsmarkör mellan de olika föräldrarna (och i 

förhållande mellan föräldrarna och barnen) inom familjen.  

I analysen har jag i första hand utgått från vad föräldrarna har sagt. Att de 

uttryckte en upplevelse av en ”yttre” påtryckning fick mig att tänka på Foucaults 

idéer. Likaså insåg jag att Giddens identitetsbegrepp fungerade väl med föräldrarnas 

tal om att visa upp sig och jämföra sig med andra. Jag har alltså inte från början haft 

en tydlig föraning om vilka teorier jag ska utgå ifrån, utan låtit både syfte och 

frågeställningar vara relativt öppna. Detta har givit den fördelen att föräldrarna har 

kunnat känna sig fria att tala om det de har velat (inom vissa teman). På det sättet har 

jag fått ta del av en massa tankar och åsikter kring socker, barn och familjernas 

sockervanor. Det som har varit svårt är dock, som sagt, att begränsa mitt syfte och 

min analys.  

 

Forskningssammanhang 

Att läsa in sig på ämnet har bland annat handlat om att ta del av den tradition, inom 

etnologi, som handlar om att studera materialitet. Gunilla Kjellman beskriver i sin bok 

Varats oändliga tinglighet (1993) hur synen på föremål och det materiella, inom 

etnologin, har förändrats över tid. Bland annat skriver hon hur analys av föremål, i 

etnologins begynnelse, var ett sätt att få förståelse för det traditionella bondesamhället 

och dess kulturgeografiska gränser och kulturella utvecklingsstadier. (Se Kjellman 

1993:9f.) Idag handlar dock de materiella studierna i huvudsak om att undersöka hur 

det materiella laddas med olika symboliska värden och associationer, samt hur det 

”tingliga” påverkar människors utformande av sina (vardags)liv (1993:11). En 

utgångspunkt i föremålsforskning och materiella studier är att sakerna, och vårt 

förhållande till dem, säger något om vilka vi är och vilka vi vill vara. Det materiella är 

också en viktig del i de meningsskapande processer som vi bland annat förstår som 

”kultur”. (Jämför tillexempel Frihammar 2010:24, Jönsson 2005:17f och Ehn & 

Löfgren 1982:13ff.)  
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Socker är en form av materialitet, men också något man kan äta. Mat, beskriver 

etnologen Håkan Jönsson, som ett ”totalt socialt fenomen”. Med det menar han att 

mat har en förmåga att aktivera en mängd olika samhälleliga institutioner, med bland 

annat ekonomiska, moraliska och politiska konsekvenser. (Se Jönsson 2005:19). Detta 

var också tydligt i den debatt (och i de diskussioner) jag läste och såg i media och på 

olika internetforum. Matens förmåga att få saker att hända gör också, skriver Jönsson, 

att den fungerar som en ”utmärkt ingång för att bedriva kulturanalys” (2005:18). Just 

sockret tycks ha fått en stor roll i samhällsdebatten om mat och hälsa. Samtidigt kan 

det söta studeras på en mängd olika sätt. Jag vill nämna Ulrika Thorell, som forskat 

om sockrets idévärldar, och som just nu arbetar med ett större forskningsprojekt om 

socker vid Nordiska Museet i Stockholm. Ett annat viktigt namn är 

konsumtionsforskaren Barbro Johansson som bland annat undersökt retoriken kring 

socker i tidningar för barn och föräldrar (se Johansson 2007). Hennes text har varit 

viktig för att kunna sätta dagens familjer och (föräldrarnas förhållande till socker) i 

kontext till hur föräldrar har tänkt tidigare under andra hälften av 1900-talet. Slutligen 

vill jag också nämna kulturantropologen Sidney Mintz klassiker Sweetness and 

Power: The place of Sugar in Modern History (1985), i vilken sockret blir en 

analytisk ingång till en studie av kapitalism och makt genom historien.  

 

Kort om socker 

Idag förekommer en debatt om sockrets hälsofaror. Sockret förklaras som något 

negativt och benämns i media som ”det vita giftet”. Samtidigt äter vi mer socker nu, 

än vad vi någonsin tidigare har gjort. Det är svårt att ge upp våra gamla vanor. Detta 

får en att fundera över vi förhållit oss till det söta genom tiderna. För att 

kontextualisera sockret idag (och för att uppmärksamma dess värdens föränderlighet) 

följer här en kort presentation av sockrets historia i Europa: Socker är en 

kulturprodukt, det vill säga en förädlad råvara. Varken det vita sockret eller det så 

kallade råsockret är alltså ”naturligt” förekommande, utan något som måste 

produceras. Sockret kom till Europa genom 1600- och 1700-talets triangelhandel. Det 

blev snabbt en populär smaksättare bland bättre bemedlade, och konkurerade så 

småningom ut många andra av de kryddor som ansetts exklusiva. Det söta betraktades 

länge som lyx; ibland rent av som medicin, men har också ifrågasatts av olika skäl. 

Bland annat frågade sig redan Linné om inte det söta var skadligt för tänderna. Ett 

motstånd fanns också bland 1700-talets puritaner, som förknippade det söta med ett 
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syndfullt frosseri. Redan från början har alltså det söta laddats med olika symboliska 

värden. I mitten av 1800-talet upptäckte fysiologen Claude Bernard att sockret, vid 

förtäring, metaboliseras till blodsocker (glukos), vilket i sin tur ansågs skapa en jämn 

blodsockernivå. Detta rättfärdigade ett ökat sockerintag (trots att modernare forskning 

har visat att glukos kan omvandlas även genom andra energikällor). Denna idé om 

sockrets nödvändighet för kroppen lever i vissa fall kvar än idag (Petrov 2010).  

I slutet av 1800-talet kom den svenska sockerbetsindustrin igång, vilket gjorde 

råvaran mer tillgänglig. Industrialiseringen möjliggjorde även en massproduktion av 

sötsaker, vilka också salufördes i en mängd olika former. Den ökade tillgången 

skapade nya vanor och idéer kring dess användande (Thorell 2007:34) och idag 

konsumerar vi, enligt statistik från Jordbruksverket (2011), runt 45 kilo per person 

och år. (Statistiken talar dock endast om vår konsumtion av socker och sirap, och har 

fått kritik för att inte ta hänsyn till andra sockerarter som glukos- och fruktossirap. 

Med dessa inräknade finns en möjlighet att vi konsumerar mer.) Barbro Johansson, 

matforskare på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, har 

bland annat undersökt retoriken kring sockret i tidningar för barn och föräldrar. 

Därigenom har hon kunnat få syn på hur bilden av sockret också har varierat från 60-

talet fram till idag (se Johansson 2007). Under 1960- och 70-talet låg fokus på 

sockrets skadliga effekter för tänderna. Barn uppmuntrades att välja det nyttiga 

björksockertuggummit framför andra sötsaker. På 80- och 90-talet mattades kritiken, 

och det skadliga fettet och de kemikaliska tillsatserna fick större plats i hälsodebatten. 

Samtidigt som light-produkter blev vanligare ökade också utbudet av sötade 

frukostflingor. I början av 2000-talet uppmärksammas dock kopplingen mellan socker 

och fetma, och socker blev återigen något farligt och förbjudet. Idag handlar 

diskussionen om sockrets hälsofaror i huvudsak om övervikt och följdsjukdomar.   

 

Disposition 

I studien presenteras föräldraskapet ur tre olika perspektiv. Som idé, praktik, och som 

ett positionerande. Uppsatsen följer därför en tematisk disposition där varje perspektiv 

på föräldraskapet avhandlas i varsitt kapitel. I Socker, omsorg och föräldraskap 

diskuteras hur idén om ett gott föräldraskap kan konstrueras i förhållande till 

samhället och ett jämförande med ”förr”. I Goda vanor undersöks föräldraskapet som 

praktik, riktad mot barnen och hemmet. I Föräldraidentitet och positionering 

undersöks hur föräldraskap skapas (genom tal och praktik) i mötet med andra.  
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Socker, omsorg och gott föräldraskap 

 
I detta kapitel diskuteras föräldraskapet utifrån normer och samhälleliga ideal. Först 

presenteras hur föräldrarna upplever en påtryckning från olika aktörer i samhället, 

att vara noga med sina barns sockervanor. Efter det beskrivs hur denna påtryckning 

kan förstås som en form av liberal maktutövning. Sedan presenteras hur föräldrarna 

också jämför med ett ”förr” för att få en känsla för vad som är rätt och fel, vilket 

också skapar ett reflekterande över det egna föräldraskapet och familjens vanor.  

 
Pressen utifrån 

Jag sitter vid köksbordet hos Sandra och Fredrik, i deras lägenhet i Bromma. 

Tevattnet kokar och Fredrik ställer fram en burk biscotti. ”Men se till att ta en sån 

där”, säger han. ”Det är extra mycket socker i dem!” Vi skrattar, och jag tar en kaka. 

Jag inleder intervjun med att fråga om det är något speciellt de har tänkt på inför 

samtalet. Sandra svarar att: ”Kanske lite... att ämnet kanske kommer nu, för att… det 

är lite såhär sockerhysteri. Eller vad man ska säga. Det finns väl en del som är 

väldigt… PÅ, just med sockret. Som någon sorts fara sådär. Och det är väl... ja, jag 

tänkte att det kanske var en anledning till att du tar upp det.? Jag frågar om hon tror 

att jag är en sådan som är ”på” med sockret. Vi skrattar, och Sandra svarar att hon inte 

tror det. Samtidigt, säger hon, kan hon känna en viss oro över att kanske bli bedömd. 

När jag frågar vad det är som jag skulle döma svarar hon att: ”Ja, att vi skulle äta/ 

Fredrik: Ja, fast så hade inte jag tänkt!/ Näe, nä men nej, men man skulle ju kunna 

känna att man kanske skulle vilja snygga till lite såhär.. att.. Låtsas som att vi inte 

äter så mycket socker. Kanske. Ja, men det är lite… eehm… med, ja.. det finns en 

medvetenhet. Och då kanske man vill leva upp till det. Ja... Men, jag tror inte att det 

är så farligt...  

Vad Sandra uttrycker är att hon kan känna vissa krav utifrån, vilka hon kanske 

inte lever upp till. Det finns en ”medvetenhet” om hur man egentligen borde göra med 

sockret i familjen. Denna medvetenhet är något som tycks återkomma i alla familjer. 

Therese berättar, när vi sitter och samtalar, att hon kan uppleva en press på sig att vara 

duktig. ”Liksom, man matas ju mycket med det.” säger hon. ”Det farliga sockret, och 

dieter till höger och vänster. Nu är ingen av oss sådan, utan om vi har något 

rättesnöre så är det väl den här gamla tallriksmodellen. Men jag tror inte vi... Vi är 

inga sådana där som följer någonting slaviskt. Det finns ingen risk tror jag. Men var 
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kommer det ifrån? Jo, men jag tror att det finns en väldig duktighetshets bland 

föräldrar idag över huvud taget. Och där har sockret blivit en sådan... Jag antar att 

det också är därför du fokuserar på det här ämnet? Nä men det har blivit en sådan 

jättegrej. (…)” Therese frågar sig också varifrån det kommer, att man ska vara så 

duktig. Hon tänker själv att det kan handla om hur mycket media informerar om 

socker och dieter. Samtidigt berättar hon att de också är väldigt noga på 

Barnavårdscentralen, med att undersöka hur man gör med sockret i familjen. ”Och 

det kommer ju väldigt mycket från BVC. Och det är ju bra, jag menar, det är ju 

väldigt. Det är ju toppen att det finns, och det är ju helt frivilligt att ta sina barn till 

barnavårdscentralen, så det är ju fantastiskt. Men man får ta det med en nypa salt. 

Ja. Måtta med allt, helt enkelt. Men jag tror det kommer väldigt mycket från. Från 

alla håll skulle jag säga.  

 När jag samtalar med Henrik och Marja berättar de om sin yngsta dotters 

förskola, vilken Marja tycker är ”väldigt sockerfri”. ”Ja de är väldigt präktiga.” säger 

Henrik. Den förskola som dottern går på ligger i Bagarmossen. Där har man inte bara 

tagit ställning mot sockret, utan väljer också att satsa på ekologisk och ”nyttig” mat. 

På förskolan visar de tydligt att man bryr sig om barnens hälsa. Att förskolor har 

börjat skärpa sina sockerregler är också något som alla föräldrar har lagt märke till. 

Selins barn går på en ”sockerfri” förskola. Där får inte barnen äta ketchup och man 

har slutat servera sötade mellanmål. Likadant var det för Sandras och Fredriks barn, 

när de var mindre. Maria berättar att hennes yngsta sons dagis har slutat servera tårta 

eller glass på födelsedagarna (vilket hon tycker är bra) och Therese märker en stor 

skillnad mellan barnens tidigare förskola (i innerstaden) och den förskola som barnen 

går på nu. Där är man väldigt noga med sockret.   

 

Föräldraskap och samhällspåverkan 

Vad som blir tydligt i intervjuerna är hur olika utomstående aktörer, på olika sätt, 

tycks ”lägga sig i” familjernas kostvanor. Det handlar både om medicinska råd (och 

vetenskaplig fakta) som presenteras i media och om samhälleliga institutioner som 

aktualiserar ämnet. Det är ingen nyhet att det svenska samhället engagerar sig i 

föräldraskapet. Just Barnavårdscentralerna och barnomsorgen var viktiga idéer som 

växte fram i samband med folkhemmet. (Se Hörnfeldt 2009:23-30.) Ett samhälleligt 

ansvar över barnen och föräldrarna är på många sätt positivt. Samtidigt tycks det 

skapa en press på föräldrarna att leva upp till vissa ställda (och föreställda) ”krav”. 
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Denna process uppmärksammar Hörnfeldt (2009) med Foucaults begrepp 

governmentalitet. Med begreppet vill hon belysa hur en viss maktutövning sker; 

genom staten, och i förhållande till rådande vetenskapliga kunskapsformer. Hörnfeldt 

förklarar (med hänvisning till Foucaults teorier) att staten och samhället har gått från 

att ”bestraffa” till att utöva en liberalare form av styrning. Det är en styrning som ”är 

grundad i kunskapen om det som är maktens föremål” (2009:18). Med det menar hon 

att statens ”välvilja” gentemot medborgarna också är en form av maktutövning. I och 

med att statliga ”mål” gentemot medborgarna sammanfaller med den vetenskapligt 

belagda kunskapen, blir de statliga institutionerna dem som också sitter inne med de 

”rätta sanningarna”. (Jämför även Svensson 1996:118 och Wissö 2012:21f.) När 

samhället, utifrån vetenskapligt belagda fakta, formulerar riktlinjer för hur 

människorna ska leva, formas på samma gång vissa ”rätta” och ”felaktiga” praktiker. 

Det skapar även en vilja bland människor, att ”styra” sig själva; det vill säga anlita 

(eller förhålla sig till) expertisen för att göra ”rätt” (2009:19f).  

Denna vilja till självdisciplinering kan också skapa just den ”duktighetshets” 

eller de skuldkänslor som några av föräldrarna uttrycker. I det här fallet handlar 

dessutom ”experternas” råd om barns hälsa och välbefinnande (vilket tycks vara en 

extra känslig fråga). Genom Barnavårdscentralen får man lära sig vilka (kost)vanor 

som är att föredra, och förskolorna föregår med gott exempel. Då föräldraskap bland 

annat kopplas ihop med fostran (Wissö 2012:43), blir också ett fostrande in i ”goda 

vanor” synonymt med ett ”gott föräldraskap”. Att vara noga med barnens sockervanor 

är på det sättet att vara en ”god” förälder och vice versa. Föräldraskap, skriver Wissö, 

handlar också om moral. Med det menar hon att ”familj i många avseenden kan 

kopplas till normativa eller moraliska ställningstaganden” (2012:32). Moral förstår 

Wissö som ”rätta” eller ”goda” praktiker (2012:43), vilka formas i samspelet mellan 

människor (se Svensson 1996:120). Moralen, skriver Svensson, ”reglerar i sin tur 

detta samspel och människors beteende.” (1996:120). När vissa praktiker anses rätta 

att följa blir också dessa praktiker normativa. Att gå emot normerna blir därför något 

dåligt, omoraliskt eller konstigt, vilket också kan skapa känslor av skuld och skam. 

Detta är också något som Maria har lagt märke till. I och med att hon är tandläkare 

(en annan samhälls- och folkhälsoinriktad praktik) kan människor i hennes närhet blir 

rädda för att göra fel. ”Näe. Jag är, eller, jag är väldigt försiktig med…” säger hon, 

”jag pratar inte… jag vill inte skuldbelägga kan man väl säga… Näh... för det, jag 
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upplever att människor får dåligt samvete. Ja… att man nästan ber om ursäkt när 

man serverar barnen saft, alltså, i min närvaro. Sådana där grejer va.”  

 

En känsla av rätt och fel 

”Att politiker försöker styra utformningen av föräldraskapet medför inte heller att 

människor automatiskt agerar i enlighet med riktlinjer eller lagstiftarens intentioner.” 

(Wissö 2012:22). Samtidigt som föräldrarna är medvetna om de ”krav” på 

föräldraskapet som ställs i samhället, vänder man sig också ”inåt” och frågar sig vad 

som egentligen är rätt eller fel. Bland annat minns man händelser från barndomen, 

vilka återkallar känslan av ett festligt och positivt socker. Man jämför också dagens 

sockerindustri och konsumtionsvanor, med hur det var när man var liten. I 

jämförandet med ”dåtiden” kan dagens marknad upplevas som ett hot. Där stämmer 

känslorna överens med den allmänna uppfattningen att socker är hälsofarligt. Det har 

helt enkelt blivit för mycket av det söta, i våra liv. Samtidigt minns man den speciella 

känslan av att få något sockrat ibland. Den känslan vill man inte heller förbjuda sina 

barn.   

Min första fråga till Johan och Maria, när vi har satt oss vid deras köksbord, är 

vad de tror att intervjun ska handla om. De svarar båda att de tänkte att vi skulle 

samtala om vardagssockrandet av maten. Jag frågar vad de menar: 
 

Johan: Ja, men alltså, hur man använder socker i... som, förut var det någon form av, vad ska 
man säga, festmåltid, så att säga. Då fick man socker, i alla fall när jag var liten. /Maria: 
Absolut!/ men nu är det liksom socker till höger och vänster.  
 
Maria: Jag minns när jag kom hem till min mormor, att det var fest. Och hon hade då gömt 
undan och köpt till oss barn en gulnougat. Och det var speciellt. Och det kommer jag ihåg, att när 
man kom till mormor, då fick man guldnougat. Och likaså när man var hos farmor, då fick vi tre 
barn, jag har två syskon, dela på en 33cl fruktsoda. Det du! Det är skillnad det, än en 1,5 liters 
PT Coca-Cola.  
 
P: Och oavsett om det var fest eller så, det var när ni kom till/ 
 
Maria: Ja, men liksom att läsken var aldrig måltidsdricka. Det var vatten eller mjölk till mat… 
när jag var liten… Och saft då kanske på sommaren. Men, sockret… idag… flödar. Om man får 
säga så. Och det är inte vi själva som har bestämt det heller. Det står inte ens på förpackningen 
tydligt.  

 

Det första både Johan och Maria nämner, är alltså att de har en känsla av att vårt 

förhållande till socker har förändrats. De upplever att sockret förr var något exklusivt. 

Idag, menar de, finns det däremot socker överallt. Den uppfattningen delas av alla 

föräldrarna (även om inte alla är lika upprörda över det). Många berättar hur lyxigt det 
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var att få läsk när man var liten. Det var inte heller några stora mängder, utan man 

delade på en liten flaska. Samma sak med godis; man kanske köpte ett par kolor 

någon gång ibland, men aldrig så mycket som folk gör idag. Henrik berättar hur 

speciellt det kunde kännas när han var liten och köpte en chokladbit för veckopengen: 

”Men de här riktiga extatiska minnena av smågodis, det var nog att jag en gång i 

veckan använde veckopengen till att köpa Ritter sport nougat. En tysk chokladkaka 

som fanns i Pressbyrån, bara i Pressbyrån. Och det var ju lycka. Den var så himla 

god! Men då vet jag att, jag har inte haft så mycket, jag hade inte råd att köpa den i 

veckorna.” Även Fredrik berättar om hur härligt det var att få komma hem till farmor 

och farfar. Där fick man mycket fika. Farmodern var en riktig ”kakentusiast”. Där 

fick han också frossa i färska jordgubbar med honungspuffar och mjölk. ”Det... är en 

BRA kombination.” säger han.   

 Sandra berättar också att det har slagit henne hur stora själva godispåsarna har 

blivit. När hon var liten, säger hon, såg de mer ut som ett kuvert. Där fick det helt 

enkelt inte plats så mycket. När barnen ska få välja lördagsgodis idag får de ta runt 

femton bitar. ”Och det känns ju jätteknäppt” säger hon. ”För det är bara lite 

skrammel i påsen ju.” Hon frågar sig också hur ska man kunna avgöra vad som är 

lagom mycket när påsarna rymmer flera liter? Förutom en uppfattning om att utbudet 

av sockrade produkter har ökat, och att förpackningarna blir större och större, finns 

också en misstänksamhet mot de stora företagen. Både Selin och Maria uttrycker en 

rädsla för att marknaden bara vill tjäna pengar på en. Detta upplevs nästan hotfullt. 

Sockret har blivit för billigt, medan grönsakspriserna är höga. Det gör att det är 

alldeles för lätt att ”välja fel”. (Alla föräldrar säger sig faktiskt vara positiva till en 

höjd sockerskatt.) Maria frågar sig varför det måste vara socker i alla produkter och 

svarar sedan själv att det är för att socker är så billigt att framställa. Hon menar 

dessutom att det är beroendeframkallande: ”Ska jag sälja en produkt, eh, ja; sockra 

den! smart! Nämen, för att det är vår hjärna som funkar så. Och det är det här 

föräldrar inte förstår, tänker jag, att om du sockrar en tvååring. Då triggar du det 

här sockersuget.” Därför, menar hon, är det också så lätt att marknadsföra det söta. 

”Coca-Cola! De vill att vi ska dricka Coca-Cola till maten! För att tjäna pengar på 

oss. Ja. Och jag blir så upprörd!” Selin pratar också om marknadens ”sockerfällor”. 

Hon upplever det som irriterande att sockret måste finnas i sådana mängder och jag 

frågar om hon tycker att socker är någonting svårt.  
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Selin: Ja, och då kommer man där vid kassan och säger ”nej, jag ska inte falla för den där.. eh.. 
fällan”. Och det BLIR svårt, eftersom det är ju beroende på det här; sockret är ju beroende.  
 
P: Så det är som hinder hela tiden? 
 
Selin: JA! Det blir hinder… för det är stor vinst på det här med, när de säljer på oss massa saker. 
Eh. Ja. Och den fällan vill jag inte falla i.  
 
P: Är det några fler, alltså, stöter du på några andra hinder som har med socker att göra, än i 
mataffären? 
 
Selin: … Reklam… kan man tycka. Det är reklam. Du får hem en sån här veckoannons. Och 
socker. Godis. Det är det som de lockade med. De visar ju upp det så fint, och det är 4,90 eller 
3,90 för lösviktsgodis. Då är det att ”åh, jag skulle ju inte köpt godis, men det var så billigt. Jag 
köpte det i alla fall”. Det är ett hinder.  

 
Samtidigt som man tycker att sockerkonsumtionen har förändrats, jämfört med 

för bara tjugo trettio år sedan, kan föräldrarna också minnas att man hade ett helt 

annat förhållningssätt till det söta då. Socker ansågs inte särskilt farligt, mer än för 

tänderna, vilket gjorde att man oftare åt sötade mellanmål och liknande. Maria 

berättar hur det var när hon var liten. Då kunde man gå hem till en kompis och äta 

nyponsoppa med mandelbiskvier och grädde till mellanmål, utan att det var en stor 

sak. Det fanns också sockrade flingor och liknande hemma, även om man kanske inte 

fick äta det jämt. Sandra berättar att hon fick dricka O’boy varje dag när hon kom 

hem från skolan: ”Ja... eh… då, det som var då med socker, det var väl egentligen 

BARA att man fick hål i tänderna. Om man säger så. Det var väl det enda som var... 

farligt. Med socker. Som man förstod när man var liten i alla fall.” Att förhålla sig till 

barndomen tycks vara något som alla föräldrar gör. Medvetet eller omedvetet. Det 

kan både handla om att aktivt gå emot de vanor man hade under uppväxten. Samtidigt 

väljer man att ta med sig det man tyckte var bra. ”(…) vi har faktiskt pratat mycket 

om det där med socker.” Säger Therese. ”Det blir ju som så i så många fall, att man 

går tillbaks till sin egen barndom. Vi fick aldrig dricka läsk. På nyårsafton fick vi 

Pommack. Min man pratade om att, de är tre syskon, så på helgen, på lördagen, så 

fick de dela på en läsk. Tre syskon. Och det är ungefär där. Läsk köper vi aldrig 

hem.” Henrik minns å andra sidan hur festligt det var att få läsk eller godis ibland på 

helgerna. Detta har gjort att han vill föra vidare den traditionen i sin familj. ” (…) Jag 

tycker, allt det där, jag tänkte på det häromdagen att till helgen så kunde mamma 

köpa hem en flaska cider. Och det var 60cl en flaska. Och det var liksom fest. Man 

skulle dricka hemma, vi var två syskon, men idag köper man ju hem en och en 

halvliters läskflaskor, flera stycken, och de går ofta åt redan på fredagen. Det är ett 
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helt annat mängdutbud idag. Men lite granna det här att det ska vara något gott på 

fredag och lördag, det känner jag att det är en gammal tradition som jag har…” 

 

En god förälder 

Både samhällets nya riktlinjer kring det söta och ett jämförande med sin egen 

barndom, spelar alltså roll för hur man väljer att hantera sockerfrågan. Detta skapar 

också ett reflekterande över sitt eget föräldraskap. Johan har svårt att veta hur han ska 

göra i vissa situationer. Han vill både vara en snäll pappa, tydlig med reglerna och 

konsekvent mot sina barn; ge dem ”det bästa”. Samtidigt kan han fråga sig vad det 

bästa egentligen innebär. När jag frågar honom om han vill att sockret ska förbjudas 

helt svarar han att: ”Njah, alltså, man blir väldigt glad. När man får socker va. Och 

vem vill inte att sitt barn ska bli glad? Så enkelt är det. Men man inser ju själv att det 

inte är bra för dem. Så det gäller att begränsa sig ganska kraftigt. Eh, och det, det är 

alltid svårt. Jag vet inte, om man är ute, och så köper man en korv. Då ber de om en 

glass efteråt va. Och då står de där med sina stora ögon säger ’pappa, snälla snälla 

snälla’, okey då liksom. Då känner man sig som en snäll pappa eller någonting sånt. 

Trots att man, ja, inte är det egentligen. Då är det återigen en enkel lösning, men 

men, man blir glad va.” Här uttrycker Johan hur svårt det kan vara att både tillgodose 

barnens önskningar, samtidigt som man ska lära dem goda vanor. Detta verkar dock 

inte Henrik ha några problem med. Han vill gärna att barnen ska få lite godsaker på 

helgerna. Så länge ingen är överviktig eller har problem med tänderna, tror inte 

Henrik att det är någon fara. Samtidigt berättar han att han inte vill vara för sträng. 

”Jag gillar inte att vara auktoritär förälder.” säger han. ”Utan snarare mildra och 

uppmuntra det som är bra. Därför är han inte heller så himla noga med reglerna. De 

försöker hålla sötsakerna till helgen, men det kan också hända att det blir nåt sött i 

veckorna också. ”Men jag är inte så mycket för förbud. Som absoluta gränser sådär. 

Utan jag är mer. Det viktiga är liksom att det är med måtta och att det inte blir 

obalans liksom.”   

 Känslan av att använda sitt ”sunda förnuft” återkommer hos föräldrarna. I och 

med att man upplever en ”sockerhysteri” eller en ”sockerhets”, vill man inte heller 

vara den föräldern som är för ”på” i sockerfrågan. Då är det lätt att sockret blir för 

tabubelagt, vilket man är rädd kan skapa negativa känslor hos barnen. Therese 

berättar att hon tror att hon och hennes man var lite för ambitiösa, vad det gällde att 

inte låta den äldsta dottern få äta socker för tidigt. Det har gjort att godiset har blivit 
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väldigt ”laddat” för dottern idag. Detta har också gjort att de bestämt sig för att inte 

vara så himla noga med allt. Är det inte varje dag, säger Therese, är det nog inte heller 

så farligt:  

 
Therese: (…) Och samtidigt tror jag att det är. Alltså visst, det kanske är, jag är inte heller den 
som står och lusläser alla innehållsförteckningar och.. Det kanske jag borde göra mer egentligen. 
Men du vet, ge de mer ekologiskt och.. Någonstans har jag väl en medvetenhet. Men någonstans 
finns det också en gräns, sådär. Det är så mycket, med föräldraskap. Man vill ju ge sina barn det 
bästa. Men det är så otroligt strängt med, man ska ge sina barn ekologiskt och så med varenda 
litet färgämne. Och där är inte vi riktigt. Hehe, vi skulle kunna göra det mycket mycket mer. 
Samtidigt som jag känner att det har också ett pris. Som vi brukar skoja om hemma; jag tror, 
hellre att våra barn käkar gröt en gång i veckan och vi hinner bygga en koja med dem. Jag tror att 
de kommer ihåg det mer än att jag står och handrullar koldolmar till dem. Som de ändå inte 
tycker om. Men jag tror också att vi, vi har nog gått från att vara de här duktiga föräldrarna till 
att släppa in lite mera… skit i hörnen…  
 
P: Lite omoral? 
 
Therese: Ja, men lite sådär. Vi kan klappa oss lite på axlarna liksom; idag var vi duktiga, idag 
körde vi fiskpinnar. Därför att man ändå känner att, ja. Är det inte varje dag, så tror jag inte att 
det är… 

 
Även Selin berättar att hon inte vill förbjuda sockret helt: ”Men alltså vi, jag kör på 

det här med att, jag förstår ju riskerna med socker. Jag kan inte begränsa, jag kan 

inte ta bort det helt och hållet från vårt liv. Det blir. Det blir som att vara, nä men jag 

tycker man ska äta lite, men inte gå till överdrift. Jag tycker man ska ha en viss sorts 

rutin. På sitt socker. (…)” Sandra och Fredrik beskriver också att sockret inte får bli 

för tabu. Det ska inte behöva vara något skambelagt som gör att man måste äta godis i 

smyg, utan det bästa är att försöka ha ett ”sunt förhållande”. ”Det är ändå, det är 

inget man dör av.” säger Sandra. ”Men inget man ska äta till varje måltid liksom. Så. 

/Fredrik: Nej. Nej men visst! Och jaa.. So far so good. Eller nåt./ Ja…  
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Goda vanor 
 

I detta kapitel presenteras hur familjernas inställning till socker tar sig uttryck i 

hemmet. Här undersöks även föräldraskapet som praktik gentemot barnen. Först 

beskrivs hur föräldraskapet kan förstås som en aktvitet och som ett görande. Sedan 

presenteras hur familjerna väljer att hantera, både sötsaker (som godis, och glass) 

och de livsmedelsprodukter i vilka det ingår socker eller sötningsmedel.  

 
Föräldraskapet som praktik 

I tidigare kapitel beskrivs hur föräldraskapet kan konstrueras i förhållande till olika 

”yttre” aktörer. Där riktas fokus mot föräldraskapet som idé. I detta kapitel tar jag 

istället fasta på föräldraskapet som ett aktivt handlande. Här undersöks alltså 

föräldraskapet som praktik, riktad mot barnen, hemmet och familjelivet. Jag frågar 

mig därför hur föräldrarna resonerar kring barnens sockervanor och agerar utifrån 

viljan att ge barnen den bästa omsorgen. Praktik beskriver Wissö som någon form av 

aktivitet. Det kan tillexempel handla om ”vanor, förhandlingar, rationella val eller 

upprepningar” (2012:33). Praktiker kan också förstås som en form av 

meningsskapande. I sin avhandling undersöker Wissö bland annat ”familjen” som 

praktik. (Hon skriver hur familjelivet utgörs av både sociala, vardagliga och moraliska 

praktiker.) Med hänvisning till David Morgan beskriver hon också hur familjen, 

istället för att betraktas som ett substantiv, bör betraktas som ett verb (2012:32). Den 

idén har jag här översatt på föräldraskapet. Att vara förälder är i det avseendet att 

agera förälder i förhållande till olika människor och instanser. Här undersöks hur man 

agerar förälder i relation till sina barn och i förhållande till sin egen idé om vad gott 

föräldraskap innebär. Alla föräldrar menar att man vill ge sitt barn ”det bästa”. Idén 

om vad det bästa är, rymmer bland annat tanken på att ge sina barn goda vanor och 

rutiner. Vanor och rutiner har också en stark koppling till familjelivet i sig. Det är i 

dessa regelmässiga göranden som vardagens struktur kan formas (2012:33). I och 

med att socker idag finns i så många produkter, och förekommer i så många 

situationer, skapar förhållningsätten till det söta också ett visst ”ordnande” av 

vardagen. Att föräldrarna bestämmer ett antal regler och riktlinjer för sina barn (och 

sig själva) i förhållande till sockret, blir därför på samma gång ett ”praktiserande” av 

föräldraskap och en viktig del i familjeskapandet.  
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Sockret och vardagslivet 

Så hur gör föräldrarna? Att vara noga med barnens sockervanor tycks vara lättare sagt 

än gjort. Maria och Johan berättar vilka planer de hade när de just skaffat barn. ”Ja... 

Det var just det.” säger Maria och låter lite skambelagd. Johan skrattar. ”Innan vi fick 

barn, då pratade vi mycket om hur det skulle vara. Och det skulle vara så konsekvent, 

och det skulle vara på ett visst sätt och det här med att barn ska äta det vi vuxna äter, 

och det ska inte förekomma barnmat. I verkligheten har det blivit så att det 

förekommer mycket barnmat, mycket halvfabrikat. Köttbullarna jag köper, de 

innehåller ju druvsocker. Eehm, och… likaså att i teorin så är det ju så att det är 

lördagsgodis som gäller. Men jag märker det att det händer titt som tätt att det blir 

något sockrat. Det kan vara en bulle på en fredag eller, ja, det enda barnen inte 

dricker, som jag vet i alla fall, det är läsk. /Johan: Näe/ det har de inte… Och då är 

äldsta killen sju, sju och ett halvt år nu.” Henrik tänker, även han, att det är bra att 

uppmuntra goda vanor. Samtidigt, säger han, kommer nog barnen själva upptäcka vad 

som är bra, eller inte bra för dem. Något som Sandra har varit noga med är att inte låta 

sockret bli en ”tröst”. Sockret, säger hon, ska mer vara förknippat med något roligt. 

 
Sandra: (…) För det kan jag nog känna såhär att vi mer, har försökt att inte... ge… godis… när 
barnen har varit ledsna. För att man inte ska förknippa det med tröst. Det kan man nog säga, i 
alla fall.  
 
P: Ja men det låter ju ganska smart? 
 
Sandra: För att, ja... För att det inte ska bli något substitut för något annat. (suckar) Så. För det 
har jag också haft såhär vuxna kollegor som, liksom, som ”ja, jag tyckte lite synd om mig själv 
igår, så då drack jag Cola och åt choklad...” typ! Och det känns som… DET KÄNNS OSUNT. 
Just, liksom att,  
 
P: Varför då då? 
 
Sandra: Eeeeehhhmm… Ja, man blir ju inte lyckligare liksom av att dricka Cola och äta choklad, 
när man är olycklig. Och då känns det som att, ja den personen hade liksom inget sunt; ingen 
sund livsstil liksom, och då känns det som att... ja men det blir bekräftelse på att kanske varför 
den här… osunda livsstilen… fick de effekter de fick. Alltså eh… 
 
P: Har du aldrig gjort så då? Tagit lite glass när du varit lite nere? 
 
Sandra: Ehm,. Det var nog jättelänge sen. Alltså, jag kanske förknippar det mer så när jag var... 
mycket… yngre. Men eeh... Nu gör jag nog inte det, faktiskt. Och jag vill väldigt ogärna, liksom, 
skapa den… KÄNSLAN, liksom av att mat är tröst. Så. 

 
Socker får inte bli ett substitut för tröst, säger Sandra, utan det ska förknippas med 

någonting roligt och festligt. Det gör att Sandra och Fredrik också väljer att skapa 

rutiner kring sockret, vilka barnen förknippar med något trevligt och mysigt. Deras 
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äldsta dotter har just nu ett såkallat godislöfte. (Hon har alltså valt att inte äta godis 

under en bestämd tid.) Sonen däremot får lördagsgodis. Varje lördagsmorgon får 

också barnen dricka O’boy, vilket är något de ser fram emot. På det sättet undviker 

man både att äta socker lite hela tiden. Samtidigt blir vissa dagar lite extra festliga, 

vilket också markerar helgen i förhållande till vardagen. Detta är en tanke som Henrik 

håller med om. Det är roligt att försöka begränsa det söta till någon dag eller till 

helgen. Då blir dessa dagar lite mer speciella. På fredagen går också Henrik och 

handlar det alla vill ha till helgen. ”Alltså alla har ju olika behov” säger han. ”Jag 

och David; Fatzer blå. Jonatan naturchips, eller triple chocolate cookies. Och sen så 

köper jag då chips. Olika sorter, till Stella och Sam. Och ibland köper jag saltlakrits 

till dig (Marja). Så det är vad jag… halva fredagskassan sådär. Hehe.” Henrik 

berättar också att de sötsaker man äter på helgen, ofta äts tillsammans. ”Jag tror det 

där festliga” säger han, ”det är ju inte bara det man äter då, utan man samlas hela 

familjen och tittar på någon spännande tv-serie eller, det kanske är besök eller 

middag, eller efterrätt får man väl räkna in till det också.” På det sättet blir sockret 

också något socialt, vilket i sig förknippas med något positivt. Helgsockret har i 

Henriks och Marjas familj alltså en funktion att ge ”tillsammanstid”, vilket också kan 

förstås som en slags omsorgpraktik gentemot barnen och familjen. (Jämför Wissö 

2012:105.) 

 Alla föräldrar är dock inte lika positiva till det söta. Samtidigt, menar de, om 

socker ändå måste finnas i barnens liv så är det lika bra att det blir begränsat till en 

dag. Därför får barnen äta lite lördagsgodis. Lördagsgodiset tycks också vara en 

aktivitet som närmast blivit en norm. Det finns ett slags påbud, beskriver Selin, att 

man förväntas ge barnen något sött till helgen. Samma sak med barnkalasen, där 

godispåsen tycks vara obligatorisk. Det är också på dessa kalas (säger många av 

föräldrarna) som barnen får upp ögonen för det sockrade. Selin och Therese har en idé 

om att försöka låta barnen äta så lite godis som möjligt. Man har valt att införa 

lördagsgodis, som ett begrepp och som aktivitet, men bara om barnen själva håller 

reda på vilken dag det är. ”Ja. Han måste fråga.” Säger Selin. ”Han måste förstå, att 

HELG. Det. Eller, ja, lördag, lördagsgodis. Mamma när är det lördag? Så om vi 

passerar lördag, ja då, då har vi kommit förbi det.” Då Maria är tandläkare är hon 

väldigt noga med att barnen inte ska småäta godis. Därför har de en tydlig rutin kring 

sötsakerna, vilka barnen (helst) tillåts en gång per vecka. Det kan vara antingen på 

lördagen eller på söndagen. Denna rutin kan man tycka liknar en slags ritual, men 
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anledningen till att Maria är så noga med godiset är just för att inte barnens tänder ska 

bli exponerade för socker under en längre tid: ”(…) Och det har jag lärt dem också 

att, jag säger det att ”nu är det godis”. Alltså, nu är det lördag, och nu är det godis 

till fikat, och så har de slutat äta, och då säger jag till att ’har ni ätit färdigt? För nu 

kommer jag ta undan’. För jag låter inte... någon godisskål stå framme en hel dag 

eller så. Utan det är, ät så mycket du vill, du har en halvtimme på dig, hahahaha. Nej, 

men jag gör så. Och jag är väldigt tydlig med det. Och då undrar de ”kan inte jag få 

sen?” ”Ja” säger jag, ”du kan få nästa lördag”. ”Vill du ha en till nu?”. Och då vet 

de att, nu försvinner godiset.”  

 Ett annat ”slags socker” som nämnts är de livsmedelsprodukter som innehåller 

socker, men som inte är tänkta som sötsaker. Detta socker ges ofta en negativ 

innebörd. Man vet att det är socker i både brödet, yoghurten, müslin och så vidare. 

Därför försöker vissa föräldrar undvika att köpa sockrade produkter. En situation där 

detta ”mat-socker” blir extra känsligt är vid frukosten. Att frukosten ska vara sockerfri 

är något Maria och Johan är väldigt måna om att upprätthålla. Där har de medvetet 

tagit bort de sockrade flingorna och den sötade yoghurten. ”Frukostflingorna!” säger 

Maria. ”Väldigt mycket dolt socker. De tar fruktsocker och pulveriserar det. Så att, de 

påstår då att de inte har sockrat. Men det är ju fruktos. Så kan man säga att det är 

osockrat. För att man har haft i då torkad frukt och liknande. Det är ett bra sätt att 

skapa söta goda flingor. Och hål i tänderna blir det ju i alla fall.” Sockret, menar 

Maria, är inte bara dåligt för tänderna. Det ger också en falsk mättnadskänsla. När 

Maria talar om den sockrade yoghurten i förhållande till en mättande grov smörgås 

med leverpastej, framstår yoghurten som närmast ovärdig. Det blir tydligt att det söta 

inte ingår i idén om frukosten som en god start på dagen. De sötade flingorna är också 

något som Sandra har tagit ställning till. Selin tycker att havrefras funkar bra, även 

om hon vet att de innehåller lite socker. Hon brukar inte ta ett paket och läsa på 

innehållsförteckningen. Däremot väljer hon aktivt bort Frosties och Honungspuffar. 

Marja har i sin tur valt bort den sockrade yoghurten. Av någon anledning är många 

produkter som förknippas med frukost, sötade. Detta går emot föräldrarnas vilja att ge 

sina barn en bra start på dagen. I dessa fall känner alltså föräldrarna ett ansvar att ge 

sina barn en frukost så de orkar fram lunch, utan att blodsockerhalten ska sjunka för 

snabbt. Att servera ketchup, lingonsylt eller socker till vissa maträtter anses dock mer 

ok. Dels för att sockret är synligt och kontrollerbart. Dels av vana och tradition, och 

en tanke om att till exempel blodpudding och lingonsylt hör ihop.  
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Föräldraidentitet genom positionering 
 

I detta kapitel undersöks hur föräldraidentitet kan konstrueras genom att, i mötet med 

och talet om andra, positionera sig i förhållande till ”sockerfrågan”. Kapitlet inleds 

med en kort beskrivning av Anthony Giddens identitetsbegrepp. Sedan beskrivs hur 

olika föräldraidentiteter kan skapas genom att man positionerar sig i olika 

situationer. Efter det diskuteras hur föräldraidentitet kan konstrueras genom ett 

jämförande med andra familjer. Sist undersöks hur förhållandet till sockret kan skapa 

olika positioner inom familjen.  

 
Identitet och föräldraskap 

Inom Anthony Giddens struktureringsteori diskuteras bland annat hur jaget formas i 

det senmoderna samhället (se Johansson 2010:425). Där utgår Giddens från att 

människor har en förmåga att reglera och reflektera över sina handlingar. Om en 

person blir tillfrågad om varför hon gör på ett visst sätt, kan hon därmed också 

uttrycka någon form av förklaring. Giddens menar även att individer ständigt är 

involverade i social interaktion. Det är också i mötet med andra som människors 

identitet formas och omformas. Inom de sociala kontexter som omger en individ, gör 

hon hela tiden aktiva val och antar ständigt olika positioner. Detta förklarar Giddens 

med termen positioning (positionering). Giddens är kritisk till det traditionella 

rollbegreppet i och med att roller förstås som mer ”fasta”. Genom 

positioneringsbegreppet vill han istället visa att identitet är något som konstrueras och 

förändras i det dagliga livet (2010:425).   

Giddens utgår även från att människors sociala liv, till stor del är förankrat i 

vanor och rutinmässiga beteenden (vilket kan förstås som vardagsliv). Detta 

vardagsliv flyter ofta på, utan att man ifrågasätter det, eller funderar över hur det 

hänger ihop. Sociala handlingar, menar Giddens, är därför inte i huvudsak präglade av 

särskilda motiv. Snarare ”i mer generellt utformade planer eller livsprojekt.” 

(2010:422). När det rutinmässiga beteendet på något sätt störs är det dock aktuellt att 

undersöka ”vilka specifika motiv som styr det mänskliga handlandet.” (2010:422). 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur debatten om socker och hälsa 

påverkar föräldrar idag, och något som varit tydligt är hur just de rutinmässiga 

beteendena i familjelivet har påverkats och förhandlats. Detta har jag också förstått 

som en del i föräldraskapets konstruerande. En annan aspekt av föräldraskapet, vilken 
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tas upp i detta kapitel, är hur föräldraidentitet kan skapas just genom positionering i 

”sockerfrågan”. Utifrån beskrivna situationer (och i talet om andra föräldrar) 

undersöker jag hur förhållningssättet till sockret kan fungera som en slags markör för 

”hur man är som förälder”.   

 

Att gå emot normerna  

Ett sätt, på vilket man kan positionera sig som förälder, är genom att gå emot 

normerna; genom att välja att inte göra som andra föräldrar, och därmed ”sticka ut”. 

Detta är något som både Selin och Maria har fått erfara. På Marias sons förskola har 

man slutat ge barnen glass på födelsedagarna. Däremot kan det hända, berättar hon, 

att de serverar sötad yoghurt ibland. Detta tycker inte Maria är ok. ”Jag har till och 

med varit bråkig på ett föräldramöte, och även bråkig på förskolan.” säger hon. ”Jag 

har sagt till förskolan att jag gärna ser att det är sockerfritt. Eeh, det betyder att, när 

jag kommer och hämtar lille Erik och han luktar väldigt mycket... han luktade 

jordgubb, eller han luktade hallon, och så frågade jag ’vad har du ätit till 

mellanmål?’ då visade det sig att de hade fått jordgubbsfil! Och för mig då så är det 

sockrat, och jag fattar, JAG FÖRSTÅR INTE varför man ska ge det över huvud 

taget?! Ehm, så då, ja jag är på dem... Jag är ganska jobbig. Maria berättar också hur 

de andra föräldrarna förhåller sig till detta. ”Nej, men jag har märkt reaktioner... de 

tycker att man är en surpuppa, höll jag på att säga men, det finns någon då som säger 

att ’Jamen… nog ska barnen få ha det lite... fest.’ (…) Men när jag tittar på vad de 

gör, så ser ju jag att här har vi några som ser till att skolan kan dela ut glasspinnar 

till barnen på terminens första dag. Varför väljer man att köpa in glasspinnar? 

Varför inte köpa in penna och ett kollegieblock? Maria berättar också hur hon gjorde 

på äldsta sonens födelsedagskalas. Då fick barnen en chokladboll och en liten 

juiceförpackning med sugrör, istället för en godispåse. Efter kalaset skickade hon 

också med barnen en liten ”gåva”. ”Men jag var ju lite elak där för jag skickade ju 

med barnen en present när de gick hem. Alla fick ju en sponsorgåva. Med 

Bamsetandkräm och… tandborste och (skrattar) en sån här, ja Bamses tidning då 

med tandtema. Så att jag visade ju väldigt tydligt vad jag jobbade med. Men jag 

tycker att man absolut kan ha en tankeställare där.” 

 Selin beskriver hur det kan kännas i mötet med vänner som gör på ett annat 

sätt med sockret än vad hon och hennes man gör. Man vill både passa in och vara lika. 

Samtidigt, säger Selin, är det viktigt att också gå sin egen väg: 
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Y: Nej, men socker, alltså godis säger jag. Där känner jag att… vad konstigt.. av min sida, eller 
från vår sida säger jag för det är bådas beslut, ”men kan du inte bara låta ditt barn äta LITE 
godis?!” Eller, om vi har en väninna som matar SITT barn med… eh… med godis, om det är ett 
äldre barn så kan jag säga ”skulle inte du kunna ta och ge sockret senare? Eller godiset senare, så 
mina barn inte ser?”. Ehm, de flesta har tagit det väldigt bra. Och vissa tycker, är inte det 
konstigt att de inte får smaka på socker eller äta godis? Det har varit konstigt. Medan jag tycker, 
vi är de här som, vi vill inte sticka ut heller, men det vi tror på det gör vi. 
 
P: Även om det/ 
 
Y: Även om det, liksom, där är kulturen också, ja men om det är en kulturell grej, behövs, bara 
för att det är vår kultur, behöver vi verkligen göra det? Nej! Vi gör en rockad. Vi skippar det helt 
enkelt. Vad är det där för trams! Då skippar vi det! och det, det gör vi som familj, och det tycker 
vi liksom, det tycker vi, vi tycker det är jättehäftigt.  

 
Att gå emot vad vännerna tycker kan alltså både stärka familjeidentiteten och ”vi-

känslan”. Samtidigt positionerar man sig som förälder med andra åsikter i frågan.   

 

Ett jämförande med andra 

Ett annat sätt att positionera sig, och därmed träda fram som familj eller förälder, är i 

jämförandet med andra föräldrar. Man pratar gärna om hur ”dom andra” gör i 

förhållande till en själv. Maria anser själv att hon kanske inte är som de flesta andra 

föräldrarna. ”Näe, nä men jag känner ju det att jag är väldigt fanatisk där, jag menar, 

om vi går till Mc Donald’s på en vardag och de får en äppeljuice till maten. För mig 

är det socker. Men jag vet att det finns många andra familjer som tycker att ’men 

äppeljuice, det är ju nyttigt!’ Men inte för mig! För mig är det en bov. Så att jag 

förstår ju att jag lever i en helt annan värld än 80% av svenska folket. Likaså 

beskriver hon hur en kollega till henne bjöd på sötsaker på en vardag. ”Näe men jag 

funderar på vad jag ska säga för jag var ju hemma hos Helena igår, och då var det ju 

tårta… och så var det ju juice till barnen. Jah… Det skulle jag aldrig ha gett! (Alla 

skrattar). Sandra och Fredrik pratar också om några vänner till familjen som inte 

förhåller sig till godis, på samma sätt som de skulle ha gjort: 

 
Sandra: Alltså vi har ju kompisar som är såhär, som äter godis nästan varje dag. Och det kan vi 
tycka är lite svårt att förstå. Att man såhär, som vuxen, (viskar) alltid äter godis. 
 
P: Hur då, de äter liksom en chokladbit eller? 
 
Sandra: Näe, såhär... smågodis.  
 
P: Köper hem efter jobbet? 
 
Fredrik: Ja eller på lunchen liksom eller, ja, sådär. Men man märker ju det, att det är väldigt 
olika. Helt enkelt. Då, så. 
 
P: Hur äter de det då? Liksom, smusslar de med det eller? 
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Fredrik: Näe, näe, 
 
Fredrik: EN familj vi känner gör ju det. Alltså smusslar såhär, lite på kvällarna. Och låter inte 
BARNEN få veta, /Fredrik: Ja, ja./ lite så. Vet jag. 

 
 Ett annat sätt, på vilket några av föräldrarna jämför sig, är ”kulturellt” och 

geografiskt. Man talar tillexempel om hur ”dom” gör i Afrika. Där, säger bland annat 

Maria, har hon hört att man ger Coca Cola till spädbarn, för att läsken är billigare än 

vattnet. Det kan hon uppröras över. Sandra berättar att hon kan märka skillnad på 

förhållningssättet till socker och barn när hon reser utomlands. ”Och sen… ibland när 

man kommer utomlands, så märker man att främmande människor bjuder barnen på 

godis. Det verkar som att de har, nu var vi faktiskt i England på höstlovet. Och så 

hade vi bara landat på flygplatsen, och så gick jag ut för att barnen skulle gå på 

toaletten, och så gick jag ut och så stod det en eh man där! Alltså han såg ut att vara 

åttio minst, och så bara tog han fram en klubba ur fickan. Och gav till Kalle. Och det 

kommer jag ihåg, för jättelänge sedan när vi var i Frankrike, när Isabell var liten; då 

var det också såhär, någon på gatan som bara ’åh, här får du en karamell’. Och då 

blir man såhär, ’vad kommer det där ifrån!?’”  Therese berättar också att hon kan 

märka skillnad på hur föräldrar förhåller sig till socker, mellan olika områden i 

Stockholm. Hon berättar att hon noterat en skillnad mellan de föräldrar hon träffar på 

där hon bor nu (i Bromma), och på hur föräldrarna var där hon bodde förut (på 

Östermalm). Konstigt nog, säger hon, var man inte så noga med sockret där som man 

kan tro. Istället upplever hon en större vilja att ”göra rätt” där hon bor nu. ”Och det är 

ändå intressant, för jag tror att områdesmässigt så är det ju ändå ganska lika typer 

av familjer. Det var ju på Östermalm, och där var det som sagt, där är jag förvånad 

över hur mycket socker folk gav sina barn. Men jag skulle säga att det är samma 

klientel, men här är det ändå mera... Jag vet inte om det har att göra med att man bor 

i hus, att det ska vara friskare och sundare? Men här är det lite mer. Lite mer 

medvetet tror jag.” Therese berättar också att hon har upplevt att vissa föräldrar i 

förorten inte har lika bra koll på hur man ska göra med sockret. ” (…) Och att det har 

blivit också någon slags klassfråga. Jag kan också tänka mig, jag har jobbat som sagt 

ute i Skärholmen, och där fick jag höra just det där med kariesproblematiken. Där 

har de börjat kalla folk tidigare till tandläkaren, därför att de har märkt det. Så pass 

tidigt. Därför att, det kan komma folk från andra länder där allt som varit 

västvärldsförknippat har varit förbjudet. Och så är Coca Cola jättebilligt, och så är 
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det jättebilligt att köpa hem läsk och godis. Och alla föräldrar vill ju ge sina barn det 

allra bästa. Men det är klart att har man inte kunskap om hur farligt socker kan vara 

så tror jag att det är väldigt lätt att, ja, om man kommer till något slags förlovat land 

så kanske man köper hem litervis med läsk och Cola. Jag kan också ha förståelse för 

det. På något sätt. Även om det låter helt galet.” 

 

Roller inom familjen 

”Enligt Giddens intar individer ständigt olika positioner i relation till de människor 

som ingår i samma sociala kontext.” (Johansson 2010:425). En social kontext som 

föräldrarna befinner sig i är just familjen. I intervjuerna har det framgått att 

positionering i förhållande till sockerfrågan, också påverkar hur olika ”roller” skapas 

inom familjen. I första hand markeras skillnad mellan rollen som den ”vuxne” 

fostrande föräldern, i förhållande till barnet som vill ha socker. Skillnader skapas även 

mellan de olika föräldrarna i och med att man väljer olika strategier kring det söta. 

Therese berättar hur hon märker en viss skillnad mellan sig själv och sin man, vad det 

gäller att engagera sig i sockerfrågan. Eftersom hennes man inte kunde närvara vid 

intervjutillfället samtalar jag bara med Therese: 

 
P: idag får du tala lite för familjen. 
 
Therese: Ja, det är nog jag som har den rollen lite också. Projektledarrollen. Ofrivillig 
projektledare.  
 
P: Är det samma sak med sockret? 
 
Therese: Ja lite… Lite, eftersom jag också har min utbildning fokuserad på barn så har det blivit 

så att jag har fått ett veto, vad det gäller barnen. Absolut inte allt, vi delar så mycket vi kan, men 

jag tror att min man frågar också mig för jag tror att jag är den som läser på, och håller mig mera 

uppdaterad. Jag tror att mammor pratar mer också, än pappor, har jag fått intryck av. Även om 

jag tycker att det känns politiskt inkorrekt att säga så, så tror jag att, till stor del är det fortfarande 

så. Tyvärr. Däremot är vi ju väldigt överens. Och vi har faktiskt pratat mycket om det där med 

socker…  

 
Therese beskriver alltså att hon har fått rollen som ”den kunniga” i sockerfrågan. 

Detta är också något som Maria kan känna igen sig i. Jag frågar om det är hon som 

bestämmer mest i familjen, vad det gäller socker, och det kan hon nog tänka sig. 

Samtidigt berättar Johan att han nog är mer konsekvent när det handlar om att säga 

nej till barnen. Detta kan Maria hålla med om: ”Ja men det är du, du är alltid mer 

konsekvent än vad jag är. Jag är lite mesig.” Att vara konsekvent när barnen tjatar 
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om godis känns viktigt för Johan. Bland annat därför att han själv upplever sig som 

”sockerberoende”. Han vet helt enkelt vilket jobbigt sug godiset kan skapa om man 

inte är noga med vanorna. Samtidigt kan föräldrarollen upplevas som ganska jobbig 

när barnen tjatar. (Att äta godis när barnen har gått och lagt sig blir för några av 

föräldrarna, paradoxalt nog, ett sätt att också ta en paus från sin fostrande föräldraroll. 

När inte barnen ser på behöver man inte heller upprätthålla rollen som en ”god 

förälder” genom att föregå med gott exempel.)  
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Resultat 
 

I studien undersöks hur föräldraskap och föräldraidentitet kan konstrueras i 

förhållande till den rådande debatten om socker och ohälsa. Det visar sig att detta sker 

på olika sätt. Ett sätt, på vilket föräldraskapet konstrueras, är genom att idén om ”den 

goda föräldern” skapas genom statliga institutioner. I och med att sockret blivit en 

fråga som rör barns hälsa, måste Barnavårdscentralen vara noga med att informera 

alla föräldrar om sockrets hälsofaror och vilket förhållningssätt man som förälder bör 

ha till det söta. Man får lära sig ”goda vanor”. I och med att fostran till goda vanor 

förknippas med föräldraskap, skapas här också en idé om den ”goda föräldern”. Att 

vara noga med barnens sockervanor är också att bry sig om barnets bästa. Denna 

tanke kan några av föräldrarna uppleva som en press. Man vill helt enkelt leva upp till 

vissa ställda (och föreställda) krav. Gör man inte det kan man också som förälder 

känna en viss skuld och skam. Att förhålla sig till de riktlinjer som ges av samhället är 

dock inte det enda sättet på vilket idén om en bra förälder konstrueras. Föräldrarna 

jämför även med sin barndom och får därmed också en ”inre” uppfattning om vad 

som är rätt och fel att göra i förhållandet till barnen och deras sockervanor. Bland 

annat får många en känsla av att debatten är lite överdriven, och att sockret faktiskt 

också kan vara något positivt och trevligt. Samtidigt kan några föräldrar uppleva 

dagens sockerkonsumtion som något hotfullt. Man pratar om storföretag som bara vill 

tjäna pengar på ens sockerbehov. Dessa upplevelser (och samhällets riktlinjer) ligger 

sedan till grund för hur man hanterar sockret inom familjen. Här blir det tydligt hur 

sockerdebatten påverkar föräldraskapet som praktik, gentemot hemmet och barnen. 

Föräldraskapet är både en idé och ett görande. Att fostra barnen in i goda vanor 

innebär på det sättet också att ”agera förälder”. Så konstrueras föräldraskapet som 

praktik, i förhållande till sockerfrågan. Olika ageranden i förhållande till det söta kan 

också förstås som ett slags identitetsskapande. Genom att jämföra sin egen familjs 

vanor med andra familjers, markerar man sin egen ståndpunkt. Om ens egen 

inställning till sockret går emot någon annans, positionerar man sig också (som 

förälder) i den situation det uppstår meningsskiljaktigheter. Detta kan tillexempel 

handla om att ifrågasätta förskolans sockervanor. Genom ett sådant agerande har man 

både positionerat sig som en förälder som bryr sig om barnens hälsa. Samtidigt kan 

man tillskrivas en identitetsposition som en ”tråkig” eller ”sur” mamma.  

 



 30 

Litteratur och källor 

 
Litteratur 

 
Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1982). Kulturanalys: ett etnologiskt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: 
LiberFörlag 
 
Frihammar, Mattias (2010). Ur svenska hjärtans djup: reproduktion av samtida monarki. Diss. 
Stockholm: Stockholms universitet, 2010 
 
Hörnfeldt, Helena (2009). Prima barn, helt u.a.: normalisering och utvecklingstänkande i svensk 
barnhälsovård 1923-2007. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2009 
 
Jönsson, Håkan (2005). Mjölk: en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. Diss., Lund: Lunds 
universitet, 2005 
 
Johansson, Barbro (2007). Socker och barn – en komplex kombination. En studie av Kamratposten 
och Vi Föräldrar 1969-2005. I Grönsaker eller godis? Kulturella perspektiv på nordiska barns 
kosthåll. [Elektronisk resurs]. Barbro Johansson (red.), 15-25 
 
Johansson, Thomas (2010). Anthony Giddens och det senmoderna. I Moderna samhällsteorier: 
traditioner, riktningar, teoretiker. Per Månson (red.), 415-448. 8e uppl. Stockholm: Norstedt 
 
Kjellman, Gunilla (1993). Varats oändliga tinglighet: en studie om föremål som kulturbärare. 
Stockholm: Carlsson 
 
Mintz, Sidney Wilfred (1986). Sweetness and power: the place of sugar in modern history. New 
York: Penguin 
 
Petrov, Kristian (2010). Socker – Livsfarligt eller livsnödvändigt? Idéhistoriska ledtrådar till en 
medicinsk gåta. I Röster Från Humanisten 2010. [Elektronisk resurs]. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24938/1/gupea_2077_24938_1.pdf (Hämtad 2013-09-23) 
 
Svensson, Birgitta (1996). ”Den etnologiska blicken. Att tolka vardagen med Michel Foucaults 
metoder.” I Kunskapsmål, teori och empiri: föredrag vid humanistisk forskarkurs i Uppsala. 
Anders Gustavsson (red.), 107-131. Uppsala: Etnologiska institutionen  
 
Thorell, Ulrika (2007). Crêmekometer, Leferkorf och Lindebarn i marsipan. Om idévärldar och 
konsumtionskulturer kring sötsaker i Sverige 1860-1914. I Grönsaker eller godis? Kulturella 
perspektiv på nordiska barns kosthåll. [Elektronisk resurs]. Barbro Johansson (red.), 34-42 
 
Wissö, Therése (2012). Småbarnsföräldrars vardagsliv: omsorg, moral och socialt kapital. Diss. 
Göteborg: Göteborgs universitet, 2012 

 
 
Internetkällor 
 
Sörmlands Nyheters hemsida:  

http://www.sn.se/nyheter/trosa/1.1836048  
Artikel publicerad 8 juli 2013. (Verifierad 9/1 2014) 

 
Jordbruksverkets hemsida:  

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/Sta
tistikrapport2011_2/20112_ikortadrag.htm  
Statistikrapport 2011:2. (Verifierad 9/1 2014) 
 

 



 31 

Intervjuer 
 
Sammanlagt fem inspelade intervjuer om cirka 60 minuter vardera. Samtliga utförligt 
transkriberade. Nedan följer en kort sammanfattning av familjernas yrken, ungefärlig 
ålder, boendeort, samt barnens åldrar: 
 

Familj 1. 
Maria (tandläkare) och Johan (optiker) 
Födda: 70-tal 
Bor: Vasastaden (lägenhet) 
Barn: 4,5 och 7,5 år 
 
Familj 2. 
Sandra (ekonom) och Fredrik (ekonomi/outsourcing)  
Födda: 70-tal 
Bor: Bromma (lägenhet) 
Barn: 8 och 11 år 
 
Familj 3. 
Selin (?) och make (skatteverket) (Maken ville ej medverka i intervjun.) 
Födda: 70-tal 
Bor: Vasastaden (lägenhet) 
Barn: 2,5 och 4,5 år 
 
Familj 4. 
Henrik (författare) och Marja (producent) 
Födda: 60-tal 
Bor: Bagarmossen (lägenhet) 
Barn: 15 och 12 år (Henriks), 13 och 13 år (Marjas) och 2 år (tillsammans) 
 
Familj 5. 
Therese (barnkulturforskare) och make (ingenjör) (Maken hann ej delta i intervjun.) 
Födda: 70-tal 
Bor: Bromma (hus) 
Barn: 3 och snart 5 år 


