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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Andelen äldre ökar i samhället och åldrandet kan innebära konsekvenser som 

bidrar till nedsatt aptit och risk för undernäring. Studier har visat att när hänsyn togs till 

preferenser, sociala interaktioner, variationen samt möjligheten att påverka utbudet ökade 

tillfredsställelsen hos de äldre. Det finns varierande resultat om vilka preferenser äldre har idag 

samt variationer i uppfattningar angående måltider mellan personal och äldre. Därav är det 

viktigt att ta reda på, och inte anta, vad äldre värdesätter kring måltiden. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som äldre inom särskilda boenden upplever har 

betydelse för deras måltidsupplevelse. Vidare var syftet att undersöka vad äldre anser om 

möjligheterna att påverka sin måltidssituation.  

Metod: Sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med kvinnliga informanter 

i åldrarna 80-97 år, från tre särskilda boenden, i en större stad i Mellansverige. Intervjuerna 

transkriberades samt analyserades med tematisk analys.  

Resultat: De faktorer som hade betydelse för informanternas måltidsupplevelse var att maten 

tillagas på ”rätt” sätt, att ha möjlighet till sociala interaktioner samt att hänsyn tas till 

preferenser, traditioner, matkulturella smaksättningar och samt att synpunkter tas i beaktande. 

Dock förekom en tveksamhet till att vilja påverka då informanterna inte vill anses vara retfulla 

eller belasta personalen. Vidare framkom en upplevelse av uppgivenhet hos informanterna då 

synpunkterna endast nådde vårdpersonalen.  

Slutsats: Resultatet visar att faktorer av igenkännande i måltidssituationer ansågs vara viktiga. 

Detta skulle kunna uppnås genom regelbunden kommunikation mellan måltidsorganisationer 

och de äldre om vikten av att belysa att möjligheten finns för äldre att ge deras synpunkter. 
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ABSTRACT 

Background: The elderly is a growing group in society and aging can cause consequences that 

contribute to reduced appetite and risk of malnutrition. Studies have shown that when 

consideration was taken regarding the elderly’s preferences, social interactions, meal variation 

as well as the possibility to influence the meal supply, increased satisfaction was shown. Recent 

studies show varied results in regard to the elderly’s preferences today, as well as divergence 

between the staff and the elderly in perceptions regarding the meals. Thus, studying the subject 

of what the elderly value when it comes to the meal experience is needed, instead of deriving 

from a perception of what they value the most.   

Purpose: The purpose was to investigate what factors the elderly in nursing homes perceives 

as important regarding their meal experience. Furthermore, the purpose was to investigate what 

the elderly deem regarding the opportunity to influence their meal situation. 

Method: Six semi-structured qualitative interviews were conducted with older female 

informants aged 80-97 years, in three nursing homes in a larger city in the middle area of 

Sweden. The interviews were transcribed and analyzed using a thematic analysis. 

Results: The factors that affected the elderly's meal experience were that the food is properly 

cooked, to have opportunities for social interactions and taking into account preferences, 

traditions, flavorings and that comments are taken into consideration. However, a hesitation 

appeared regarding the will to influence because the informants do not want to be annoying or 

bother the staff. Furthermore, an experience of dejection emerged within the informants as their 

views only reached the healthcare professionals and not the kitchen staff.  

Conclusion: The results showed that factors of recognition in meal situations were considered 

important. This could be achieved through regular communication between meal organizations 

and the elderly about the aspects that affect the meal experience and showing that the elderly 

are able to express their’ views. 

 

 

Keywords: food preference, mealtime, eating habits, food choice, menu planning, older adults 
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1. INLEDNING 

I inledningen ges en beskrivning av tidigare forskning beträffande mat och måltider inom 

äldreomsorgen med fokus på olika faktorer som påverkar äldres måltidsupplevelse. 

Sammanfattningsvis kommer denna uppsats belysa de äldres perspektiv på mat och måltider 

inom särskilt boende1, en betydande dimension då deras måltidsupplevelse är i större grad 

beroende av andra människor i organisationen.  

 

1.1. Äldre: en växande samhällsgrupp 

Medellivslängden i Sverige ökar, så även andelen äldre och år 2060 beräknas var fjärde 

invånare i Sverige vara över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2017). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) kan åldrandet i sig innebära flera konsekvenser som bidrar till nedsatt aptit och risk för 

undernäring2. Ytterligare konsekvenser av åldrandet är förändringar i smak- och luktsinne 

(Mojet, Christ Hazelhof & Heidema, 2001), något som även kan påverkas av 

läkemedelsbehandlingar (Imoscopi, Inelmen, Sergi, Miotto & Manzato, 2012). NIH Senoir 

Health (2017) belyser att många individer över 60 års ålder drabbas av tecken på nedsatt 

smaksinne och enligt Nordin (2009) är ett försämrat smaksinne vanligare hos äldre på 

institution än hos hemmaboende äldre. Smak- och luktförändringar är något som ofta resulterar 

i minskad tillfredsställelse vid måltider och minskad aptit, med en förändring i kroppsvikt som 

en konsekvens (Nordin, 2009). Dessutom kan dålig tandstatus eller försämrad munhälsa 

påverka den äldres aptit vilket gör det svårt för äldre att äta en varierad kost och därmed få i 

sig tillräckligt mycket näring (Dean, Raats & Grunert, 2009). Trots att vetskapen och 

kunskapen om undernäringsproblematiken har ökat de senaste åren så beräknas det fortfarande 

att 10-35 % av äldre på särskilda boenden är undernärda (Socialstyrelsen, 2011). Eftersom 

undernäring är förknippat med en rad konsekvenser som ökad dödlighet (Söderström, 2016) 

och minskad livskvalitet (Agarwal, Miller, Yaxley & Isenringc, 2013) är det viktigt att 

undersöka vilka faktorer som kan bidra till att dessa problem minskar.  

 

1.2. Måltidens betydelse för äldre 

I Sverige får en stor andel av den äldre befolkningen bistånd av kommunernas äldreomsorg 

som innefattar bland annat stöd med måltider (Livsmedelsverket, 2011a). Socialstyrelsen 

(2016) poängterar att det är en högre andel äldre i särskilt boende som upplever sig ha ett dåligt 

hälsotillstånd jämfört med äldre inom hemtjänsten, därmed är äldre i särskilt boende en 

intressant grupp att studera. Livsmedelsverket (2011a) påtalar att mat och måltider har en 

central betydelse för äldre och kan ses som dagens höjdpunkt. Vidare fyller måltiderna både en 

viktig social och fysiologisk funktion för den äldre, där måltiden avser att bidra med ökad 

livskvalitet. Låg tillfredsställelse vid måltider bland äldre på vårdhem kan resultera i minskat 

matintag vilket i sin tur kan leda till försämrad nutritionsstatus, viktminskning samt depression 

(Crogan & Evans, 2006). Enligt Boulos, Salameh och Barberger-Gateau (2017) har social 

isolering och ensamhet ibland visat sig vara oberoende associerat med en högre risk för 

undernäring. Vidare visar studien att social isolering förvärras genom försämring av syn, hörsel 

och rörlighet vilket lämnar många äldre ätandes i känslan av ensamhet. En annan studie visar 

att matintaget ökar i samband med ökat antal sociala interaktioner mellan patienterna (Paguet, 

St-Arnaud-McKenzie, Ma, Kergoat, Ferland, & Dubé, 2008).  

                                                
1 Detta är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende. Det benämns också ibland som vård- 

och omsorgsboende (Vardaga, 2017). 
2 “Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma 

förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen, 2011, 

s.12).  
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Ett alltmer vanligt begrepp som används inom litteraturen kopplat till den sociala dimensionen 

kring måltider är “commensality”. Inom litteraturen finns en rad olika definitioner av 

begreppet. Fischler (2011) menar att “commensality” innefattar en bredare innebörd än att bara 

äta med andra människor, då det även syftar till en känsla av att dela mat med andra med 

antagandet om en viss grad av beroende eller ömsesidigt engagemang. Vidare menar Fischler 

(2011) att begreppet är både inkluderande och exkluderande då det skapar en gemenskap 

samtidigt som det utesluter dem som väljer att inte delta. West, Ouellet och Ouellette (2003) 

belyser att äldre önskar friheten att själv kunna välja om de önskar att äta utan sällskap eller 

om de önskar att äta tillsammans med andra. Att ta hänsyn till varje individs sociala behov vid 

måltiderna belyses även av Livsmedelsverket (2011b). En nyligen gjord systematisk 

litteraturgenomgång visade att måltiden för äldre betyder en strukturering av dagen, en 

möjlighet till social interaktion, hjälp till en god näringsstatus samt bidrag till minnen av 

familjemåltider (Watkins, Goodwin, Abbott, Backhouse, Moore & Tarrant, 2017). Sidenvall, 

Nydahl och Fjellström (2000) fann att en del kvinnor anser att den grundläggande betydelsen 

bakom måltiderna är att göra något för andra då de ser det som att ge någon en gåva medan 

andra kvinnor anser att förberedelsen av måltiderna mer känns som en plikt. En annan studie 

påvisar att kvinnor dessutom betraktar maten som en del av deras personliga identitet och 

kopplar ihop mat med andra sysslor som exempelvis att handla matvaror samt tillagning och 

servering av maten (Palacios-Cena, Losa-Iglesias, Cachon-Perez, Gomez-Perez, Gomez-

Calero & Fernandez-de-las-Penas, 2013). 

 

1.3. Äldres förändrade matvanor och preferenser över tid  

Autonomi är ett begrepp för rätten till självbestämmande som innebär att individen själv ska få 

bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar (Statens medicinsk-etiska råd, 2017). 

Individuella matval ansågs i en studie vara starkt kopplade till de äldres autonomi och 

förknippade med deras personliga identitet (Watkins et al., 2017). En studie har även visat att 

måltider utformade som familjemåltider med hänsyn till de äldres preferenser bidrog till ökad 

livskvalitet hos de äldre (Nijs, de Graaf, Kok & van Staveren, 2006). För att kunna anpassa 

maten till de äldres individuella vanor och preferenser är menyplanering en viktig del i detta 

arbete (Livsmedelsverket, 2011b). I samband med menyplanering är det viktigt att ha i åtanke 

att de äldre har haft hela sitt liv på sig att upptäcka vilka smakpreferenser och maträtter de 

föredrar (Livsmedelsverket, 2011b). Enligt Fjellström, Sidenvall och Nydahl (2001) 

grundläggs våra matvanor och preferenser under barndomen och är svåra att förändra i 

vuxenlivet. Wikby och Fägerskiöld (2004) utvecklar detta och menar att äldre människor vill 

äta som de alltid har gjort och föredrar därmed ofta traditionell svensk mat som kan liknas vid 

svensk husmanskost3. Även om många äldre föredrar traditionell mat så betyder det inte att 

matvalen är oföränderliga genom livet. Nya mattrender skapas kontinuerligt och i framtiden 

kan synen på vad traditionell mat komma att förändras (Nyberg, Olsson & Rothenberg, 2014). 

Detta går även i linje med Janssons (1993) beskrivning av måltidens innebörd för individen 

som föränderlig över tid. En kohortstudie visar på just förändringar i livsmedelsval hos äldre 

där bland annat innehållet i huvudmåltiderna ses förskjutas mot mer kött och grönsaker samt 

att potatisen byts ut mot mer pasta och ris (Eiben, Andersson, Rothenberg, Sundh, Steen & 

Lissner, 2003). Utöver detta finns det forskning som visar att äldre är nyfikna på nya 

smakupplevelser och matkulturer (Wendin, 2016). Dessa motstridiga resultat om äldres 

matvanor och preferenser visar på behovet av att bättre inkludera de äldres perspektiv för att 

bäst få svar på vilka preferenser de äldre faktiskt har idag.  

                                                
3 Enkel men god, hemlagad vardagsmat i motsats till festmat och delikatesser (NE, 2017) 
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1.4. Vikten av variation 
Äldre påpekar i tidigare studier vikten av en varierad meny (West et al., 2003; Garberg & 

Hedén, 2010) och att en varierad meny påverkar måltidsupplevelsen positivt (Mahadevan, 

Hartwell, Feldman, Ruzsilla & Raines, 2014). Ytterligare aspekter av en varierad kost är att det 

inom äldreomsorgen förknippas med bättre nutritionsstatus (Bernstein et al., 2002). En studie 

som undersökte äldres tillfredsställelse med den måltidsservice som erbjuds, fann att de äldre 

ansåg att det förekommer en brist av variation av maträtter samt att det erbjuds för få 

valmöjligheter (Lengyel, Smith, Whiting & Zello, 2004). Abbey, Wright & Capra (2015) 

påtalar behovet av fler studier om hur valmöjligheter och bristen av variation i menyer påverkar 

äldres livskvalitet. Därmed är det av intresse att undersöka om det finns ett missnöje angående 

bristande variation av maträtter och antalet valmöjligheter samt vad detta eventuella missnöje 

kan bero på. 

 

1.5. Möjligheten att påverka 

Hänsyn till personliga önskemål gällande maten och att se till boendes synpunkter bör tas i 

beaktande (Crogan, Evans, Severtsen & Shultz, 2004). Äldre uttrycker en önskan om att kunna 

påverka sin egen måltid (Garberg & Hedén, 2010), vilket även bidrar till den äldres självkänsla 

och integritet samt stärker den äldres identitet (Nyberg et al., 2014). Att kunna påverka sitt 

matval är något som enligt Fjellström (2009) tros ha en positiv inverkan på aptiten samt det 

faktiska intaget av mat. Tidigare forskning har visat att äldre inom äldreomsorgen generellt har 

få möjligheter att påverka utbudet i menyerna (Abbey et al., 2015; Mattsson Sydner, 2002). 

Dessutom belyser Garberg och Hedén (2010) att äldre som har möjlighet att påverka menyn 

uppskattar detta och de som saknar möjligheten istället efterfrågar den. Därav är det intressant 

att vidare undersöka vilken betydelse det har för äldre att de erbjuds en möjlighet att påverka 

sin måltidssituation i en institution som särskilda boenden. Ett särskilt boende kan liknas vid 

en del av Goffmans (2014) teori om totala institutioner som kan delas in i fem olika grupper 

varav en syftar till institutioner som skapats som ett hem för att ta hand om ofarliga personer 

som är blinda, gamla, föräldralösa eller fattiga men som är oförmögna att ta hand om sig själva. 

Goffmans (2014) teori bygger på fyra separata essäer om levnadsvillkoren i totala institutioner 

och han definierar en total institution som ”en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal 

människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt administrerat liv tillsammans 

under en längre tid, avskurna från samhället utanför ”.   

 

1.6. Vikten av att se till de äldres perspektiv  

Hofmann (2008) påtalar att en flytt till ett boende kan för den äldre medföra emotionella, 

sociala och miljömässiga förändringar och om dessa förändringar ignoreras kan det leda till 

undernäring och en minskning av den äldres livskvalitet. Vidare menar Hoffmann (2008) att 

människor under hela sitt liv har utvecklat ett individuellt förhållande till mat bland annat 

gällande matvanor, preferenser och måltidsmönster och att en flytt till ett boende gör att de 

äldre upptäcker att allt kring maten redan är definierat och organiserat. Ofta jämför sig de äldre 

med tidigare stadier av deras liv och betraktar då sitt nuvarande liv som en förlust (Hoffmann, 

2008). Det finns en del variationer i uppfattningar angående mat och måltider mellan personal 

och äldre (Johansson & Raud, 2011; West et al., 2003). Till exempel påvisas det att personal 

frekvent kan överskatta äldres tillfredsställelse kring mat och måltider (West et al., 2003) och 

Johansson och Raud (2011) poängterar vidare att det är viktigt att ta reda på vad äldre 

värdesätter kring måltiden och inte arbeta utifrån ett antagande om vad de värdesätter mest. 

Detta visar vikten av att lyfta de äldres perspektiv för att undersöka deras upplevelser och 

inställning till måltiderna som serveras i särskilt boende.  
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2. SYFTE 
Syftet var att undersöka vilka faktorer som äldre inom särskilda boenden upplever har betydelse 

för deras måltidsupplevelse. Vidare var syftet att undersöka vad äldre anser om möjligheterna 

att påverka sin måltidssituation.  
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3. METOD OCH MATERIAL 
Detta kapitel innehåller en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet vad gäller planering och 

genomförande av uppsatsen. Detta för att läsaren ska kunna följa alla steg i det metodologiska 

genomförandet för att säkerhetsställa uppsatsens tillförlitlighet där läsaren ska kunna granska 

att rätt metod och tillvägagångssätt valts (Bryman, 2011).  

 

3.1. Undersökningens design 

Med utgångspunkt utifrån uppsatsens syfte valdes en kvalitativ forskningsmetodik för att kunna 

möjliggöra en djupare förståelse för människors upplevelse av och inställning till ett fenomen 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vidare är det är viktigt att det sker en öppen interaktion mellan 

informanter och forskare för att kunna erhålla en förståelse för en annan människas perspektiv, 

vilket kvalitativ forskning karaktäriseras av (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

3.2. Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod i denna uppsats 

eftersom denna metod innefattar en flexibel intervjuprocess som syftar till att ge fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2011). Utifrån uppsatsens syfte och berörda delar i inledningen 

utformades en semistrukturerad frågeguide med olika teman, som användes under intervjun 

(Bilaga 2). Eftersom avsikten med intervjuerna var att erhålla information om de äldres 

individuella upplevelser av maten och måltiderna så innefattade frågeguiden till största del 

öppna frågor då dessa ger informanten frihet att utforma svaren på sitt eget vis (Bryman, 2011). 

Dock gjordes avvikelser från frågeguiden under intervjuerna eftersom en kvalitativ 

intervjumetod ska fokusera på vad informanten upplever som viktigt (Bryman, 2011).  

 

3.3. Urval 

Urvalsförfarandet baserades på ett målstyrt urval med avsikten att välja ut deltagare som var 

relevanta för uppsatsens syfte (Bryman, 2011). Ett målstyrt urval kännetecknas även av att 

urvalsprocessen sker på mer än en nivå och detta ger i sin tur en bredd till undersökningen 

(Bryman, 2011). Därav skedde ett urval av särskilda boenden i en större stad4 i Mellansverige 

och ett urval av informanter till intervjuerna. Inkluderingskritererna för de särskilda boenden 

var att de serverar mat från kommunens egen organisation för offentliga måltider, att ett intresse 

av att delta i studien fanns samt en möjlighet att bistå med informanter som uppfyller 

inkluderingskriterierna. Inkluderingskriterierna för informanterna till intervjuerna utgjordes av 

att de skulle ha en tillfredsställande kognitiv förmåga för att kunna genomföra en längre 

intervju, en förmåga att kunna uttrycka sig verbalt på svenska, en önskan att medverka samt att 

de äter maten från kommunen. Erbjudandet om att delta i uppsatsen gavs till en början skriftligt 

via mail till ansvarig inom organisationen för offentliga måltider i den valda kommunen. Efter 

visat intresse från kommunen kontaktades verksamhetscheferna via mail på lämpliga boenden 

som uppfyllde inkluderingskriterierna till uppsatsen. Totalt kontaktades sex särskilda boenden. 

Mailet innefattade en första skriftlig beskrivning av uppsatsen samt följebrevet (Bilaga 3). 

Verksamhetscheferna fungerade sedan som gatekeepers som enligt Bryman (2011) är 

kontaktpersoner som underlättar tillträdesprocessen och för att få formell tillåtelse och stöd att 

utföra intervjuer på boendena. För att underlätta urvalsprocessen av lämpliga informanter 

kunde verksamhetscheferna på respektive särskilt boende bistå med kontakter då de hade god 

kännedom om vilka äldre som uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt tackade åtta informanter 

                                                
4 Större stad - kommuner med minst 40 000 invånare och mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort. 

(SKL, 2016) 
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ja till att delta, sex kvinnor och två män. På grund av sjukdom vid bestämt intervjutillfälle 

skedde ett externt bortfall av två informanter. Det slutgiltiga deltagandet innefattade sex 

intervjuer på totalt tre särskilda boenden. Det slutgiltiga deltagarantalet bestämdes utifrån 

huruvida intervjuerna resulterade i mättnad som enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär 

att ytterligare intervjuer inte skulle bidra med ytterligare ny information. Efter sex intervjuer 

uppstod en tendens till mättnad och antalet deltagare ansågs vara tillräckligt. En förteckning 

över informanterna kan ses i tabell 1. 

 
Tabell 1. En förteckning över informanterna 

Kodnamn: Ålder: Kön: Plats: 

Kod 001 92 år Kvinna Särskilt boende 3 

Kod 002 89 år Kvinna Särskilt boende 1 

Kod 003 97 år Kvinna Särskilt boende 2 

Kod 004 80 år Kvinna Särskilt boende 2 

Kod 005 90 år Kvinna Särskilt boende 3 

Kod 006 82 år Kvinna Särskilt boende 3 

 

3.4. Informanternas måltidssituation 

Samtliga utvalda boenden i denna uppsats fick maten levererad från olika tillagningskök i 

kommunen. Det fanns normalt sett två maträtter att välja på till lunch och en maträtt till 

middagen. Informanterna bestämde vilken maträtt de önskade fyra veckor i förväg. 

Informanterna hade möjlighet att förtära måltiderna i en matsal eller i sin egen lägenhet, 

informanterna i denna uppsats valde samtliga att förtära måltiden i matsalen där de satt 

tillsammans med ett par andra på bestämda platser. De tre särskilda boendena var av varierande 

storlek och hade mellan 40-92 lägenheter.  

 

3.5. Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

En pilotintervju utfördes med syfte att utvärdera frågeguiden samt för att testa att utrustningen 

för ljudinspelningen fungerade bra. Pilotintervjun varade 21 minuter och genomfördes i den 

äldres egen lägenhet på boendet. Under pilotstudien uppstod ett problem med ljudinspelningen 

då de första fem minuterna av intervjun försvann. Det gjorde att de resterande intervjuerna 

spelades in med två mobiltelefoner för att säkerhetsställa att data inte skulle gå förlorad. 

Eftersom att en del av ljudinspelningen försvann under pilotintervjun, att tiden för intervjun 

var kortare än förväntat samt att det skedde en justering av frågeguiden där några frågor lades 

till så exkluderades pilotintervjun i studiens resultat.  

 

De genomförda intervjuerna fördelades på fyra olika dagar med några dagars mellanrum. Detta 

för att anpassa datum för intervjun efter informanternas tillgänglighet samt för att 

uppsatsförfattarna skulle få ordentligt med tid emellan varje intervjutillfället för att transkribera 

och börja analysera intervjuerna. Samtliga sex intervjuer pågick mellan 24-42 minuter och den 

genomsnittliga tiden var 33 minuter. Längden på intervjuerna anpassades efter informanterna 

som var av hög ålder och ibland upplevdes bli trötta. Trots detta bidrog intervjuerna med 

tillräcklig information för att kunna besvara uppsatsens syfte. Innan intervjuerna började gick 

uppsatsförfattarna igenom följebrevet (Bilaga 3) samt hade en muntlig presentation av 

uppsatsen där informanten hade möjlighet att ställa frågor. Därpå fyllde informanten i ett 

informerat samtycke (Bilaga 4). Samtliga intervjuer genomfördes i de äldres egna 

boende/lägenheter eftersom det är av vikt att kvalitativa intervjuer genomförs i en lugn och 

ostörd miljö (Bryman, 2011). Denna plats valdes dessutom för att informanten inte skulle 

behöva oroa sig över att någon annan kan höra vad som sägs under intervjun för att 
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säkerhetsställa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Båda uppsatsförfattarna 

närvarade vid varje intervjutillfälle och båda antog rollen som intervjuare eftersom det 

upptäcktes under pilotintervjun att intervjuarna kompletterade varandra väl när det gällde 

förmågan att ställa relevanta följdfrågor samt i samspelet med informanten så att denne kände 

sig bekväm under intervjusituationen. Två intervjuare som är samspelta utför även vanligtvis 

en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än vad endast en intervjuare 

skulle göra (Trost, 2005). När det är två intervjuare kan svårigheter uppkomma kring att olika 

intervjuteknik används, vilket kan undvikas med semistrukturerade intervjuer som innefattar 

en flexibilitet genom att frågorna inte behöver ställas i samma ordning utan det går att avvika 

från frågeguiden och fokus är istället på att få informanten att prata (Bryman, 2011). 

 

3.6. Analys och bearbetning 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, och uppsatsförfattarna transkriberade varannan intervju 

för att fördela arbetet jämnt emellan sig. Transkription av intervjuer kan genomföras på olika 

nivåer. Nivå ett valdes för denna uppsats som enligt Wibeck (2000) innebär en mycket 

detaljerad transkription. Transkriptionen innefattade bland annat att betoningar på ord, skratt, 

pauser, harklingar samt meningar som sades med lågt/besviket tonläge markerades med 

förutbestämda symboler som uppsatsförfattarna kommit överens om. Denna nivå valdes för att 

ge ytterligare infallsvinklar under analysarbetet, eftersom att kvalitativa forskare ofta är 

intresserade av både vad informanterna säger och hur de säger det (Bryman, 2011). I arbetet 

med transkriberingen har sådant material som inte ansågs vara relevant för denna uppsats 

utelämnats som till exempel “sitter ni bra där, annars kan ni ta de där stolarna”.  

 

För att analysera datamaterialet genomfördes en tematisk analys som enligt Braun och Clarke 

(2006) är en flexibel analysmetod som syftar till att identifiera, analysera och kategorisera 

mönster, så kallade teman, i ett datamaterial. Den tematiska analysen i denna uppsats har 

genomförts i enlighet med de sex stegen som presenteras av Braun och Clarke (2006). Steg ett 

i den tematiska analysen innebar att författarna enskilt läste igenom varje utskriven intervju 

upprepade gånger och markerade relevant information för fenomenet måltidsupplevelse för att 

finna övergripande mönster. Författarna gick sedan tillsammans igenom de transkriberade 

intervjuerna för att jämföra sina första preliminära tolkningar och dessa tolkningar visade sig 

vara likartade. Steg två innebar att författarna systematiskt gick igenom alla preliminära 

noteringar och markeringar i datamaterialet med syftet att generera initiala koder (Braun & 

Clarke, 2006). All textmassa som ansågs relevant för uppsatsens syfte sammanställdes manuellt 

i tabellform (Tabell 2). Textmassan delades in i meningsbärande enheter som sedan 

kondenserades, vilket innebar att meningarna omarbetades och förkortades utan att förlora 

själva betydelsen (Braun & Clarke, 2006). Betydelsen av de kondenserade meningsenheterna 

tolkades och kodades för att i ett senare steg bearbetas till övergripande teman. Utifrån de olika 

meningsbärande enheterna kunde flera koder identifieras för att säkerhetsställa att få med så 

många potentiella teman som möjligt då det inte går att veta i förväg vilka teman som är 

intressanta att analysera (Braun & Clarke, 2006). Steg tre bestod av att uppsatsförfattarna gick 

igenom alla koder som sammanställts med syfte att sortera de olika koderna i potentiella teman. 

Ett tema definieras enligt Braun och Clarke (2006) som något som fångar viktiga aspekter i 

datamaterialet i relation till uppsatsens syfte samt i viss mån representerar ett upprepat mönster 

eller en mening i datamaterialet. Detta steg kan beskrivas som en kreativ process där 

uppsatsförfattarna med hjälp av mindmaps och post-it lappar upprepade gånger analyserade 

relationen mellan koder, övergripande teman, subteman och kategorier (Braun & Clarke, 

2006). Steg fyra och fem innefattade att säkerhetsställa att de slutgiltiga teman (Tabell 3) som 
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framtagits fungerade i relation till det transkriberade materialet samt de initiala koderna (Braun 

& Clarke, 2006). Steg sex innefattade den slutgiltliga analysen av de framtagna teman i relation 

till uppsatsens syfte. Dock så har den tematiska analysen inte inneburit en linjär process utan 

kan istället beskrivas som en cyklisk process där analysen skett parallellt med insamling av 

data och författarna har vandrat fram och tillbaka mellan de olika stegen, vilket även 

kännetecknar en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

 
Tabell 2. Exempel på analysering från meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod till kategorier 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategorier 

”Nä det kan man inte göra, 

nej det går ju inte, för jag 

menar den kommer ju vetu, 

dom har ju sina listor som 

man har skrivit ut. För flera 

veckor” 

Det går inte att påverka 

maten för dom har ju sina 

listor som man ska följa 

för flera veckor. 

Känsla av att det inte 

går att påverka menyn.  
En känsla av att det 

inte går att påverka 

redan 

förutbestämda 

system 

”Jaa det är inget fel på det, 

men det är hur dom lagar 

dom som jag är lite kritiskt 

mot, man blir ju så 

besviken.” 

Inget fel på utbudet men är 

kritisk mot hur dom lagar 

det, man blir besviken.  

Bra utbud 

 

Besviken på 

tillagningsmetoder 

 

Rätt 

tillagningsmetod 

framför utökat 

utbud 

”Ja dom lyssnar på mig, 

men det är inte dom de är 

fråga om för dom vet att det 

inte kommer någonstans” 

Personalen lyssnar men de 

vet att det inte kommer 

någonstans. 

Personalen lyssnar. 

 

Det lönar sig inte att ge 

synpunkter.  

Synpunkterna når 

bara 

vårdpersonalen 

 
Tabell 3. Analysarbetets slutgiltiga teman, subteman och kategorier i relation till uppsatsens syfte 

Syfte Kategorier Subteman Övergripande 

teman 

F
ak

to
re

r 
so

m
 ä

r 
av

 v
ik

t 
fö

r 
äl

d
re

s 

m
ål

ti
d

su
p

p
le

v
el

se
r 

Mat man är van vid sedan uppväxten Matvanor och 

preferenser formas 

under tidigare liv 

Vikten av att 

tillgodose 

individens behov 

och önskemål 

Måltidsmönster som passar ens tidigare 

vanor 

Viktigt med traditioner 

Bra om maten är varierande  

Lagom med kryddor Faktorer som upplevs 

viktiga för matens 

kvalitet 

Rätt tillagningsmetod framför utökat 

utbud 

Stor betydelse av sociala interaktioner Måltiderna har olika 

betydelse för olika 

individer 

Sociala behov är individuella 

Ä
ld

re
s 

u
p

p
le

v
el

se
 

av
 m

ö
jl

ig
h

et
en

 a
tt

 

k
u

n
n

a 
p

åv
er

k
a 

si
n

 

m
ål

ti
d

ss
it

u
at

io
n

 

Synpunkterna når bara vårdpersonalen Upplevelse av 

uppgivenhet 

Upplevd klyfta 

mellan individen 

och 

organisationen 

En känsla av att det inte går att påverka 

redan förutbestämda system 

Tveksamhet till att vilja påverka Orsaker till att inte 

vilja framföra 

synpunkter Får lov att vara tacksam 

 

 

 



9 
 

För att analysera datamaterialet användes ett induktivt perspektiv som enligt Bryman (2011) är 

ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken 

och förknippas med kvalitativa synsätt. I denna uppsats analyserades en del av det erhållna 

materialet utifrån olika synvinklar i relation till Erwin Goffmans teori ”Totala Institutioner” då 

det under processens gång växte fram att resultatet i denna uppsats delvis går i linje med 

Goffmans (2014) teori.  

 

3.7. Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska de fyra forskningsetiska grundprinciperna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vara 

uppfyllda. Dessa principer har därmed varit vägledande under planeringen av denna uppsats. 

Äldre med nedsatt kognitiv förmåga exkluderades för att säkerhetsställa att informanterna hade 

förstått sina rättigheter som bland annat berörs av informationskravet. Enligt Nürnbergkodexen 

delgavs deltagarna skriftligt informerat samtycke (Bilaga 4) i enlighet med samtyckeskravet 

(Codex, 2016) där informanterna informerades muntligen och skriftligen (Bilaga 3) att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att uppge 

anledning. För att uppfylla konfidentialitetskravet förvarades uppgifterna om informanterna på 

ett sådant sätt att inte någon obehörig kunde ta del av transkriberingsmaterialet och 

ljudinspelningarna förstördes efter uppsatsperiodens slut. Vidare kodades deltagarnas namn för 

att ingen enskild person skulle kunna identifieras av utomstående. Enligt nyttjandekravet 

informerades informanterna om vad uppsatsen skulle komma att användas till och att all data 

som samlades in enbart skulle användas till denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.8. Uppsatsförfattarnas egna förförståelser 

Eftersom det är båda uppsatsförfattarna som genomfört all insamling och analys av data tolkas 

resultaten genom samlade förförståelser och det gemensamma ämnesområde kostvetenskap. 

Detta är något som kännetecknar kvalitativ forskning då forskarens värderingar och 

erfarenheter ses som viktiga hjälpmedel för att kunna tolka och analysera den insamlade 

informationen (Olsson & Sörensen, 2011). Därför går det inte att utesluta att andra forskare 

som tillhör ett annat ämnesområde eller har en annan bakgrund skulle kunna se på resultatet 

utifrån ett annat perspektiv. Fördelen med att vi är två personer som genomfört analysen är att 

vi har olika yrkeskompetens och tidigare erfarenheter, nämligen praktik hos 

måltidsorganisationer med inriktning på äldreomsorg, arbete i storkök samt inom hemtjänst. 

Därmed har en kontinuerlig diskussion förts under studiens gång för att säkerhetsställa att 

analysen inte styrts alltför mycket av enskilda personers normer och värderingar.  
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4. RESULTAT 
Analysarbetet resulterade i att två övergripande teman identifierades, vilka är vikten av att 

tillgodose individens behov och önskemål samt upplevd klyfta mellan individen och 

organisationen. Utifrån de övergripande temana har fem subteman framtagits, med tillhörande 

kategorier och dessa behandlas genom avsnittet i turordning enligt Tabell 3. För att tydliggöra 

hur uppsatsförfattarna kommit fram till uppsatsens resultat presenteras citat i samband med den 

löpande texten.  

 

4.1. Matvanor och preferenser formas under tidigare liv 

Detta subtema går under det övergripande temat vikten av att tillgodose individens behov och 

önskemål. Samtliga informanter hänvisar till sitt tidigare liv utanför det särskilda boendet och 

påtalar vikten av att dessa preferenser och matvanor ska tas i beaktning. 

 

4.1.1. Mat man är van vid sedan uppväxten 

Mat som informanterna är vana vid samt vanlig husmanskost är en genomgående preferens 

som de önskar att få på boendet. Vanlig husmanskost är den mat de är vana vid från uppväxten 

och det är även den typen av mat som de själva har lagat i hemmet. De flesta informanterna 

nämner dessutom att de inte äter särskilt ofta av den vegetariska rätten då de poängterar att de 

har lite svårt för mer moderna rätter eftersom de inte är vana vid dessa rätter.  

 
“Nej det gör jag väl inte så mycket men man är ju van, ja det är svårt att lära om om man 

säger. Utan man håller sig till det man har varit van med.”     - kod 003 

 

“Vanlig husmanskost, ingen sån där grekisk gryta å allt vad det är för då kryddar dom så 

konstigt så nää nej vanlig husmanskost går jättebra.”     - kod 002 

 

4.1.2. Måltidsmönster som passar ens tidigare vanor 

Några av informanterna påtalar att det är ett annat måltidsmönster på boendet jämfört med när 

de bodde hemma. De anser att måltiderna serveras för tätt inpå varandra på boendet jämfört när 

de bodde hemma och själv kunde styra över sina dagar. Vidare anser de att det är viktigt att 

känna hunger för att ha god aptit och att de därmed avstår från en del måltider. 
 

“Mmm, ja kanske att jag är hungrig. Vi får ju mat stup i ett här. Jag tycker vi får det för ofta 

här. Jaa först får man frukost vid nio-tio tiden med gröt. Å sen klockan 12 så blir de lunch 

med efterrätt. Å sen då klockan tre kaffe med ofta kaffebröd sen klockan fem är det måltid 

igen. Jag är ju inte van att äta så ofta.       - kod 006 

 

4.1.3. Viktigt med traditioner 

Informanterna framhåller vikten av att traditionella maträtter serveras vid storhelger, då det är 

något de är vana vid. I regel serveras också passande maträtter vid storhelgerna men på ett av 

boendena var fallet inte så och det föreföll sig vara en besvikelse då informanten uttrycker detta 

med ett besviket tonläge.  

 
“Nää men just maten då är ju lite liksom en höjdare då i och med att det är helg. Och det var 

likadant till julen och påsken och sen äre väl en helg till som vi har eh ah som man firar lite 

grann. Det är mysigt.”         - kod 005 

 
“Som till exempel påskafton så fick skulle vi få lökpaj som fest, bara det säger ju allt men då 

hade personalen slagit näven i bordet å sagt att nää nu får de va bra.”   - kod 002 
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Att dessutom få en specifik maträtt på en specifik dag, som att ärtsoppa med fläsk och 

pannkakor serveras traditionsenligt på torsdagar, som de äldre är vana vid, är något som bidrar 

positivt till måltidsupplevelsen. 
 

“Jaa till exempel Wallenbergarna är väldigt populärt å likaså på torsdagarna är det ärtor 

fläsk å pannkaka, då är det en stor glädje när vi går till matsalen.”   - kod 002 

 

4.1.4. Bra om maten är varierande 

Informanterna är eniga om att det är bra om maten är varierande. Informanterna anser att det 

är relativt bra variation av maträtter på boendet samtidigt förstår de att maträtter återkommer 

på menyn och drar kopplingen till tidigare erfarenheter av hur det var när de själva lagade mat 

i hemmet. Några informanter nämner att det ofta serveras korv och kyckling i olika former.  

 
“Men det är ju väldigt viktigt och väldigt bra om man varierar liksom och så lite grann.”  

- kod 004 

 

“Ja men man får ju förstå liksom att jag menar det kommer ju, jag menar man gör ju 

maträtter kanske för en månad eller nånting sånt då och så sen så kommer ju det där tillbaks 

sen, så är det väl själv också jag menar herregud man kan ju inte hitta på nya maträtter i all 

evighet”          - kod 004 

 

4.2. Faktorer som upplevs viktiga för matens kvalitet 

Detta subtema går under det övergripande temat vikten av att tillgodose individens behov och 

önskemål. Informanterna beskriver olika faktorer som påverkar deras uppfattning om matens 

kvalitet och vikten av att ta hänsyn till dessa.   

4.2.1. Lagom med kryddor 

Samtliga informanter påtalar vid flera tillfällen betydelsen av kryddor för matens kvalitet, dock 

finns det delade meningar om smaksättningen på maten. En del anser att maten kryddas alldeles 

för lite och är nästintill smaklös medan andra menar att maten kryddas alldeles för mycket och 

behöver avstå från att äta maten på grund av känsliga slemhinnor.  

 
“Inte alltid men oftast är det för stark mat, för mycket kryddor i å det klarar inte jag med min 

mun, man får lite känsliga slemhinnor. Jag tycker att man istället ha framme kryddor å den 

som vill ha lite mycket kryddor kan ju ha nån peppargrejs å ösa över där.” - kod 006 

 

“Det ska vara gott, det ska smaka någonting, här smakar det ingenting. De använder ju inga 

kryddor. Förutom ibland när hela pepparburken verkar vara i maten.”   - kod 001 

 

Vidare påtalar flera informanter att de från hemmet är vana vid att alltid ha kryddor på bordet, 

därav önskar de även den möjligheten på boendet.  

 
“Men nu är ju det så att man är van vid det hemma, där stod kryddorna på bordet och det var 

inte mera med det.”         - kod 005 

 

Informanterna uttryckte även att det är av stor vikt att maten kryddas utefter vilken maträtt det 

är som serveras. Detta för att få smakmässig variation då en del informanter anser att all mat 

smakar likadant.  
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“Ja att man kryddar efter vad det är för mat och inte bara liksom nån krydda som är i slängd 

för att det ska smaka lite å det gör det ju inte, därför smakar all mat lika mycket vad man än 

får i veckan.”          - kod 001 

 

4.2.2. Rätt tillagningsmetod framför utökat utbud  

Informanterna anser att utbudet av maträtter och valmöjligheter är tillräckligt och att ytterligare 

alternativ inte skulle förbättra tillfredsställelsen kring maten. Däremot är informanterna kritiska 

till hur maten tillagas då det är av vikt för matens kvalitet. När informanterna påtalar vikten av 

rätt tillagningsmetoder så tänker de tillbaka på när de själva lagade mat och de beskriver att de 

är vana vid att traditionella maträtter som exempelvis dillkött ska tillagas på ett visst sätt.  

 
“Jaa det är inget fel på det, men det är hur dom lagar dom som jag är lite kritiskt mot, man 

blir ju så besviken.”         - kod 006 

 

“Å sen en sak som jag tycker är lite konstigt, vi har fått dillkött flera gånger å det tycker jag 

är en väldigt god rätt men köttet är för sig å såsen för sig. Ja för det kokas ju alltid 

tillsammans.”          - kod 003 

 

Vidare pratar informanterna om sitt tidigare matlagningsintresse och när de lagade middagar 

till väninnor eller hur matintresset uppkom i samband med att bli gift.  
 

“Njae de kan man väl inte säga men jag har ju tyckt om mat å så men sen när jag vart gift 

tyckte jag ju om å laga mat å så men jag tyckte inte om det när jag var barn.“   - kod 003 

 

Informanterna upplever att det är svårt att få bra kvalitet på maten på grund av de 

tillagningsmetoder som storkök använder sig av. Metoderna upplevs bidra till att påverka 

smaken negativt och att maten blir torr eller alltför vattning. Vidare anser de att köket lägger 

en mycket liten kostnad på maten och att det påverkar matens kvalitet.  

 
“Jaa det är väl ja det är det att det är så vattnigt ofta, till exempel Janssons så blir den 

vattning av sig, den ska ju vara lite knaprig tycker jag. Å då tror jag att det är så att dom fryst 

ner å dom har lagat det i det där storköket sen har dom fryst ner å skickat hit å så tar dom det 

här å tinar upp det å då blir det ju vattnigt, då vattnas det. Så tror jag att det har gått till.” 

          - kod 006 

 

“När det är en sån liten ehh kostnad som dom lägger på maten, då vet jag inte vad man får 

mera, 8.20 är det vet jag inte vad man får för. Här verkar det som att kan man göra det billigt 

så ska dom göra det billigaste dom kan.”       - kod 001 

 

4.3. Måltiderna har olika betydelse för olika individer  

Detta subtema går under det övergripande temat vikten av att tillgodose individens behov och 

ösnkemål. Informanterna påtalar vikten av måltidens sociala betydelse men belyser även att det 

sociala behovet är individuellt.  

4.3.1. Stor betydelse av sociala interaktioner  

Samtliga informanter anser att måltiderna har stor social betydelse i form av samtal och 

samvaro tillsammans med andra som bor på boendet. De beskriver att de samtalar länge efter 

måltiderna och att det är av betydelse då de flesta är ensamma och inte bor med någon partner. 

Genomgående i intervjuerna finns ett uttalat behov av social samvaro.  
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“Jaa jag tycker att det betyder en hel del, man samlas, man sitter o småpratar o det betyder 

väldigt mycket det om man är ensam och det är dom flesta här, dom har ju ingen äkta.” 

- kod 005 

4.3.2. Sociala behov är individuella 

Nedsatt hörsel kom på tal i flera av intervjuerna och är något som informanterna upplever kan 

bidra till en känsla av ensamhet vid måltiderna. Några informanter nämner dessutom att en del 

andra personer på boendet har svårigheter med att prata och att det i sin tur troligtvis skapar en 

känsla av ensamhet vid måltiderna för dessa personer.  

 
“Det är svårt att höra, jag hör inte och jag har hörapparater. Alla pratar i mun på varandra 

och det är svårt att hänga med i diskussionen och samtalen när man sitter vid borden. Vi 

pratar ju inte riktigt med varandra. Det är lite ensamt.”     - kod 001 

 

Vidare upplever en informant att andra tycker att hon är besvärlig på grund av att hon har 

särskilda svårigheter vid måltiderna, vilket i sin tur skapar spänning mellan de boende vid 

måltiderna som därmed påverkar måltidsupplevelsen negativt.  
 

“Jaa men det är som jag sa det här själva umgänget har råkat bli så hos oss att det är lite 

spänt mellan dom boende som sitter och äter (3s) det är nån som dom, det är några som 

tycker jag är besvärlig och som jag tycker mobbar å då blir jag väldigt upprörd jag tycker det 

blir som en negativ atmosfär kring bordet.”      - kod 006 
 

4.4. Upplevelse av uppgivenhet 

Detta subtema går under det övergripande temat upplevd klyfta mellan individen och 

organisationen. Samtliga informanter upplever att det generellt finns få möjligheter att påverka 

maten och måltiderna på boendet vilket mynnar ut i en upplevelse av uppgivenhet.  

 

4.4.1. Synpunkterna når bara vårdpersonalen 

Synpunkter på maten diskuteras dagligen kring borden enligt informanterna eftersom maten 

upplevs vara en viktig faktor för trivseln. Det händer att de äldre försöker framföra sina 

synpunkter till personalen på boendet och de upplever att personalen lyssnar på vad de har att 

säga om maten.  

 
“Ja dom lyssnar på mig, men det är inte dom de är fråga om för dom vet att det inte kommer 

någonstans.”          - kod 001 

 

Däremot uttrycker informanterna med en uppgiven och besviken ton att personalen inte alltid 

går vidare med synpunkterna till annan behörig personal från exempelvis köket eller från 

kommunens enhet för de offentliga måltiderna. Informanterna har uppfattningen att personalen 

i sin tur inte kan gå vidare med synpunkter då det är kommunen som bestämmer eller så 

överlåter personalen en del av ansvaret åt de äldre.  
 

“Neej jag skulle bara vilja att det kom fram till köket. Att inte vi är nöjda för vi talar ju med 

personalen å säger att hur kan dom komma med sån här maträtt dom är ju inte riktigt kloka 

säger vi men det är ju personalen som får veta det. Nån annan framför ju inte nånting till 

köket vad vi tycker å det är klart vi skulle, ja men ring till köket säger dom å säg vad ni 

tycker.”          - kod 002 
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“Ja alltså personalen ska ju hålla med kommunen, aa de kan inte säga annat. Annars får dom 

kicken, Å även på de möten vi har haft här med personalen ehh har jag framfört det men ehh 

det hjälper inte någonting för de ska ju hålla med kommunen bara.”  - kod 001 

 

4.4.2. Går inte att påverka redan förutbestämda system 

Informanterna reflekterar utifrån sin uppfattning om hur organisationen fungerar och utifrån 

upplevelsen att köket är den verksamhet som bestämmer mycket kring maten. Informanterna 

upplever i det här fallet att köket inte bryr sig om att maten ska smaka gott eller vara tillagad 

på ett tillfredsställande sätt. Informanterna upplever att det är en styrd organisation och att det 

inte går att påverka redan förutbestämda system, som exempelvis att det inte går att påverka 

utbudet i efterhand då menyn planeras i förväg. Vidare upplever de att personalen egentligen 

inte kan göra någonting för att påverka maten eftersom de måste följa anvisningarna från 

kommunen. 

 
“Nä det kan man inte göra, nej det går ju inte, för jag menar den (menyn) kommer ju vetu, 

dom har ju sina listor som man har skrivit ut. För flera veckor“    - kod 004 

 

“Dom kan ju inte ändra på det utan det måste ju vara efter en viss rutin. Dom har ju sina 

tider till att passa å rätta sig efter, så att det”      - kod 003 

 

 

4.5. Orsaker till att inte vilja framföra synpunkter   

Detta subtema går under det övergripande temat upplevd klyfta mellan individen och 

organisationen. En del informanter önskar att framföra synpunkter men väljer att avstå, 

följande kategorier beskriver orsakerna till detta.  

 

4.5.1. Tveksamhet till att vilja påverka  

De informanter som inte delar med sig av sina synpunkter föreföll sig vara tveksamma till detta, 

då de förklarar att det finns en önskan att påverka eller att de påtalar att de borde ge sina 

synpunkter men de väljer att avstå på grund av olika anledningar. Några informanter upplever 

att de inte är tillräckligt starka individer för det. En annan informant påtalar att hon helst inte 

vill förmedla sina synpunkter på maten till annan personal av rädsla för att ledningen skulle ha 

åsikter om det och i sin tur skicka ut personen från boendet.  

 
“Jag har inte velat gå så långt, så att man kanske gör dumt och den som sitter i ledningen 

kan tycka att den där kärringen kan ju bosätta sig någon annanstans.”   - kod 005 

 

Andra påtalar att de är försiktiga och inte vågar stå upp för sig själva. Vidare påtalar denna 

informant att det dessutom känns retfullt att klaga och att hon inte har så många år kvar och 

därmed nöjer sig med det som finns.  

 
“Om ni ska prata med nån betona då det där att det skulle vara bra att ha nån som 

representerar oss för vi är för gamla å försiktiga å lite rädda å vågar inte stå upp för oss 

själva vilket vi skulle göra egentligen.”       - kod 002 

 

“Men du vet då tänker man såhär neej det kanske bara är jag som är larvig och lite retfullt å 

ringa å så bryr man sig inte ändå, jag har inte så många kvar ändå så de här kan jag äta i 

fortsättningen eller så låter man bli att äta eller så tar man bara några tuggor så äter man 

efterrätten istället.”         - kod 002 
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Samtidigt är maten, för en del äldre, ett irritationsmoment och de betonar att de faktiskt känner 

en viss ilska kring maten ibland. En informant upplever att månadskostnaden som de äldre 

betalar för maten är för dyr i förhållande till priset per portion och andra betonar med ett 

besviket tonläge att det känns fräckt att de faktiskt betalar för maten när kvaliteten är som den 

är.  
 

“Å sen blir man lite arg när man betalar för det, att dom inte kan försöka å göra lite bättre.”  

- kod 002 

4.5.2. Får lov att vara tacksam 

Informanterna betonar att de har en förståelse för att det är svårt att tillfredsställa alla på ett 

boende och att de som arbetar i köket och vårdpersonalen gör så gott de kan. Vidare påtalar 

informanterna att de inte vill försvåra arbetet för varken de som lagar maten eller 

vårdpersonalen på boendet. Därmed uppkom en tacksamhet då informanterna påtalar att de inte 

vill att personalen ska få mer att göra om de skulle klaga på maten. Samtliga intervjuer 

genomsyras av en föreställning om att man trots allt får vara tacksam för det man får och äta 

sig mätt på det som finns och därmed vill de inte begära mer.  
 

“Näe, dom hinner inte så mycket heller liksom, man kan ju inte begära allt av dom heller, de 

kan inte hålla på så mycket, det är nog med dom som bor här å de behöver ju mycket liksom.”  

- kod 004 

 

“Jaa dom försöker väl så gott dom kan kan jag tro, visst är det väl kanske en del man saknar 

men man lär sig ju, vi får ju äta oss mätta i alla fall.”     - kod 003 
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5. DISKUSSION 
I detta kapitel redogörs först för en övergripande sammanfattning av uppsatsens huvudresultat. 

Vidare diskuteras den valda metoden. Därefter beskrivs utifrån en induktiv analys, den valda 

teorin som vi anser går i linje med uppsatsens huvudresultat samt en redogörelse för hur vi 

tolkar den valda teorin i relation till resultatet.   

5.1. Övergripande sammanfattning av uppsatsens huvudresultat 

Informanterna är med nöjda utbudet och variationen av maträtter, däremot är de kritiska mot 

de tillagningsmetoder som används i tillagningsköken. Vidare är lagom med kryddor av stor 

betydelse samtidigt som det framkommer att informanterna har mycket olika smakpreferenser. 

Husmanskost önskas av samtliga informanter, vilka inte föredrar modernare maträtter eller 

utländsk mat. Den sociala samvaron vid måltiderna och att ha möjligheten att kunna påverka 

måltiderna är av stor betydelse för de äldre. Dock finns det en tveksamhet till att vilja påverka, 

något som bland annat beror på att de äldre inte vill försvåra arbetet för vårdpersonalen, en 

rädsla för konsekvenser samt att de inte vågar stå upp för sig själva. Det finns dessutom en 

osäkerhet kring om och hur man i så fall kan påverka maten som serveras vilket mynnar ut i en 

upplevelse av uppgivenhet.  

 

5.2. Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa enskilda intervjuer upplevs ha varit rätt metod för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. Då vi hade för avsikt att gå på djupet i hur informanterna upplever ett fenomen 

så hade en kvantitativ metod inte varit lämplig då kvantitativa metoder snarare bidrar med fler 

deltagare men mindre detaljrika svar. Bristande motoriska förmågor hos äldre kunde dessutom 

ha gjort det svårt för informanter att fylla i enkäter. Från början diskuterades om fokusgrupper 

kunde vara en lämplig metod men det valdes bort då problem med hörsel hos äldre är vanligt 

och kan bidra till missuppfattningar i samtalet.  

 

Då det var verksamhetscheferna på respektive boende som bistod med lämpliga informanter 

kan detta ses som en felkälla eftersom verksamhetscheferna kände till syftet med uppsatsen 

och därmed kunde välja ut särskilda informanter som de visste skulle ha något särskilt att 

påtala. Dock så anser vi att denna potentiella felkälla inte är avgörande för vår uppsats då 

informanterna som deltog under intervjuerna hade både positiva och negativa synpunkter att 

påtala om måltidsupplevelsen. Dessutom var samtliga intervjuer likvärdiga trots att det var 

totalt tre olika verksamhetschefer, en för varje boende, som bistod med informanter. 

 

Med tanke på att uppsatsförfattarna var relativt ovana med intervjusituationen så kan kvaliteten 

på intervjuerna diskuteras. Om intervjuarna hade haft mer vana hade det eventuellt bidragit till 

mer innehållsrika intervjuer men trots detta upplevdes intervjuerna ge en viss mättnad för att 

besvara uppsatsens syfte, som enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att ytterligare 

intervjuer inte skulle bidra med ytterligare ny information eller kunskap. Pilotintervjun som 

utfördes bidrog dessutom med att frågeguiden omformulerades samt att intervjuarna blev mer 

bekväma i sin roll, vilket påverkar kvaliteten på intervjuerna positivt och därmed ökar 

uppsatsens pålitlighet. Att frågeguiden var relativt omfattande med följdfrågor underlättade för 

intervjuarna som var relativt ovana vid intervjusituationen.  

 

Under en av intervjuerna närvarade en person ur personalen då det var en önskan av 

informanten att ha personalen där som stöd under intervjun. Vi kan därmed inte uttala oss om 

informanten hade formulerat annorlunda svar utan dennes närvaro. Vid några tillfällen gav 
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personalen eget svar eller lade ord i mun på informanten något som innebar att ett beslut togs 

om att dessa frågor och svar inte inkluderades i analysen. Trots detta går det inte att helt utesluta 

att personalens närvaro kan ha påverkat informanten under intervjun men eftersom intervjun 

ansågs ge relevant information som dessutom var i enlighet med övriga informanternas svar 

inkluderades denna i resultatet.   

 

Eftersom urvalet bestod av sex kvinnliga informanter så betyder det att dessa resultat inte är 

överförbara eller generaliserbara till hela gruppen av äldre män och kvinnor inom särskilt 

boende. Detta eftersom kvalitativ forskning innebär få deltagare som är begränsade till ett visst 

område och är därmed inte representativa för en population (Bryman, 2011). Trots detta anser 

vi att resultatet i denna uppsats kan vara användbart för olika yrkesprofessioner som arbetar 

med mat och måltider för äldre.  

 

Utgångspunkten i denna uppsats var att intervjua både män och kvinnor men dessvärre så kunde 

inte de två männen som tackat ja utföra intervjuerna vid utsatt dag på grund av sjukdom. 

Därmed går det inte att utesluta att ytterligare ny information hade kunnat tillkomma om 

manliga informanter hade intervjuas. Att informanterna enbart bestod av kvinnor är en svaghet 

i uppsatsen och önskvärt hade varit att ha en mer jämn könsfördelning. Denna fördelning av 

urvalet kan dock jämföras med att en stor andel inom äldreomsorgen är just kvinnor 85-94 år 

och av dem i särskilt boende är könsfördelningen ungefär 70 % kvinnor och 30 % män 

(Socialstyrelsen, 2016) vilket kan innebära en svårighet att finna äldre män som är intresserade 

av att delta i studier om mat och måltider. 

 

Med tanke på att resultatet har analyserats utifrån uppsatsförfattarnas samlade förförståelser så 

går det inte att utesluta att andra forskare hade kunnat valt att diskutera resultatet i relation till 

en annan teori än Goffmans (2014) teori om totala institutioner. Även om det finns några 

skillnader mellan de särskilda boenden vi har undersökt jämfört med de institutioner som 

Goffman (2014) undersökte på 1950-talet så menar vi att särskilda delar av måltidssituationen 

och det särskilda boendet passar inom ramen för Goffmans teori om totala institutioner. Teorins 

tyngdpunkt ligger dessutom i de intagnas perspektiv (Goffman, 2014) vilket går i linje med att 

det är de äldres perspektiv vi utgått ifrån i denna uppsats och styrker därför varför vi ansåg att 

denna teori passade väl in i relation till uppsatsens resultat.  

 

5.3. Resultatdiskussion i relation till Goffmans teori 

5.3.1. Mat man är van vid sedan uppväxten 

Uppsatsens resultat går i linje med Wikby och Fägerskiöld (2004) som beskriver hur äldre anser 

att deras aptit minskar när det serveras ovanliga rätter, vilket även framkom i denna uppsats då 

majoriteten av informanterna föredrar husmanskost och anser att moderna rätter eller maträtter 

med utländsk härkomst smakar konstigt. Det beskrivs av informanterna bero på att de inte är 

vana vid dessa rätter. Uppsatsens resultat går därmed inte i linje med Wendins (2016) resultat 

som visade att äldre är nyfikna på nya smakupplevelser. Att äldre föredrar att äta som de är 

vana vid är inte oväntat då människor under livet utvecklar ett eget individuellt förhållande till 

mat bland annat vad gäller matpreferenser (Hoffmann, 2008). Enligt Sidenvall (2007) ansåg de 

äldre att maten inte var som de var vana vid, vilket påverkade aptiten. Att äldre på boenden 

inte längre har möjlighet att alltid äta den mat som de är vana vid kan dessvärre vara en 

konsekvens av den anpassning som de äldre tvingas till på denna typ av totala institution som 

skiljer sig relativt mycket från deras tidigare liv (Goffman, 2014). Detta påvisar ändå att mat 

man är van vid är en viktig faktor för att de äldre ska känna tillfredsställelse vid måltiderna och 
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för att de ska äta tillräckligt mycket av maten vilket är en förutsättning för att minska risken 

för undernäring. Preferenser hos de äldre bör tas i beaktande vid menyplanering. Dock har alla 

informanterna i denna uppsats svensk bakgrund och har varit bosatta i Sverige hela livet. 

Därmed vill vi även belysa vikten av att se till andra matkulturer då vi i framtiden kan komma 

att ha fler äldre på särskilda boenden med en annan kulturell bakgrund och därmed kan 

preferenser komma att vara mer varierade i framtiden. 

 

5.3.2. Måltidsmönster som passar ens tidigare vanor 

Enligt Sidenvall (2007) ansåg de äldre att måltidsmönstret inte var som de är vana vid vilket 

påverkade deras aptit på mat. Detta noteras även av flera informanter i denna uppsats. 

Informanterna påtalar att de tycker att måltiderna på boendet serveras för tätt inpå varandra 

vilket resulterar i att en del individer avstår från att äta måltiderna ibland på grund av avsaknad 

av hunger och aptit. Hoffmann (2008) nämner att äldre har utvecklat ett eget individuellt 

måltidsmönster under livet som kan komma att ändras när de äldre flyttar in på boenden som 

serverar måltider på bestämda tider. Vidare påtalar Hoffmann (2008) att det är vanligt att äldre 

jämför tidigare stadier av deras liv och betraktar därav sitt nuvarande liv som en förlust. Detta 

menar vi är ytterligare en aspekt av Goffmans (2014) syn på att en persons autonomi kan bli 

bruten när denne underkastas institutionens regleringar, i detta fall rutinerna och regleringen 

av boendets måltidsfördelning. Rätten att själv bestämma över när, vad och hur man ska äta tas 

delvis bort när de äldre blir beroende av att förhålla sig till boendets måltidsrutiner. Det kan 

innebära konsekvenser av att äldre tvingas äta trots brist på aptit och hunger eller att några 

faktiskt väljer att avstå från att äta, något som in sin tur kan påverka risk för undernäring. Detta 

visar vikten av att se till individen och anpassa måltidsmönstret efter de äldres vanor, något 

som även Sidenvall (2007) nämner då hon anser att måltiderna borde serveras på mer 

personliga tider.  

 

5.3.3. Viktigt med traditioner 

Traditionsenlig mat och traditionella rätter är viktigt för informanterna precis som Wikby och 

Fägerskiöld (2004) och Crogan et al. (2004) kom fram till. Att det vid traditionshelger som 

påskafton serveras traditionsenlig mat och att det dukas fint med långbord är av betydelse för 

informanterna och något som bidrar positivt till måltidsupplevelsen. När det inte serveras sådan 

traditionell mat som förväntas genererar detta en besvikelse hos de informanterna. Detta är 

något som informanterna beskriver att även personalen blev bestörta över och de i sin tur tog 

tag i saken i egna händer. Ett genomgående drag för en total institution är att en värld byggs 

upp kring små förmåner något som en utomstående person inte har samma förståelse för 

(Goffman, 2014), i detta fall hade förmodligen informanten en förhoppning och föreställning 

om hur påskaftonen skulle bli och en traditionsenlig storhelg är något som betyder mycket för 

äldre. Det finns en oskriven regel i allmänhet om betydelsen av viss traditionell mat under de 

svenska storhelgerna och i detta fall så ingrep vårdpersonalen och hade förståelse för detta. 

Samma sak gällande att ärtsoppa med fläsk och pannkakor serveras på torsdagar och att detta 

är något som förväntas av informanterna som gläds åt dessa traditionsenliga måltider. Även här 

vill vi belysa vikten av att se till individen och dennes behov och önskemål. Eftersom andelen 

utrikesfödda personer beräknas öka i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2017) så kommer det i 

framtiden att förekomma allt fler individer på särskilda boenden med olika kulturell bakgrund, 

vilket visar på vikten av att tillgodose andra matkulturer och deras traditioner. 

 

 

 



19 
 

5.3.4. Lagom med kryddor  

Informanterna betonar betydelsen av att maten innehåller lagom kryddor för att de ska få en 

positiv måltidsupplevelse, vilket går i linje med Nordin (2009) Det är dessutom av betydelse 

att maten kryddas utefter vilken maträtt som serveras för att undvika att all mat smakar likadant, 

vilket också framkommit i en studie av Wright et al., (2009). Informanterna påtalar att det är 

viktigt att få ha kryddor på borden då de vana med det från när de bodde hemma men att nu på 

boendet så är inte detta alltid möjligt. Goffman (2014) menar att det är lätt för en person att ta 

ett visst sätt att leva för givet ända tills denne hamnar på institutionen. Där menar Goffman att 

en persons autonomi kan bli bruten när denne underkastas institutionens regleringar. Detta 

tankesätt menar vi kan stämma in när en person går från att själv laga mat i hemmet, där det 

går att styra över smak och kryddor, till att senare på institution bli beroende av att andra ska 

laga maten åt en. Därmed kan en del av ens autonomi, rätten att själv bestämma över matens 

smak och kryddsättning, gå förlorad. I resultatet framkom det delade meningar om 

smaksättningen där några informanter upplever att maten är nästintill smaklös medan andra 

upplever att maten är alldeles för kryddstark. Dessa delade meningar om smaken kan bero på 

att åldrandet i sig kan bidra till nedsatt smak- och luktsinne (Mojet et al., 2001) men även att 

läkemedelsbehandlingar kan orsaka smakförändringar (Imoscopi et al., 2012). Enligt 

Mahadevan et al. (2014) upplevde de äldre själva en förlust av smak- och luktsinne men i detta 

fall menar vi att informanterna faktiskt kanske inte är medvetna om det förändrade smaksinnet. 

Detta visar ett behov av att kommunicera med äldre om vilka förändringar i smak- och 

luktsinnet som kan ske i samband med åldrandet för att visa på att smakpreferenser därmed är 

individuella. Det är även av vikt att kommunicera med personalen så att de i sin tur får ökad 

förståelse av vikten att erbjuda äldre kryddor på borden och smakförhöjare som färska örter, 

socker eller citronsaft i maten.  

 

5.3.5. Rätt tillagningsmetod framför utökat utbud  

Tidigare studier har visat att äldre anser att det är viktigt att maten är tillagad på rätt sätt samt 

på ett omsorgsfullt sätt (Crogan et al., 2004) vilket även påtalas som viktigt av informanterna i 

denna uppsats. Informanterna påtalar att när det handlar om storkök som lagar mat till många 

människor så är det svårt att få bra kvalitet på maten, vilket dessutom framkom i Wikby och 

Fägerskiölds (2004) studie. Enligt en studie av Sidenvall (2007) så saknade många äldre den 

hemlagade touchen trots att maten var av typen husmanskost som ofta önskas. Något som kan 

kopplas till att kvinnor av den generationen anser att maten ska vara hemlagad och tillagas av 

färska råvaror (Sidenvall et al., 2000) och när informanterna påtalar att det är svårt att tillaga 

denna typ av mat i storkök så uppkom en viss ton av besvikelse. Informanterna önskar att maten 

på boendet ska tillagas på det sätt de själva är vana vid vilket kan tolkas utifrån att en del 

kvinnor av den generationen har en stark koppling till mat och matlagning. Enligt Palacios-

Cena et al. (2013) anser kvinnor att maten ses som ett element av deras personliga identitet då 

de kopplar ihop mat med andra sysslor som att handla, laga och servera maten. Likt Sidenvall 

et al. (2000) talade en del av informanterna i denna uppsats om sitt matintresse kopplat till 

glädjande minnen där de lagade middagar för sin familj eller sina väninnor. Medan andra 

beskrev att matintresset vaknade när de fick man och familj vilket kan tolkas som en känsla av 

plikt. Goffman (2014) talar om allmänna kränkningar av personligheten, något vi menar kan 

kopplas till att kränkningen i detta fall rör en intim del av personliga identiteten. Detta i form 

av att de starka minnena kring hur informanterna själva lagade mat kan uppge en känsla av att 

en del av deras personliga identitet kring matlagningen går förlorad när maten inte längre 

tillagas på detta sätt. Att flytten till ett boende kan medföra en känsla hos de äldre av att bli 

exkluderad från vardagssysslor när andra övertar deras tidigare ansvarsområden är något som 
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även Hoffmann (2008) identifierat. Vidare påtalar Hoffmann (2008) att detta kan ge 

konsekvenser då de äldre kan vilja visa att de vet bättre genom att kritisera köket och att 

personalen i sin tur inte tar emot detta som positiv kommunikation utan att de istället hamnar i 

försvarsställning. Något som kan innebära att en klyfta skapas mellan de äldre och personalen, 

vilket visar på vikten att faktiskt försöka inkludera de äldre i någon form av påverkan eller till 

och med vardagssyssla rörande mat eller matlagning för att se till att de äldre får tillbaka 

känslan av att vara behövd.  
 

5.3.6. Stor betydelse av sociala interaktioner 

En tidigare studie identifierade fenomenet av social interaktion kring måltider som det starkaste 

genomgående temat eftersom att författarna inte ställde någon specifik fråga relaterad till 

behovet av att socialisera sig (Mahadevan et al., 2014). Detta är något som även vi identifierat 

i denna uppsats då informanterna påtalar att det är av stor betydelse med behovet av sociala 

interaktioner utan att vi hade ställt några direkta frågor i förhållande till detta fenomen. Vidare 

visade denna uppsats liknande resultat som Mahadevan et al. (2014), där måltiderna beskrevs 

av de äldre som sociala tillfällen som hade potential att bidra med komfort och reducera känslan 

av att vara deprimerad och ensam. Goffman (2014) beskriver hur varje fas av den intagnas 

dagliga aktivitet sker i omedelbart sällskap av andra människor som alla behandlas på samma 

sätt och är tvungna att göra samma sak tillsammans. Även om så är fallet till viss del på de 

utvalda boendena i denna uppsats så upplevs det hos en del informanter inte vara något som 

stör, istället upplevs det som trevligt och glädjande med sällskap då de anser att det ändå blir 

mycket ensamtid i de egna lägenheterna. Tidigare studier har istället sett att äldre associerar 

måltiderna med en njutning när de äter tillsammans med andra (Sidenvall et al., 2000; 

Mahadevan et al., 2014) vilket även noterades av några informanter i denna uppsats. 

Genomgående i intervjuerna finns ett uttalat behov av social samvaro likt Fischlers (2011) 

definition av “commensality” som en känsla av att äta och dela mat med andra med antagandet 

om en viss grad av beroende eller ömsesidigt engagemang. Därmed anses sociala interaktioner 

mellan de äldre vara av stor betydelse för deras måltidsupplevelse. Andra studier har även visat 

att matintaget ökade i samband med ökat antal sociala interaktioner mellan patienter (Paguet et 

al., 2008) vilket förstärker vikten av den sociala betydelsen av måltider då det kan minska 

risken för undernäring. 

 

5.3.7. Sociala behov är individuella 

Enligt Boulos et al. (2017) kan social isolering förvärras genom försämring av syn, hörsel och 

rörlighet något som lämnar många äldre ätandes i en känsla av ensamhet. Detta var även något 

som identifierades av en del av informanterna i denna uppsats då de beskrev att svårigheter 

som nedsatt hörsel och motoriska svårigheter kan skapa en känsla av ensamhet vid måltiderna. 

Detta stärker Fischlers (2011) definition av “commensality” som både inkluderande och 

exkluderande då äldre, som i detta fall, kanske ofrivilligt väljer att inte delta. Goffman (2014) 

menar att de boende kan utgöra en grupp som ofrivilligt på olika sätt tvingas till kontakt med 

andra gruppmedlemmar som de inte själva har valt vilket därmed kan orsaka en förödmjukande 

upplevelse för dem. Detta belyser därmed en negativ aspekt med att äta tillsammans med andra 

och visar därmed på att sociala behov är individuella, eftersom det finns äldre med exempelvis 

hörselproblem eller motoriska svårigheter som föredrar att äta utan sällskap. Detta påtalas även 

av West et al. (2003) och Livsmedelsverket (2011b) som menar att det är av vikt att äldre ska 

få frihet att själv kunna bestämma om de önskar att äta utan sällskap eller om de önskar att äta 

tillsammans med andra.  
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5.3.8. Synpunkterna når bara vårdpersonalen 

Att ha möjlighet att kunna ge sina synpunkter är ett ämne som väcker känslor hos 

informanterna. Det finns en uppgivenhet men samtidigt en önskan om ett fungerande system 

för synpunkter kring maten och måltiderna. Informanterna upplever att personalen lyssnar på 

vad de har att säga om maten och ibland kontaktar personalen köket men ofta upplever 

informanterna att personalen distanserar sig från att behöva göra något mer åt saken. Särskilt 

med tanke på att personalen överlåter ansvaret åt de äldre då de påtalar att de hellre ska kontakta 

köket själva. Därmed framkom en upplevelse av uppgivenhet i intervjuerna då informanterna 

betonar med besviket tonläge att det inte lönar sig att ge synpunkter eftersom synpunkterna 

bara når personalen. Detta var även något som framkom i Mattsson Sydners (2002) avhandling 

där informanterna kände sig maktlösa i förhållande till den komplexa måltidssituationen. 

Vidare påtalade Mattsson Sydner (2002) att ansvarsfrågan tenderar att skjutas längre ner i 

hierarkin vilket gör att det existerar en “frihet från ansvar” som hon menar beror på en avsaknad 

av tydlig ansvarsfördelning. Goffman (2014) menar att oavsett om en total institution har god 

eller ond kraft så besitter denna institution en typ av makt, vilket kan få konsekvenser i form 

av ett bristande mänskligt samspel mellan exempelvis de boende och vårdpersonal i detta fall. 

Blomstrand och Ehrengren (2016) fann dessutom att det var ett hinder att kökspersonal och 

vårdpersonal arbetade på olika platser och därför var inte personalgrupperna lika benägna att 

ta kontakt med varandra. Detta är en klyfta som även framkommit i denna uppsats i och med 

att informanternas synpunkter endast når vårdpersonalen. En tydligare ansvarsfördelning skulle 

underlätta för att se till att de äldres synpunkter tas i beaktning. 

 

5.3.9. Går inte att påverka redan förutbestämda system 

Under intervjuerna beskriver informanterna situationen utifrån två perspektiv “vi” och “dem”. 

Informanterna ser sig själva som en egen grupp och övrig personal som en annan grupp. I detta 

fall är “dem” främst ett begrepp för köket eller kommunen. Detta kan förklaras med hjälp av 

en del i Goffmans teori. Goffman (2014) beskriver att ibland kan det utvecklas en särskild 

solidaritet inom en avdelning eller enhet där de boende uppfattar sig själva som en 

administrerad enhet och därför har en stark upplevelse av gemensamt öde. Flera gånger 

framhöll informanterna att det inte går att påverka redan förutbestämda system som köket har 

eller att köket inte kan göra något eftersom de måste följa anvisningar från kommunen. Under 

intervjuerna framkom det att det finns två sidor av möjligheten att påverka: den faktiska 

möjligheten att kunna påverka och uppfattningen om möjligheten att kunna påverka. Alltså hur 

de äldre tror att det fungerar i kommunens enhet för offentliga måltider. Denna uppfattning om 

hur det fungerar i kommunen skapar möjligtvis en föreställning om att det inte går att påverka 

någonting överhuvudtaget. Det upplevs finnas, enligt de äldre, en klyfta mellan “vi” och “dem”. 

Detta i sin tur kan bidra till att de äldre inte framför sina synpunkter då de upplever att det inte 

går att påverka redan förutbestämda system. Goffman (2014) poängterar att mänskliga behov 

hos boende behandlas, på totala institutioner, genom en byråkratisk organisation med en 

grundläggande klyfta mellan personal och intagna. Frågan är om särskilda boenden egentligen 

inte klassas som totala institutioner men att de äldre fortfarande lever kvar i den tankegången 

att det finns särskilda ramar och strukturer att förhålla sig till och deras uppfattning är därmed 

att det inte går att påverka maten.  

 

Mattsson Sydner (2002) såg att en enskild individs förändrade behov inte ledde till förändringar 

i redan utformade rutiner men i de fall tillräckligt många individer inom ett boende påtalade ett 

förändrat behov kring mat och måltider så togs ett initiativ till förändringar inom 

organisationen. Om individerna inte vågar eller känner att de kan lyfta sina synpunkter så kan 
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förändrade behov gå behörig personal förbi och därmed uteblir nödvändiga förändringar i 

organisationen. Det kan enligt Goffman (2014) vara ett bevis på försvagad autonomi eftersom 

de äldre upplever att de inte har möjlighet att uttrycka sin förbittring över maten. Detta kan ses 

som en klyfta mellan individen och organisationen. Därmed vill vi belysa vikten av 

kommunikation mellan de äldre och måltidsorganisationer, om hur organisationen fungerar 

samt vikten av att påtala för äldre hur de ska få möjlighet att påverka sin måltidssituation. 

 

5.3.10. Tveksamhet till att vilja påverka 

Informanterna upplever att de har åsikter som de vill förmedla samtidigt som det finns en 

märkbar tveksamhet till att vilja påverka hos några av informanterna. Några påtalar att de vill 

förmedla sina synpunkter eller att de vet att de borde göra det, men de väljer att avstå på grund 

av olika anledningar. En anledning är att en informant inte känner sig tillräckligt stark för att 

göra det. De vill inte heller anses vara retfulla och ytterligare en annan anledning till att avstå 

från att framföra synpunkter är en rädsla för oanade konsekvenser från ledningen. Dessa 

orsaker kan kopplas till Goffmans (2014) beskrivning av de intagna på totala institutioner där 

han menar att de intagna tenderar att känna sig underlägsna, svaga, klandervärda och 

skuldbelastande. Som Garberg och Hedén (2010) skriver är det viktigt att äldre har möjlighet 

att påverka sin egen måltid. Att kunna påverka sin egen måltid stärker dessutom de äldres 

självkänsla och identitet (Nyberg et al., 2014). Att känna att man har möjlighet att påverka 

måltiden är något som informanterna i denna uppsats skulle stärkas av eftersom de själva anser 

sig vara försiktiga och lite rädda. Den privata beteendekulturen är ett sätt att leva och bete sig 

som tas för givet ända tills individen hamnar på en institution och individens privata 

beteendekultur kan inte helt ersättas av den totala institutionens unika kultur (Goffman, 2014). 

Detta är något som kan förklara de skilda förhållningssätten till möjligheterna att påverka 

måltiderna hos informanterna, där några känner sig tveksamma till att kritisera maten eller 

varför några informanter faktiskt vill påtala att de känner sig arga och besvikna när maten inte 

lever upp till de krav som informanterna har. Tveksamheten till att vilja påverka måltiden 

behöver därmed inte endast bero på boendets egen eventuella konvention utan kan även 

påverkas av den privata beteendekulturen (Goffman, 2014).  

 

Kvinnor har länge stått för den största delen av hushållsarbetet i hemmet vilket inkluderar 

matlagning (Boye, 2008). En förklaring till varför de kvinnliga informanterna i denna uppsats 

inte gärna vill vara till besvär och begära mer kan vara att de vet vilket arbete som ligger bakom 

maten och därmed kan det tänkas att de inte vill försvåra arbetet för kökspersonalen heller. 

Män i samma generationer har inte i lika stor utsträckning erfarenhet av att ha det främsta 

ansvaret för maten i hushållet vilket skulle kunna bidra till att det därmed är det lättare för dem 

att påtala sina synpunkter. Vad gäller aspekten av att män skulle kunna ha andra åsikter 

angående att ge sina synpunkter på maten är inte något vi kan uttala oss om då vi enbart 

intervjuat kvinnor i denna uppsats. Dock menar vi att detta kan vara en intressant aspekt för 

framtida forskning för att se om det faktiskt finns skillnader i denna generation av män och 

kvinnor vad gäller möjligheten och förmågan att ge sina synpunkter.  

5.3.11. Får lov att vara tacksam 

De informanter som hade lite större behov av hjälp var väldigt tacksamma för att de bara kunde 

sätta sig vid ett dukat bord och äta. Det faktum att de ansåg att de fick lov att vara tacksamma 

och inte ville begära för mycket kan förklaras med hjälp av Goffmans teorier. Goffman (2014) 

beskriver fyra olika anpassningar som en intagen utvecklar och kan växla emellan. Den tredje 

sortens anpassning som Goffman (2014) beskriver är kolonisering, en anpassningsform där den 

intagne maximerar sin tillfredsställelse utifrån de små möjligheterna av vad som erhålls. Den 
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intagne stänger ute erfarenheterna från livet på utsidan. Denna del av teorin om totala 

institutioner går i linje med resultatet i denna uppsats då uppfattningen hos informanterna är att 

de lärt sig acceptera deras nya situation. Intervjuerna genomsyras av en tacksamhet över maten 

och all hjälp de får på boendet vilket kan tolkas som att de gör det bästa av situationen och 

försöker se positivt. Däremot kan mat som speglar den äldres familjebakgrund spela en viktig 

roll i anpassningen till vårdhemmet (Evans, Crogan & Shulz, 2005) vilket gör detta till en 

upplevd klyfta mellan individen och organisationen då de äldre undviker att framföra sina 

synpunkter som annars skulle kunna bidra till att göra måltidsupplevelsen bättre.  

 

5.4. Resultatdiskussion i relation till tidigare forskning 

 

5.4.1. Bra om maten är varierande 

Precis som i tidigare studier (West et al., 2003; Garberg & Heden, 2010) så är variation av 

maträtter relativt viktigt hos informanterna även i denna uppsats. En informant poängterar att 

maten inte är tillfredsställande när det är för liten variation av maträtter som när kyckling 

serveras tre dagar i veckan. Samtidigt har informanterna förståelse för att maträtter återkommer 

på menyn då de nämner att så var det även när de själva lagade mat. Detta går i linje med en 

studie av Sidenvall et al. (2000) där det framkom att de vardagliga måltiderna oftast planeras 

utifrån vad kvinnorna normalt lagade, efter traditioner och baserat på vad de hade hemma, 

vilket gör att maträtter tenderar att upprepas.  

 

5.5. Uppsatsens resultat i relation till kostvetarproffesionen 

Som färdigutbildad kostvetare kan ett framtida yrke som exempelvis kostchef innebära att 

ansvara för mat och måltider för äldre i särskilda boenden. Då undernäring förekommer i stor 

utsträckning hos äldre i särskilda boenden så är det av stor vikt att undersöka vilka faktorer 

som kan bidra till att risken för undernäring minskar. Därmed anser vi att denna uppsats är av 

betydelse då resultatet kan möjliggöra att olika yrkesprofessioner som arbetar med mat och 

måltider för äldre lägger fokus på vad de äldre upplever är av vikt för att få en positiv 

måltidsupplevelse.  

 

5.6. Förslag till vidare forskning 

Då denna uppsats enbart bestod av kvinnor kan det finnas ytterligare intresse av att inkludera 

män i en liknande kvalitativ undersökning för att se om det kan finnas några likheter eller 

skillnader om hur män och kvinnor upplever måltiderna. Vidare kan det vara av intresse att 

dessutom inkludera menyplanerarnas perspektiv för att se om det finns några likheter och 

skillnader mellan de äldre och menyplanerarna, för att i framtiden möjliggöra att 

menyplanerare lägger fokus på vad äldre upplever är av betydelse.   
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6. SLUTSATS 
De faktorer som har betydelse för informanternas måltidsupplevelse är att maten tillagas på 

“rätt” sätt, möjligheter till sociala interaktioner samt att hänsyn tas till preferenser, traditioner 

och matkulturella smaksättningar. Att resultatet visar på individuella smakpreferenser stärker 

behovet av anpassade individuella lösningar för äldre som till exempel anpassade rätter för de 

med nedsatt smaksinne och de med känslighet för stark mat. En tveksamhet till att vilja påverka 

framkom hos informanterna som inte vill anses vara retfulla och belasta personalen eller att de 

upplevde en rädsla för oanade konsekvenser. Trots detta är möjligheten att påverka av stor 

betydelse för informanternas tillfredsställelse med måltiderna, men det framkom en upplevelse 

av uppgivenhet i förhållande till detta. Detta visar på vikten av kommunikation mellan 

måltidsorganisationer och de äldre om att påtala att möjligheten finns för äldre att ge deras 

synpunkter och belysa hur de kan gå tillväga. Detta för att säkerställa att de äldre inte upplever 

sig själva som en börda då det särskilda boendet är deras hem och att måltiden ska vara en 

tillfredställande upplevelse.  
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Bilaga 1: Arbetsfördelning 
 

I denna bilaga presenteras hur arbetet med uppsatsen fördelats mellan uppsatsförfattarna.  

 

● Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 
● Litteratursökning: 50/50 
● Datainsamling: 50/50 
● Analys: 50/50 
● Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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Bilaga 2: Frågeguide 
 

Matens betydelse  

- Vad är det bästa med måltiderna?  
- Vad är mindre bra med måltiderna?  
- Vill du berätta vilka faktorer som du upplever är viktiga för att du ska få en bra 

måltidsupplevelse?  
- Vad betyder måltiderna för dig här på äldreboendet?  
- Vilka aspekter tycker du är viktiga för att du ska känna aptit och matlust? 
- Har du eller har du haft ett matintresse?  

 

Matvanor  

- Kan du berätta om maten ni åt när du var liten?  
- Alternativt: Har du något speciellt minne som du kommer ihåg från förr som 

är kopplat till mat eller måltider? 
- Kan du berätta om vilka matvanor du har haft som vuxen? 
- Upplever du att dina matvanor har förändrats om du jämför vad du åt som barn och 

senare som vuxen och isåfall på vilket vis de har förändrats? 
 

Preferenser 

- Vilken slags mat tycker du om? 
- Om de svarar husmanskost → Kan du beskriva vad husmanskost är för dig? 

- Är det någon maträtt som du speciellt tycker om?  
- Är det någon maträtt som du inte tycker om? 
- Hur är maten här på boendet jämfört med den mat du åt när du bodde hemma? 

- Har det någon betydelse för dig att maten du äter här liknar den du har ätit 

hemma i ditt eget hushåll? 
 

 

Variation och utbud i matsedeln 

- Hur tänker/vad tycker du om variationen av maträtter här på ditt boende?  
- Vilken betydelse har det för dig att det erbjuds en varierad meny? 
- Vad tycker du om utbudet som serveras? 
- Upplever du att det är ett tillräckligt utbud av maträtter att välja på? 
- Hur bestäms det vilken maträtt du ska äta? 
- Kan du beskriva hur ditt önskescenario skulle vara vad gäller maten och måltiderna 

här på äldreboendet? 
 

 

Möjlighet att påverka utbud i matsedeln  

- Hur gör du om du vill påverka den mat som serveras? 
- Känner du att du kan påverka maten som serveras?  
- Upplever du att personalen lyssnar på dina synpunkter och för dem vidare? 

- Kan du ge exempel på någon gång när du har tyckt till om utbudet?  
- Vilket bemötande fick du då? 
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Stödfrågor  
Hur tänker du om det  

Kan du utveckla/beskriva  

Du nämnde att... 

Kan du berätta mer om  

Hur ser du på det  

Har jag förstått det rätt om du menar att 

Vad är det som är viktigt  

Tycker du att det finns 

Hur påverkar det dig  

Hur skulle du vilja att det var  

Kan du ge något exempel 

Vi skulle nu vilja byta tema 

Sammanfattningsvis har vi berört detta.. är det något mer du skulle vilja tillägga 
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Bilaga 3: Följebrev 
 

En uppsats om äldre inom särskilda boenden och deras måltidsupplevelse  

 

Hej! 

Inbjudan till dig som vill delta i en studie som handlar om mat och måltider 

inom särskilt boende. Vi är två studenter från kostvetarprogrammet i Uppsala 

som skriver ett examensarbete där syftet är att intervjua frivilliga äldre i 

särskilda boenden om vilka faktorer som är av betydelse för måltidsupplevelsen.  

 

Studien kommer att genomföras på ditt boende vid en passande tid och bestå av 

enskilda intervjuer där vi kommer att ställa en del frågor. Intervjun beräknas att 

ta upp till 45 minuter beroende på hur mycket du vill delge. Intervjun kommer 

att spelas in och informationen kommer sedan inmatas i en dator som enbart vi 

författare har tillgång till. I examensarbetet kommer det inte att framgå vem vi 

har intervjuat. All personlig information vi får av dig kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att 

uppge en anledning till varför du vill avbryta.  

 

Studien kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid Uppsala 

Universitet och studiens resultat kan komma att vara av vikt för framtida 

forskning samt vara av betydelse för måltidsorganisationer.  

 

Om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor angående studien 

så är du välkommen att kontakta oss senast tisdag 18 april 

 

Med vänliga hälsningar/ Sofia och Emma  
 

 

Sofia Hellsten    Emma Bjurling  

070 544 26 66    076 427 28 84 

sofia.hellsten@hotmail.se  emma.bjurling@hotmail.com 

 

Handledare: Margaretha Nydahl  

margaretha.nydahl@ikv.uu.se 
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Bilaga 4: Informerat samtycke 

 

-Jag bekräftar att jag fått skriftlig samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är 

helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta 

mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag 

tagit del av och att insamlad data om mig förvaras och hanteras 

elektroniskt endast av studieansvariga.  

-Jag ger mitt godkännande till att det jag bidrar med under intervjun 

kommer att spelas in för att sedan kunna användas i studiens resultat. 

-Jag är medveten om att jag kan meddela studieansvariga om det är något 

material under intervjun jag inte vill ska användas i studiens resultat.  
 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum Informantens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………… 

Informantens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 

 

 

 

Undertecknade har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående informant samt 

erhållit informantens samtycke. Informanten har även fått en kopia av detta dokument. 
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