
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Från barndom till ålderdom 
 
 

Kvalitativa intervjuer med 1950-talister om maten och 
måltiden genom livet 
 

HERMINE MAGNUSSON & GUSTAV SJÖSTEDT 

Examensarbete C, 15hp 
 

                                                Grundnivå 
                                         VT 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för kostvetenskap 
Box 560 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
751 22 Uppsala 
 
 
 
 



UPPSALA UNIVERSITET        VT- 2020 
 
Institutionen för kostvetenskap Examensarbete C 15 hp/2HK046, 15hp Grundnivå 
 
Titel: Från barndom till ålderdom - Kvalitativa intervjuer med 1950-talister om maten genom 
livet 
 
Författare: Hermine Magnusson & Gustav Sjöstedt 
  
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Mat och ätande påverkas av historiska, tidsmässiga och sociala kontexter genom 
livet. Generationer kan användas som begrepp för att beskriva personer födda under samma tid 
för att visa på människor som delar historiska upplevelser.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur informanter 
födda under 1950-talet reflekterar kring mat och måltider över tid samt vilka tankar, 
uppfattningar och reflektioner som finns för mat och måltider på särskilda boenden i framtiden. 
 
Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats med sju stycken semistrukturerade intervjuer som 
har analyserats genom tematisk analys. 
 
Resultat: Resultatet visade på att mat och måltider var något som påverkades av det 
genomlevda livets banor, övergångar och vändpunkter i livet vilka kunde vara både personliga 
och gemensamma. Vid reflektioner om mat infann sig informanterna ofta tillbaka till 
barndomen och husmanskosten. Idag uppskattade fortfarande informanterna den traditionella 
husmanskosten men där vegetarisk mat, mat från andra matkulturer och mer spännande nya 
livsmedel sedan barndomen fått större plats i livet. Det fanns även en oro kring åldrandet. En 
begränsning kring särskilda boendens budgetar identifierades även som styrande i frågan om 
önskningar kan uppfyllas kring framtidens mat och måltider.  
 
Slutsats: Mat och måltider visade sig varit en dynamisk process genom livet där diverse 
vändpunkter och övergångar påverkat hur informanterna äter i dagsläget. Om informanterna i 
denna uppsats kommer att hålla fast vid sina matvanor och preferenser för mat är något som vi 
inte kan förutspå då matvanor och preferenser kan förändras.  
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ABSTRACT 
 
Background: Food and eating are influenced by historical, temporal and social contexts 
throughout life. Generations can be used as a term to describe people born at the same who 
share these historical experiences. 
 
Aim: The aim of this essay was to investigate, through qualitative interviews, how informants 
born during the 1950s reflects on food and meals over time and what thoughts, perceptions and 
reflections they have for food and meals at special accommodation in the future. 
 
Method: The essay has a qualitative approach with seven semi-structured interviews that have 
been analyzed through thematic analysis. 
 
Results: The results showed that food and meals were affected by the paths, transitions and 
turning points of life that were both personal and mutual. When reflecting on food, the 
informants often returned to childhood and the traditional swedish “husmanskost”. Today the 
informants still appreciated the “husmanskost” but where vegetarian food, food from other food 
cultures and more exciting new foods since childhood gained more space in life. There was 
also a concern about aging. A limitation of the special accommodation’s budgets was also 
identified as a guiding principle on whether wishes can be fulfilled regarding future food and 
meals. 
 
Conclusion: Food and meals showed out to be a dynamic process throughout life where various 
turning points and transitions affected how informants eat in the current state. Whether the 
informants in this paper will adhere to their eating habits and preferences for food is something 
we cannot foresee when eating habits and preferences can change. 
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1. Inledning 
 

1.1 Livsloppsperspektivet och generationer 
Valet av mat påverkas av historiska, tidsmässiga och sociala kontexter genom livet (Devine, 
2005). Personers matval är därmed förknippat med de tidigare känslor och tankar som upplevts. 
Det kan beskrivas genom ett slags livslopp som följer banor och präglas av livets övergångar 
och dramatiska vändpunkter vilket gör val av mat och matpreferenser till en dynamisk process 
(Ibid.). Sobal och Bisogni (2009) visar detta genom att livets banor, övergångar och 
vändpunkter influerar och påverkar en människas idéer, resurser och sociala omständigheter 
vilket skapar ett personligt mat- och livsmedelssystem. Dessa system formar, värderar och 
rutiniserar val av mat och utgör våra matmönster. Detta är något som författarna även här menar 
bör betraktas som ett kretslopp (ibid.). Wethington (2005) förklarar närmare att banor kan 
förklaras som något ihärdigt, ett slags åtagande under en längre tid som till exempel att följa 
en diet men där varaktigheten är begränsad. Vidare förklaras övergångar och vändpunkter där 
övergångar kan beskrivas som något ständigt pågående och något ständigt överlappande från 
olika stadier i livet där ett exempel kan vara en arbetsbefordran. Vändpunkter beskrivs 
emellertid genom drastiska förändringar som kommer att definiera det resterande livet, som till 
exempel en universitetsutbildning som leder in på en viss karriär (ibid.). Livsloppsperspektivet 
kan appliceras för att undersöka och förklara epidemiologiska frågor om hälsa och sjukdom 
men används även för att studera hälsobeteenden och förstå skillnader i hälsa bland människor 
(Wethington, 2005). 
  
Termen generationer kan enligt Karl Mannheim användas för att beskriva personer som delar 
historiska upplevelser snarare än en viss ålder (Hasso, 2018). Generationen av 1950-talister går 
under många olika namn och definitioner och åren för definitionerna kan även de variera. 
Roberts (2012), klassificerar personer födda under detta årtionde till generationen av ”baby 
boomers”, som på svenska kan översättas till efterkrigsgenerationen. Roberts (2012), redovisar 
för de förändringar som tog fart efter andra världskriget och det nya ”väst” bestående av 
Nordeuropa och Nordamerika. Personerna av efterkrigsgenerationen som växte upp i 
Västeuropa karaktäriseras av att vara mindre påverkade av ekonomisk fattigdom och 
arbetslöshet. Generationen karaktäriseras även bland annat av postmaterialismen och det egna 
självuttryckets värde samt ett större stöttande för jämlikheter mellan bland annat kvinnor och 
män samt mellan olika etniska grupper (ibid.). Vidare beskriver Phillipson, Leach, Money och 
Biggs (2008), generationen i mer politiska drag i dagsläget och menar att 1950-talister kan 
komma att ställa högre krav bland annat gällande etiska frågor kring miljö, mat och andra 
globala frågor som skapar oro. De tar även upp det faktum att generationen av 1950-talister var 
den första generationen att genomleva konsumtionsrevolutionen som förändrade smak och 
livsstil (ibid.). Worsley, Wang och Hunter (2010) har undersökt vanor kring mathandel hos den 
australiensiska baby boomer-generationen som de definierar som födda mellan åren 1946–
1964. Bland vanor kring mathandel fann de bland annat att ålder var associerat med att leta 
efter kvalitet och att utbildningsnivå inte påverkade personernas val av livsmedel gällande dess 
pris (ibid.).  
  
1.2 Svenska kostmönster 
Val av mat kan uppfattas som personliga. Studerar man däremot en större grupp, som en 
befolkning, kan vissa kostmönster utskiljas. I en studie av Bamia m.fl. (2005), har kostmönster 
bland personer som var 60 år och äldre i europeiska länder undersökts där ett av länderna var 
Sverige. De fann två stora kostmönster bland Europas äldre. Sverige tillhörde det nordliga 
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kostmönstret vilket karaktäriserades av en låg konsumtion av frukt, pasta, ris, grönsaker, bröd, 
fisk, baljväxter och växtbaserade oljor samt en hög konsumtion av smör, potatis, kött, 
mjölkprodukter, mjöl och frukostflingor. Studien visar även på att de svenska städerna som 
deltog, Malmö och Umeå, visade på stora skillnader dem emellan vilket resulterade i att Sverige 
var det land där det fanns störst variation inom landet. I en studie av Ax m.fl. (2016), har 
kostmönster undersökts hos vuxna svenskar. De fann två övergripande mönster i den svenska 
kosthållningen där den första benämndes det ”hälsosamma mönstret” som visade på ett ökat 
intag av grönsaker, frukt och bär samt fisk och skaldjur och ett minskat intag av snabbmat, 
raffinerat bröd och läskedrycker. Det andra mönstret som identifierades var intaget av 
traditionella svenska livsmedel, kallat det ”traditionella svenska mönstret”, med livsmedel som 
potatis, kött, icke nyckelhålsmärkta mjölkprodukter och söta desserter. Ett tredje mönster 
identifierades även för kvinnor och kallades för ”den lätta måltidens mönster” där de 
identifierade ett ökat intag av fiberrikt bröd, ost, ris och pasta samt mjölk- och köttsubstitut 
som tofu och sojadrycker. En annan studie av Samuelsson, Rothenberg, Lissner, Eiben, 
Zettergren och Skoog (2019) visar även dem svenskars kostmönster. I kohortstudien som visar 
förändringar hos svenska 70-åringar baseras på intervjuer och ett livsmedelsfrekvensformulär 
om mat och portionsstorlekar som pågick i denna åldersgrupp mellan åren 1971–1972, 1981–
1983, 1992–1993, 2000–2002 och 2014–2016. Studien visar att generationen av 70-åringar 
efter millennieskiftet generellt sett äter en mer hälsosam kost. De äter mer frukt och grönsaker, 
nötter och frön samt fisk och skaldjur. Efter millennieskiftet har även intaget av rött kött 
minskat hos båda könen. Under hela studieperioden syntes en ökning i intag av grädde, 
crèmefraiche, ost, pasta, ris, matkorn och fiberrikt bröd. Förändringarna av matvanor som 
påvisades i studien förklarar författarna som en följd av en urbanisering, globalisering och 
teknisk utveckling som har förändrat befolkningens livsstil sedan mitten på förra seklet (ibid.). 
Sedan Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) 1995 ökade importen av livsmedel från 
andra länder inom EU. Sveriges import av livsmedel har värdemässigt tredubblats mellan 
inträdet fram till år 2009 (Jordbruksverket, 2015). Det är inte bara råvaror och livsmedel som 
färdats över landsgränser utan även matkulturer från olika delar av världen (Miele & Murdoch, 
2002). I och med globaliseringen har fler människor tillgång till matvaruaffärer där ett stort 
utbud av världens livsmedel och smaker finns tillgängliga (Neuman & Yngve, 2018). En annan 
sak som har förändrats är en ökad förädling av produkter där potatis bland annat köps som 
pommes frites och socker som sylt eller läsk och mjöl som bröd (Jordbruksverket, 2015). 
  
1.3 Mat och måltider för de äldre 
Särskilda boenden är en boendeform för personer över 65 år som efter behovsprövning enligt 
socialtjänstlagen kan få tillgång till detta boende (Sveriges Kommuner och Regioner, 2020). 
Bostaden är till för äldre personer som är i stort behov av omsorg och särskilt stöd (ibid.). 
Maten på särskilda boenden väcker debatter, tankar och känslor. I dagstidningar skildras 
förhållandena kring maten på boenden runt om i Sverige. I vissa beskrivs maten som under all 
kritik, vedervärdiga och fruktansvärda (Drougge, 2018, 15 mars). I andra beskrivs dem som 
goda, trivsamma och något som skapar matglädje bland de boende (Alexandersson, 2019, 4 
oktober). Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som på uppdrag av regeringen ger 
förslag till åtgärder för att främja hälsa kopplat till matvanor (Livsmedelsverket, 2019a). Till 
uppdraget hör även råd om bra måltider i äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2019b). Råden 
baseras på vetenskap och syftar till att stärka det friska och förebygga ohälsa hos de äldre. 
Livsmedelsverket menar att framgången till lyckade måltider för äldre bör baseras på 
framtagna framgångsfaktorer. En av dessa faktorer är en individanpassning av måltiden vilket 
innebär att verksamheterna inom särskilda boenden bör genomsyras av flexibilitet, lyhördhet 
och delaktighet och att genom detta bidra till aptit och matglädje (ibid.). Precis som 
Livsmedelsverket (2019b) är Socialstyrelsens (2019) uppfattning av måltider för de äldre att 
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en positiv upplevelse är viktigt. Måltiderna är en källa till glädje, gemenskap och 
välbefinnande. Vidare menar Socialstyrelsen att maten och måltiden bör anpassas efter varje 
individs hälsa, smak och förutsättningar i större utsträckning för att nå denna positiva 
upplevelse (ibid.). Precis som en av de framgångsfaktorer som Livsmedelsverket (2019b) tagit 
fram för bra måltider inom äldreomsorgen finns annan forskning inom området som visar på 
en liknande framgångsfaktor. Abbey, Wright och Capra (2015) beskriver att möjligheten till 
att få välja bland olika rätter ökar matintaget och livskvalitén hos personerna som bor på 
särskilda boenden. De menar därför att detta är en viktig aspekt att ta i beaktning vid planering 
av mat för äldre. I en annan studie undersöktes även andra faktorer som påverkar intaget av 
mat positivt (Keller, Beck & Namasivayam, 2015). Författarna beskriver komplexiteten av 
ätandet hos äldre och hoppas att genom studien bidra till att identifiera de mest betydelsefulla 
prediktorerna för ett ökat mat- och dryckesintag. Studien visar att vissa faktorer var viktigare 
än andra där de mest betydelsefulla prediktorerna som identifierades i fallande var sociala 
interaktioner mellan de boende, möjlighet till att kunna äta själv, måltidsmiljön, personalens 
attityd, kunskap och färdigheter, tillräcklig tid till att äta, livsmedlens sensoriska egenskaper 
samt val och variation i måltidsupplevelsen (ibid.). 
  
Många studier som finns kring mat och måltider på särskilda boenden fokuserar mycket på 
personer som redan är vårdtagare (Se Abbey, Wright & Capra, 2015; Duncan-Myers & 
Huebner, 2000; Kenkmann & Hooper, 2012; Wikby & Fägerskiöld, 2004). I frågan om 
generationer och äldrevård har Jönson och Jönsson (2015) studerat efterkrigsgenerationen av 
personer födda under år 1940 som framtida vårdtagare. Resultatet visar att denna generation 
kan komma att bli en ny typ av generation av vårdanvändare då de bland annat beskrivs som 
många till antalet, mer individualistiska, förmögna, välutbildade, kraftfulla och inflytelserika. 
Detta i jämförelse med den generation av personer som bor på boenden idag, födda under år 
1920, som beskrivs i motsats till detta (ibid.). Jönson och Jönsson (2015) argumenterar för 
deras fynd av att framtidens äldre skiljer sig från de tidigare och nutida äldre. De menar att ett 
fokus bör läggas på att undersöka generationer i studier relaterat till ålder (ibid.). 
  
1.4 Syfte 
Mot denna bakgrund vill vi genom kvalitativa intervjuer undersöka hur informanter födda 
under 1950-talet reflekterar kring mat och måltider över tid samt vilka tankar, uppfattningar 
och reflektioner som finns för mat och måltider på särskilda boenden i framtiden. 
 

2. Metod 
För att besvara syftet och frågeställningarna i denna uppsats användes kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna var semistrukturerade telefon- och videokonferensintervjuer. En intervjuguide var 
utgångspunkt för intervjuerna men där informanternas egna tankar utanför guiden var av stort 
intresse. Valet av semistrukturerade intervjuer baserades på ett tydligt fokus i syfte och 
frågeställningar. 
  
2.1 Litteratursökning 
Bryman (2011) förklarar att syftet med att gå igenom redan existerande litteratur är att göra sig 
underrättad om vilka kunskaper som finns på området samt vad som har undersökts i tidigare 
studier. Vid litteratursökningen användes Uppsala universitetsbiblioteks funktion “sök på 
biblioteket” samt databaserna Google Scholar, PubMed och Scopus. För att hitta relevanta 
artiklar i ämnet har sökorden globalisering, livsmedel, special accommodations, grounded 
theory, food, elderly care, globaliszation, food globalization, personal preferences, long time 
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care (LTC), food cultures, malnutrition, future foods, meal satisfaction, food service, baby 
boomer generation, generations, food habits och menu planning använts antingen enskilt eller 
i kombination. Vidare information inom ämnet har även tillkommit via inspiration från 
kurslitteratur samt referenser av de artiklar som hittades. Artiklarna som har använts i denna 
uppsats hade som Inklusionskriterier att finnas i fulltext och inte vara mer än tio år gamla. I 
undantagsfall har vissa artiklar äldre än tio år använts. Detta då informationen ansetts vara 
relevant, behövlig eller där inga nyare studier hittades och där studien inte påverkats i stor 
utsträckning av tidsmässiga aspekter. 
 
2.2 Urval 
Urvalet av informanter skedde genom ett bekvämlighetsurval. Vänner och familj fick 
information om syftet och att intervjuerna skulle genomföras under april månad. Dessa 
personer fick sedan i sin tur kontakta personer de ansåg var lämpliga med hänsyn till 
inklusions- och exklusionskriterierna för att se om intresse av att delta fanns hos dessa personer. 
Inklusionskriterierna var svensktalande personer bosatta i Sverige, födda på 1950-talet och som 
hade för avsikt att bo på ett särskilt boende i Sverige i framtiden. Det fanns inget krav på 
geografiskt område eller utbildningsnivå. Exklusionskriterierna var personer med verbala 
svårigheter samt personer som redan bodde på ett särskilt boende eller ett annat liknande 
boende. Kontaktuppgifter till informanterna erhölls sedan från personerna som hade tagit den 
första kontakten med dem. Informanterna kontaktades sedan av författarna via ett telefonsamtal 
eller via mail för ett bekräftat deltagande. 
  
Informanterna har i studien blivit tilldelade pseudonym då informationen har behandlats 
konfidentiellt. För information om informanterna se tabell 1.  
  
 
 
  



 8 

Tabell 1: Information om informanterna 

  Informant Ålder Sysselsättning Stad Högsta utbildning Intervjumetod 

1 Astrid  68 Pensionär Kalmar Gymnasie- 
utbildning 

Telefonintervju 

2 Stina  62 Anställd Ödeshög 4 år Eftergymnasial 
utbildning 

Videokonferens 

3 Maria  63 Arbetssökande Kalmar Grundskoleutbildning Telefonintervju 

4 Pelle 68 Pensionär Kalmar Gymnasie 
utbildning 

Videokonferens 

5 Melker 66 Anställd Mörbylånga 3 år 
Universitetsutbildning 

Telefonintervju 

6 Malin 67 Pensionär Kalmar 1 år Eftergymnasial 
utbildning 

Telefonintervju 

7 Märta 61 Anställd Tranås 1 år Eftergymnasial 
utbildning 

Videokonferens 

  
 
2.2.1 Information till informanter 
Vid bekräftelse av deltagande i uppsatsen mottog informanterna information och instruktioner 
gällande deras medverkan i ett följebrev cirka en vecka innan intervjuerna startade (se bilaga 
1).  Informationen bestod av syftet med studien, en ungefärlig längd på intervjun samt etiska 
hänsynstaganden. Informanterna fick även välja bland tre alternativ till genomförandet av 
intervjun där ett fysiskt möte, videokonferensprogrammet Zoom eller en telefonintervju 
föreslogs. Vid eventuella funderingar hänvisades informanterna att ta kontakt via de angivna 
telefonnumren eller mailadresserna som bifogades i följebrevet. 
 
2.3 Materialinsamling 
 

2.3.1 Pilotstudie 
Innan intervjuerna med informanterna genomfördes utfördes en pilotstudie för att kontrollera 
huruvida det eventuellt förekom oklarheter i intervjuguiden samt hur frågorna uppfattades av 
individen som intervjuades. Denscombe (2016) beskriver vikten med att testa 
datainsamlingsmetoden “på fältet” för att forskarna ska försäkra sig om att de minimerat risken 
för otrevliga överraskningar när väl datainsamlingen startat. Pilotstudien genomfördes med en 
kvinna född under 1970-talet. Personen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och var en 
bekant till författarna.  Genom pilotstudien som genomfördes via videokonferensprogrammet 
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Zoom lämnades feedback och reflektioner om oklarheter angående intervjuguiden. Frågor som 
uppfattades som upprepade togs antingen bort eller slogs ihop till en mer utvecklad fråga. För 
att minimera oklarheter vid framtida intervjuer med informanterna ändrades även vissa 
meningsuppbyggnader.  Ett fåtal av de följdfrågor som bidrog till samtalet i pilotstudien lades 
till i den slutliga intervjuguiden. 
  
2.3.2 Intervjuguide 
Frågorna till intervjuguiden formulerades utifrån uppsatsens syfte, anknuten litteratur och annat 
empiriskt material som samlats in. För att frågorna skulle vara enkla att förstå användes ett 
enkelt språk. Tracy (2019) föreslår att intervjufrågor inte bör vara fackspråkliga utan mer 
simpla med ett fokus på att uppnå kunskap och intresse inom ämnet. Är språket för svårt är det 
risk för att de intervjuade inte kommer att förstå frågan. Dubbla frågor bör undvikas och istället 
bör frågan delas upp i två stycken olika frågor, frågorna ska inte vara ledande utan istället 
neutrala och frågorna bör kompletteras med följdfrågor (Tracy, 2019).  Intervjuguiden i den 
föreliggande uppsatsen bestod av ett tjugotal frågor exklusive följdfrågor (se bilaga 2). 
Frågorna omfattade bakgrundsinformation om personerna, allmän betydelse av mat, aspekter 
som påverkar matval, allmän uppfattning och förväntningar av maten på särskilda boenden 
samt frågor angående inställning till en redan befintlig meny på ett särskilt boende. När frågor 
kring den befintliga menyn ställdes visades samtidigt en meny från ett särskilt boende från 
informantens kommun genom att antingen dela datorskärm via Zoom eller genom att skicka 
menyn via mail under telefonintervju. 
 
2.3.3 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att svara på uppsatsens syfte och vid intervjuerna 
deltog båda författarna till uppsatsen. I litteraturen finns det en enighet bland forskare om att 
semistrukturerade intervjuer anses vara lämpliga när forskaren arbetar för att få fram ny 
kunskap inom ett område (Gillham, 2005). Gillham (2005) menar vidare att målet med 
intervjuer är att alla intervjupersoner ska reflektera och svara på samma frågor. Skulle svaret 
vara för kortfattat är det upp till forskaren att ställa följdfrågor tills det är tillräckligt utförligt. 
  
Frågorna vid intervjuerna utgick från intervjuguiden men där frågornas ordningsföljd kunde 
variera. Vid svar som ansågs viktiga ställdes följdfrågor för att försöka komma in på djupet. 
Vid intervjuer i samband med kvalitativa studier är det vanligast med direkta intervjuer, det 
vill säga intervjuer ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Under studien har inte denna typen av 
intervjuer genomförts då World Health Organization (WHO) deklarerade en pandemi under 
mars månad på grund av viruset Covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Därför efterföljdes 
den svenska folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, ta personligt ansvar och 
stanna hemma vid symptom (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Intervjuerna genomfördes över 
telefon eller via videokonferensmöte då ingen av informanterna önskade att träffas i person. 
Intervjuerna pågick mellan 30–50 minuter och spelades in via mobiltelefoner eller 
videokonferensprogrammet Zooms inspelningsfunktion. 
  
2.4 Teman och analys av material 
Analysarbetet har varit en pågående process från det att den första intervjun tog vid. Tematisk 
analys användes sedan när samtliga intervjuer var genomförda för att identifiera, analysera och 
redogöra för identifierade teman hos den data som samlats in. Braun och Clarke (2006) redogör 
för hur tematisk analys används i praktiken. Författarna beskriver att bearbetningen av metoden 
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sker i sex steg, där det sista innefattar att skriva rapporten. Samtliga steg användes för att 
analysera den föreliggande uppsatsen. 
  
Steg ett gick ut på att göra sig bekant med den data som genererats ur intervjuerna. Intervjuerna 
transkriberades fortlöpande med att intervjuerna genomfördes. När alla intervjuer var 
transkriberade lästes de noga igenom var för sig upprepade gånger. Det som var återkommande 
hos samtliga intervjuer ansågs vara av intresse och markerades för att visa på kollektiva 
uppfattningar hos informanterna. Vid steg två tog koder av materialet fram. Intressanta delar 
av intervjuerna sett till studiens syfte noterades för samtliga intervjuer vilket då skapade initiala 
koder. Dessa skrevs upp till en stor en ”mind map”. Koderna bildade en lång lista som användes 
i nästa steg. Steg tre gick ut på att utifrån koderna ännu en gång analysera datamaterialet. 
Liknande koder kombinerades in i en bredare kontext, en överlappning av koder som skapade 
olika teman och även här användes en ”mind map” för bättre struktur och översikt under 
arbetet. Vid steg fyra analyseras teman. Teman som inte hade tillräckligt med data togs bort, 
teman som gick in i varandra gjordes om till ett bredare tema. Steg fem gick ut på att definiera 
och namnge teman. Temana fick passande titlar sett till intervjuernas resultat.  
 
Som tidigare nämnts kan livsloppsperspektivet användas för att studera hälsobeteenden och 
förstå skillnader i hälsa bland människor (Wethington, 2005). Livsloppsperspektivet ansågs 
vara ett adekvat perspektiv att applicera för att beskriva informanternas reflektioner om mat 
och måltider genom livet och har därför använts. 
 
2.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) har utformat fyra etiska grundprinciper för god forskningssed i 
samband med forskning. Under uppsatsens gång har följande grundprinciper efterföljts: 
Informationskravet där informanterna fick information om uppsatsens syfte, att deltagandet var 
frivilligt och att informanten när som helst under uppsatsens gång hade rätt att avbryta sin 
medverkan. I följebrevet som skickades ut inför intervjuerna fick de denna information (se 
bilaga 1). Samtyckeskravet har även efterlevts där informanterna själva hade rätt att bestämma 
om de ville vara med i studien eller inte. Bekräftelse och samtycke för deltagande av 
informanterna gavs via mail eller telefonsamtal då de godkände sin medverkan i uppsatsen. 
Konfidentialitetskravet har också tagits hänsyn till då uppgifterna som samlats in om 
informanterna i undersökningen behandlades med största möjliga konfidentialitet. Till sist 
uppfylldes även nyttjandekravet då de insamlade uppgifterna om informanterna endast 
användes för den föreliggande uppsatsen. 
  
2.6 Resurser  
De resurser som har använts under uppsatsen var inspelningsutrustning i form av telefoner. 
Videokonferens programmet Zoom där det även fanns en inspelningsfunktion som användes 
vid denna form av möte. Annan utrustning som användes var personliga datorer och hörlurar 
som användes vid transkribering av intervjuerna. 
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3. Resultat 
Den tematiska analysen resulterade i två 
huvudteman med två vardera underteman, 
se figur 1. Det första temat handlar om mat 
och måltider som dynamisk process under 
informanternas liv. Det andra temat handlar 
om tankar kring ålderdomen och önskningar 
kring mat och måltider på särskilda boenden 
i framtiden.  
 
Efter bearbetning av datamaterialet var 
det tydligt att personerna reflekterade 
kring mat och måltider genom tidigare upplevelser i livet. De visar på matval som en dynamisk 
process där allt från barndom, rapportering från media och diverse övergångar i livet påverkat 
vad som konsumeras och uppskattas i dagsläget. Något som inte påverkade informanterna i 
dagsläget var pris på livsmedel i matvaruaffärer där de beskrev att de köpte vad de önskade. 
 
3.1 Mat och måltider som dynamisk process 
Vid reflektioner om mat infann sig informanterna ofta tillbaka till tidigare stadier i livet. Ett 
vanligt förekommande stadie var barndomen. 
  

” Bara sånt. Falukorv och stuvade grönsaker och ja, fläskkotlett. Det kanske var någon stek 
på söndagen och pannkakor och sånt där man åt på den tiden. Jag menar herregud det är 

jättemånga år sedan. Det är 60 år sen. Det var annorlunda då. ” - Malin 
  
Citatet ovan var ett typiskt exempel på vilken plats husmanskosten hade under barndomen. 
Gemensamt för informanterna var även uppfattningen av ordets innebörd. Traditionell svensk 
mat som beskrevs med rätter som dillkött, kalops och raggmunkar. Det går att uttyda att 
husmanskosten och barndomen har haft en påverkan på informanternas nuvarande preferenser. 
Detta då husmanskosten fortfarande var något som uppskattades och, för det mesta, pratades 
positivt om. 
 
                      3.1.1 Övergångar och vändpunkter 
Sedan barndomen hade en majoritet upplevt övergångar och vändpunkter i livet som förändrat 
deras vardag och matval. Dessa skiljde sig åt men varpå det var tydligt att det hade en påverkan. 
Övergångarna kunde för vissa vara att deras barn flyttat hemifrån vilket påverkade måltiderna. 
Nu var måltiden tillsammans med sin partner ett sätt att umgås och njuta tillsammans och där 
valet av mat inte längre styrdes av vad barnen gillade. För andra hade en partner gått bort vilket 
gjorde att många av måltiderna flyttade från matsalsbordet till vardagsrummet framför Tv:n. 
Astrid var en av dem vars partner gått bort och tyckte att det var tråkigt att inta måltiden i 
ensamhet. 
 
” Ibland gör jag det, ibland sitter man vid matbordet. Det är så tråkigt att sitta vid ett matbord 

själv tycker jag. ” – Astrid 
 

Astrid, likväl som Pelle, hade efter en tid funnit en annan person att dela livet och måltider 
tillsammans med vilket återspeglades som positivt och trevligt. Andra pratade om vändpunkter 

Figur 1. Schematisk bild över teman och dess innehåll 
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då arbetslivet slutat. För de som var pensionärer var måltiden och matlagningen starkare 
kopplat till något som hade en större plats i livet jämfört med de informanter som fortfarande 
var yrkesverksamma.  
  
“ Det är nog mer nu när man har blivit pensionär att man har tid med det. I och för sig har jag 

nog alltid gillat det, men man har haft så lite tid till det [...] ” - Pelle 
  
  3.1.2 Gemensamma övergångar 
Trots att övergångar och vändpunkter i livet ofta var personliga så hade informanterna även 
gemensamma övergångar. En mer överlappande övergång, utan någon klar distinktion av när 
övergången skett var det ökade utbud av livsmedel i matvaruaffärerna sedan barndomen.  
  
” Det tillkommer så mycket nu tycker jag. Nu finns det ju en massa spännande saker man kan 
handla på hyllorna. Det är kryddning och massa såna saker man kan tillföra rätterna. Det blir 
ju en helt annan mat och sådär. Det har ju ändrats väldigt mycket och likadant med olika såna 
här rissorter. Det är bulgur och det är quinoa alltså sånt fanns ju inte när jag var liten utan då 

var det mer potatis / lite pasta kom väl in när jag / vet inte hur gammal jag var. ” - Astrid 
  
Som Astrid beskriver har matvanor förändrats som en mer oklar övergång och påverkat dagens 
matlagning. Något som Stina skildrade i frågan om det ökade utbudet i matvaruaffärer var en 
större acceptans av det utökade utbudet idag jämfört med förr.  
  
” Men det fanns ju en tid / jag menar vi har alltid odlat lite speciella tomater och det fanns en 
tid när vi åkte på marknader och bjöd på svarta körsbärstomater och då vart folk sådär ”euw, 
näe” och då sa vi ”ja men smaka!” och fick svaret ”näe, men jag tar de röda”. Och idag finns 
det ju en uppsjö med olika färgade tomater som alla ”ja, men det är inga problem!”. Så att vi 
har ju varit med hela den här resan och vi har alltid gillat nytt och testat och sådär. ” - Stina 

  
Precis vad Stina beskriver om att acceptera nya livsmedel idag, som inte fanns förr, var det 
många som skildrade utbudet som något spännande och gott. Något som gett möjlighet och 
bidragit till ändrade matvanor. Detta var något som Melker berättade genom förändrade 
matvanor möjliggjorda av hel- och halvfabrikat. Melker var en man som uppskattade 
husmanskosten väldigt mycket men som blivit mer öppensinnad idag då hans fru var 
vegetarian. 
  

“ Då gjorde vi vegetariska hamburgare, som var färdigköpta, förvisso, det var svamp. Så 
JÄVLA GODA! Så jag får omvärdera mig lite sådär, jag håller på att anpassa mig också. Lite 

successivt, men det är, ja, man får ju vänja sig. “ - Melker 
  
Gemensamt för informanterna var den vegetariska kosten som fått en större plats vid val av 
mat. Detta hade ofta sitt ursprung från den medierapportering som många lyfte upp under 
intervjuerna. Rapporteringen handlade om djurhållning i andra länder vilket resulterade i stort 
uteslutande av rött kött eller ett val av att köpa svenskt rött kött. Detta då det skapat en oro 
kring importerat kött som ansågs vara producerat under sämre förhållanden. Vidare var hel- 
och halvfabrikat även något som de flesta tagit del av. I Melkers fall möjliggjorde hel- och 
halvfabrikat att testa något nytt. I andra fall uppfattades dessa livsmedel som en möjlighet till 
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att ta genvägar i matlagningen. En anledning till detta var att man ville att det skulle gå snabbt 
att laga mat och att matlagningen inte fick ta för stor plats i livet. 
  
” Men jag är ju inte den gamla generationen som gör storkok och kåldolmar själv. Det köper 

jag ju färdiga, kåldolmar, om man ska äta det. ” - Maria 
  
I övrigt var informanterna även av samma åsikt när de gällde övergripande uppfattningar av 
mat. Däremot var det tydligt att de genom livet skapat en personlig preferens specifikt för vad 
de tyckte lite extra om och vad de tyckte illa om. De gillade det mesta där favoriter för 
majoriteten var maträtter med fisk och färska grönsaker. Idag lagade informanterna även mer 
mat från andra matkulturer. 
  

” Vi älskar indisk mat. Men linser, man gör daal, man försöker sig på lite grejer. ” - Stina 
  
3.2 Ålderdomen, maten och måltiden 
Något som oroade informanterna var åldrandets negativa sidor. En högre ålder kopplades 
samman med åldersrelaterade sjukdomar, demenssjukdomar likväl som diverse kroppsliga 
försämringar som tugg- och sväljsvårigheter. Omständigheterna beskrevs som ett behov av att 
flytta till ett särskilt boende vilket de flesta inte såg fram emot precis som Maria visar nedan. 
  

” Jag hoppas jag slipper, jag hoppas jag kolar innan jag blir så gammal. ” - Maria 
  
Informanterna såg särskilda boenden som en del av livet där självbestämmandet inte längre var 
möjligt. Många hade även en tanke om att makten av ord, att ” säga till”, inte skulle ha samma 
kraft och styrka. Att förlora sin rätt till sina åsikter var främst något som kom till ytan vid 
diskussioner kring demenssjukdomar. 
  

“ Blir man väldigt gammal och inte har någonting att säga till om och inte får laga 
sin egen mat, ja då får man nog bara tacka och ta emot och äta den maten som bjuds så att 

säga. “  - Astrid 
 
Ett flertal beskrev att de ville ta hand om sig själva så länge som möjligt och för att sakta ner 
åldrandet hade de ett aktivt liv och en bra kost som beskrevs som näringsriktig för att hålla sig 
friska längre. På så vis hade dem en tanke om att så länge som möjligt kunna undvika att bo på 
ett särskilt boende. 
 
“ Nä det gäller att hålla sig / försöka hålla sig så alert som möjligt själv. Träna, gå ut och röra 

på sig. Träna minnet, sudoku och korsord. Allting så att inte man förfaller helt enkelt utan 
man håller sig något sånär fräsch själv länge. Så man klarar sig själv. ” - Malin 

  
  3.2.1 Maten och måltiden i framtiden  
I sin helhet uttrycktes inte några större motsättningar om menyerna som visades och 
diskuterades kring och överlag fanns en positiv syn på den mat som serverades på boenden 
idag. Utöver den positiva uppfattningen fanns emellertid ytterligare tankar och önskningar om 
framtidens mat och måltider på särskilda boenden hos informanterna.  
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” Alltså det går ju inte det måste ju vara så att man har en valmöjlighet annars så kommer alla 
dö av svält. ” - Märta 

  
Som Märta visar på i ovanstående citat var valmöjligheten något som var viktigt för 
majoriteten, att få välja på flera olika rätter. De flesta ville gärna se den uppskattade klassiska 
husmanskosten på menyn men de skulle även vilja bli erbjudna nyare spännande maträtter. 
Dessutom ville de gärna se ett självbestämmande där ett förslag var ett mer bufféliknande 
upplägg. Det fanns även en önskan om smakrika, välkryddade, maträtter som tillagats på ett 
bra sätt.  
  
” Bra mat är ju väldigt subjektivt också. Men bra mat ska ju vara, den ska va näringsrik, den 

ska va smakrik. ” - Stina 
  
Önskningarna kring måltiden på ett framtida särskilt boende beskrevs även genom 
måltidsmiljön. Synen på önskningarna stämde väl överens med synen på den måltidsmiljön de 
önskade i dagsläget vid måltider med andra. De såg gärna en ansträngning med fint dukade 
bord med tända ljus, för en del även möjligheten att få dricka ett glas vin till maten. Somliga 
hade även uppskattat blommor på borden, fina färger i matsalsrummet och trivsam musik i 
bakgrunden. Vid själva matbordet fanns en önskan om att det skulle vara lugnt, trevligt och 
stämningsfullt, gärna med samtal mellan de boende vid matbordet.   
  

” Att man skulle käka med lite jidder och sådär. Men man kan ju inte räkna med det när 
åldersspannet kan vara från över 100 år och ner till 75år. Men alltså man skulle kunna ha rätt 

roligt på hemmet kanske om man var pigg. ” – Melker 
  

3.2.2 Budget som begränsning 
Då informanterna resonerade kring frågor om förväntningar av mat och måltider på särskilda 
boenden i framtiden identifierades en tydlig begränsning som var kopplad till ekonomi. Detta 
då synen på det särskilda boendets budget sågs som ett hinder för framtida önskningar och sågs 
som en styrande faktor i frågan. 
  

“Det har ju också med budgeten att göra, alltså vad dom har att röra sig med på alla dessa 
hem.” - Astrid 

  
Många hade en liknande tankegång som Astrid ovan och beskrev även sin oro kring mat och 
budget genom avsaknaden av välsmakande maträtter, massproducerad mat som serveras i 
matlådor samt genom valet av boendets inköp av råvaror som ansågs vara av sämre kvalitet. 
  
Begränsningarna kring specialanpassad mat, dess måltider och boendets budgetar beskrevs 
däremot i relation till uppfattningen om att generationen födda under 1950-talet kommer att 
“säga till” i större utsträckning än tidigare. Detta i motsats till de tidigare generationerna på 
särskilda boenden som beskrevs som tacksamma utan några vidare frågor eller åsikter.  
  

“Jag tror att min målgrupp kommer ställa mycket högre krav. Alltså vi svenskar har varit 
lutheranska och varit tacksamma och tackar och ska vara nöjda men jag tror att min 

generation kommer att ha lite större krav [...].” - Märta 
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4. Diskussion  
Resultatet visade på att mat och måltider har varit en dynamisk process genom informanternas 
liv. Något som har påverkats av övergångar och vändpunkter i livet, både personliga och 
gemensamma. Vid reflektioner om mat infann sig informanterna ofta tillbaka barndomen och 
andra tidigare upplevelser som handlade om mat och måltider. Majoriteten beskrev att de var 
uppväxta med husmanskosten som för informanterna var den svenska traditionella maten som 
beskrevs genom rätter som dillkött, kalops och raggmunkar. Sedan barndomen hade de 
förändrat sina matvanor. De uppskattade fortfarande den traditionella husmanskosten men där 
vegetarisk mat, mat från andra matkulturer och mer spännande nya livsmedel sedan barndomen 
fått större plats i livet. I dagsläget uppskattade de även mycket fisk och färska grönsaker.  
  
Vid spekulationer och tankar kring framtiden fanns det en oro kring åldrandet. Detta var på 
grund av att en hög ålder ofta var förknippat med åldersrelaterade sjukdomar, 
demenssjukdomar och kroppsliga försämringar. Detta gjorde att majoriteten helst inte ville bo 
på ett särskilt boende över huvud taget och där man försökte att leva en hälsosam livsstil för 
att undvika det så länge som möjligt. Även en begränsning identifierades kring särskilda 
boendens budget som en styrande faktor i frågan om önskningar kring framtidens mat och 
måltider. Det fanns en tanke om att budgeten skulle påverka smaken av den mat som serverades 
samt att råvarorna som köptes in inte skulle vara av bra kvalitet. De beskrev sin generation i 
samband med detta som en generation som skulle säga till i större utsträckning än den 
tacksamma tidigare generationen. 
 
4.1. Resultatdiskussion 
Vad som kunde urskiljas efter analysen av de semistrukturerade intervjuerna var att 
informanternas mat och måltider har varit en dynamisk process genom livet något som stämmer 
överens med vad Devine (2005) visar i sin studie. En förändring av matvanor från barndomen 
hade kommit till del. Maten som hade ätits under barndomen var den klassiska husmanskosten. 
Även i dagsläget uppskattade informanterna denna typen av mat och stämmer väl överens med 
vad Jordbruksverket (2015) skriver om att konsumenter till stor del påverkas av matvanor som 
historiskt sätt kännetecknar landet och nämner att svenskarna fortfarande äter mycket 
husmanskost. Det är även något som Ax m.fl. (2016), fann i sin studie om måltidsmönster hos 
vuxna svenskar där de hittade det övergripande temat “traditionella svenska mönstret”. Detta 
mönster karaktäriserades bland annat av att inhandla råvaror potatis, kött och icke 
nyckelhålsmärkta mjölkprodukter vilket visar på att denna typ av livsmedel fortfarande 
uppskattas av vuxna svenskar och återspeglas i resultatet av denna uppsats. Resultatet i denna 
uppsats visar även att informanterna uppskattade fisk och färska grönsaker väldigt mycket. 
Detta stämmer överens med vad Samuelsson m.fl. (2019), och Ax m.fl. (2016), visar på i sina 
studier där konsumtionen av fisk och grönsaker har ökat. Informanterna hade emellertid även 
upptäckt nya matkulturer och livsmedel under sin livstid. Något som möjliggjorts genom ett 
utökat utbud i matvaruaffärer. De beskrev nya livsmedel som tillkommit på senare tid som 
Astrid skildrade med nya rissorter, bulgur och quinoa vilket överensstämmer med vad 
Jordbruksverket (2015) visar genom den ökade tillgängligheten som kom ur inträdet till EU. 
Genom detta hade de fått större möjlighet till att anamma dessa nya matkulturer och spännande 
nya livsmedel till deras matlagning. 
 
Precis som resultatet i denna uppsats visar har informanterna upplevt gemensamma 
övergångar. Bland annat har rapportering av djurhållning via medier påverkat konsumtionen 
av kött på två olika sätt. Antingen genom att köpa svenskt kött eller genom att äta mer 
vegetarisk mat. Lundmark m.fl. (2014), menar att debatten kring djurhållning har ökat de 
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senaste 50 åren, en debatt som informanterna till synes tagit del av på ett eller annat sätt. De 
upplevde att det svenska köttet var producerat under en bättre djurhållning vilket är något som 
Avéros m.fl. (2013), visar sig stämma i frågan om deras uppfattning. Sverige har en bättre 
djurhållning jämfört med många andra länder (ibid.). Resultatet i den föreliggande uppsatsen 
visar även på en minskad konsumtion av kött hos informanterna som stämmer överens med 
vad Samuelsson m.fl. (2019) funnit i sin studie. Många pratade i positiva termer om den 
vegetariska maten i relation till detta och vegetarisk mat var något som hade fått en större plats 
i deras liv. Valet till att äta mindre kött härstammade även här från rapporteringar i media vilket 
Marshall (2015) även funnit i sin studie som handlar om hur miljövänligt ätande praktiseras i 
vardagslivet. De ovan nämnda förändringarna som informanterna har upplevt är förändringar 
som vittnar om en medvetenhet. I och med resultatet i denna uppsats kan svenskproducerat kött 
och vegetarisk mat tänkas bli en viktig fråga för informanterna om ett särskilt boende skulle bli 
aktuellt i framtiden eftersom det är något som de värdesätter och uppskattar i dagsläget. Fox 
och Ward (2008) fann att personer från första början hade ett personligt primärt skäl till att 
konsumera mindre kött och ersätta det med vegetarisk mat. I efterhand hade det även tillkommit 
nya skäl, vilket hade ökat motivationen att fortsätta med kosten (ibid.). Då resultatet i denna 
uppsats visar på maten och måltidens dynamiska process hos informanterna kan det tänkas att 
de, liksom Fox och Ward (2008) visade, kommer att finna ännu fler skäl under livstiden vilket 
möjligtvis skulle kunna höja deras motivation till att bibehålla detta matval. Detta kan indikera 
på att informanterna även på ett särskilt boende i framtiden skulle vilja ha möjlighet till ett 
utbud av vegetarisk mat. 
  
                      4.1.1 Valmöjlighet och måltiden tillsammans med andra 
Tidigare forskning inom ämnet har visat att valmöjlighet och variation är en framgångsfaktor 
för mat och ätande hos äldre (Abbey m.fl., 2015; Keller m.fl., 2015). Ett av resultaten i denna 
uppsats som stämmer överens med detta var informanternas syn på valmöjligheten av mat på 
ett särskilt boende i framtiden. Informanterna såg gärna ett större utbud av maträtter. 
Valmöjligheten var som tidigare nämnts en så kallad framgångsfaktor men det är även något 
som önskas av informanterna. Då uppfattningen av smaker och preferenser för mat skiljde sig 
åt och var personliga för varje informant kan valmöjligheten bidra till att de flesta kan hitta en 
maträtt som de själva gillar. Genom detta kan möjligtvis även en känsla av individanpassning 
av maten och måltiden växa fram vilket Livsmedelsverket (2019b) och Socialstyrelsen (2019) 
menar bör bidra till en positiv upplevelse, aptit och matglädje. Däremot kan det finnas 
nackdelar med valmöjligheten sett till måltider med andra. Fischler (1988) har visat att äta 
likadana maträtter som andra i ett sällskap kan föra personer närmare varandra. Men sett från 
resultatet i denna uppsats förefaller självbestämmande och valmöjlighet som mer centralt i 
frågan om vad som önskas i framtiden. Måltiden med andra var emellertid även en viktig fråga 
men där fokus främst låg på en stämningsfull miljö mer än själva maten som de åt tillsammans. 
  
För informanterna var måltider med andra kopplat till en annan ansträngning. Måltiden var mer 
av en tillställning där stämningen och upplevelsen var i fokus. Detta gällde både synen på hur 
måltiderna intogs i dagsläget men var även en av önskningarna som fanns för särskilda boenden 
i framtiden. Vid dessa måltider var en fin dukning och en bra stämning vid matbordet något 
som var viktigt oavsett kön, sambohushåll eller ensamhushåll. Anledningen till informanternas 
association av måltider med andra till högre ambitioner kan bland annat förklaras genom vad 
Sidenvall, Nydahl och Fjellström (2000) fann i sin studie om måltiden sedd som en gåva till 
andra. I studien jämfördes meningen i att förbereda måltiden av kvinnor som levde antingen i 
ensamhushåll eller i sambohushåll. Resultatet visade att kvinnorna såg måltiden som ett sätt att 
ge en gåva till familj och vänner. Detta gällde speciellt vid förberedelse av en måltid till en 
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större grupp av människor där kvinnan visste att gåvan skulle uppskattas av mottagarna. Vid 
måltider med andra lade kvinnan väldigt mycket ansträngning vid själva måltidsupplevelsen. 
Att sitta vid ett fint uppdukat bord med servetter, ljus och gärna blommor på bordet. Helst i ett 
matsalsrum men inte i själva köket för att ge en känsla av komfort och intimitet. Utöver detta 
visade även resultatet att måltiden tillsammans med andra i grupp där diskussioner om 
vardagliga saker rådde var något som gav en känsla av glädje och något som bidrog till aptit 
(ibid.). 
 
Även om de boende inte själva har möjlighet att tillaga och servera maten till sina medboende 
kan det som serveras, planeras för att ge de boende en gåva. Maten på särskilda boenden intas 
ofta i större grupper vilket bidrar till möjligheten att uppnå den positiva effekten av vad 
måltider tillsammans med andra bringar som Sidenvall m.fl. (2000), visat i sin studie. Studierna 
gjorda av Magnusson m.fl. (2016);Sidenvall m.fl. (2000);Keller m.fl. (2015);Abbey m.fl. 
(2015), har även visat öka aptit och matintag hos äldre i frågor kopplade till valmöjlighet och 
måltidsmiljö och kan bidra med positiva effekter i frågan om undernäring som enligt Borgström 
Bolmsjö, Jakobsson, Mölstad och Östgren (2015) är central på särskilda boenden. 
  
                      4.1.2 Budgeten som begränsning 
Synen på det särskilda boendets budget sågs som en begränsning kopplade till förväntningarna 
av maten och måltiden i framtiden. Denna budgetbegränsning sågs som något negativt och 
något som skulle påverka framtida önskningar kring mat och måltider i framtiden för 
informanterna och beskrevs med en oro. Precis som Worsley m.fl. (2010), visade på den 
australiensiska baby boomer-generationen där pris inte påverkade personernas val av livsmedel 
stämmer överens med informanterna i denna uppsats. Eftersom budgeten inte begränsade valet 
av mat för informanterna idag kan den negativa synen av en begränsad budget på särskilda 
boenden förklaras genom detta. Detta kan även förklara informanternas syn på generationen på 
särskilda boenden idag som ansågs som lutheranska och mer tacksamma men som var mer 
präglade av en efterkrigstid. Detta stämmer överens med vad Jönson och Jönsson (2015) 
diskuterar kring efterkrigsgenerationen av 1940-talister. Jönson och Jönsson (2015) beskriver 
dem som mer kraftfulla och inflytelserika jämfört med tidigare generationer som beskrivs i 
motsats till detta. I relation diskuterade majoriteten av informanterna i denna uppsats en tanke 
om att deras generation av 1950-talister kommer att säga till i större utsträckning. Detta skulle 
kunna omsättas till att informanterna i denna uppsats känner sig mer kraftfulla och 
inflytelserika jämfört med tidigare generationer och de kan därför komma att ställa krav som 
de sätter i ord som att “säga till”.  
 
                      4.1.3 Att hålla fast vid preferenser 
Många av våra matval och måltider sker rutinmässigt och att reflektera över detta i nutid kan 
vara komplicerat. Att då dessutom spekulera om framtiden är en ännu svårare uppgift. Om 
informanterna i denna uppsats kommer att hålla fast vid sina preferenser om de väl bor på ett 
särskilt boende i framtiden är något vi inte kan förutspå. Som resultatet i denna uppsats visar 
var informanternas matval och måltider en dynamisk process påverkad av tidigare upplevelser 
och erfarenheter precis som Devine (2005) visat på i sin studie. Däremot ville informanterna 
gärna att maten som serveras på särskilda boenden skulle vara smakrik och välkryddad. Men 
huruvida informanterna kommer att känna smaken fullt ut är inte helt säkert. Smaksinnet börjar 
försämras vid 60 års ålder och olika individer påverkas i olika utsträckning (Imoscopi, Meral 
Inelmen, Sergi, Miotto & Manzato, 2012). Äldre har generellt ett högre tröskelvärde för de 
olika grundsmakerna (ibid.). I och med detta kan det bli svårt för kockarna att laga mat som 
uppfattas som smakrik. För att kockarna ska kunna laga smakrik mat bör de därför ha 
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kunskapen om att de äldre inte uppfattar matens smak på samma vis som kockarna själva gör. 
Utöver smakens förändring vid åldrandet har även Mattsson Sydner m.fl. (2007), visat att 
åldern kan förändra och förenkla äldre personers matvanor. Äldre föredrog att äta mer lättsmält 
mat genom en magrare diet med mer grönsaker samt mindre kött och fett. De förklarade även 
att aptiten hade minskat med åldern och att maten nu sågs som nödvändigt för att hålla dem vid 
liv. Maten var inte längre en njutning som det i tidigare ålder hade varit (ibid.).  
 
4.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer tillämpades i uppsatsen. Något som 
Bryman (2011) lägger stor vikt vid gällande kvalitativa studier är det faktum att resultaten i en 
kvalitativ studie “endast kan generaliseras till den population utifrån vilken man hämtat sitt 
samspel” (Bryman, 2011, s. 199). Vidare menar han att “det är lätt att få för sig att resultaten 
från en viss undersökning kan tillämpas i en vidare bemärkelse” (Bryman, 2011, s. 199). Detta 
är något som har tagits i beaktande under uppsatsens gång och bör uppmärksammas för läsaren.  
 

Som tidigare nämnts är det till fördel att använda semistrukturerade intervjuer för att få fram 
ny kunskap inom ett område (Gillham, 2005). Detta då informanterna ges en stor frihet att på 
sitt eget vis utforma svaren (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar dessutom att en kvalitativ 
metod kan användas för att se hur individer uppfattar och tolkar sin egen sociala verklighet. 
Metodvalen visade sig vara passande för uppsatsens syfte då området är tämligen outforskat 
och ett fokus vanligtvis ligger på personer som redan är vårdtagare (Se Abbey, Wright & Capra, 
2015; Duncan-Myers & Huebner, 2000; Kenkmann & Hooper, 2012; Wikby & Fägerskiöld, 
2004).  
 
Uppsatsen har använt ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval 
inte är representativt för gruppen som undersöks vilket medför att resultaten, som tidigare 
nämnts, inte blir generaliserbara. Valet av personer födda under år 1950 argumenteras bland 
annat genom att dessa personer levt ett liv som i större utsträckning varit mindre påverkat av 
krigstider jämfört med de tidigare generationerna. De har dessutom i större grad påverkats av 
globaliseringen i form av ett utökat utbud i matvarubutiker. Dessa personer kommer 
förmodligen även inom en rimlig framtid att leva på ett särskilt boende jämfört med senare 
generationer. Ålder kan uppfattas som ett känsligt ämne och där en noggrann utformning av 
frågorna var betydelsefullt för att undvika att informanterna skulle uppleva frågorna som 
en förolämpning. Frågorna och följdfrågorna utformades och ställdes vaksamt mot 
informanterna och togs emot bra. Antalet informanter argumenteras bland annat genom att en 
viss mättnad noterades i deras svar. För de frågor där svaren inte uppnådde mättnad handlade 
om personliga preferenser vilket är ett outtömligt område där mättnad inte ansågs som möjligt. 
Därutöver har denna uppsats inte inkluderat personer med allergier, intoleranser eller olika 
religiösa uppfattningar. Dessa aspekter hade förmodligen påverkat resultatet och bidragit med 
andra perspektiv. 
 
Denscombe (2016) beskriver vikten med att testa datainsamlingsmetoden genom pilotstudier 
för att minimera risken för otrevliga överraskningar vid intervjuerna med 
informanterna.  Bryman (2011) menar att innehållet i en intervjuguide för semistrukturerade 
intervjuer är avgörande. Frågorna ska ge information om hur informanterna upplever sin värld 
och intervjun ska ha plats för flexibilitet (ibid).  I pilotstudien var deltagaren inte inom 
uppsatsens inklusionskriterier. Vi anser inte att det påverkade utförandet då intervjuguiden 
anses kunna användas på olika generationer. Intervjun gav en blick av hur väl frågorna 
fungerade i praktiken och resultaten användes inte vidare i uppsatsen.  Utförandet av 
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pilotstudien resulterade i en revidering av intervjuguiden. Upprepade frågor togs bort och 
missuppfattade frågor omformulerades vilket gav ett bättre flyt under intervjuerna. 
Omarbetningen resulterade även i teman med ett större omfång vilket möjliggjorde ett bredare 
tänkande bland informanterna. Att endast en pilotstudie genomfördes kan däremot anses vara 
en svaghet då vi genom flera pilotstudier hade kunnat testa intervjuguiden efter ännu fler 
förbättringar innan de semistrukturerade intervjuerna. I efterhand observerades även att 
intervjuerna i för stor grad var styrda av intervjuguiden. En större flexibilitet genom ännu mer 
öppna frågor i intervjuguiden hade redogjort för en mer riklig syn av informanternas upplevelse 
av sin värld. Dessutom kunde vissa frågor under intervjuerna vara ledande. Detta gällde 
speciellt de intervjufrågorna om faktorer som var viktiga för informanterna vid val av mat. 
Detta kan ha påverkat resultatet i en större grad och anses vara en svaghet i uppsatsen. 
 
Vid intervjuer i samband med kvalitativa studier är direkta intervjuer det mest förekommande, 
det vill säga intervjuer ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Även om digitala intervjuer inte är 
lika förekommande möjliggjorde det att följa folkhälsomyndighetens (2019b) riktlinjer 
angående social distansering i samband med Covid-19. Det var även tidssparande då inga resor 
till och från informanterna behövde planeras och utföras. Bryman (2011) beskriver även att när 
en intervjuare är närvarande har de intervjuade en tendens att försöka ge en alltför positiv bild 
av sig själv och sina svar för att behaga intervjuaren. Att intervjuerna hölls på distans kan ha 
haft en positiv påverkan då vi uppfattade en äkthet i de digitala intervjuerna. Informanterna 
kommunicerade inte endast hälsosamma matvanor och de var tydliga med att berätta att de inte 
lagade allt från grunden utan att hel- och halvfabrikat var en del av deras matval. Svagheten 
med digitala intervjuer var fördröjningen av rösterna. Detta medförde att vi och informanter 
avbröt varandra i en större grad än om intervjuerna hade skett ansikte mot ansikte. Det är av 
vår uppfattning att intervjuerna hade kunnat bli mer djupgående och naturliga om de 
genomförts på en gemensam plats. Detta ses som ett tekniskt problem som kan ha påverkat 
resultatet i större utsträckning än vad som önskats.  
 
Det är ovanligt att det är två som intervjuar en informant i samhällsvetenskapliga 
undersökningar (Bryman 2011). Samtliga intervjuer i uppsatsen utfördes av båda 
respondenterna. I och med att ingen av uppsatsens författare hade erfarenhet av kvalitativa 
intervjuer fanns det en viss osäkerhet i utförandet, valet föll därför på att utföra intervjuerna 
tillsammans. För varje intervju hade en person huvudansvaret och den andra personen skrev 
ner vad informanten sagt som personen som intervjuare sedan kunde anknyta till för ett större 
djup i intervjun. Ansvaret mellan de olika rollerna skiftade mellan intervjuerna. Vi uppfattade 
att vi som intervjuare hade ett mer lugn i samtalen då det fanns ett delat ansvar vilket kan ha 
lett till ett bättre utförande.  
 
Bryman (2011) menar att en rapportering av resultatet till informanterna vars bild av den 
sociala verkligheten som studerats skapar en trovärdighet i resultatet. Genom en 
respondentvalidering kan en försäkring av god överensstämmelse mellan informantens 
erfarenheter och uppfattningar och resultaten försäkras (ibid). Bryman (2011) beskriver att 
respondentvalideringen kan utföras på olika vis till exempel genom att lämna en beskrivning 
av vad de sagt under en intervju. För att öka trovärdigheten i uppsatsen hade vi kunnat skicka 
deras personliga transkribering till informanterna för att kunna verifiera att vad som sagts under 
intervjun är korrekt.  
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4.3 Uppsatsens resultat relaterat till kostvetarprofessionen 
Som kostvetare har man ett brett kunskapsområde som innefattar bland annat nutrition, 
sensorik och livsmedelsvetenskap. En kostvetare som arbetar med måltidsplanering har som 
huvudsyfte att säkerställa att den maten som serveras är näringsriktig. Matgästerna har med 
andra ord inte själva ansvaret att tillgodo se sig själv med det som behövs för att kroppen ska 
må bra och fungera. I denna uppsats som riktats mot särskilda boenden har matgästerna inte 
heller möjlighet till att tillgodose sig själv med detta. Vi anser därför att det är vårt jobb som 
kostvetare att veta vilka önskningar och tankar som finns och vilka förändringar som hade 
uppskattats då mat som uppskattas är mat som äts upp. Då vi har flera yrkesverksamma år 
framför oss kommer vi att planera maten för andra generationer än de generationerna som bor 
på särskilda boenden i dagsläget. Om en stor förändring är på gång är det viktigt att ligga ett 
steg före för att planera maten med framgång. 
  
4.4 Bidrag och invit till forskning 
Genom att studera vilka förväntningar som finns av maten och måltiden på särskilda boenden 
idag bland informanterna födda på 1950-talet har vi gett en inblick och belyst 
forskningsområdet. Denna uppsats kan därför fungera som inspiration för framtida studier på 
området. Forskning bör även övervägas att genomföras för hemtjänst för en bredare förståelse 
av vilka förväntningar som finns på mat och måltider som intas i det egna hemmet. Även 
liknande forskning som inkluderar personer med allergier, intoleranser eller olika religiösa 
uppfattningar hade kunnat skapa en bredare förståelse inom området. Dessutom hade vi i våran 
uppsats inte undersökt personer med en annan bakgrund. På framtida boenden kan vi anta att 
antalet utlandsfödda personer på särskilda boenden kommer att öka sett till den migration som 
finns idag. Därav borde forskning på området utföras för att undersöka de framtida 
förväntningarna som finns hos dessa personer. Att angripa ett liknande syfte med kvantitativa 
metoder hade även kunnat ge en mer generaliserbar bild av förväntningarna av maten och 
måltiden på särskilda boenden i framtiden.  
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5. Konklusion 
Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur informanter födda 
under 1950-talet reflekterar kring mat och måltider över tid samt vilka tankar, uppfattningar 
och reflektioner som finns för mat och måltider på särskilda boenden i framtiden. 
Informanternas val av mat visade sig varit en dynamisk process genom livet där diverse 
vändpunkter och övergångar påverkat hur de äter i dagsläget. Gemensamt var att deras matval 
genom livet hade präglats av matvanor från barndomen och då främst av husmanskosten som 
fortfarande uppskattades. De hade även upptäckt nya matkulturer och livsmedel under sin 
livstid som hade förändrat deras matval. De visade på ett stort tycke för fisk och färska 
grönsaker tillsammans med ett mindre intag av rött kött och mer plats för den vegetariska maten 
vilket kan komma att uppskattas i framtiden. Ålderdomen och tiden på särskilda boenden var 
något som förknippades med sjukdomar och ett mindre självbestämmande. Maten skulle 
möjligtvis kunna användas för att ge en känsla av ett fortsatt självbestämmande genom 
valmöjlighet av olika rätter. Efterkrigsgenerationen kan möjligtvis ses som mer kraftfulla och 
inflytelserika jämfört med tidigare generationer vilket kan ses i relation till informanternas 
beskrivning av sin generation som några som kan komma att “säga till” i större utsträckning. 
Om informanterna i denna uppsats kommer att hålla fast vid sina preferenser för mat är något 
som vi inte kan förutspå. Tröskelvärdet för grundsmaker förändras efter 60 års ålder och där 
maten och måltidens dynamiska process kan komma att förändra deras uppfattning innan ett 
särskilt boende blir aktuellt.  
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej! Tack för att du tar dig tid att vara en del av vår kandidatuppsats, nedan följer den 
information som du behöver inför intervjun. 
  
Särskilda boenden, tidigare även kallat äldreboende, är en boendeform för personer över 65 år 
som efter behovsprövning enligt socialtjänstlagen kan få tillgång till detta boende. Bostaden är 
till för äldre personer som är i stort behov av omsorg och särskilt stöd. Särskilda boenden drivs 
av Sveriges kommuner men de finns även som entreprenad av kommuner samt i privat regi. 
  
Syftet med intervjun 
Frågorna i intervjun är rent hypotetiska och syftet med dem är att ge oss en bild av 1950-
talisters matpreferenser och personliga förväntningar på maten och måltidsmiljön utifall ett 
särskilt boende skulle bli aktuellt i framtiden. Syftet är att bidra till en bredare förståelse kring 
planering av mat på särskilda boenden i framtiden genom att få en större kunskap om din syn 
av maten på särskilda boenden idag samt dina förväntningar. Valet av 1950-talister beror på att 
ni har varit mindre påverkade av krigstider jämfört med den tidigare generationen. 1950-
talisterna har även upplevt globaliseringen till en större del än tidigare generationer i form av 
resor och ett utökat utbud i mataffärer. 
  
Såhär kommer det att gå till 
På ett tillsammans utsatt datum kommer vi två gemensamt i upp till en timma intervjua dig 
angående vilka förväntningar du har på maten på särskilda boenden. Var inte rädd att ge 
utförliga och beskrivande svar - vi är intresserade av vad just du tycker!  
  
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Du kommer att vara anonym i uppsatsen. Det 
inspelade samtalet finns endast tillgänglig för oss och vår handledare. Efter att uppsatsen är 
färdig kommer inspelningen att raderas. Deltagandet är inte bindande och du får när som helst 
under studiens gång avsluta din medverkan utan att ge någon anledning. 
  
Instruktioner 
* Avsätt en timme för intervjun 
* Under intervjun ska du helst befinna dig i ett tyst rum där du inte riskerar att bli        störd 
  
Intervjun kan genomföras på tre olika sätt och valet är upp till dig: 
Fysiskt möte: Vi bestämmer tillsammans en tid och plats för mötet och vi håller ett avstånd till 
varandra efter riktlinjer från folkhälsomyndigheten. 
Zoom: Ett videosamtal som hålls via din webbläsare alternativt via en app på din telefon. Inget 
konto behövs utan vi sänder dig en länk som tar dig vidare till samtalet. Detta möjliggör att vi 
på ett enklare sätt kan spela in samtalet. 
Telefonsamtal: Vi ringer upp dig på det telefonnummer du önskar. 
 
Meddela oss snarast möjligt om hur du vill genomföra din intervju så kommer vi efter det 
gemensamt överens om ett datum som passar dig för en intervju. 
Om du har några funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss när du vill via mail eller 
telefon: 
  
Gustav Sjöstedt | 070-37 57 520 | gustav.sjostedt.0521@student.uu.se 
Hermine Magnusson | 072- 32 40 422 | hermine.magnusson.3500@student.uu.se 
Vi ser fram emot intervjun med dig! / Gustav & Hermine 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

                      Inledning 
Kan du berätta lite kort om dig själv?                

-       Hur gammal är du? (år?)   
-       Vilken könsidentitet har du?                  
-       Vart bor du?                      
-       Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
-       Vilken är din högsta utbildning? 

  
                      Allmän betydelse av mat för personerna 

Vad tänker du på när du hör ordet mat? 
-       Vilken är den största anledningen till att du äter? 

Vad är god mat för dig? 
-       Vilken typ av mat föredrar du? 
-       Har du några favoriträtter? 

Vad är mindre god mat för dig? 
-       Vad kan du absolut inte äta? 
-       Vad kan du äta - men tycker inte om? 

På vilket sätt har maten en plats i ditt liv? 
-       Har du ett intresse för mat? 

  
Faktorer som påverkar matval 
Vilka faktorer tror du påverkar dig mest vid ditt val av mat? 
(pris, geografi, etiska reflektioner etc) 
  
Vilka faktorer tar du hänsyn till vid val av mat och vad du äter? 

-       Märkning av produkter 
-       Ekologisk? 
-       Hållbar mat? 
-       Är matens ursprung viktigt för dig? 
-       Närodlad mat?     FÖLJDFRÅGOR 
-       Hälsosam mat     Om ja: varför?                                                                                                               
-       Varierad mat                                           Om nej: varför inte?                                                                      

  
Påverkar etiska frågor kring mat dina matval?                                                                                          

-       Vegetarisk mat? Djurhållning? 
  

Är det någon faktor vi har missat som du tycker är viktig? 
 
Vart inspiration kommer från 
Vart kommer inspirationen ifrån i din matlagning?  

-       Internet, tv, radio, tidningar, magasin, sociala medier, poddar, sociala 
medier, poddar, förebilder, tidigare liv mm)? 

Har resor du har gjort i ditt liv inspirerat din matlagning?  
  

Hur har globaliseringen påverkat matvanor 
Har dina matvanor förändrats sedan du var liten? - lite/mycket 
Hur har det utökade utbudet i matbutiker förändrat dina matvanor? 
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-       Har det utökade utbudet av världens mat från alla hörn påverkat dina 
matvanor?  

Äter du mat från flera av världens kök? 
          Om ja: vilka? / varför? 
          Om nej: hur kommer det sig? 

  
Måltidsmiljö 
Hur ser en vanlig måltidssituation ut för dig? 

-       Äter du själv eller med någon? - är det viktigt för dig 
-       Hur ser du på stämning vid matbordet? (kan vara samtal, ljus etc) 
-       Hur ser du på uppläggning av maten? 
-       Vad är dina åsikter om dukning av matbordet? 

  
Allmän uppfattning av maten på särskilt boende 
  
Först skulle vi vilja veta: 
Vad har du för bild av maten på särskilda boenden idag? 
  
Nu kommer vi till frågor gällande om du kommer bo på ett särskilt boende: 

-       Vilka förväntningar har du på maten som kommer att serveras i framtiden? 
-       Vilken mat tror du att du kommer att få på ett särskilt boende? 
-       Vilka förväntningar har du på måltidsmiljön? 
-       Hur tror du att måltidsmiljön kommer att se ut? 

  
Förväntningarna på maten och synen på möjligheten att få den mat som man 
önskar på ett särskilt boende 
  
Vi har under intervjun fått en större bild av dina tankar och vanor kring mat, är detta         
något som du kommer önska att ditt särskilda boende kommer att servera och ta hänsyn 
till? 
  
Vad tror du om dina möjligheter att få specialanpassade måltider efter dina egna 
preferenser? 

-       Tror du att du kommer äta maten som serveras även om du inte gillar den? 
Tycker du att du har rätt till att få den maten du gillar och brukar laga hemma på ditt 
framtida särskilda boende? 

-       Om ja: varför? 
-       Om nej: varför inte? 

Vill du ges möjligheten att vara med och påverka den mat som serveras på ett särskilt 
boende? 
Om du kommer ihåg de faktorer vi tog upp och som du tyckte var viktiga - är det viktigt 
för dig att få detta på ett särskilt boende? 
 
En matsedel från ett särskilt boende visas. Matsedeln är från kommunens boenden 
och matsedeln är tagen från kommunen där intervjupersonen bor  

                      Vad är din uppfattning om denna veckomeny? 
-       Bra 
-       Dåligt 
-      Möter denna menyn dina förväntningar över vad dina förväntningar är i 

framtiden? 
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-       Är det något som du skulle vilja ha som meny på ditt möjliga framtida 
boende? 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning  

  
Planering av undersökningen och uppsatsarbetet  

-       50/50 
  
Litteratursökning 

-       50/50 
  
Datainsamling   

-       50/50 
  
Analys   

-       50/50 
  
Skrivandet av uppsatsen  

-       50/50 
 


