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SAMMANFATTNING 

 
Introduktion 
För att främja god livskvalitet, minska prevalensen av kostrelaterade sjukdomar samt öka 
äldres möjlighet att bo kvar i hemmet är det av vikt att ta hänsyn till målgruppens olika 
förutsättningar vid förmedling av kostråd. 
Syfte 
Syftet var att undersöka hemmaboende äldres kännedom om Livsmedelsverkets kostråd samt 
målgruppens självskattade intag av livsmedel i relation till dessa. 
Metod och material 
En kvantitativ enkät med fasta svarsalternativ användes, denna distribuerades genom 
pensionärsföreningar i Uppsala län. Respondenterna var 65+ och hemmaboende. 
Databearbetning utfördes i SPSS.  
Resultat 
110 enkätsvar erhölls, de flesta respondenter (86,5%) var “yngre äldre” (65-79 år). 
Kännedomen om Livsmedelsverkets kostråd var “något låg” och den främsta 
informationskällan för kostråd var familj/vänner  (25,7%). Majoriteten (84,6%) uppgav ett 
frukt- och grönsaksintag av en-två portioner per dag. Cirka hälften (47,7%) uppgav ett fisk- 
och skaldjursintag av två-tre måltider i veckan, och intaget av rött kött och chark uppgavs av 
majoriteten (90,8%) bestå av fyra huvudmåltider eller färre per vecka. Övervägande del 
(69,3%) uppgav att de valde lättare mjölk. Majoriteten (66,6%) uppgav att de valde flytande 
matfetter till matlagning. 
Slutsats 
Kännedomen om Livsmedelsverket kostråd är otillräcklig vilket kan vara en följd av att få 
uppgav Livsmedelsverket som främsta informationskälla för kostråd. Majoriteten uppgav ett 
frukt och grönsaksintag under rekommendationen och ett intag av rött kött och chark, fisk 
och skaldjur, typ av mjölk samt fett till matlagning i enlighet med kostråden. 
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ABSTRACT 

 
Introduction 
To promote a good lifequality and reduce prevalence of diet-related diseases it´s important to 
consider the different needs of elderly when providing dietary advice. 
Aim 
The aim was to investigate home-living elderly's knowledge of the National Food Agencies 
dietary advice and their self-assessed intake of food in relation to these. 
Method and material 
A quantitative questionnaire with fixed response options was used, distributed through 
retirement associations in Uppsala County. Respondents were 65+ and home-living. Data 
processing were performed in SPSS. 
Results 
110 questionnaires were obtained, most respondents (86,5%) were "younger elderly" (65-79 
years). The knowledge about the National Food Agencies dietary advice  was "somewhat 
low" and the main source for dietary advice was family/friends (25.7%). The majority 
(84.6%)  reported an intake of one-two servings of fruit  per day. Approximately half (47.7%) 
reported a fish and shellfish intake of two-three meals a week, and the cured-and  red meat 
consumption was reported by the majority (90.8%) of four meals or less per week. The 
majority (69.3%) reported that they chose lighter milk and (66.6%) stated that they chose 
liquid cooking fats. 
Conclusion 
The knowledge about the National Food Agencies dietary advice  is insufficient, which may 
be a consequence of that few respondents turn to the National Food Agencies  for dietary 
advice. The majority stated a fruit and vegetable intake under the recommendation and a 
intake of cured- and  red meat, seafood, type of milk and fat for cooking according to the 
dietary advice.  
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1 Introduktion  
Sverige har en hög medellivslängd som år 2016 uppgick till 84 år för kvinnor och 81 år för 
män (Statistiska centralbyrån, 2017a). På grund av den goda hälsoutveckling som råder 
beräknas medellivslängden år 2050 uppgå till 86,3 år för kvinnor och 83,8 år för män 
(Abrahamsson, Hörnell & Ekblad, 2013; Faxén Irving, Karlström, & Rothenberg, 2010). 
Individer som nått 65 års ålder kan idag förvänta sig att leva i ytterligare 20 år (Statistiska 
centralbyrån, 2017b) och i och med att antalet friska levnadsår har ökat fortsätter allt fler att 
vara hemmaboende, leva ett aktivt liv och ha en relativt hög livskvalitet trots hög ålder 
(Lennartsson & Heimerson, 2012).  
 
En människas livscykel kan delas in i barndom, vuxenliv och ålderdom. I takt med att 
befolkningen lever längre blir perioden ålderdom allt längre och skillnaderna inom gruppen 
blir större, vilket innebär att det kan finnas ett behov att dela upp denna grupp ytterligare. 
Den äldre befolkningen kan därav delas in i olika så kallade “åldrar”. Första åldern innefattar 
uppväxt och utbildning medan andra åldern präglas av arbetsliv och familj. Den tredje åldern 
representerar ofta en relativt aktiv pensionärstillvaro med ekonomisk trygghet och hög grad 
av autonomi, medan den fjärde åldern ofta präglas av olika former av funktionsnedsättning 
och sjukdom som begränsar personens tillvaro nämnvärt (Laslett, 1987). Den tredje- 
respektive fjärde åldern kan liknas vid Socialstyrelsens tidigare indelning av äldre i grupperna 
“yngre äldre” och “äldre äldre”. Enligt N.Bjurström (personlig kommunikation, 5 juni, 2017) 
nyttjas inte denna indelning längre av Socialstyrelsen på grund av att de, istället för att 
kategorisera de äldre, arbetar för att i största möjliga mån se till individen. Indelningen av 
äldre i grupperna “yngre äldre” och “äldre äldre” nyttjas i en mängd studier (Christensen, 
Doblhammer, Rau & Vaupel, 2009; Faxén Irving et al., 2010; Nydahl, 2015) och i denna 
uppsats kommer indelningen användas för att belysa möjliga skillnader inom gruppen äldre. 
Gruppen “yngre äldre” innefattar i detta fall åldrarna 65-79 år och “äldre äldre”  ≥ 80 år 
(Faxén Irving et al., 2010). Att äldre är en heterogen grupp tydliggörs genom dessa 
indelningar och heterogeniteten konkretiseras ytterligare i och med de stora hälsoskillnader 
som råder inom gruppen, såväl fysiskt som psykiskt (Nydahl, 2015; Engelheart & Akner, 
2015; Faxén Irving et al., 2010).     

1.1 Kostrelaterade sjukdomar hos en åldrande befolkning 
Trots att kroppens energibehov minskar med ökad ålder, kräver äldre lika mycket näring som 
yngre åldersgrupper. På grund av detta är det av stor vikt att målgruppen äter en kost med ett 
högt näringsvärde i förhållande till dess energiinnehåll (Lennartsson & Heimerson, 2012). 
Äldre anses vara i riskzonen gällande nutritionella sjukdomar (Abrahamsson et al., 2013) och 
malnutrition är ett vanligt problem bland äldre (Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen 
& Ek, 2009a; Ahmed & Haboubi, 2010; Villareal, Apovian, Kushner & Klein, 2005). 
Benämningen används ofta i samband med undernäring men inkulderar även övervikt och 
fetma. Malnutrition innefattar således både brist på spårämnen, vitaminer, proteiner och 
energi samt överintag och obalans mellan kostens energi- och näringsinnehåll (Abrahamsson 
et al., 2013; Chen, Bai, Huang & Tang, 2007). Ett adekvat näringsintag är viktigt för det 
allmänna hälsotillståndet, den funktionella förmågan samt det känslomässiga välbefinnandet 
(Pirlich & Lochs, 2001; Chen et al., 2007). Malnutrition associeras med minskad 
funktionsförmåga, muskelfunktion och benmassa samtidigt som det påverkar immunsystemet 
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negativt (Ahmed & Haboubi, 2010). Malnutrition hos hemmaboende äldre är ofta obemärkt 
och därav obehandlad, vilket resulterar i en försämrad självförsörjning som leder till en ökad 
risk för institutionalisering och ökade behandlingskostnader (Kozakova & Zelenikova, 2014). 
Att förebygga malnutrition hos äldre är en utmaning och det är viktigt att arbeta med de 
faktorer som senare kan komma att påverka äldres näringsstatus, däribland att nå ut med 
relevanta kostråd till målgruppen (Johansson, Sidenvall, Malmberg & Christensson, 2009b) 
 
Det finns många orsaker till att malnutrition är utbrett i denna åldersgrupp. Gällande 
undernäring uppstår det, för äldre, nutritionella utmaningar i och med att aptiten och energin 
ofta minskar med stigande ålder (Fralic & Griffin, 2001). Detta kan i sin tur leda till mindre 
portioner, färre mellanmål mellan huvudmålen och att mättnadskänslan uppstår snabbare 
efter en måltid i jämförelse med yngre åldersgrupper. Detta kan vara en förklaring till att det 
genomsnittliga intaget av mat minskar med upp till 30 procent mellan åldrarna 20-80 år 
(Ahmed & Haboubi, 2010). År 2009 var förekomsten av undernäring bland hemmaboende 
äldre cirka 14,5 procent vilket understryker vikten av att förhindra utveckling av tillståndet då 
det, i längden, leder till ett ökat beroende och behov av institutionsvård (Johansson et al., 
2009b). Åldrande förknippas med försämring av en mängd fysiologiska funktioner som kan 
påverka näringsintaget där ibland en minskad kroppsmassa, fördröjd magtömning samt 
försämrat lukt- och smaksinne (Ahmed & Haboubi, 2010). Äldre personer tenderar även att 
insjukna oftare än yngre åldersgrupper och såväl fysiska som psykiska sjukdomar kan leda 
till ett minskat näringsintag. Minskad fysisk aktivitet och kognitiv förmåga, depression samt 
ensamhet kan påverka människans förmåga att bereda mat och viljan att äta (Pirlich & Lochs, 
2001; Nydahl, 2015). Åldrande är således inte orsaken till ett försämrat näringsintag utan de 
olika faktorerna som nämnts ovan bidrar tillsammans till att energi- och näringsintaget blir 
begränsat, vilket i sin tur leder till en förhöjd risk för undernäring (Nydahl, 2015). Detta kan 
ses som en ond spiral där följderna av åldrande leder till ett minskat näringsintag som i sin tur 
leder till svaghet, minskad funktionsrörlighet, ökat behov av hälso-och sjukvården samt 
minskad livskvalitet (Locher, Roth, Ritchie, Cox, Sawyer, Bodner & Allman, 2007; Ritchie, 
Locher, Roth, McVie, Sawyer & Allman, 2008).  
 
Åldrande är förknippat med en minskad energiförbrukning och kan, när det sammanfaller 
med ett högt energiintag, leda till att övervikt eller fetma utvecklas. Prevalensen av övervikt 
hos äldre ökar och en studie som gjorts på svenska ålderdomshem visar att förekomsten av 
övervikt är ett frekvent problem (Westergren, Lindholm, Axelsson & Ulander, 2008). Mer än 
hälften av alla människor i Sverige över 65 år är överviktiga, vilket dels kan bero på att 
möjligheten att ta hand om sin personliga hälsa och att ha en hälsosam livsstil blir allt svårare 
med stigande ålder (Lennartsson & Heimerson, 2012). Övervikt är en riskfaktor för äldres 
hälsa och kan relateras till en mängd negativa hälsoproblem såsom en ökad risk för diabetes, 
artrit och stroke (Villareal et al., 2005). Metabola syndromet (MetS) är ett utbrett 
folkhälsoproblem och ett samlingsnamn för en mängd riskfaktorer, som till stor del är 
åldersrelaterade och kan leda till typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar samt äventyra äldres 
livskvalitet. Övervikt och fetma, speciellt bukfetma, är en av de riskfaktorer som kan öka 
risken för MetS (Risérus, Andersson, Hambraeus & Johansson, 2013; Johari & Shahar, 2014; 
Yu, Lin, Haas, Franco, Rennie & Li, 2009; Misra 2002). Det är i dagsläget fastställt att 
syndromet med största sannolikhet är livsstilsrelaterat och att människors kostmönster är en 
betydande faktor för utveckling av MetS (Risérus et al., 2013; Freire, Cardoso, Gimeno & 
Ferreira, 2005; Roberts, Vaziri, Liang & Barnard, 2001). De livsmedel som förknippas med 
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en minskad risk att utveckla syndromet och som även hjälper tillfrisknandet från MetS ingår 
i, och baseras på, rådande näringsrekommendationer (Risérus et al., 2013).  

1.2 Måltidssituation 
En omständighet vilken influerar såväl äldres aptit som motivation till att laga hälsosam kost 
är individens måltidssituation, exempelvis om hen är ensamboende alternativt nybliven änka 
eller änkling (Abrahamsson et al., 2013; Edfors & Westergren, 2012). Mat anses vara en 
viktig faktor som skapar samvaro mellan människor och måltiden fungerar som en social 
enhet som regelbundet förenar individer (Holm, 2012). En social samvaro vid måltiden har 
positiv inverkan på aptiten och mängden mat som konsumeras påverkas även av hur väl man 
känner sitt bordssällskap (Kofod, 2012). Då många äldre lever sina sista år ensamma 
påverkas dess näringsintag negativt på grund av försämrade matvanor (Nydahl, 2015). Det 
har uppmärksammats att äldre som lever ensamma och äter majoriteten av sina måltider i 
ensamhet äter mindre mat och mindre varierat än de som äter i sällskap av andra personer. En 
orsak till detta kan vara att äldre saknar drivkraft till att laga varierad och hälsosam mat när 
hen inte ska dela maten med andra (Dean, Raats, Grunert & Lumbers, 2009).  

    
Äldres förmåga och vilja att laga mat påverkas ofta av olika livsförändringar. Exempelvis den 
stress som kan uppstå vid förlust av en närstående kan bidra till en ökad risk för malnutrition. 
Det har fastställts att män och kvinnor hanterar dessa nya levnadsförhållanden på olika sätt. 
På grund av att det ofta är kvinnan i hushållet som ansvarar för maten leder detta till att män, 
efter hustruns död, ställs inför en stor utmaning gällande sitt kostintag. Änklingars 
försämrade intag kan därför beror på dåliga matlagningskunskaper. Kvinnor har snarare 
svårigheter att hitta motivation till att laga mat enbart till sig själva. Änkor förenklar därför 
ofta sin matlagning och sitt ätande vilket leder till färre kokade måltider och färre mellanmål 
(Edfors & Westergren, 2012; Mattsson Sydner, Sidenvall, Fjellström, Raats & Lumbers, 
2007). En gemensam faktor som påverkar såväl änkor som änklingars näringsintag negativt 
är avsaknaden av de sociala samspelet kopplat till mat så som inköp av maten, förberedelser 
av maten och intaget av maten i sällskap (Fjellström, Starkenberg, Wesslén, Tysén-Bäckström 
& Faxén Irving, 2010).   

1.3 Hälsofrämjande arbete  
Som kan utläsas av texten ovan är malnutrition en av huvudorsakerna till försämrad hälsa och 
livskvalitet hos äldre (European Commission, 2014). För att motverka detta är det viktigt med 
kunskap om äldres näringsstatus i arbetet med ett hälsosamt åldrande (Ahmed & Haboubi, 
2010; Gariballa, 2004). Hälsofrämjande interventioner har visats ha positiva effekter på 
hemmaboende äldre (Keller, 2006; Roy & Payette, 2006). Genom att främja god matvanor 
kan både hälsotillstånd och livskvalitet hos äldre förbättras samtidigt som kostnader för 
hälsovård kan minska (Lee, Lee & Ko, 2006; Beattie, Whitelaw, Mettler & Turner, 2003). En 
god kosthållning är en stor del av en hälsosam livsstil och verkar hälsofrämjande under hela 
livscykeln. För äldre kan det leda till att de får behålla sin självständighet och ge en förbättrad 
livskvalitet samt öka chanserna att kunna bo hemma längre tid (Denny, 2008; Haveman-Nies, 
Groot, Burema, Amorim Cruz, Osler, Staveren, 2002). Problemet med att nå ut med 
hälsofrämjande insatser är att det vanligtvis är de som redan är väl insatta och intresserade av 
hälsosam kost som uppvisar intresse (Nydahl, Jacobsson, Lindblom & Marklinder, 2012). På 
grund av detta bör fokus vid hälsofrämjande arbete vara att nå ut till försummade grupper, 
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däribland hemmaboende äldre. För bästa utfall bör det hälsofrämjande arbetet riktas mot att 
förbättra olika målgruppers  kunskaper och beteendeförändringar relaterat till hälsa och 
hälsosam kost (Nydahl et al., 2012). Att ha en förståelse för den påverkan som olika 
livsstilsrelaterade hälsofaktorer har hos äldre är även viktigt för att förbättra det långsiktiga 
hälsoutfallet (Pronk, Anderson, Crain, Martinson, O'Connor, Sherwood & Whitebird, 2004).  
 
Gällande hälsofrämjande arbete i Sverige har Livsmedelsverket (Lilja, Stevén & Sundberg, 
2014) bland annat under år 2014 i samverkan med Socialstyrelsen arbetat med att gå igenom 
och granska utförda studier och projekt gällande måltidskvalitet på äldreboenden. I och med 
den vetskap som uppkommit kring måltidens betydelse för äldres hälsa har största del av det 
politiska och mediala fokuset riktas mot äldreomsorgsmåltiden. Projekt har genomförts för att 
höja måltidens kvalitet och informationssatsningar har gjorts och kommer att göras på mat, 
måltider och nutrition inom äldreomsorgen. Livsmedelsverket uppmärksammar dock att det 
finns mycket att vinna på tidigt hälsofrämjande insatser riktade mot hemmaboende äldre då 
det för dessa inte finns någon som säkerställer att de får i sig den näring som behövs (Lilja et 
al., 2014).  

1.4 Hälsokommunikation  
Människans inställning till hälsosam kost påverkas av en rad olika individuella och kollektiva 
faktorer. Individuella faktorer innefattar exempelvis ålder, kön, utbildning, fysisk- och 
psykisk hälsa, livsstil, kunskap, attityder, övertygelser, beteenden och andra påverkande 
faktorer som inkomst, social status och kultur. Kollektiva faktorer som påverkar valet av 
livsmedel är exempelvis graden av förståelse för livsmedelsetiketter, livsmedelsbutiker med 
lämplig butiksmiljö, marknadsföring kring hälsosam kost och adekvat information kring goda 
kostvanor (Payette & Shatenstein, 2005; Pronk et al., 2004). Äldres näringsintag påverkas 
påtagligt av deras hälsotillstånd, biologiska förändringar i samband med åldrande och 
funktionella förmågor. Även familjära-, sociala-  och ekonomiska faktorer spelar en 
avgörande roll (Fralic & Griffin, 2001). Att ha kunskap kring näringsriktig mat och dess 
påverkan på människors hälsa samt att vara medveten om hur matvanor, sjukdom och hälsa 
hör ihop är en betydande faktor för att hemmaboende äldre ska välja, och konsumera 
hälsosam kost (De Almeida, Graca, Afonso, Kearney, Gibney, 2001). För att kunna göra 
medvetna livsmedelsval är det grundläggande att få enhetliga hälsobudskap från experter. 
Motstridiga hälsobudskap upplevs ofta som ett hinder och gör det svårt för konsumenter att 
veta vilka livsmedelsval de bör göra (Greaney, Lees, Greene & Clark, 2004; Payette & 
Shatenstein, 2005). 

 
Det finns ett intresse bland äldre att äta hälsosamt men de kan uppfatta det som problematiskt 
att sortera bland all information och förstå den bakomliggande forskning som lagt grunden 
för olika rekommendationer (Lundkvist, Fjellström, Sidenvall, Lumbers & Raats, 2010). Då 
stor del av den information som förmedlas från olika källor kan vara motsägelsefull tenderar 
konsumenter att bli förvirrade angående vilka egenskaper i maten som är hälsosamma 
respektive skadliga. Att äta hälsosamt på en daglig basis innebär många beslut och det har 
visat sig att äldres sätt att tolka kostråd varierar beroende på deras personliga tolkning och 
anpassning av budskapen så att de ska passa in i deras dagliga liv (Lundkvist et al., 2010). 
Människor tenderar att kategorisera mat som antingen bra eller dålig, utan att överväga det 
faktum att det spelar in hur ofta ett livsmedel konsumeras, mängden “bra” eller “dåliga” 
ingredienser som ett livsmedel innehåller samt att det även kan ha positiva nutritionella 
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egenskaper (Oakes & Slotterback, 2005). Att kategorisera livsmedel på detta sätt är 
problematiskt då människor har benägenhet att tro att alla livsmedel innehållande salt, socker 
och fett är skadligt i vilka mängder som helst och att personer, genom att äta dessa livsmedel, 
får de “ohälsosamma” kvaliteter som livsmedlet har oavsett mängd (Lundkvist et al., 2010). 
Att förstå hur äldre agerar för att äta hälsosamt, exempelvis att de tenderar att kategorisera 
livsmedel som “bra” och “dåligt” och förenkla livsmedels innebörd med syfte att känna sig 
bekväma med sina livsmedelsval, är viktigt för ett framgångsrikt hälsoarbete. På grund av 
detta bör även arbetet med att stödja äldre i sina kostval ta hänsyn till målgruppens 
sammanhang och vara medveten om variationen i deras tankar kring hälsosam kost 
(Lundkvist et al., 2010).  

1.5 Livsmedelsverkets kostråd  
“Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till uppgift att i 
konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra 
matvanor” (SFS 2009:1426). I denna uppsats kommer endast Livsmedelsverkets arbete med 
att förmedla kunskap kring bra matvanor via kostråd på befolkningsnivå att beröras. Målet 
med dessa råd är att inspirera till en hälsosam kosthållning och livsstil (Enghardt Barbieri, 
2013). I en förtroendemätning år 2011 tillfrågades konsumenter om deras kännedom kring 
Livsmedelsverkets kostråd. I gruppen 65+ uppgav 16 procent av respondenterna att de aldrig 
hört talas om råden, 34 procent uppgav att de hört talas om råden men inte känner till dem så 
väl, 31 procent uppgav att de känner till råden men ej använder dem och 16 procent uppgav 
att de kände till råden och använder dem (Enghardt Barbieri, 2013). 
 
År 2015 kom Livsmedelsverket ut med nya kostråd, som grundats på de Nordiska 
Näringsrekommendationerna (2012), NNR. Kostråden kan beskrivas som en översättning och 
konkretisering av NNRs (2012) näringsrekommendationer till livsmedelsbaserade råd 
(Enghardt Barbieri, 2013). Råden fokuserar på hållbara matvanor, med betoning på ett ökat 
intag av livsmedel från växtriket och minskat intag av livsmedel från djurriket, lagom stora 
portioner samt fysisk aktivitet (Livsmedelsverket , 2016). Dessa råd gäller för såväl äldre som 
för vuxna i allmänhet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Kostråden kan sammanfattas med att 
personer bör äta mer grönsaker, frukt och bär, minst 500 gram om dagen. Fisk och skaldjur 
bör konsumeras 2-3 gånger i veckan och varieras mellan feta och magra sorter. Svenska 
konsumenter uppmanas att byta det vita mjölet mot fullkorn där en lagom mängd beskrivs 
som ca 70 gram för kvinnor och 90 gram för män. Matfetter som rapsolja och flytande 
matfetter bör användas till matlagning och hälsosamma smörgåsfetter rekommenderas. 
Gällande mejeriprodukter rekommenderas magra sorter. Ett minskat intag av rött kött och 
chark rekommenderas och uppmaningen är att intag av dessa livsmedel bör begränsas till 500 
gram per vecka. Intag av salt, socker och alkohol bör även begränsas (Livsmedelsverket , 
2017a). I kostundersökningen Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012), vilken genomfördes i 
Sverige av Livsmedelsverket år 2010-2011, framgick det att svenskarnas kostvanor överlag 
var bristfälliga då intaget av bland annat frukt och grönsaker var lågt och intaget av 
exempelvis mättat fett var över rekommendationen. Positivt var att en majoritet väljer 
flytande matfetter till matlagning och att intaget av frukt och grönsaker hade ökat sedan 
tidigare undersökningar. Resultatet visade även att matvanor varierade med ålder där äldre 
valde mer traditionell mat så som potatis, frukt och kaffebröd. Äldre deltagare, 65-80 år, 
visade sig ha en näringstätare kost än yngre där de åt ungefär dubblet så mycket fisk och 

9 



 

skaldjur, mer frukt och grönsaker samt mindre mättat fett. Personer över 65 år visade sig även 
ha ett lägre energi-och näringsintag än yngre (Livsmedelsverket, 2012).  
  
Hittills har forskning huvudsakligen fokuseras på näring och näringsintag för äldre inom 
omsorgen och betydligt mindre undersökningar har gjorts på hemmaboende äldre (Kofod, 
2012). På grund av de stora skillnader i nutritionsstatus som råder inom gruppen äldre som 
leder till att såväl undervikt som övervikt är en risk ( Lennartsson & Heimerson, 2012), är det 
av största vikt att förmedla kunskap kring det som påverkar äldre människors matval. Äldres 
kost, oavsett om personen i fråga är undernärd eller överviktig, påverkar uppkomsten av 
sjukdom och dess allvarlighetsgrad (Kennedy, Ohls, Carlson & Fleming, 1995). Det är av 
största vikt att arbeta för att främja hälsosamma kostvanor hos äldre, speciellt för de som är 
hemmaboende och ansvarar för sin egen kost utan assistans från omsorgen (Kennedy et al., 
1995).  

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hemmaboende äldres kännedom om 
Livsmedelverkets allmänna kostråd samt målgruppens självskattade intag av livsmedel i 
relation till dessa. 

2.1 Frågeställningar  
● I vilken utsträckning känner hemmaboende äldre till Livsmedelsverkets allmänna 

kostråd? 
● Hur ser det självskattade intaget av frukt och grönsaker, rött kött och chark, fisk och 

skaldjur, mejeriprodukter samt matfetter ut bland äldre samt i undegrupperna ”yngre 
äldre” (65-79 år) och ”äldre äldre” ( ≥ 80 år)? 

● Hur ser det självskattade intaget av frukt och grönsaker, rött kött och chark, fisk och 
skaldjur, mejeriprodukter samt matfetter ut bland hemmaboende äldre som äter de 
flesta måltider ensam och de som äter de flesta måltiderna med en eller flera 
personer?  

● Vilken informationskälla för kostråd använder de hemmaboende äldre främst? 

3 Material och metod  
Forskningsstrategi, forskningsdesign och metod måste anpassas efter studiens specifika 
problemformulering eller syfte. För att besvara syftet i denna studie valdes en kvantitativ 
metod i form av en tvärsnittsstudie (Bryman, 2011).  

3.1 Urval  
Det urval som nyttjats är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet styrs av 
tillgänglighet och personliga kontakter (Bryman, 2011). Inklusionskriterier för den aktuella 
studien var att respondenterna skulle vara ≥ 65 år, behärska det svenska språket nog för att 
kunna besvara enkäten, vara hemmaboende samt tillräckligt friska för att klara sin egen 
måltidssituation. Personer med någon form av funktionsnedsättning som hindrade dem från 
att skriftligt kunna besvara enkäten exkluderades. Antalet respondenter uppgick till totalt 110 
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(n=110). Respondenter som ej angett ålder samt de som angett en ålder <65 räknades som 
externt bortfall. För att nå ett stort antal respondenter som sannolikt skulle överensstämma 
med inklusionskriterierna och för att erhålla en sociodemografisk bredd på respondenter, 
kontaktades en rad olika pensionärsorganisationer i Uppsala län. Majoriteten av enkäterna 
förmedlades genom Pensionärernas riksorganisation, PRO, och Sveriges pensionärsförbund, 
SPF, i Uppsala län. Personliga kontakter nyttjades även för att nå andra respondenter i 
Uppsala län samt i Gällivare kommun.  

3.2 Etiska överväganden  
För att fånga respondenternas intresse och vilja att besvara enkäten är det viktigt att omslaget 
utstrålar förtroende och att det är tydligt vem den riktar sig till, vad syftet är och vem 
avsändaren är (Hagevi & Viscovi, 2016). För att förmedla enkätens syfte och sammanhang 
samt beskriva den aktuella målgruppen och de forskningsetiska grundprinciperna, 
konstruerades en kombinerad framsida och följebrev (Bilaga 1). Nedan beskrivs det som 
övervägts i enlighet med det forskningsetiska grundprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002). I 
överensstämmelse med informationskravet informerades deltagarna om undersökningens 
syfte samt de moment som ingick i studien. Information gavs även gällande det frivilliga 
deltagandet och att respondenterna hade rätt att hoppa av om de så önskade. Gällande 
samtyckeskravet är det av vikt att respondenter själva bestämmer över sin medverkan. 
Respondenterna i denna undersökning var vuxna och kunde själva ge samtycke till sin 
medverkan. Hänsyn i denna grupp togs gällande kognitiv reduktion i form av demens eller 
liknande sjukdomstillstånd. I enlighet med konfidentialitetskravet behandlades information 
om respondenter med största möjliga konfidentialitet. Enkäten var anonym och i enlighet 
med nyttjandekravet användes de uppgifter som samlades in i denna studie endast till 
forskningsändamålet. 

3.3 Enkät  
Enkäten som nyttjas i denna undersökning (Bilaga 2) var tematiserad i fyra olika kategorier. 
Den inleddes med demografiska frågor (1-4) gällande ålder, kön, måltidssituation och 
utbildningsnivå. Därpå följde frågor (5-11) gällande respondenternas självskattade intag av 
utvalda livsmedel, vilka har hämtats från en validerad enkät skapad av Sepp, Ekelund & 
Becker (2004). Frågorna i denna enkät är bland annat avsedda att användas för regelbunden 
uppföljning av matvanor i olika målgrupper och för att ta reda på i vilken grad individer i 
samhället äter i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd (Enghardt Barbieri, 2013). De frågor 
som valts ut till den aktuella studiens enkät har dock bearbetats och utvecklat. Vissa 
livsmedel byttes ut eller lades till för att bättre överensstämma med dagens kostråd 
(Livsmedelsverket, 2017) medan vissa frågor omformulerades med syfte att underlätta för 
respondenterna att uppskatta sitt intag. Fråga fem avsåg att mäta hur respondenternas 
självskattade intag såg ut och om de följer rekommendationen om fem portioner frukt och 
grönsaker per dag. Rekommenderat intag av frukt och grönsaker är minst 500 gram per dag 
(Livsmedelsverket, 2017), med syfte att underlätta för respondenterna ställdes frågan 
gällande självskattat intag av dessa livsmedel som antal portioner per dag, där en portion 
uppskattas vara cirka 100 gram (Sepp et al, 2004). Fråga sex avsåg att mäta hur det 
självskattade intaget av fisk och skaldjur ser ut samt hur stor andel av respondenterna som 
följer rekommendationerna om två till tre portioner i veckan. Frågan sju handlade om 
självskattat intag av rött kött och chark och syftade till att ta reda på om respondenterna följer 
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rekommendationen. Denna fråga formulerades om från gram per vecka till antal portioner per 
vecka, enligt Livsmedelsverket (2017) uppskattas fyra huvudmåltider rött kött och chark 
motsvara 500 gram. Fråga åtta-elva avsåg att ge en bild av vilka typer av livsmedel 
respondenterna skattade att de oftast åt samt den utsträckning detta överensstämmde med 
Livsmedelsverkets rekommendationer. Efterföljande frågor (12-18)  avsåg att mäta 
kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd och utformades för att skapa en 
översiktlig bild av respondenternas kännedom. Antal rätt svar på kännedomsfrågor 
sammanställdes sedan för att kunna rangordna respondenterna. Enkäten avslutades med en 
fråga gällande alternativa informationskällor för kostråd (Bilaga 2). Sammanlagt innefattade 
enkäten 19 stycken korta frågor med tillhörande exempel och instruktioner, skrivna med 
tydligt typsnitt och stor text. För att minska risken att respondenterna svarat utefter vad de 
tror är i enlighet med kostråden, kom frågorna gällande självskattat intag före frågorna 
gällande kännedom om aktuella kostråd (Bilaga 2). I följebrevet instruerades respondenterna 
att inte gå tillbaka i enkäten och titta på tidigare svar, utan att direkt gå vidare till 
efterföljande fråga efter att ett svar lämnats. Majoriteten av frågorna bestod av fasta 
flervalsalternativ, med undantag för frågan gällande ålder, som var öppen. Fasta 
svarsalternativ gör det lättare att analysera svaren och att jämföra respondenternas svar med 
varandra (Hagevi & Viscovi, 2016).  

3.4 Datainsamling  
En pilotstudie utfördes på fem (n=5) respondenter, vilka passade undersökningens 
inklusionskriterier. Dessa rekryterades i Gällivare kommun genom personliga kontakter. 
Pilotstudien resulterade inte i några ändringar av enkäten så dess svar inkluderades i 
undersökningen. Enkäten delades ut och samlades in under PROs årsmöte i Tierp den 
19/4-2017 där 100 stycken enkäter distribuerades till samtliga deltagare, och 91 (n=91) 
enkäter samlades in vid mötets slut (Figur 1). Enkäten mailades även till SPF i Uppsala län 
och delades, med hjälp av aktiva inom organisationen, ut till ytterligare 11 respondenter 
(n=11). Ytterligare fyra (n=4) enkäter delades ut via privata kontakter, vilka delades ut och 
samlades in hemma hos privata kontakter i Tierp (Figur 1).  

 
FIGUR 1 Flödesschema över datainsamlingsprocessen  
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3.5 Databearbetning 
Sammanställningen av enkäterna utfördes manuellt med hjälp av ett kodningsschema i 
Microsoft Office Excel för att sedan exporteras, bearbetats och analyseras i IBM SPSS 
Statistic. Tabeller har utformats i Microsoft Office Word och figurer har utformats i IBM 
SPSS Statistic och Adobe Photoshop CC (2017). För att underlätta sammanställning av 
insamlad data och garantera respondenternas anonymitet tilldelades enkäterna löpnummer. 
Sammanställning av svar utfördes med hjälp av ett kodningsschema. I enlighet med Hagevi 
och Viscovi (2016) kodades alla svarsalternativ och fördes in i en datafil  tillsammans med 
enkätens löpnummer. Alla svarsalternativ kodades numeriskt med undantag för frågan 
gällande ålder, som var öppen. Variablerna ålder, kön, måltidssituation och utbildningsnivå 
användes för att presentera respondenterna och för att möjliggöra indelningar i undergrupper. 
Om respondenten ej svarat alternativt kryssat i två alternativ på frågorna som berörde kön, 
utbildningsnivå, självskattat intag räknades det som internt bortfall. Respondenter som inte 
fyllt i ålder räknades som externt bortfall.  
 
På de frågor som berörde respondenternas kännedom om Livsmedelsverkets allmänna 
kostråd (Bilaga 2) kodades de svar som överensstämde med råden (Livsmedelsverket, 2017) 
som “rätt”. De svar som inte överensstämde med råden och där respondenter svarat “vet ej” 
alternativt låtit bli att svara kodades som “fel”. Antal rätt svar sammanställdes sedan för varje 
respondent och rangordnades efter graden av kännedom om kostråden, antal rätt mättes på en 
skala från noll till sju. Centralmått och spridningsmått användes för att räkna ur den 
genomsnittliga kännedomen hos respondenterna. Självskattat intag av utvalda livsmedel 
studerades utifrån samtliga respondenter samt utifrån undergrupperna “yngre äldre”, “äldre 
äldre”, “de som äter de flesta måltider ensam” och “de som äter de flesta måltider 
tillsammans med en eller flera personer”. Främsta informationskälla för kostråd studerades 
utifrån samtliga respondenter. 

3.6 Validitet och reliabilitet  

I utvecklingen av en enkät är det viktigt att ta hänsyn till dess validitet och reliabilitet 
(Ejlertsson, 2005). I detta fall innefattar validiteten bland annat frågornas förmåga att mäta 
det som undersökningen avser att mäta. Ett urval av frågor gällande baslivsmedel kan 
användas som indikatorer för att bedöma kostvanor på livsmedelsnivå, dessa frågor bedöms 
ha god reproducerbarhet och validitet (Sepp et al. 2004). För att öka studiens validitet 
granskades frågorna av en sakkunnig samt en statistiker sedan genomfördes en pilotstudie, 
som enligt Bryman (2011), är ett sätt att validera frågorna i enkäten. För att mäta självskattat 
intag användes delar ur ett tidigare validerat frekvensformulär av Sepp et al. (2004), vissa 
frågor är dock omformulerade och utvecklade för att överensstämma med de aktuella 
kostråden samt studiens syfte. Ingen validerad skala som ansågs passa för denna studie 
återfanns. På grund av detta konstruerades en skala specifikt för denna studie för att 
underlätta gradering av kännedom. Skalan har konstrueras med inspiration från den 
hedoniska skalan (Gustafsson, 2014) men i stället för att gradera gillande så graderar denna 
graden av kännedom från mycket låg till mycket hög kännedom (Tabell 2). 

Reliabiliteten i en enkät är beroende av att frågan ställs på ett korrekt sätt, vilket innebär att 
det är av största vikt att frågan utformas på ett sådant sätt att den uppfattas lika av alla 
respondenter (Ejlertsson, 2005). Med syfte att höja reliabiliteten genomfördes en pilotstudie. 
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Detta är av särskilt vikt vid enkätundersökningar med fasta svarsalternativ för att säkerställa 
att respondenterna uppfattar frågor på de sätt som undersökningen avser samt för att utläsa 
om svarsalternativen är lämpliga (Bryman, 2011). Det är viktigt att underlätta för 
respondenterna att svara på enkäten och tydliggöra hur frågorna ska besvaras för att undvika 
oklarheter, vilket kan uppnås genom en inledande instruktion (Hagevi & Viscovi, 2016). Med 
hänsyn till reliabiliteten inleddes studien med en kort instruktion gällande enkätens upplägg, 
det fanns även en kort text om hur svarsalternativen skulle fyllas i före varje fråga.  

4 Resultat  
Totalt delades 121 enkäter ut och 111 (n=111) respondenter fyllde i denna, en (n=1) angav ej 
ålder och räknades därför som externt bortfall. De interna bortfallet för frågor gällande 
självskattat intag för de olika livsmedelsgrupperna var som högst 1,8 procent (n=2). 
Åldersfördelningen hos respondenterna var 65-88 år med en medelålder på 73,23 år och 
standardavvikelse 4,4. Majoriteten var “yngre äldre” och uppgav att de åt de flesta måltiderna 
med en eller flera personer. Könsfördelningen bland respondenterna var relativt jämn men en 
övervägande del var män. Stor spridning i utbildningsnivå uppvisades även (Tabell 1).  
 
TABELL 1 Fördelning av respondenternas kön, måltidssituation, högsta genomförda utbildning samt ålder 
fördelat i grupperna “yngre äldre” och “äldre äldre”, presenterat i procent (%) och antal (n), totalt n=111 

Fördelning Antal (n)         Procent (%) 

Kön 
Kvinnor 
Män 
Missing 
Totalt 

 
   46                      41,4 
   64                      57,7 
   1                        0,9 
   111                    100 

Måltidssituation 
Äter de flesta måltider ensam 
Äter de flesta måltider tillsammans med en eller flera personer 
Missing 
Totalt 

 
  29                     26,1 
  81                     73 
  1                       0,9 
  111                   100 

Utbildningsnivå 
Grundskola 
2-årigt gymnasium, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola 
Minst 3-årig gymnasieutbildning 
Universitet, högskola eller liknande 
Annat 
Missing 
Totalt 

 
 38                       34,2 
 22                       19,8 
 13                       11,7 
 35                       31,5 
 2                         1,8 
 1                         0,9 
 111                     100 

Ålder 
“Yngre äldre” (65-79 år) 
“Äldre äldre” (≥ 80 år) 
Missing 
Totalt 

 
 96                        86,5 
 14                        12,6 
 1                          0,9 
 111                      100 
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4.1 Kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd 
Respondenternas kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd studerades utifrån 
samtliga respondenter (n=110). Kännedom mättes utifrån sju frågor med fasta svarsalternativ 
(Bilaga 2), antal rätt svar summerades sedan för varje respondent. Medelvärdet för antal rätt 
svar var 2,95 och medianvärdet var 3 på skalan 0-7, vilket i denna studie räknas som något 
låg kännedom (Tabell 2). Antal respondenter som erhöll två respektive fem rätt svar var lika 
många.  Majoriteten av respondenter hade mycket låg till något låg kännedom om 
Livsmedelsverkets allmänna kostråd (Tabell 2). 
 
TABELL 2  Kännedomsskala samt procentuell fördelning av antal rätt svar (max 7, på skala 0-7) på samtliga 
frågor gällande kännedom om Livsmedelsverkets allmäna kostråd för samtliga respondenter (n=110) 

        Rätt svar               Kännedom Procent (%)   Antal (n)  Kumulativ procent (%) 

             0                    Mycket låg kännedom     10,8                12               10,9 

             1                    Låg kännedom     13,5                15               24,5 

             2                   Ganska låg kännedom     18,9                21               43,6 

             3                   Något låg kännedom     13,5                15               57,3 

             4                   Något hög kännedom     17,1                19               74,5 

             5                   Ganska hög kännedom     18,9                21               93,6 

             6                   Hög kännedom      6,3                  7               100 

             7                   Mycket hög kännedom       0                    0               100 

                                                              Totalt      110                 100               100 

 
Majoriteten av respondenter kände inte till rekommendationen gällande frukt och grönsaker 
(Livsmedelsverket, 2017). Det var även få respondenter som hade kännedom om rådet 
gällande max fem portioner rött kött och chark per vecka. Högst kännedom hade 
respondenterna gällande det antal portioner fisk och skaldjur som rekommenderas (Tabell 3). 
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TABELL 3 Fördelning av rätt svar i procent och antal på varje fråga för samtliga respondenter (n=110)   
 
Frågor gällande kännedom om Livsmedelsverkets kostråd 

 
Procent (%) Antal (n)  

Hur många portioner frukt och grönsaker rekommenderar 
Livsmedelsverket att man bör äta per dag? 

 
    9,01             10 

Hur många måltider fisk och skaldjur bör man äta per vecka  
enligt Livsmedelsverkets kostråd? 

 
    63,1             70 

Vilken sorts matfett rekommenderar Livsmedelsverket i sina 
kostråd att man bör äta på smörgåsen? 

 
    44,1             49 

Vilken typ av matfett rekommenderar Livsmedelsverket i sina 
kostråd att man bör använda till matlagning? 

 
    58,6             65 

Vilken typ av mjölk bör man dricka/använda enligt 
Livsmedelsverkets kostråd? 

 
    57,7             64 

Vilken typ av fil/yoghurt rekommenderar Livsmedelsverket i 
sina kostråd? 

 
    38,7             43 

Hur många måltider rött kött och chark bör man äta per vecka 
enligt Livsmedelsverkets kostråd? 

 
    21,6             24 

4.2 Självskattat intag av utvalda livsmedel 
Självskattat intag av utvalda livsmedel illustreras utifrån samtliga respondenter, 
undergrupperna “yngre äldre” och “äldre äldre” samt de som äter de flesta måltider ensam 
och de som äter de flesta måltider med en eller fler personer.  

4.2.1 Frukt och grönsaker  
Majoriteten av samtliga respondenter uppgav ett frukt- och grönsaksintag under 
Livsmedelsverkets rekommendation, de flesta av det totala antalet respondenter uppgav att 
det åt en till två portioner frukt och grönsaker per dag. Ett fåtal av det totala antalet 
respondenter uppgav ett frukt- och grönsaksintag i enlighet med kostråden (Figur 2) 
(Livsmedelsverket, 2017a). Av de “yngre äldre” uppgav fåtal ett frukt och grönsaksintag i 
linje med kostråden, ingen av de “äldre äldre” uppgav ett frukt och grönsaksintag i enlighet 
med kostråden (Figur 2). 
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FIGUR 2 Procentuell svarsfördelning över självskattat intag av frukt och grönsaker per dag bland samtliga 
respondenter (n=109) fördelat i undergrupperna “yngre äldre” (n=95) och “äldre äldre”(n=14), antal 
respondenter visas ovanför varje stapel. 
 
Majoriteten av respondenterna, oberoende av måltidssituation, uppgav att de åt en till två 
portioner frukt och grönsaker per dag. Endast ett fåtal uppgav ett frukt- och grönsaksintag i 
linje med Livsmedelsverkets kostråd (2017a) (Figur 3).  
 

 
FIGUR 3 Procentuell svarsfördelning över självskattat intag av frukt och grönsaker bland de som äter de flesta 
måltider ensam (n= 29) och de som äter de flesta måltider med en eller flera personer (n=80), antal respondenter 
visas ovanför varje stapel. 
 

4.2.2 Fisk och skaldjur  
Gällande intag av fisk och skaldjur uppgav ca hälften av det totala antalet respondenter att de 
åt två till tre måltider eller fler i veckan (Figur 4). Av de “yngre äldre” skattade mindre än 
hälften sitt intag av fisk och skaldjur i linje med Livsmedelsverkets (2017a) rekommendation. 
I gruppen “äldre äldre” skattade mer än hälften av respondenterna sitt fisk- och skaldjursintag 
i linje med Livsmedelsverkets (2017a) kostråd (Figur 4).  
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FIGUR 4 Procentuell svarsfördelning över självskattat fisk- och skaldjursintag per vecka bland samtliga 
respondenter (n=109) fördelat i undergrupperna “yngre äldre” ( n=95) och “äldre äldre” (n=14), antal 
respondenter visas ovanför varje stapel.  
 
Majoriteten av de som äter de flesta måltiderna ensam uppgav att de åt två till tre portioner 
fisk och skaldjur per vecka. Av de som äter de flesta måltider med en eller flera personer 
uppgav mer än hälften ett fisk- och skaldjursintag bestående av en måltid per vecka (Figur 5). 
 
 

 
FIGUR 5  Procentuell svarsfördelning över självskattat intag av fisk och skaldjur bland de som äter de flesta 
måltiderna ensam (n= 29) och de som äter de flesta måltider med en eller flera personer (n=80), antal 
respondenter visas ovanför varje stapel. 

 
4.2.3 Rött kött och chark 
Majoriteten av respondenterna uppgav ett intag av rött kött och chark i linje med 
Livsmedelsverkets (2017a) kostråd (Figur 6). I gruppen ”äldre äldre” uppgav ingen av 
respondenterna att de åt fem måltider rött kött och chark eller fler per vecka. Bland de “yngre 
äldre” uppgav ett fåtal ett intag bestående av fem portioner eller fler per vecka (Figur 6).  
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FIGUR 6 Procentuell svarsfördelning över självskattat intag av rött kött och chark per vecka bland samtliga 
respondenter (n=109) fördelat i undergrupperna “yngre äldre” ( n=95) och “äldre äldre” (n=14), antal 
respondenter visas ovanför varje stapel.  
 
Gällande de som äter de flesta måltider ensam och de som äter det flesta måltider med en 
eller flera personer uppgav ett fåtal att de åt fem eller fler måltider rött kött och chark per 
vecka (Figur 7). 
 

 
FIGUR 7 Procentuell svarsfördelning över självskattat intag av rött kött och chark bland de som äter de flesta 
måltider ensam (n= 80) och de som äter de flesta måltider med en eller flera personer (n=29), antal respondenter 
visas ovanför varje stapel.  
  

4.2.4 Fett 
Av det totala antalet respondenter uppgav mindre än en tredjedel att de oftast valde lätta 
matfettsblandningar i linje med Livsmedelsverkets (2017a) kostråd så som Benecol, Becel 
proaktiv och lättmargarin (Figur 8). Av samtliga respondenter var det mer än en fjärdedel 
som uppgav att de oftast använde bregott på smörgåsen. Ungefär en tredjedel av de “yngre 
äldre” uppgav att använde lätta matfettsblandningar i linje med Livsmedelsverkets (2017a) 
kostråd, motsvarande för gruppen “äldre äldre” var mindre än en fjärdedel (Figur 8). 
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FIGUR 8 Procentuell svarsfördelning över val av matfett på smörgås bland samtliga respondenter (n=108) 
fördelat i undergrupperna  “yngre äldre” (n=95) och “äldre äldre” (n=13), antal respondenter visas ovanför varje 
stapel.  
 
Av respondenter som åt de flesta måltider ensam uppgav fler än en tredjedel att de oftast 
använde lättare matfettsblandningar i linje med Livsmedelsverkets (2017a) kostråd, vilket 
även en fjärdedel av de som äter de flesta måltider med en eller flera personer uppgav (Figur 
9).  
 
 

 
FIGUR 9  Procentuell svarsfördelning över val av matfett på smörgås bland de som äter de flesta måltiderna 
ensam (n=29) och de som äter de flesta måltider med en eller flera personer (n=80), antal respondenter visas 
ovanför varje stapel.  
 
Majoriteten av samtliga respondenter uppgav att de oftast använde flytande matfetter i 
matlagning i linje med Livsmedelsverkets (2017a) kostråd (Figur 10). I gruppen “äldre äldre” 
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uppgav mer än en tredjedel av respondenterna att de oftast använde smör i matlagning vilket 
även mer än en femtedel av de “yngre äldre” gjorde (Figur 10). 
 
 

 
FIGUR 10 Procentuell svarsfördelning över självskattat val av matfett i matlagning bland samtliga respondenter 
(n=109) fördelat i undergrupperna  “yngre äldre” ( n=95) och “äldre äldre” (n=13), antal respondenter visas 
ovanför varje stapel. 
 
Av respondenter som äter de flesta måltider ensam uppgav majoriteten att de oftast använde 
flytande matfetter i linje med Livsmedelsverkets (2017a) kostråd, vilket även majoriteten av 
de som äter de flesta måltider med en eller flera personer uppgav (Figur 11). 

 
FIGUR 11 Procentuell svarsfördelning över val av matfett i matlagning bland de som äter de flesta måltider 
ensam ( n= 29) och de som äter de flesta måltiderna med en eller flera personer (n=80), antal respondenter visas 
ovanför varje stapel.  
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4.2.5 Mejeriprodukter 
Majoriteten av samtliga respondenter uppgav att de oftast valde mellan-och lättmjölk. Inga 
nämnvärda skillnader fanns bland de “yngre äldre” och “äldre äldre” i valet av mjölk (Figur 
12) .  
 

  
FIGUR 12 Procentuell svarsfördelning över val av mjölk bland samtliga respondenter (n=108) fördelat i 
undergrupperna “yngre äldre” ( n=95) och “äldre äldre” (n=13), antal respondenter visas ovanför varje stapel.  
 
Majoriteten av de som åt de flesta måltider ensam valde för det mesta mellanmjölk (Figur 
13). De som åt de flesta måltider med en eller flera personer uppvisade större spridning i val 
av mjölk men majoriteten uppgav att de oftast valde lättare mjölk (Figur 13). 
 
 

 
FIGUR 13 Procentuell svarsfördelning över val av mjölk bland de som äter de flesta måltider ensam (n=29) och 
de som äter de flesta måltider med en eller flera personer (n=80), antal respondenter visas ovanför varje stapel.  
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Av det totala antalet respondenter uppgav en femtedel att de inte åt fil/yoghurt och av dessa 
tillhörde samtliga gruppen “yngre äldre”. Mindre än hälften av samtliga respondenter uppgav 
att de oftast valde lättare sorters fil/yoghurt och ca en tredjedel uppgav att de oftast valde 
sötad fil/yoghurt (Figur 14). Respondenterna i undergruppen “yngre äldre” som uppgav att de 
oftast åt sötad fil/yoghurt var mindre än en tredjedel. Mer än en tredjedel i undergruppen 
“äldre äldre” uppgav att de oftast åt sötad fil/yoghurt (Figur 14).  
 

  
FIGUR 14 Procentuell svarsfördelning över val av fil/yoghurt bland samtliga respondenter (n=109) fördelat i 
undergrupperna “yngre äldre” ( n=95) och “äldre äldre” (n=14), antal respondenter visas ovanför varje stapel.  
 
Av de respondenter som äter de flesta måltider ensam uppgav mer än en tredjedel att de oftast 
valde osötad standardfil/yoghurt. Stor spridning i val av fil/yogurt uppvisades bland de som 
äter de flesta måltider med en eller flera personer (Figur 15). 
 

 
FIGUR 15 Procentuell svarsfördelning över val av yoghurt/fil bland de som äter de flesta måltiderna ensam 
(n= 29) och de som äter de flesta måltiderna med en eller flera personer (n=80), antal respondenter visas ovanför 
varje stapel.  
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4.2.6 Informationskällor för kostråd 
Av det totala antalet respondenter uppgav mer än en fjärdedel att de vände sig till 
familj/vänner för kostråd. Ungefär en fjärdedel angav tidningar som främsta 
informationskälla och cirka en femtedel uppgav att de vänder sig till sjukvårdenvården för 
kostråd. Endast ett fåtal av respondenterna uppgav att de använder Livsmedelsverket som 
främsta informationskälla för kostråd (Figur 16). 
 

 

 
FIGUR 16 Procentuell fördelning över främsta val av informationskälla för kostråd (n=109). 

5 Diskussion 
Totalt n=110 respondenter deltog i studien, könsfördelningen var relativt jämn med en något 
övervägande del (57,7%) män. En majoritet (73%) uppgav att det äter de flesta måltider med 
en eller flera personer. Majoriteten (86,5%) av respondenterna tillhör gruppen “yngre äldre” 
(65-79 år) och endast ett fåtal (12,6%) hör till gruppen “äldre äldre” ( ≥ 80). På grund av 
skevheten i antalet respondenter i undergrupperna “yngre äldre” och “äldre äldre” samt de 
som äter de flesta måltider ensam och de som äter de flesta måltider med en eller fler 
personer, var det inte meningsfullt med statistiska test som undersöker skillnader mellan 
grupper. Resultatet presenteras trots detta i undergrupper med syfte att fungera som underlag 
för framtida forskning. 
 
Den aktuella studien visar att en majoritet (57,3%) av respondenterna hade en mycket låg till 
något låg kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd. Ett fåtal (9,01%) av samtliga 
respondenter hade kännedom om det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker. Över 
hälften (63,1%) av respondenterna hade kännedom om kostrådet för fisk-och skaldjur. Ett 
fåtal (21,6) hade kännedom om rekommenderat intag av rött kött och chark. Gällande 
självskattat intag uppgav majoriteten (96,3%) av samtliga respondenter ett frukt- och 
grönsaksintag som understiger rekommendationen och endast ett litet antal (3,6%) uppgav ett 
självskattat intag i enlighet med kostråden. Hälften (49,5%) av respondenterna uppgav ett 
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intag av fisk och skaldjur i enlighet med kostråden. En majoritet (90,8%) uppgav ett intag av 
rött kött och chark i enlighet med kostråden, fyra måltider rött kött och chark eller mindre per 
vecka. Övervägande del (69,3%) av respondenterna uppgav att de valde mjölk i enlighet med 
Livsmedelsverkets råd. Gällande val av fett uppgav mindre än en tredjedel (28,7%) att de 
oftast valde lätta matfettsblandningar på smörgås och mer än en fjärdedel (29,6%) uppgav att 
de oftast använde Bregott. Majoriteten (66,6%) uppgav att de använde matfetter till 
matlagning i linje med Livsmedelsverkets kostråd. Respondenternas främsta källa för kostråd 
var vänner/familj (25,7%) och få (12,8%) vände sig till Livsmedelsverket.  

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hemmaboende äldres kännedom om 
Livsmedelverkets allmänna kostråd samt ge en bild av målgruppens kostvanor, genom att 
mäta deras självskattade intag av utvalda livsmedel. Utifrån syftet valdes en kvantitativ 
forskningsstrategi, då målet var att samla bred information i ett stort material samt belysa 
olika variabler (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). Val av forskningsmetod avgör den teknik 
och de verktyg som kan nyttjas för att samla in data till studien (Bryman, 2011). För att 
besvara syftet utfördes en enkätundersökning med intentionen att belysa och dokumentera 
hemmaboende äldres kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd samt ge en 
översiktlig bild av målgruppens intag av utvalda livsmedel. Frågor gällande självskattat intag 
av utvalda livsmedel nyttjades för att ge en översiktlig bild av hemmaboende äldres generella 
matvanor. Enkäten syftade även till att belysa heterogeniteten inom gruppen genom att dela 
upp respondenterna i undergrupperna “yngre äldre” och “äldre äldre” samt de som äter de 
flesta måltider ensamma och de som äter de flesta måltider med en eller flera personer. 

Ett kortare frekvensformulär ansågs vara passande för att ge en översiktlig bild av gruppens 
matvanor samt för att inte belasta respondenterna för mycket. Användning av ett 
frekvensformulär är kostnadseffektivt och påverkar inte respondenternas matvanor. Kognitiv 
forskning har visat att frekvensformulär ger en bild av ett samlat kostmönster, till skillnad 
från 24-timmarsintervjuer, som endast återkallar enstaka händelser och på så vis mer 
specifika matminnen (Wirfält & Andersson, 2013). Frekvensformulär erbjuder även en 
möjlighet att rangordna respondenter samt ger en bild av i vilken utsträckning de följer 
Livsmedelsverkets kostråd, och hur stor kännedom respondenterna har kring dessa. 
Nackdelar med att samla in information kring självskattat intag är att det inte ger precisa och 
kvantifierbar data, då det endast beskriver vissa livsmedel. Respondenterna kan även ha 
svårigheter att minnas exakt hur de vanligtvis äter och intaget kan felrapporteras (Wirfält & 
Andersson, 2013). I den aktuella studien begränsas frekvensformuläret till antal portioner per 
dag, antal portioner per vecka samt en identifiering av vilka typer av livsmedel som 
respondenterna oftast väljer att äta. Likt andra beteenden som upprepas dagligen sker dessa 
per automatik och minnet blir mindre detaljerade, dock vet de flesta människor vilka 
livsmedel de oftast konsumerar och kan, på ett ungefär, skatta hur ofta de konsumerar dessa 
(Wirfält & Andersson, 2013). 

Faktorer som bör beaktas vid studier rörande kostvanor är riskerna för under- och 
överrapportering av kostintag. Livsmedel som anses vara hälsosamma överrapporteras 
vanligtvis medan respondenter tenderar att underrapportera intaget av livsmedel som anses 
vara ohälsosamma (Nygren, 2015). På grund av detta finns en risk att respondenternas 
rapporterade självskattade intag i denna studie inte överensstämmer med det verkliga intaget. 
Exempelvis kan detta innebära att respondenternas intag av rött kött och chark egentligen är 
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högre än de angav eller att dess intag av frukt och grönsaker är längre än rapporterat. En 
annan orsak som kan ha bidragit till överrapportering och/eller underrapportering är att 
respondenterna som fyllde i enkäten under PRO mötet i Tierp inte gjorde det enskilt utan kan 
ha anpassat sina svar efter “grannens”, alternativt påverkats av hens åsikter. Det finns även en 
risk att respondenter inte förstått enkätfrågorna eller missförstått dem och på grund av detta 
svarat felaktigt alternativ under- och/eller överrapporterat. Ett exempel på detta kan vara att 
respondenter inte förstått att en portion grönsaker även kan inkludera grönsakerna i en 
maträtt, så som kikärtsbiffar eller grönsaker i en soppa.  

5.1.1 Enkät 
Den grafiska utformningen av enkäten är av största vikt för att underlätta för respondenten 
och minska bortfall. Tematisering av frågor, lättläst text och ett linjärt typsnitt skapar 
tydlighet och minskar således bortfallet (Hagevi & Viscovi, 2016) . Stor vikt har lagts vid att 
utforma en enkät som är anpassad för målgruppen och som inte belastar respondenterna allt 
för mycket. Enkäten begränsades således till 19 frågor med fyra olika teman (Bilaga 2). 
Teman i enkäten är förlagda i en specifik ordning för att minska den kognitiva effekten, vilket 
innebär att frågor tidigt i enkäten påverkar hur respondenten svarar på de efterföljande 
frågorna (Hagevi & Viscovi, 2016) . Därför förefaller, som tidigare nämnts, frågor gällande 
självskattat intag före frågor gällande kännedom om Livsmedelsverkets kostråd. Enkäten har 
utformats med ett tydligt linjärt typsnitt och med ett språk som respondenten känner igen. 
Enkätens första tema innefattade demografiska frågor som framförallt avsåg att beskriva 
respondenterna samt gruppera dem i undergrupper utefter ålder, kön, måltidssituation och 
utbildningsnivå. Denna kategori hade möjligtvis kunnat kompletteras med en fråga gällande 
allergier och sjukdomstillstånd som påverkade respondenternas möjlighet att följa kostråden. 
Dock bedömdes detta mindre relevant på grund av den ram som studien utfördes inom samt i 
relation till studiens syfte. Det andra temat i enkäten avsåg att mäta det självskattade intaget 
av utvalda livsmedel. Dessa livsmedel valdes utifrån Livsmedelsverkets (2017a) allmänna 
kostråd. Frågorna från Livsmedelsverkets ursprungliga enkät var bland annat avsedda att 
användas för regelbunden uppföljning av matvanor inom olika målgrupper och för att ta reda 
på i vilken grad de äter i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd (Enghardt Barbieri, 2013). 
För att kunna utforma ett frekvensformulär som mäter livsmedelsintag är det av ytterst vikt 
att ha god kunskap om populationens matvanor (Wirfält & Andersson, 2013). På grund av 
detta valdes delar ut ur en validerad enkät som är utvecklad av Livsmedelsverket för att 
beskriva matvanor och användas i planering av folkhälsoarbete. Det tredje temat avsåg att 
mäta kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd och utformades för att skapa en 
översiktlig bild av respondenternas kännedom. Antal rätt svar på kännedomsfrågor 
sammanställdes sedan för att kunna rangordna respondenterna. Det fjärde temat består av en 
fråga (19) som tar upp alternativa informationskällor för kostråd. Denna fråga hade kunnat 
kompletteras med alternativet “annat”. Samtliga frågor med undantag för frågan gällande 
ålder är fasta svarsalternativ. 
 
För att säkerställa enkätens förmåga att svara på studiens frågeställningar kontaktades en 
statistiker via “statistik hjälpen” på statistiska institutionen vid Uppsala universitet för feedback 
på enkätens utformning. Efter detta utfördes en pilotstudie på fem (n=5) stycken respondenter, 
som passade undersökningens inklusionskriterier. Pilotstudier är särskilt viktiga vid 
enkätundersökningar med fasta svarsalternativ för att säkerställa att respondenterna uppfattar 
frågor på de sätt som undersökningen avser samt för att utläsa om svarsalternativen är lämpliga 
(Bryman, 2011). Enkäten distribuerades i fysiskt format då det bedömdes mest passande för 
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den tilltänkta målgruppen, en vanlig metod att samla in data är postenkät då det ger möjligt att 
nå respondenter med större geografisk spridning, detta är dock ytterst tids- och resurskrävande. 
En digital enkät kan vara ett sätt att kostnadseffektivt distribuera en enkät och samtidigt nå en 
bred målgrupp (Hagevi & Viscovi, 2016). Dock bedömdes en digital enkät inte passa för att nå 
den tilltänkta målgruppen, då internetanvändningen antogs vara lägre hos de “äldre äldre”. Av 
dessa anledningar distribuerades enkäten och samlades in vid ett och samma tillfälle och på så 
vis minskades även det externa bortfallet. 

5.1.2 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet är aktuellt i samband med kvantitativa undersökningar och avser frågan om 
resultatets tillförlitlighet, blir undersökningen densamma om den genomförs igen eller har 
resultatet påverkats av tillfälligheter och slump (Bryman, 2011). I den aktuella studien avser 
detta enkätens stabilitet som verktyg för datainsamling. De vill säga, skulle respondenterna få 
samma resultat på sina enkäter om de fyllde i dem en gång till. I kostundersökningar som 
denna är det problematiskt med frågans förmåga att ringa in samma svar vid upprepade 
tillfällen för samma respondent då respondenten kan svara annorlunda på grund av ändrade 
kostvanor. Då studien är baserad på ett bekvämlighetsurval värderas den externa validiteten 
som låg och kan inte generaliseras på populationen äldre. Den skala som används i studien 
avser inte att vara ett mått på kunskap utan endast fungera som ett poängsystem med syfte att 
underlätta rangordning av kännedom bland respondenterna. Skalan är inte validerad vilket har 
en negativ påverkan på studiens validitet.  

5.1.3 Urval 
Ett obundet slumpmässigt urval hade varit önskvärt för att säkerställa en god representativitet 
och möjliggöra en generalisering av resultaten på populationen (Hagevi & Viscovi, 2016). På 
grund av begränsade resurser i form av tid och pengar tillämpades ett bekvämlighetsurval i den 
aktuella studien, vilket omöjliggör generaliserbarheten av det erhållna resultatet (Bryman, 
2011). Urvalet bedömdes dock som rimligt med de resurser som fanns att tillgå. Resultaten 
som framkom i studien kan endast beskriva hur respondenter i studien förhåller sig till frågorna 
som de besvarat. 
  
För att påvisa heterogeniteten inom den tredje livsperioden (Christensen et al., 2009) hade det 
varit eftersträvansvärt att göra jämförelser mellan de olika undergrupperna. Antalet 
respondenter i gruppen “äldre äldre” var dock för lågt för att hypotestest skulle kunna 
genomföras. Om antalet respondenter varit jämnare fördelat mellan grupperna “yngre äldre” 
och “äldre äldre” hade ett Chi-två test varit lämpligt för att undersöka eventuellt signifikanta 
skillnader mellan respektive undergrupper som skattade att de åt i enlighet med råden. För att 
utföra ett Chi-två test som går att generalisera på populationen krävs stickprov av minst 30 
respondenter i varje undergrupp samt att urvalet är obundet slumpmässigt (Ejlertsson, 2012). 
På grund av bekvämlighetsurvalet och stora skillnaderna i undergrupperna “yngre 
äldre”(n=96) och “äldre äldre”n=14) samt ett interntbortfall på 0,9 procent (n=1) beslutades 
att inga hypotestester var lämpliga för att pröva det erhållna materialet. Dock presenteras det 
procentuellt, och i antal, hur stor andel i varje undergrupp som skattat sitt intag i enlighet med 
råden för att besvara syftet. 

Urvalsbias innebär att representativiteten i stickprovet är skevt och att sannolikheten för vissa 
individer i populationen har chans att komma med i studien är låg (Bryman, 2011). Som 
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tidigare nämnt var antalet respondenter i gruppen “äldre äldre” för lågt för att skillnader 
grupperna emellan ska kunna undersökas. Anledningen till det låga antalet respondenter i 
gruppen “äldre äldre” kan sannolikt vara en konsekvens av hur respondenterna rekryterades 
till studien. Majoriteten av respondenterna var aktiva inom pensionärsföreningen PRO i 
Uppsala län. En fördel med att rekrytera respondenter inom föreningslivet är att de generellt 
är vid god hälsa, är villiga att delta i enkätundersökningar och klarar sin matsituation själv. 
Mötet där majoriteten av enkäterna delades ut var ett årsmöte som innefattade medlemmar 
från hela Uppsala län, vilket gynnar den geografiska spridningen. Stor variation i 
utbildningsnivå och en relativt jämn fördelning mellan könen återfanns bland respondenterna, 
vilket stärker representativiteten bland de “yngre äldre”.  För att nå ett större antal “äldre 
äldre” utanför omsorgen hade det varit gynnsamt att utforska alternativa rekryteringskanaler, 
då detta är en utsatt grupp som ofta är vid sämre hälsa (Nydahl, 2015). Att detta är en svår 
målgrupp att nå uppdagas även i denna studie då gruppen “äldre äldre” är betydligt 
underrepresenterade. Detta kan möjligtvis bero på att denna grupp är mindre rörlig och mer 
bunden till hemmet. En möjlighet att nå de “äldre äldre” hade möjligtvis varit att uppsöka 
matbutiker och kaféer dagtid, vårdcentraler eller att göra hembesök. Detta diskuterades 
initialt men förhoppningen var att nå ett större antal “äldre äldre” genom olika 
pensionärsorganisationer i Uppsala län. För att få en rättvis och aktuell bild av äldres 
kostintag och kostmedvetenhet krävs riktade insatser där gruppen hemmaboende “äldre 
äldre” aktivt söks upp, vilket kräver mer tid och resurser än denna studie har haft till 
förfogande. Likaså var antalet respondenter i gruppen som äter de flesta måltiderna ensam för 
lågt för att pröva några hypotestester och undersöka om det förelåg signifikanta skillnader 
mellan de som äter de flesta måltider ensamma eller tillsammans med en eller flera personer. 
 
Det externa bortfallet är ofta lågt vid bekvämlighetsurval då svarsfrekvensen generellt är hög 
(Bryman, 2011), vilket även visades i denna studie. Det interna bortfallet var lågt vilket 
indikerar på att frågornas utformning var passande för respondenterna. Gällande kännedom 
tolkades uteblivna svar som “fel”, dessa hade även kunnat presenteras som internt bortfall men 
i denna studie tolkades uteblivna svar som att respondenten inte hade kännedom om frågan. 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd 
Resultatet visar en relativt stor spridning gällande respondenternas kunskap om 
Livsmedelsverkets allmänna kostråd men indikerar dock en något låg kännedom. Studiens 
resultat gällande kännedom om Livsmedelsverkets kostråd visar att majoriteten av 
respondenterna inte var medvetna om det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker per 
dag. Respondenternas kännedom om kostråden för rött kött och chark per vecka var även låg, 
då enbart en femtedel svarade rätt på denna fråga. Över hälften av respondenterna var dock 
medvetna om kostråden rörande vilken typ av mjölk som bör nyttjas samt vilken typ av 
matfett som bör användas till matlagning. Respondenterna i studien hade högst kännedom om 
rekommenderat intag av fisk och skaldjur. 
 
En möjlig orsak till spridningen gällande kännedom, där antal rätt svar varierar från 0 till 6 
rätt, kan vara målgruppens heterogenitet. Möjligheten att ta till sig information kan skilja 
mycket inom gruppen äldre (Laslett, 1987). För att förbättra äldres kännedom om de 
allmänna kostråden, och därigenom motverka kostrelaterade sjukdomar som vanligen drabbar 
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såväl “yngre äldre” som “äldre äldre”, bör vikt ligga vid hälsofrämjande insatser riktade mot 
hemmaboende äldre (Keller, 2006; Roy & Payette, 2006). En möjlig åtgärd för att höja äldres 
kunskap och följsamhet av kostråden är att Livsmedelsverket avsätter resurser med syfte att 
arbeta med en riktad hälsokommunikation mot hemmaboende äldre. Nydahl et al. (2012) tar 
bland annat upp vikten av en riktad hälsokommunikation och Kennedy et al. (1995) menar att 
kunskap kring hälsosamma kostvanor bland äldre förbättrar gruppens livskvalitet. Det finns 
många fördelar med en uttalat riktad information kring kostråden då en högre medvetenhet 
om dessa kan leda till en hälsosammare kosthållning, vilket har visats generera bättre 
hälsostatus och välbefinnande bland äldre (Lee et al., 2006; Beattie et al., 2003). Detta bör 
även prioriteras på grund av att det fastställts att äldre är en målgrupp som är speciellt utsatt 
för kostrelaterade sjukdomar såsom malnutrition och MetS (Johansson et al., 2009a; Ahmed 
& Haboubi, 2010; Villareal et al., 2005). Ett belsut från Livsmedelsverket att arbeta aktivt 
med kostråd och information till hemmaboende äldre kan öka chanserna för att dessa ska 
välja att konsumera hälsosam kost. De Almeida et al. (2001) poängterar bland annat detta 
genom att beskriva vikten av en god kostmedvetenhet och vetskap kring den hälsosamma 
kostens fördelar bland äldre. En svårighet som dock bör uppmärksammas är det gap som 
finns mellan kunskap och handling (Nydahl et al., 2012). Kännedom om kostråden är en 
förutsättning för ett hälsosamt leverne men det ställer samtidigt krav på de äldre då de 
förväntas att både ta till sig av näringsrekommendationerna och förändra ett många gånger 
vanemässigt beteende. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan leda till förbättrad 
kännedom om kostråden hos målgruppen vilket är ett första steg mot, samt en förutsättning 
för, en beendeförändring i en hälsosam riktning (Nydahl et al., 2012). 
 
Ytterligare en tänkbar orsak bakom respondenternas något låga kännedom om 
Livsmedelsverkets allmänna kostråd kan vara en förvirring gällande vilka råd och 
rekommendationer som bör följas. Det har visats att äldre gärna konsumerar hälsosam kost 
men har svårigheter att veta vilka råd och rekommendationer som de bör ta till sig av 
(Lundkvist et al., 2010). Ett tydligt budskap från Livsmedelsverket kan även förenkla för 
hemmaboende äldre att ha en hälsosam kosthållning och underlätta de aktiva val som den 
äldre måste göra gällande sitt kostintag. En entydig och riktad information från 
Livsmedelsverket kan leda till att minska den kluvenhet som ofta uppstår angående vilka 
egenskaper i maten som är hälsosamma respektive skadliga (Lundkvist et al., 2010). Vi ser 
ett behov av studier med syfte att kartlägga hemmaboende äldres åsikter och tankar kring 
hälsosam kost då det, enligt Lundkvist et al. (2010), visats att äldre har en viss tendens att 
kategorisera och förenkla livsmedels egenskaper för att det ska passa in i deras föreställning 
kring vad som är hälsosamt eller ej. På grund av denna studies begränsade tid för 
datainsamling krävdes tydliga avgränsningar varav området kring äldres tankar om hälsosam 
kost ej kunde inkluderas. Då underlag finns som indikerar på en begränsad kunskap kring 
Livsmedelsverkets råd inom åldersgruppen (Enghardt Barbieri, 2013), vilket även denna 
studie tyder på, finns klara incitament som motiverar att arbete och vidare forskning på 
området krävs. 

5.2.2 Respondenternas självskattade intag av livsmedel i relation till kostråden 

5.2.2.1 Frukt och grönsaker 
Majoriteten uppgav att de konsumerar en portion frukt och grönsaker per dag vilket 
understiger Livsmedelsverkets (2017a) rekommendation. Detta resultat överensstämmer med 
svenskars generella intag av frukt och grönsaker då Riksmaten även visar på ett lågt intag, 
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trots en ökning sedan tidigare undersökningar (Livsmedelsverket, 2012). Detta kan möjligtvis 
vara en effekt av respondenternas begränsade kännedom om rekommendationen för frukt- 
och grönsaksintag. Låg kännedom på området har även visats i en studie av Nydahl et al. 
(2012) där endast 47 procent av deltagarna kände till och förstod innebörden av den 
rekommenderade mängden bestående av fem portioner frukt och grönsaker per dag. Då äldre 
löper en förhöjd risk för malnutrition (Abrahamsson et al., 2013; Chen, Bai, Huang & Tang, 
2007), är ett högre intag av frukt och grönsaker gynnsamt. Detta både för att de skall få i sig 
viktiga vitaminer och mineraler men också för att hålla en balanserad vikt och minska risken 
för fetma samt hjärt-och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer (Livsmedelsverket, 2017a). 
 
Studier har gjorts som belyser olika faktorer vilka påverkar äldres benägenhet att äta enligt 
rådande kostrekommendationer varav Kozlowska, Szczecinka, Roszkowski, Brzozowska, 
Alfonso och Fjellström (2008) exempelvis fann att sammanboende äldre har ett 
hälsosammare leverne än ensamboende. Äldre som äter de flesta måltider i ensamhet 
förenklar ofta sin matlagning och måltidssituationen påverkar såväl aptit som vilja att äta 
hälsosamt (Abrahamsson et al., 2013; Edfors & Westergren, 2012). I den aktuella studien åt 
övervägande del av respondenterna i sällskap av andra, vilket ytterligare förstärker vår tro att 
det låga intaget av frukt och grönsaker är ett resultat av respondenternas begränsade kunskap 
kring kostråden. Enligt De Almeida et al. (2001) är kunskap kring hälsosamma kostvanor en 
grundläggande faktor för att äldre ska ha en hälsosam kosthållning. Det är således möjligt att 
respondenterna i den aktuella studien inte är medvetna om de hälsosamma egenskaper som 
frukt och grönsaker medför alternativt att de inte är medvetna om vad en adekvat mängd frukt 
och grönsaker är för äldre. Ytterligare en orsak bakom respondenternas låga intag av frukt 
och grönsaker kan vara en nedsatt oral hälsa då detta påverkar individers tuggförmåga och 
således näringsintaget (Ericsson & Omberg, 2011;  Quandt et al., 2010 ). Äldre med försämrad 
tandhälsa samt tuggsvårigheter undviker ofta livsmedel som generellt är svåra att tugga och 
svälja, däribland råa frukter och grönsaker ( Quandt et al., 2010) . 

5.2.2.2 Fisk och skaldjur  
Gällande det självskattade intaget av fisk och skaldjur uppgav hälften av samtliga 
respondenter ett intag i enlighet med kostråden. En majoritet av de som äter de flesta måltider 
ensam samt övervägande del av de “äldre äldre” uppgav ett intag i enlighet med kostråden. I 
och med detta kan en viss överensstämmelse med Riksmaten utläsas (Livsmedelsverket, 
2012), vars resultat visade att ett ökat intag av fisk- och skaldjur korrelerar med en ökad 
ålder. Riksmaten visade att svenskars intag av fisk och skaldjur har ökat sedan tidigare 
matvaneundersökningar och att äldre konsumerar ungefär dubbelt så mycket fisk och skaldjur 
som yngre (Livsmedelsverket, 2012). Även inom denna livsmedelskategori kan vi utläsa en 
möjligt koppling mellan kännedom om kostråd och självskattat intag. Högst kännedom av 
enskilda kostråd uppvisades i frågan gällande rekommenderat intag av fisk och skaldjur. I den 
aktuella studien gjordes ingen särskiljning av vilken typ av fisk och skaldjur som 
respondenterna uppgav att de åt, dock är ett intag av de flesta sorters fisk och skaldjur 
gynnsamt för att minska risken för olika kostrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 2017a).  

5.2.2.3 Rött kött och chark 
Övervägande del av respondenter i studien uppgav ett intag av rött kött och chark i enlighet 
med kostråden (Livsmedelsverket, 2017a). Det självskattade intaget bland majoriteten av 
respondenter i de olika undergrupperna varierade mellan två och fyra huvudmåltider per 
vecka. Ett intag av rött kött och chark i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendation 
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minskar risken för kostrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 2017a) och enligt Riksmaten 
(Livsmedelsverket, 2012) har konsumtionen av kött minskat marginellt i Sverige sedan en 
liknande undersökning genomförts. En orsak bakom respondenternas låga intag av rött kött 
och chark kan vara dess tand-och munhälsa. Studier visar att många äldre väljer bort 
exempelvis kött då de upplever att det kan vara svårt att tugga och även kan fastna under 
protesen eller mellan tänderna (Edfors & Westergren, 2012; Quandt et al., 2010). Ytterligare 
en aspekt som kan påverka respondenternas intag av rött kött och chark kan vara dess 
ekonomiska situation. Rött kött tenderar att vara kostsamt vilket kan vara ett incitament för 
äldre att välja bort denna sortens livsmedel (Dean et al., 2009).  

 
Risk finns dock att respondenter i den aktuella studien underrapporterat sitt intag av rött kött 
och chark. Jordbruksverkets (2017) siffror visar att vuxna svenskar har en genomsnittlig 
köttkonsumtion på 600 gram per vecka, vilket kan översättas till cirka fem portioner rött kött 
och är därmed över rekommenderat intag (Livsmedelsverket, 2017a). Möjligtvis kan 
respondenterna i den aktuella studien missat att reflektera över de olika former som rött kött 
och chark kan konsumeras, exempelvis som köttfärs i en pirog eller korvskivor i en soppa. 
Det kan även vara så att respondenternas portionsmängder överstiger 125 gram eller att 
frågan inte var nog tydligt formulerad. Majoriteten av respondenterna hade ingen kännedom 
om kostrådet för rött kött och chark. Detta kan ha resulterat i en felrapportering av det 
självskattade intaget, då det kan tänkas att respondenter angett ett intag som de tror är i 
enlighet med råden. Vi inser att en mätning av livsmedelsintag utifrån självskattade portioner 
gör det problematiskt att se om konsumtionen är i linje med gällande kostråd, dock ger den 
aktuella studiens resultat en bild av hur respondenterna uppfattar sin konsumtion.   

5.2.2.4 Fett 
Resultatet gällande val av matfett på smörgåsen bland samtliga undergrupper är väldigt spritt, 
dock kan utläsas att cirka en tredjedel av respondenterna oftast väljer matfett i enlighet med 
Livsmedelsverkets (2017a) kostråd. Över hälften av respondenterna hade kännedom om 
råden gällande matfett i matlagning och övervägande del av samtliga respondenter uppgav att 
de nyttjade flytande matfetter, vilket är i linje med Livsmedelsverkets (2017a) 
rekommendation. En tänkbar orsak till att respondenterna i den aktuella studien följer 
Livsmedelsverkets (2017a) kostråd om matfett till högre grad än råden om frukt och 
grönsaker kan vara skillnaden i den mängd arbete som krävs av individen. Att konsumera 
fem portioner frukt och grönsaker per dag innebär att individen måste köpa hem dessa 
livsmedel relativt regelbundet då det, till skillnad från flytande matfett, är en färskvara. Det 
tar även längre tid att skala alternativt skära upp och äta en frukt, tillreda en sallad eller koka 
morötter än vad det tar att hälla rapsolja i pannan innan stekning. 
 
Resultatet från den aktuella studien stämmer med svenska folkets generella val av matfett till 
matlagning då majoriteten av deltagarna i Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012) nyttjade 
flytande matfetter. Gällande val av fett visade resultatet från Riksmaten (Livsmedelsverket, 
2012) att det mest frekvent nyttjade matfettet var matolja följt av flytande margarin medan 
flest respondenter i den aktuella studien uppgav att flytande margarin nyttjades mest efterföljt 
av smör. En möjlig orsak till detta kan vara att respondenterna i Riksmaten 
(Livsmedelsverket, 2012) hade en större spridning i ålder än vår studie och det kan vara så att 
äldre personer, är vana att nyttja smör till matlagning och har svårt att byta ut smöret trots 
rekommendationen. Befolkningens intag av mättat fett är generellt över rekommendationen 
(Livsmedelsverket, 2012) vilket vi, i vår studie baserat på vårt resultat, ej kan uttala oss om. 
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Det är dock möjligt att de respondenter i den aktuella studien som uppgett val av matfett som 
överensstämmer med kostråden får i sig en större mängd hälsosamma fetter, än de som 
uppger att de nyttjar smör till matlagning.  

5.2.2.5 Mejeriprodukter 
Vårt resultat visar att en majoritet av respondenterna väljer mjölksorter i enlighet med 
rekommendationerna (Livsmedelsverket, 2017a). Typ av yoghurt eller fil som respondenter 
uppgett att de nyttjar har en stor spridning och  vi kan, utifrån våra resultat, utläsa att en 
femtedel av det totala antalet respondenter väljer att avstå från att äta fil eller yoghurt, 
samtliga tillhörde gruppen “yngre äldre”.  Detta kan relateras till Riksmaten (2012) som visar 
att svenskars generella intag av yoghurt ständigt minskar. Ett intag av magra mejeriprodukter 
är gynnsamt för äldre då de är rika på kalcium och berikade med D-vitamin, vilket är viktigt 
för äldre som är en sårbar grupp som lätt kan drabbas av D-vitaminbrist (Abrahamsson et al., 
2013). Att välja lätta mejeriprodukter bidrar även till en minskad risk för olika kostrelaterade 
sjukdomar som högt blodtryck, stroke och diabetes typ-2 (Livsmedelsverkets, 2017a). Dessa 
anledningar ger starka incitament för äldre att konsumera magra mejeriprodukter. Då mer än 
hälften av alla människor över 65 år är överviktiga (Lennartsson & Heimerson, 2012), är 
magra osötade mejeriprodukter ett bra inslag i en hälsosam kost.  

5.2.2.6 Informationskällor för kostråd  
Respondenter i denna studie vänder sig i första hand till familj och vänner för information 
kring kostråd, tätt följt av tidningar samt sjukvården. Endast ett fåtal av respondenterna 
vänder sig till Livsmedelsverket. Människors inställning och känslor gentemot hälsosam kost 
påverkas av bland annat kunskap, övertygelser och adekvat information kring goda kostvanor 
(Payette & Shatenstein, 2005; Pronk et al., 2004). Möjligtvis kan det vara så att 
Livsmedelsverkets kostråd inte är nog lättillgängliga för äldre. En tänkbar orsak till detta kan 
vara att en övervägande del av Livsmedelsverkets information sker via internet 
(Livsmedelsverket, 2017b) vilket eventuellt kan vara en källa som målgruppen ej nyttjar. 
Ytterligare en tänkbar orsak till att respondenterna inte vänder sig till Livsmedelsverket i 
första hand gällande kostinformation kan återigen kopplas till målgruppens konfusion 
gällande vilka kostråd som är trovärdiga och relevanta för åldersgruppen (Lundkvist et al., 
2010).  
 
En tydlighet i den kostrelaterade information som riktas mot hemmaboende äldre kan även i 
detta avseende vara fördelaktigt och möjligtvis få fler äldre att, i första hand, vända sig till 
Livsmedelsverket för information om kostråd. Det är även tänkbart att detta kan leda till en 
mer omfattad kostmedvetenhet hos målgruppen som kan resultera i att, i detta fall äldre, går 
ifrån tendensen att kategorisera livsmedel som “bra” eller “dåliga” (Oakes & Slotterback, 
2005) och istället ser till helheten av det sammansatta kostintaget. Ett kostmönster som 
erhållits tidigare i livet har en stark påverkan på individens nuvarande syn på kostvanor och 
kostmönster (Edfors et al., 2012), vilket möjligtvis minskar intresset för att aktivt söka ny 
information om kost. En tänkbar väg att gå för att nå målgruppen kan vara att förmedla 
adekvat information till de informationskällor som målgruppen har förtroende för, och ofta 
vänder sig till för kostråd. Att inhämta information om kostråd via sjukvård och tidningar är i 
linje med en studie utförd i Storbritannien som visade att de tre mest använda källorna för 
kost information var tidningar, läkare och tv (Freytag et al., 2010). Baserat på resultat från 
vår studie är en möjlig åtgärd för Livsmedelsverket att bland annat nyttja sjukvården för att 
nå ut med kostråd till äldre, där alternativet kan vara att utbilda vårdpersonal om kostråden 
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samt utveckla lättförståelig information som kan lämnas ut till målgruppen via exempelvis 
vårdcentraler.  

5.2.3 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
Som kostvetare är det grundläggande med kunskap kring kostvanor på såväl individ-, grupp- 
och befolkningsnivå för att kunna verka för en bättre folkhälsa. Det är även av vikt att belysa 
kostens preventiva betydelse för att motverka livsstilsrelaterade sjukdomar. I och med att 
befolkningen blir äldre uppkommer nya utmaningar, exempelvis i form av kostrelaterade 
sjukdomar, vilket äldre är i riskzonen att drabbas av (Abrahamsson et al., 2013). På grund av 
detta är det viktigt för bland annat kostvetare att identifiera dessa utsatta grupper och få en 
insikt i dess förutsättningar och relation till kost samt kostråd (Abrahamsson et al., 2013). För 
att kunna förmedla riktad kostinformation till specifika grupper kan det vara fördelaktigt att 
initialt skapa en bild av dess kostmönster och hälsoutmaningar (Nydahl, 2015; Engelheart & 
Akner, 2015; Faxén Irving et al., 2010). Därav var fokus i denna uppsats att skapa en bild av 
olika förutsättningar inom gruppen äldre, med syfte att belysa dess heterogenitet. Det är även 
av yttersta vikt att vi, inom kostvetarprofessionen, har kunskap om i vilken utsträckning olika 
grupper av människor har kännedom om, och lever i linje med, vetenskapligt grundade 
kostrekommendationer såsom Livsmedelsverkets allmänna kostråd.  

6 Slutsats 
Denna studie indikerar att respondenternas kännedom om Livsmedelsverket allmänna kostråd 
är otillräcklig, vilket möjligtvis kan vara en följd av att få uppgav Livsmedelsverket som 
främsta informationskälla för kostråd. Majoriteten av respondenter i studien uppgav ett frukt 
och grönsaksintag långt under Livsmedelsverkets rekommendationer. Övervägande del av 
respondenterna uppgav ett intag av rött kött och chark samt fisk och skaldjur i enlighet med 
Livsmedelsverkets rekommendationer. Majoriteten av respondenterna uppgav även att de 
oftast valde matfett till matlagning samt mjölk i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd. 
Stor spridning uppvisades i val av fett på smörgås och fil/yoghurt. På grund av den skeva 
fördelningen kunde inga slutsatser dras utifrån undergrupperna “yngre äldre” och “äldre 
äldre” samt indelningen baserad på måltidssituation.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
På grund av denna studies tidsmässiga och ekonomiska begränsningar kunde de äldres 
hälsotillstånd inte undersökas och det saknas därför mätvärden som visar ifall respondenterna 
lider av, eller är i riskzonen för, malnutrition. Våra resultat indikerar dock att fler studier med 
syfte att belysa hemmaboende äldres kostvanor och hälsotillstånd behövs. Detta för att 
identifiera lämpliga kommunikationsvägar och öka äldres kännedom om Livsmedelsverkets 
kostråd, främja en hälsosam kosthållning samt ringa in olika subgrupper av äldre, med syfte 
att belysa gruppen heterogenitet. Detta är ett grundläggande steg för att motivera 
hemmaboende äldre att följa kostråden.  
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6.2 Tack  
Vi vill tacka Ingela Marklinder som handlett och stöttat oss genom arbetets gång. Vi vill även 
tacka Marita Wikman och  ordförande Carl-Eric Thörngren från PRO i Uppsala distriktet samt 
Margareta Parkstam, styrelseledamot samt styrelsensekreterare inom SPF seniorerna Uppsala, 
med hjälpen att förmedla och samla in enkäter. För hjälp och svar på våra frågor angående 
SPSS vill vi tacka Inger Persson och Fredrik Johansson från statistiska institutionen vid 
Uppsala Universitet. Slutligen vill vi tacka våra familjer för stort tålamod och engagemang 
under uppsatsarbetet.  

34 



 

7 Referenser 

Abrahamsson, A., Hörnell, A., & Ekblad, J. (2013). Nutrition under livscykeln. I L. 
Abrahamsson, A. Andersson & G. Nilsson (Red.), Näringslära för högskolan (s. 379-409). 
Stockholm: Liber AB 
 
Ahmed, T., & Haboubi, N. (2010). Assessment and management of nutrition in older people 
and its importance to health.  Clinical Interventions in Aging, 5 , 207-216. 
doi:10.2147/CIA.S9664 

Beattie, B. L., Whitelaw, N., Mettler, M., & Turner, D. (2003). A vision for older adults and 
health promotion.  American Journal of Health Promotion, 18 (2), 200-204. 
doi:10.4278/0890-1171-18.2.200 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder.  Malmö: Liber. 

Chen, C. C., Bai, Y., Huang, G., & Tang, S. T. (2007). Revisiting the concept of malnutrition 
in older people.  Journal of Clinical Nursing, 16 (11), 2015-2026. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01867.x 

Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R., & Vaupel, J. W. (2009). Ageing populations: The 
challenges ahead. The Lancet, 374 (9696), 1196-1208. doi:10.1016/S0140-6736(09)61460-4 

De Almeida, M.D., Graca, P., Afonso, C., Kearney, J.M., & Gibney, M.J. (2001). Healthy 
eating in European elderly: concepts, barriers and benefits. Journal of Nutrition Health Aging 
5(4). 217-9. 
 
Dean, M., Raats, M. M., Grunert, K. G., & Lumbers, M. (2009). Factors influencing eating a 
varied diet in old age.  Public Health Nutrition, 12 (12), 2421-2427. 
doi:10.1017/S1368980009005448 

Denny, A. (2008). An overview of the role of diet during the ageing process.  British Journal 
of Community Nursing . 13(2) , 58-67. doi: 10.12968/bjcn.2008.13.2.28157 
 
Edfors, E., & Westergren, A. (2012). Home-living elderly people's views on food and meals. 
Journal of Aging Research, 2012 , 1-9. doi:10.1155/2012/761291 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna . Lund: Studentlitteratur.  

Enghardt Barbieri, H. (2013). Synen på bra matvanor och kostråd - en utvärdering av 
Livsmedelsverkets råd  (Livsmedelsverkets Rapport 22 – 2013). Uppsala: Livsmedelsverket  

Engelheart, S., & Akner, G. (2015). Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly 
people living at home or in nursing home.  The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19 (3), 
265-272. doi:10.1007/s12603-015-0440-0 

Ericsson, S., & Omberg, L. (2011).  Äldres liv och hälsa i Sörmlands och Örebro län. Örebro: 
Örebro läns landsting & lanstinget Sörmland 

European Commission. (2014). Population ageing in Europe: facts, implications and 
policies.  Brussel: European Commission. 

35 

https://doi.org/10.12968/bjcn.2008.13.2.28157


 

Faxén Irving, G., Karlström, B., & Rothenberg, E. (2010).  Geriatrisk nutrition  (2 uppl.) . 
Lund: Studentlitteratur. 

Fjellström, C., Starkenberg, Å., Wesslén, A., Tysén Bäckström, A-C., & Faxén- Irving, G. 
(2010). To be good food provider: an exploratory study among spouses of persons with 
Alzheimer ́s disease.  American Journal of Alzheimer ́ s Disease & Other Dementias , 25(6), 
521-526. doi:10.1177/1533317510377171  

Freire, R. D., Cardoso, M. A., Gimeno, S. G. A., & Ferreira, S. R. G. (2005). Dietary fat is 
associated with metabolic syndrome in japanese brazilians.  Diabetes Care, 28 (7), 1779-1785. 
doi:10.2337/diacare.28.7.1779  

Fralic, J., & Griffin, C. (2001). Nutrition and the elderly: A case manager's guide. 
Lippincott's Case Management : Managing the Process of Patient Care, 6 (4), 177-182.  

Freytag Leyer, B., Schlecht, I., Hampshire, J., Hackett, A., Lybert, P., Meadows, M., 
Richards, J., & Stevenson, L. (2010). Access to food and health information among elderly 
people living in Germany and the United Kingdom. Economic Science for Rural 
Development, (23) , 135-141.  

Gariballa, S. (2004). Nutrition and older people: Special considerations relating to nutrition 
and ageing.  Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians, 4 (5), 411-414. 
doi:10.7861/clinmedicine.4-5-411 

Greaney, M. L., Lees, F. D., Greene, G.W., & Clark, P. G. (2004). What older adults find 
useful for maintaining healthy eating and exercise habits.  Journal of Nutrition for the Elderly, 
24(2), 19-35. doi:10.1300/J052v24n02_03 

Gustafsson, I. (2014). Sensorik och marknadsföring . Lund: Studentlitteratur. 

Haveman-Nies, A., Groot, D., Burema, J., Amorim Cruz, J. A., Osler, M., & Staveren, V. 
W.A. (2002). Dietary quality and lifestyle factors in relation to 10-year mortality in older 
europeans - the SENECA study.  American Journal of Epidemiology, 156 (10), 962-968. 
doi:10.1093/aje/kwf144 

Hagevi, M., & Viscovi, D. (2016). Enkäter: Att formulera frågor och svar . Lund: 
Studentlitteratur. 

Holm, L. (2012). Måltidens sociale betydning. I  L. Holm & S. Tange Kristensen (Red.), Mad, 
mennesker og måltider: samfundsvidenskabelige perspektiver  (s 23-38). København: 
Munksgaard Danmark. 

Holme, I. M., Solvang, B. K., & Nilsson, B. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder . Lund: Studentlitteratur.  

Johansson, Y., Bachrach-Lindström, M., Carstensen, J., & Ek, A. (2009a). Malnutrition in a 
home-living older population: Prevalence, incidence and risk factors. A prospective study. 
Journal of Clinical Nursing, 18 (9), 1354-1364. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02552.x 

Johansson, L., Sidenvall, B., Malmberg, B., & Christensson, L. (2009b). Who will become 
malnourished? A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons 
living at home. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13 (10), 855-861. 
doi:10.1007/s12603-009-0242-3 

36 



 

Johari, S. M., & Shahar, S. (2014). Metabolic syndrome: The association of obesity and 
unhealthy lifestyle among malaysian elderly people. Archives of Gerontology and Geriatrics , 
59(2), 360. doi:10.1016/j.archger.2014.04.003 
 
Jordbruksverket. (2017)  Konsumtion och förbrukning av kött. Hämtad 2017-05-22, från 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottk
onsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html 
 
Keller, H. H. (2006). Meal programs improve nutritional risk: A longitudinal analysis of 
community-living seniors.  Journal of the American Dietetic Association, 106 (7), 1042-1048. 
doi:10.1016/j.jada.2006.04.023 

Kennedy, E. T., Ohls, J., Carlson, S., & Fleming, K. (1995). The healthy eating index: Design 
and applications.  Journal of the American Dietetic Association, 95 (10), 1103-1108. 
doi:10.1016/S0002-8223(95)00300-2 

Kofod, J. (2012). Måltider til ældre. I L. Holm, & S. Tange Kristensen (Red.), Mad, 
mennesker og måltider: samfundsvidenskabelige perspektiver  (s. 113-125). København: 
Munksgaard Danmark. 
 
Kozakova, R., & Zelenikova, R. (2014). Assessing the nutritional status of the elderly living 
at home.  European Geriatric Medicine, 5 (6), 377-381. doi:10.1016/j.eurger.2014.07.003 
 
Kozlowska, K., Szczecinka, A., Roszkowski, W., Brzozowska, A., Alfonso, C., & Fjellström, 
C. (2008). Patterns of healthy lifestyle and positive health attitudes in older Europeans. The 
Journal of Nutrition, Health & Aging , 12(10), 728-733. doi:10.1007/BF0302862  
 
Laslett, P. (1987). The emergence of the third age. Ageing and Society,  7 (2), 133–160. 
doi:10.1017/S0144686X00012538 
 
Lee, K. J., Lee, T.W., & Ko, I. S. (2006). Health promotion behaviors and quality of life 
among community-dwelling elderly in korea: A cross-sectional survey.  International Journal 
of Nursing Studies, 43 (3), 293-300. doi:10.1016/j.ijnurstu.2005.06.009 

Lennartsson, C., & Heimerson, I. (2012). Elderly people's health in sweden: The national 
public health report 2012.  Scandinavian Journal of Public Health, 40 , 95-120. 
doi:10.1177/1403494812459468 
 
Lilja, K. S., Stevén, I., & Sundberg, E.  (2014).  Bättre måltider i äldreomsorgen - vad har 
gjort och vad behöver göras (Livsmedelsverkets rapport 27-2014).  Uppsala: 
Livsmedelsverket. 

Livsmedelsverket (2012). Riksmaten - vuxna 2010-11 Livsmedels- och näringsintag bland 
vuxna i Sverige . Uppsala: Livsmedelsverket. 

Livsmedelsverket . (2016) . Hälsosam helhet. Uppsala: Livsmedelsverket.  

Livsmedelsverket . (2017a) . Hitta ditt sätt: Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig . 
Uppsala: Livsmedelsverket. 

37 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html


 

Livsmedelsverket. (2017b). Livsmedelsverket. Hämtad 2017-05-25, från 
https://www.livsmedelsverket.se     

Locher, J. L., Roth, D. L., Ritchie, C. S., Cox, K., Sawyer, P., Bodner, E. V., & Allman, R. 
M. (2007). Body mass index, weight loss, and mortality in community-dwelling older adults. 
The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 62 (12), 
1389-1392. doi:10.1093/gerona/62.12.138   

Lundkvist, P., Fjellström, C., Sidenvall, B., Lumbers, M., & Raats, M. (2010). Management 
of healthy eating in everyday life among senior europeans.  Appetite, 55 (3), 616-622. 
doi:10.1016/j.appet.2010.09.015 
 
Mattsson Sydner, Y., Sidenvall, B., Fjellström, C., Raats, M., & Lumbers, M. (2007). Food 
habits and foodwork: the life course perspective of senior Europeans. Food, Culture & 
Society , 10(3), 367-387.  
 
Misra, A. (2002). Overnutrition and nutritional deficiency contribute to metabolic syndrome 
and atherosclerosis in asian indians.  Nutrition, 18 (7), 702-703. 
doi:10.1016/S0899-9007(02)00818-3  

Nordiska ministerrådet (2014).  Nordic Nutrition Recommendations 2012: . Köpenhamn: 
Nordiska ministerrådet.  

Nydahl, M. (2015) . Den bekymmersamma maten – äldre reflekterar över ändrade 
livsförhållanden . I C. Fjellström (Red.), Klagandets diskurs: Matforskare reflekterar 
(s.143-154). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
 
Nydahl, M., Jacobsson, F., Lindblom, M., Marklinder, I. (2012). A simplified health 
information model increased the level of knowledge regarding "five a day" and food safety in 
a city district.  British Food Journal, 114 (7), 910-925. doi:10.1108/00070701211241527 

Nygren, C., (2015). Forskning om kost och hälsa: Att tolka och förstå vetenskapen. Umeå: 
Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. 

Oakes, M. E., & Slotterback, C. S. (2005). Too good to be true: Dose insensitivity and 
stereotypical thinking of foods’ capacity to promote weight gain.  Food Quality and 
Preference, 16 (8), 675-681. doi:10.1016/j.foodqual.2005.03.010 

Payette, H., & Shatenstein, B. (2005). Determinants of healthy eating in community-dwelling 
elderly people.  Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne De Sante'e Publique, 
96, 27-31.   
 
Pirlich, M., & Lochs, H. (2001). Nutrition in the elderly.  Best Practice & Research Clinical 
Gastroenterology, 15 (6), 869-884. doi:10.1053/bega.2001.0246 

Pronk, N. P., Anderson, L. H., Crain, A. L., Martinson, B. C., O'Connor, P. J., Sherwood, N. 
E., & Whitebird, R. R. (2004). Meeting recommendations for multiple healthy lifestyle 
factors: Prevalence, clustering, and predictors among adolescent, adult, and senior health plan 
members. American Journal of Preventive Medicine, 27 (2), 25-33. 

Quandt, S. A., Chen, H., Bell, R. A., Savoca, M. R., Anderson, A. M., Leng, X., . . . Arcury, 
T. A. (2010). Food avoidance and food modification practices of older rural adults: 

38 



 

Association with oral health status and implications for service provision.  The Gerontologist, 
50(1), 100-111. doi:10.1093/geront/gnp096 

Risérus, U., Andersson, A., Hambraeus, L., & Johansson, I. (2013). Kost och hälsa- 
kostrelaterade symtom och sjukdomar. I L. Abrahamsson, A. Andersson & G. Nilsson (Red.), 
Näringslära för högskolan (s. 309-338). Stockholm: Liber AB. 
 
Ritchie, C. S., Locher, J. L., Roth, D. L., McVie, T., Sawyer, P., & Allman, R. (2008). 
Unintentional weight loss predicts decline in activities of daily living function and life-space 
mobility over 4 years among community-dwelling older adults.  The Journals of Gerontology. 
Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 63 (1), 67-75. 
doi:10.1093/gerona/63.1.67  
 
Roberts, C. K., Vaziri, N. D., Hui Liang, K., & Barnard, R. J. (2001). Reversibility of chronic 
experimental syndrome X by diet modification.  Hypertension: Journal of the American Heart 
Association, 37 (5), 1323-1328. doi:10.1161/01.HYP.37.5.1323 

Roy, M.A., & Payette, H. (2006). Meals on wheels improves energy and nutrient intake in a 
frail, free-living elderly population. J Nutr Health Aging. 10(6) , 554-60. 
 
Sepp, H., Eklund. U., & Becker, W. (2004). Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland 
vuxna: underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter (Livsmedelsverkets 
Rapport 22 - 2004). Uppsala: Livsmedelsverket. 

SFS 2009:1426. Förordning med instruktion för Livsmedelsverket. Stockholm: 
Näringsdepartementet. 

Statistiska centralbyrån. (2017a). Medellivslängd efter kön 1960−2016 och prognos 
2017−2060 . Hämtad 2017-05-10, från 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/b
efolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/
medellivslangd-efter-kon-och-prognos/ 
 
Statistiska centralbyrån. (2017b).  Äldre i befolkningen. Stockholm: Statistiska centralbyrån.  
 
Statens folkhälsoinstitut (2011). Äldres hälsa: kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk 
rapport 2010. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.  

Vetenskapsrådet (2002).  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning . Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 
Villareal, D. T., Apovian, C. M., Kushner, R. F., Klein, S. (2005). Obesity in older adults: 
Technical review and position statement of the american society for nutrition and NAASO, 
the obesity society.  The American Journal of Clinical Nutrition, 82 (5), 923. 
 
Westergren, A., Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K. (2008). Prevalence of eating 
difficulties and malnutrition among persons within hospital care and special 
accommodations.  The Journal of Nutrition Health and Aging, 12 (1), 39-43. 
doi:10.1007/BF02982162 

39 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/medellivslangd-efter-kon-och-prognos/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/medellivslangd-efter-kon-och-prognos/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/medellivslangd-efter-kon-och-prognos/


 

Wirfält, E., & Andersson, A. (2013). Nutritionsundersökningar. I L. Abrahamsson, A. 
Andersson., & G. Nilsson (Red.), Näringslära för högskolan (s. 379-409). Stockholm: Liber 
AB 
 
Yu, Z., Lin, X., Haas, J. D., Franco, O. H., Rennie, K. L., & Li, H. (2009). Obesity related 
metabolic abnormalities: Distribution and geographic differences among middle- aged and 
older Chinese populations. Preventive Medicine, 48 (3), 272-278. 
doi:10.1016/j.ypmed.2009.01.004 
 
 

 
  

40 



 

Bilaga 1 

 

Till dig som är 65+ och är hemmaboende  
 
Vi är två studenter från kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet som skriver en 
C-uppsats rörande hemmaboende äldres kännedom om Livsmedelsverkets allmänna 
kostråd, samt målgruppens intag av livsmedel i relation till dessa.  
 
I dagsläget finns få studier utförda på hemmaboende äldre, då de flesta studier kring äldres 
hälsa och kost fokuseras på omsorgen och riktas till vårdpersonal. På grund av detta finns det 
ett behov av studier likt denna, som belyser hemmaboende äldres kostsituation. 
 
Deltagandet i denna studie är naturligtvis helt frivilligt och du har rätt att när som helst 
avbryta din medverkan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och alla svar i enkäten 
är anonyma. Den information som samlas in kommer enbart användas för denna studie.  
 
Enkäten består av tre delar som berör kostintag, kännedom om kostråd samt 
informationskällor för hälsosamma matvanor. Enkäten består av 20 frågor och vänligen 
uppmärksamma att frågorna är tryckta på båda sidor av pappret. Läs och följ instruktionerna 
för varje fråga noga och gå inte tillbaka och titta igenom dina tidigare svar utan svara och gå 
vidare till nästa fråga.  

 
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via mail. 
 
Tack för din medverkan.  
 
Uppsala 2017  
 
Elin Larsson (elin_larsson10@hotmail.com)  
Ida-Marie Jansson ( idamarie.jansson@gmail.com ) 
Handledare: Ingela Marklinder ( Ingela.Marklinder@ikv.uu.se ) 
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Bilaga 2 

KOSTUNDERSÖKNING 
1. Ålder ………………. 
 
2. Kön  
❏ Kvinna 

❏ Man 

❏ Annat 
 
3. Hur ser din måltidssituation ut? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Jag äter de flesta måltider ensam 

❏ Jag äter de flesta måltiderna med en eller flera personer 
 
4. Vilket av följande alternativ passar bäst som beskrivning på den 
högsta genomförda utbildning du har? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Grundskola, realskola eller folkskola  

❏ 2-årig gymnasium, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola eller 
liknande  
❏ Minst 3-årig gymnasieutbildning  

❏ Utbildning från universitet, högskola eller liknande  

❏ Annat 
 
 
  
 
                                                                  Fortsättning på baksidan → 

 
 

42 



 

Frågor angående ditt kostintag 
 

5. Hur många portioner frukt- och grönsaker brukar du  vanligtvis äta 
per dag? (T.ex. en generös näve grönsaker, rotfrukter, baljväxter eller ett 
äpple)  Kryssa i ett alternativ! 
❏ Äter inte frukt och grönt 

❏ Äter en portion 

❏ Äter två  portioner 

❏ Äter tre portioner 

❏ Äter fyra portioner 

❏ Äter fem portioner eller fler 
 
6. Hur många måltider fisk och skaldjur äter du  vanligtvis per vecka? 
Kryssa i ett alternativ! 
❏ Äter aldrig fisk och skaldjur 

❏ Äter en måltid 

❏ Äter två till tre måltider 

❏ Äter fyra måltider eller fler 
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7.  Hur många huvudmåltider rött kött och chark äter du  vanligtvis per 
vecka? (T.ex. nötkött, fläskkött, viltkött, korv, blodpudding och bacon)  
Kryssa i ett alternativ! 
❏ Ingen måltid  

❏ En måltid 

❏ Två måltider 

❏ Tre måltider 

❏ Fyra måltider 

❏ Fem måltider 

❏ Sex måltider eller fler 
  

8. Vilken typ av matfett brukar du  vanligtvis använda på smörgås?  
Kryssa i ett alternativ! 
❏ Smör  

❏ Bregott 80% fett  

❏ Bregott Mellan 60% fett  

❏ Bordsmargarin 80% fett, t.ex. Flora 

❏ Lättmargarin 30-40% fett, t.ex. Lätta 

❏ Benecol, Becel ProAktiv  

❏ Annat 

❏ Använder ej matfett på smörgås  
 
 
 

           Fortsättning på baksidan  →  
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9. Vilken typ av matfett brukar du/ni vanligtvis använda i matlagningen 
hemma? Kryssa i ett alternativ, det vanligaste! 
❏ Smör  

❏ Bregott 80% fett  

❏ Olivolja 

❏ Flytande margarin, t.ex. Milda culinesse  

❏ Matolja t.ex. raps-eller solrosolja 

❏ Annat  

❏ Använder ej matfett  
 
10. Vilken typ av mjölk brukar du  vanligtvis dricka/använda?  
Kryssa i ett alternativ, det vanligaste! 
❏ Standardmjölk eller gammaldags mjölk, 3% fett eller mer  

❏ Mellanmjölk 1,5% fett  

❏ Lättmjölk 0,5% fett  

❏ Minimjölk 0,1% fett  

❏ Dricker/använder inte mjölk 
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11. Vilken typ av fil/ yoghurt brukar du  vanligtvis äta?  
 Kryssa i ett alternativ, det vanligaste! 
❏ Fil/yoghurt ca. 3% fett (sötad) t.ex. smaksatt filmjölk  

❏ Fil/yoghurt ca. 3% fett (osötad) t.ex.naturell A-fil  

❏ Mellanfil/yoghurt 1,5-2% fett (sötad) t.ex. smaksatt Yoggi 

❏ Mellanfil/yoghurt 1,5-2% fett (osötad) t.ex. naturell Yoggi  

❏ Lättfil/lättyoghurt 0,01-0,5% fett  (sötad) t.ex. smaksatt Valio yoghurt  

❏ Lättfil/lättyoghurt 0,01-0,5% fett  (osötad) t.ex. naturell Valio yoghurt 

❏ Annat 

❏ Äter inte fil eller yoghurt 
 
Kännedom om Livsmedelsverkets allmänna kostråd 
 
12. Hur många portioner frukt och grönsaker rekommenderar 
Livsmedelsverket att man bör äta per dag? Kryssa i ett alternativ! 
❏ En till två portioner 

❏ Tre till fyra portioner 

❏ Fem portioner eller fler 

❏ Vet ej  
 
 
 
 

   
 
 
                                                                Fortsättning på baksidan →  
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13. Hur många måltider fisk och skaldjur bör man äta per vecka enligt 
Livsmedelsverkets  kostråd? Kryssa i ett alternativ! 
❏ En måltid 

❏ Två till tre måltider 

❏ Fyra måltider eller fler 

❏ Vet ej 
 

14. Vilken sorts matfett rekommenderar Livsmedelsverket i sina kostråd 
att man bör använda på din smörgås? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Smör 80% fett 

❏ Bregott 80% fett 

❏ Bordsmargarin 80% fett, t.ex. Flora 

❏ Lättmargarin  30-40% fett, t.ex. Lätta 

❏ Vet ej  
 

15. Vilken typ av matfett rekommenderar Livsmedelsverket i sina 
kostråd att man bör använda till matlagning? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Smör  

❏ Kokosolja  

❏ Flytande matfetter och matolja t.ex. Milda culinesse eller rapsolja 

❏ Vet ej  
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16. Vilken typ av mjölk bör man dricka/använda enligt 
Livsmedelsverkets kostråd ? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Mellanmjölk 1,5% fett och lättmjölk 0,5% fett 

❏ Havre- eller sojadryck 

❏ Minimjölk 0,1% fett  

❏ Standardmjölk eller gammaldags mjölk, 3% fett eller mer 

❏ Vet ej  
 
17. Vilken typ av fil/yoghurt rekommenderar Livsmedelsverket att man 
bör äta? Kryssa i ett alternativ! 
❏ Magra produkter (osötade), t.ex. naturell lättfil/lättyoghurt eller 
mellanfil 
❏ Magra produkter (sötade), t.ex. smaksatt lättfil/lättyoghurt eller 
mellanfil  
❏ Feta osötade produkter, t.ex. turkisk/grekisk yoghurt 

❏ Fil och yoghurt (osötad), t.ex. naturell A-fil eller långfil  

❏ Vet ej  
  

18. Hur många måltider rött kött och chark bör man äta per vecka 
enligt Livsmedelsverkets kostråd ? (T.ex. nötkött, fläskkött, korv och 
leverpastej)  Kryssa i ett alternativ!  
❏ Man bör inte äta rött kött och chark 

❏ Max fem måltider 

❏ Sex eller fler 

❏ Vet ej 
  
 
  Fortsättning på baksidan → 
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Informationskällor för kostråd 
 
19. Vilken källa använder du främst för att få information om bra 
matvanor? Kryssa i ett alternativ!  
❏ Sjukvården, t.ex. läkare eller dietist  

❏ Familj/Vänner 

❏ Tidningar, t.ex. Aftonbladet eller MåBra 

❏ Sociala medier t.ex. Facebook eller Instagram 

❏ Livsmedelsverket 

❏ Radio, t.ex. p1, p2 och p4 eller liknande 

❏ TV, t.ex. Malou efter 10, Fråga doktorn eller liknande 
 

 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3  
 

Arbetsfördelning  
 

● 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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