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Abstrakt 

Studien var ett samarbete mellan Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje och Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Syftet var att undersöka vad människor över 65 år (äldre) tyckte 

om vegetabilisk baserad kost. Hypotesen var att de äldre kommer vilja äta en vegetabilisk 

måltid i veckan. Metoderna som användes var en enkätundersökning med en provsmakning 

samt en ostrukturerad deltagande observation. Utifrån detta gjordes en analys av enkätsvaren 

via först ett CHI-2-test via EyeOpenR och sedan en PCA i ConsumerCheck för att undersöka 

det sammantagna resultatet.  

Hypotesen blir besvarad i resultatet, de äldre kunde tänka sig att äta vegetabiliskt en gång i 

veckan. PCA visat att det inte finns en korrelation mellan kön och doft. Slutsatsens är att de 

äldre kan tänka sig att äta vegetabiliskt en gång i veckan. Kvinnor var mer positiva än män till 

att äta vegetabiliskt en gång i veckan. Doft har större inverkan på aptiten än anteciperat. 

Genom att använda ny nordiska smaker och riktlinjer har de äldre högre acceptans för 

vegetabiliskt. 

Nyckelord: Menyplanering, Måltidssituation, Ny nordisk kost, Äldre; Menyplaning, Mealtime 

situations, New nordic diet, Elderly 
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Introduktion 
När människor över 65 år (äldre) inte längre klarar sig själva eller blir sjuka hamnar de i vård 

som tilldelas via kommun och landsting. Individen har då inte längre kontroll över basala val i 

vardagen. Konsekvensen i samband med måltiden blir att valet att äta och vad som skall ätas 

snarare är ett krav än ett sätt att uppnå njutning. Det som främst beaktas vid den organiserade 

måltiden i äldrevården är nutrition, medicinska riktlinjer vid sjukdom samt religiösa, sociala 

och politiska övertygelser kring kost (Socialstyrelsen, 2011). Men utöver detta kan det finnas 

fler preferenser, för vad en person kan äta är inte alltid samma sak som vad personen vill äta. 

På boenden tas oftast hänsyn till vad äldre brukar tycka om, men det är sällan som det är nya 

innovativa maträtter som erbjuds. Det tas förgivet att husmanskost är det som de boende vill 

äta. Enhetschefen på Tiohundras måltidsenhet säger “Det har nog aldrig kollats ordentligt vad 

de tycker om“. Detta sägs i samband med diskussioner om vilka möjligheter att påverka de 

äldre har i sin egen kost i verksamheten han jobbar i. Äldre idag har tillgång till media och 

anhöriga som presenterar hur matkulturen förändras. Det kan då erinras att även de äldre är 

nyfikna på mattrenderna och hur smaker förändras i samhället. Det blir allt mer populärt med 

mat med vegetabilisk grund, detta av miljöskäl, hälsofördelar och etiska skäl. 

 

Denna studie är ett samarbete mellan vårdbolaget Tiohundra och Restaurang- och 

Hotellhögskolan i Grythyttan. Studien har syftet att undersöka hur äldre, i detta fall 

pensionärer som bor i Tiohundras vård, tycker angående måltidssituationen och om de vill ha 

mer vegetabilier i kosten. Tiohundra är ett företag beläget i Norrtälje som skapats genom att 

kommun och landsting har slagit ihop vård och omsorgsenheter till samma företag. För att ta 

reda på hur personer som bor på äldreboenden tänker och känner kring en mat med mer 

vegetabilier serverades det en meny med vegetabilisk grund som respondenterna fick prova. 

Menyn innehöll en rätt från varje årstid samt en festligare rätt. Medan smakprovningen pågick 

fick responenterna svara på enkätfrågor om matens egenskaper, smak, textur osv. Utifrån 

detta gjordes en analys av enkätsvaren via först ett CHI-2-test via EyeOpenR och sedan en 

PCA i ConsumerCheck för att undersöka det sammantagna resultatet. 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap  
Måltider för äldre berör flera ämnen inom måltidskunskap. Menyplanering och 

näringsberäknade måltider är viktigt inom äldrevården och där man strävar efter att jobba med 

Five Aspect Meal Model (FAMM) (Socialstyrelsen, 2011; Magnusson Sporre, Jonsson & 

Pipping Ekström, 2013). FAMM innefattar de fem aspekterna rummet, mötet, produkten, 
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styrsystemet och stämningen (Gustavsson, Öström, Johansson och Mossberg, 2006). Idag 

jobbar socialstyrelsen, landsting och kostenheter på kommuner med FAMM för att utveckla 

den offentliga måltiden (Magnusson Sporre et al., 2013). Den offentliga sektorn jobbar med 

att utveckla aspekterna rummet, mötet och stämning (Socialstyrelsen, 2011). Det görs genom 

utensilier, servetter, blommor och gardiner anpassas efter årstid. Omsorgspersonalen har på 

sig serveringskläder under måltiden. Mer vegetabilier inom äldrevården påverkar produkten, 

miljön och näringen.  

 

Samarbetet med Tiohundra stärker kopplingen till branschen då studien går att applicera i 

offentliga måltiden. Studien uppmärksammar problem och möjligheter inom den offentliga 

sektorn som berör måltid och värdskap inom äldrevården. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden avhandlas det flera olika aspekter som menyplanering, äldres 

behov kring måltiden, ny nordiska köket samt fördelar med vegetabilisk kost. Nedan följer en 

summering av artiklarna, avhandlingar, material som den teoretiska bakgrunden behandlar. 

Mattson Sydner (2002) beskriver i sin avhandling Den maktlösa måltiden om äldreomsorgen 

med fokus på måltiden. Hennes undersökning gjordes på omsorgshemmens restauranger som 

även säljer till allmänheten (Ibid.). Mattson Sydner (2002) avhandlar bland annat vem som 

planerar måltiden, måltidssituationen och olika boendeformers påverkan på måltiden. 

Författaren kom fram till att personalen, politiker och de äldre känner sig maktlösa i samband 

med måltiden. Wårdh (2007) beskriver vilka behov de äldre har i en måltidssituation utifrån 

munhälsa och Boyce och Shone (2006) beskriver hur sinnena doft och smak förändras samt 

hur man kan hjälpa de äldre att känna smak. Socialstyrelsen (2011, 2016) har 

rekommendationer om hur äldreboende ska utforma måltidssituationen.  

 

Välimäki et al. (2004) beskriver vad det ny nordiska köket är genom ett manifest. Mithril, 

Dragsted, Meyer, Blauert, Holt och Astrup (2011) utvecklade den ny nordiska kosten utifrån 

de nordiska näringsrekommendationerna samt det ny nordiska manifestet. Mithril et al (2011) 

beskriver också fördelarna med den ny nordiska kosten. Craig (2010) tar upp olika aspekter ur 

hälsosynpunkt med vegetabilisk kost. Han beskriver hur vegetabilisk mat minskar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet. Dominique Ashen (2013) stärker Craigs 

(2010) argument om att vegetabilisk kost kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Till 
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sist skildras skillnader i näringsintag mellan lakto-ovo vegetarian och allätande äldre (> 65 år) 

(Deriemaeker, Aerenhouts, De Ridder, Hebbelinck & Clarys, 2011). Ruthenberg (2009) 

beskriver hur och vad de äldre behöver äta för att få ett komplett näringsintag.  

 

Menyplanering och äldres behov 
När människor åldras försämras de olika sinnena. Boyce och Shone (2006) beskriver att smak 

och doft är de sinnena som påverkar måltidsupplevelsen. Det som sker när äldre förlorar 

doftsinne är att de inte kan urskilja olika dofter. En studie visar att 62.5 % av äldre människor 

har svårt att känna dofter (Ibid.). Det som sker är att antalet nerver i känslocentret i näsan 

minskar drastisk med åldern. Doftförlusten kan också ha en relation till demens (Ibid.). Boyce 

och Shone (2006) förklarar att smaksinnet och doftsinnet är sammankopplade. Förlorar 

människan doftsinnet är det en central förklaringen till att personen upplever färre smaker. 

Katrin Hint (2011) skriver att mediciner som äts kontinuerligt, som hjärt- och kärlmedicin kan 

påverka doft- och smaksinnet. Tandlöshet, reducerad salivproduktion och såriga slemhinnor 

är andra faktorer som påverkar smaksinnet negativt (Ibid.). Det är vanligt att personer förlorar 

vissa delar av smaksinnet till exempel smaklökar som registrerar sötma. Minskad doft och 

smak påverkar aptiten som sin tur kan bidra till näringsbrist, viktförlust och minskat 

immunförsvar (Ibid.). Enligt Boyce och Shone (2006) behöver de äldre två till tre gånger mer 

salt i en maträtt för att uppleva samma sälta som en med fungerande sinnen. Författarna 

föreslår att kocken ska använda andra smakförstärkare som till exempel glutamat. Små tips, 

som detta, skulle personalen som har svårt att anpassa maten till de äldre med extra special 

behov uppskatta (Mattson Sydner, 2002).  

 

Mattson Sydner (2002) säger att personalen som planerar matsedlarna inom äldrevården är 

restaurangchefer och biträdande restaurangchefer. Vid planering av matsedel ligger inte fokus 

på de äldre och deras behov av näring, konsistens och sensorik menar Mattson Sydner (2002). 

Utan den primära fokusen ligger vid planering av matsedel på att ge service och svensk 

husmanskost (Ibid.). Då äldre människor kan drabbas av nedsatt tugg- och sväljförmåga bör 

fokus istället ligga på att få viss textur (Wårdh, 2007). Utöver en annan textur bör syrliga 

frukter och bär undvikas då det kan innebära obehag, om de äldre har problem med såriga 

slemhinnor eller saknar saliv (Ibid.). Mattson Sydner (2002) påpekar att kunskapsnivå hos 

kökspersonalen är bristande och leder till ointresse. Det beskrivs av kökspersonalen att äldre 

har speciella behov av till exempel milt kryddad, kokt och inte för stekt mat (Ibid.). 
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Måltidssituation 
Enligt Socialstyrelsen (2016) ska måltidssituationen på äldreboende upplevas som positiv. 

Måltidssituationen för de äldre är mer än en rutin och ett sätt att stilla hunger än en 

sinnesupplevelse och gemenskap (Mattson Sydner, 2002). Hon observerade att 

omsorgspersonalens intresse kring måltiden var bristande, framförallt på heltidsboendena. 

Omsorgspersonalen brydde sig i liten utsträckning om matens temperatur, uppläggning och 

utensilier. Mattson Sydner (2002) uppmärksammar att omsorgspersonalen frågade de äldre 

vad de ville dricka men gav ändå alla samma dryck. Det är framförallt tidsbrist och stress som 

gör att personalen agerar på ett visst sätt. Omsorgspersonalen skyndande på lunchen för att få 

lunchrast och egen tid (Ibid.). Samtidigt finns det inom verksamheten deltidsomsorg, där 

måltiden behandlas som en aktivitet. Personalen serverade varje äldre inviduellt men 

aktiviteten var utformad att de äldre ska sitta ner tillsammans kring matbordet och samtala 

(Ibid.). Mattson Sydner (2002) observerade att personalen på deltidsomsorgen inte utstrålade 

tidsbrist eller stress. Författaren poängterar att det går att utveckla måltidssituationen med 

attribut, artefakter, utensilier och inställningen till måltiden. Magnusson Sporre et al. (2013) 

påpekar att FAMM används sedan 2010 inom den offentliga sektorn för att utveckla 

måltidssituationen inom äldrevården. Det är ett relativt nytt ramverk och har främst använts 

tidigare inom akademin och fine dining restauranger. Det finns studier som visar på att de 

äldre äter bättre om måltidssituationen förändras, då fokusen inte ligger på produkten utan 

stämningen och rummet (Mattson Sydner, 2002). Det finns riktlinjer som Socialstyrelsen 

(2011) har gett ut hur äldreomsorgen ska jobba med FAMM. Socialstyrelsen (2011) tipsar om 

förändringar med gardiner, ljus, blommor och färgade servetter. Serveringspersonalen 

rekommenderas att bära förkläden samt kockmössa för att öka trevnaden i matserveringen 

(Ibid.). 

 

Mattson Sydner (2002) definierar att de boende på äldreboenden som kunder med begränsade 

valmöjligheter. Det kan vara svårt för en del av de äldre att påverka matsedel och måltiden då 

de inte kan föra sin talan på grund av sjukdom. Den grupp av äldre som är mer friska och 

klarar att föra sin talan får därför representera övriga äldre på boendet i matråd (Ibid.). Dock 

var det inte bara de friska äldre som representerade de äldre utan även omsorgspersonalen 

berättade vad de tyckte om måltiden, även om personalen inte kände att de kunde föra deras 
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talan. Mattson Sydner (2002) påpekar att de äldre inte kan skapa en relation till sin måltid 

därför att deras bestämmanderätt är minimal.  

 

Ny nordisk kost 
Det ny nordiska köket beskrivs i det ny nordiska manifestet (Välimäki et al., 2004). 

Anledningen till att det nordiska köket fick en beskrivning var för att konkurrera i den 

gastronomiska världen som domineras av det franska köket. Det är tio punkter där framförallt 

nio av punkterna går att applicera på äldrevårdens måltid. Den punkten som inte går att 

applicera i denna studie är punkt nummer tio (Välimäki et al., 2004). Punkt nummer tio 

handlar om att starta ett samarbete mellan bland annat andra mathantverkare, konsumenter, 

myndigheter, politiker, lantbrukare, fiskare, livsmedelsindustrin och forskare för att främja 

och bidra till glädje i hela Norden (Ibid.). Nedanför kommer en sammanställning av de nio 

punkterna i det ny nordiska kökets manifest, som går att applicera inom äldrevården (Ibid.).  

 Råvarans renhet, friskhet och enkelhet ska uttryckas i samband med etik.  

 Matens råvaror ska vara årstidsanpassad.  

 Produkterna ska komma från Norden och vara i centrum av måltiden för att visa 

mångfald samt sprida kunskap om kulturen bakom olika produkter.  

 Tillredningsmetoderna ska vara nordiska med inslag från andra kulturer. 

 Kocken ska finna nya användningsområden för de nordiska produkterna. 

 Ha kunskap om den medvetna måltiden samt kunskap om hållbara livsmedel och 

djurens trivsel. 

 I den ny nordiska köket bör restaurangen använda självförsörjning och regionala 

produkter med hög kvalitet. 

 

Den ny nordiska kosten är Nordens svar på medelhavskosten som i sin tur beskrivs ha flertal 

hälsofördelar (Micheelsen, Holm & O´Doherty Jensen, 2014). Författarna påstår att den ny 

nordiska kosten har samma hälsofördelar. Den ny nordiska kosten är baserad på produkter och 

livsmedel från Norden, samt det nordiska kulturarvet inom mat, näring och hälsa (Mithril et 

al., 2011). Författarna beskriver även att hållbar livsmedelsproduktion är viktigt inom den ny 

nordiska kosten. Hållbar livsmedelsproduktion är närproducerade livsmedel, ekologiska 

produkter, vilda växter och djur samt minskat matsvinn (Ibid.). Mithril et al. (2011) använde 

sig utav de nordiska näringsrekommendationerna när de utformade de tre riktlinjerna kring 

den ny nordiska kosten. Riktlinjerna är mer vegetabilier och mindre kött på tallriken, mer 
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livsmedel från sjö och hav samt mer vilda växter och viltkött från exempelvis älg och rådjur 

(Ibid.). 

 

Riktlinjerna är tänkta ur ett gastronomiskt, näring-, hälso-, hållbart och miljöperspektiv 

(Mithril et al., 2011). Näring- och hälsofördelarna beskrivs i denna studies avsnitt om 

hälsofördelar med en vegetabilisk baserad kost, med undantag från livsmedel från sjö, hav 

samt viltkött. Ur ett gastronomiskt perspektiv tillför grönsaker och frukt mer färg- och 

smakvariation (Mithril et al., 2011). Frukt och grönsakers miljöpåverkan är mindre än kött 

som är ett av de livsmedel som påverkar miljön mest. De vegetabilier som odlas i Norden, till 

exempel rotsaker, stenfrukt och skenfrukt, går med fördel att använda året runt då de flesta 

grödor går att lagra med hjälp av gravning, saltning, syrning, rökning och fermentering 

(Ibid.). Flertal vegetabilier går att lagra utan bearbetning till exempel morötter, potatis och 

lök. Den andra riktlinjen, att måltiden bör innehålla mer livsmedel från sjö och hav för att  ha 

ett substitut till kött som är bra ur både gastronomiskt, biologiskt, socialt och hållbart 

perspektiv. Alla nordiska länder har en kustlinje och transportsträckan är där relativt kort. 

Sjögräs och alger är ett ovanligt livsmedel från sjö och hav för nordisk invånare, men 

Micheelsen, Holm och O´Doherty Jensen (2014) uppmärksammar att det är en 

livsmedelsgrupp som bör användas mer i det nordiska köket. Vilda växter och djur är bättre ur 

ett miljöperspektiv då transportsträckorna är kortare och använder det som naturen bjuder 

(Mithril et al., 2011). 

 

Hälsofördelar med vegetabilisk baserad kost 
Det saknas forskning kring fördelar och nackdelar med vegetabilisk baserad kost, så det 

jämställes lakto-ovo vegetariska kost; kosthållning som innehåller mjölk- och äggprodukter 

men ej köttprodukter, i avsnittet. Det finns fler fördelar än nackdelar att äta vegetarisk kost 

med inspiration ifrån det nya nordiska köket. Fördelarna med att minska köttintaget och 

använda mer frukt och grönt i kosten är minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, 

åderförkalkning, hypertoni; högt blodtryck, cancer, diabetes samt benskörhet (Craig, 2010; 

Mithril et al., 2011; Dominique, 2013). Ur näringsperspektiv får en lakto-ovo vegetarian i sig 

de viktiga näringämnen; kalcium och vitamin D, som de äldre behöver (Ruthenberg, 2009; 

Craig, 2010; Deriemaeker et al., 2011). Om den vegetabiliska kosten innehåller mjölk och ägg 

täcker den de näringsbehov som människor har (Deriemaeker et al., 2011).   
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Kvinnor som väljer att vara vegetarianer har ett lägre kolesterolvärde än allätare (Craig, 

2010). Ett högt kolesterolvärde kan vara en bidragande faktor till hjärt- och kärlsjukdomar 

(Dominique Ashen, 2013). Vegetarianer som äter mycket kostfibrer, vitaminer och 

växtsteroler som finns i bönor, frön, nötter, fullkorn och vegetabiliska olja, minskar risken till 

åderförkalkning som påverkas av blodfettshalten i blodet (Ibid.). Det finns även studier som 

visar att vegetarisk mat ger lägre blodtryck och förhindrar hypertoni; högt blodtryck. Craig 

(2010) skriver att vegetarianer genom sin växtbaserad kost har ett högre intag av flavonoider 

än allätare. Flavonoider, bland annat antioxidanter, hjälper kroppen genom att agera som ett 

anti-inflammatoriskt medel, minskar bildningen av blodproppar och stärker kärlets celler 

(Ibid.).  

 

Kvinnor över 65 år som är vegetarianer ligger under gränsen för rekommenderat dagligt intag 

(RDI) av energi, medan kvinnor som är allätare fick i sig mer energi än beräknat 

(Deriemaeker et al., 2011). Äldre männen landade på gränsen för RDI. Både allätare och 

vegetarianer ligger över RDI för proteinintag, men vegetarianerna hade lägre intag av protein 

än allätarna. Intaget av kolhydrater för vegetarianer var högre än allätare, båda ligger under 

RDI av kolhydrater (Ibid.). Fett var den kategori där både båda grupperna låg inom RDI. 

Vitamin- och mineralintaget för vegetarianerna och allätarna var i samma nivå som RDI.  

 

 

Syfte och hypotes 
Syftet är att undersöka om boende pensionärer på äldreboende vilja att äta mer vegetabiliska 

inslag i kosten. Syftet undersöks genom att göra en mindre avsmakningsmeny som 

representerar varje årstid samt en festmåltid med inspiration från det ny nordiska köket, och se 

om de äldre som deltar i studien gillar och accepterar den. Hypotes är att de äldre kommer att 

vilja äta en vegetabilisk måltid i veckan. 

 

Metod och material 
Denna studie bygger på en enkätinsamling ifrån två av vårdbolaget Tiohundras äldreboenden. 

I studien har 46 pensionärer deltagit i provsmakningen, enkätundersökningen samt en 

deltagande ostrukturerad observation, där även personalen som jobbade på boendena 

observerades. 
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Litteratursökning samt databasinsamling 

I denna studie fastslogs först nyckelord som var relevanta för det som skulle undersökas. 

Detta för att lättare avgränsa litteratur i sökningen. Litteratursökningen genomfördes via 

Örebro universitets sökmotor Summon och databasen FSTA. I litteratursökningen skedde 

noggrann genomgång av relevant litteratur via avhandlingar, böcker, artiklar och tidskrifter. 

Artiklarna och avhandlingen som valdes ut avgränsades ej efter utgivningsdatum, men 

samtliga artiklar är utgivna mellan årtalen 2002 och 2016. Utvalda artiklar skulle också 

innehålla något av följande sökord: Vegetarian, elderly, new nordic cousine, flavour. Dessa 

ord användes i olika kombinationer för att få fram ett brett utbud av relevanta artiklar utifrån 

studiens syfte. Artiklarna skulle dessutom vara vetenskapligt granskade och tillgängliga i 

fulltext i Summon och FSTA (se bilaga 1.). 

 

Metodval 
Metoden till denna studie är en deduktiv kvantitativ tvärsnitts enkätmetod. En deduktiv metod 

är en metod som utgår ifrån teori och ser om denna teori är applicerbar på populationen som 

testas i en studie (Bryman, 2011). En kvantitativ metod är en metod som fokuserar på att via 

statistik, korrelationer och eventuell kausalitet förklara fenomen i samhället (Ibid.). Denna 

metod valdes för att respondenteras tankar och upplevelser var mer intressanta som grupp i 

detta fall än som individer, detta för att kunna se korrelationer genom till exempel 

demografiska parametrar (Bryman, 2011). En tvärsnittsstudie är en form av studie som samlar 

ihop data vid endast ett tillfälle. 

 

Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet och validitet är sammankopplade med tillförlitlighet och pålitlighet att metoden 

gjorts på rätt sätt och om studien mäter vad den avser att mäta (Bryman, 2011). Det betyder 

att studiens systematiska tillvägagångs sätt skall vara utförda på ett korrekt  sätt. Det kan 

också vara att en studie som använder en viss metod skall utföra studien efter en specifik mall 

(Bryman, 2011). Reliabiliteten och validiteten har försökts att uppnås i denna studie genom att 

följa riktlinjer för kvantitativa studier, frågorna är ställda tydligt i enkäten för att få svar på det 

som efterfrågas, resultatet är analyserat via ett tillförlitligt analysprogram. Validiteten är om 

studien mäter det syftet som sagts (Bryman, 2011). Inom begreppet validitet finns det flera 

underkategorier som ytvaliditet att mätningen verkar avspegla innehållet som är aktuellt, 

begreppsvaliditet att teorin och hypotesen går ihop vilka samband som finns och inte finns 
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(Ibid.). Oftast förutsätter god validitet en reliabilitet, vilket innebär att är inte en studie reliabel 

är den heller inte valid (Ibid.).  

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Studien följer de forskningsetiska regler som vetenskapsrådet satt upp (Vetenskapsrådet, 

2009). Reglerna är följande, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att personerna som deltar i studien måste 

veta vad studien innebär, hur den kommer användas och riktas (Ibid.). Samtyckeskravet 

innebär att personen som deltar i studien måste ge samtycke till själva deltagandet och i vilket 

sammanhang studien skall användas (Ibid.). Konfidentialitetskravet handlar om att 

respondentens namn inte skall stå med i studien. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna 

insamlade för en studie, inte får användas eller utlånas för offentligt bruk eller andra syften. 

(Ibid.). Ett informationsblad har konstruerats (se bilaga 3) för att ge information samt ge 

studien transparens. 

 

Urval  

Urvalet i denna studie räknas som ett riktat bekvämlighetsurval då det inte var gjort på ett 

systematiskt sätt. I denna studie fanns tillgängliga respondenter på plats och platsen var känd 

sedan innan, då det avgränsats att undersökningen endast skulle ske på vårdbrukande 

pensionärer som äter på en av Tiohundras matserveringar. Studien gjordes på både män och 

kvinnor i olika åldrar över 65 år, detta för att få ett heterogent urval. 

 

Menykomponering och tillagning 

Maträtterna som serverades i studien är egentillverkade, i tillagning och komponering. 

Maträtterna skulle vara anpassade efter årstiderna samt följa den ny nordiska kostens 

rekommendationer. Rätterna som lagades fokuserades på att kunna lagas i ett storkök till 

många personer. De skulle också vara lättaatt tillaga i storkök. En festmåltid finns med på 

grund av önskemål från företaget Tiohundra att de vill servera fler festliga rätter som är 

“vinvänliga”, detta har vart ett önskemål från de boende inom företaget. Det ny nordiska 

kostens smaker valdes att för att det är en ny tolkning på svensk husmanskost och 

respondenterna skulle känna igen smakerna och därmed lättare finna acceptans för rätterna. 

Rätterna tillagades i ett av storköken som ställdes till förfogande av vårdbolaget Tiohundra. 
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Meny 

Meny gjordes om till en serveringsordning, som var; festmåltid, höst, vinter, vår och sommar. 

Festmåltiden bestod av en dekonstruerad pumparavioli med getost, friteras salvia samt en 

syrlig salviasmörsås. Rätten som representerade hösten var vallmofröpanerade bruna 

bönbiffar, blomkålspure, rostad romareso, picklad morot samt rökt champinjon- och 

fläskbenssås. Vinterrätten var saltbakad rotselleri, oststuvad vitkål, rödbetsspagetti och 

friterad scharlottenlök. Fänkålssoppa med syrade rädisor och grönkålschips var den 

vårinspirerade rätten. Sista rätten; sommarrätten bestod av panerad gravad aubergine 

serverades med dillkräm, skirat smör, pressad potatis, sockerärtor samt lingonsylt 

 

Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes på Restaurang och hotellhögskolan där rätterna samt enkäten testades 

på fem pensionärer som är bosatta i Grythyttan. Urvalet skedde via ett bekvämlighetsurval där 

främst enkäten testades för sin tydlighet och om frågornas relevans för studien. Maten 

testades främst för att se hur kombinationerna av ingredienserna blev mottagna av personer 

över 65 år.  

 

Datainsamling 

Data i huvudstudien samlades in via enkäter som delats ut till 46 respondenter. Målet i studien 

var att dela ut till många respondenter som möjligt för att få ett brett underlag för att göra 

analyser på, då resultatet blir tydligare och mer lätthanterligt när det är många respondenter i 

kvantitativa studier. 

 

Enkätstudie 

I denna enkätstudie fick respondenterna fylla i sin pappersenkät(se Bilaga 2) samtidigt som de 

deltog i provsmakningen på plats i matsalen på ett av boendena inom vårdbolaget Tiohundra. 

Enkäten samlades in när respondenten sa att hen var klar. Enkäten utformades för att dels ge 

svar på demografiska aspekter samt frågor om hur de upplevde maten (om den var god eller 

inte) samt hur de allmänt ser på och tänker kring mat. Enkäten var utformad för att uppfattas 

som enkel för att möta eventuella läs- och skrivsvårigheter som kan uppkomma med ålder 

eller att ha ett annat modersmål som kan försvåra förståelse av text. Typen av frågor inom 

denna studie är slutna frågor med två eller fler svarsalternativ med undantag av en fråga som 

är öppen där övriga kommentarer kunde skrivas. 
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Provsmakning 

Provsmakningen gjordes två boenden i Norrtälje. I provsmakningen deltog 46 pensionärer 

som bodde på boendena. Respondenterna sattes sig där de själva ville. Innan provsmakningen 

började lades enkäterna och pennorna ut på platserna i matsalen. Först presenterades projektet 

muntligt för respondenter. Sedan presenterades maträtterna var för sig innan de serverades. 

Rätterna serverades i små provkoppar som var åtta cm i diameter. Efter provsmakningen var 

klar fick respondenterna välja om de ville äta den ordinarie lunchen eller om de var mätta. 

 

Deltagande ostrukturerad observation 

Utöver enkäten gjordes en deltagande ostrukturerad observation där miljön och 

respondenterna och personalen på boendena observerades, detta för att kunna påvisa 

händelser, interaktioner som kan påverkat resultatet i enkäten. 

 

Analys av datan 
Först matades rådata från enkätstudien in i Excel. Rådatan analyserades sedan med 

analysprogrammen EyeOpenR samt ConsumerCheck. I EyeOpenR gjordes ett Chi-2-test för 

att mäta signifikansskillnad samt jämföra frekvens. Chi-2 vid tvärtsnittsstudie är praktiskt att 

använda sig av undersökning när respondenter kan delas in i grupper eller olika kategorier 

skall jämföras samt för att se om det är slumpen som ger resultatet eller resultatet kan 

beräknas med hjälp av fasta metoder. I ConsumerCheck gjordes en PCA för att se 

korrelationssamband mellan variabler som i detta fall är de olika frågorna från 

frågeformuläret. Variablerna som beräknas i studien är kön, ålder, nationalitet, hälsotillstånd, 

mer eller mindre, miljö, nya smaker, frågar personalen, ekologiskt, hälsosam, närodlat, 

konsistens, smak, doft, helhet, vegetabiliskt, saknas. Det används två stycken PCA, den ena 

för att se samband mellan samtliga respondenter och den andra för att testa om det finns ett 

samband mellan de olika variablerna utom helheten. Helheten beräknas ej i PCA då den har 

en annan skattningsskala och resultatet blir då ojämlikt fördelat. Resultatet i denna studie 

baseras på den analyserade datan. I avläsningen av resultaten i PCA analyseras helheten av 

svaren för att se korrelationer, enskilda svar är inte av relevans. 

 

 

Resultat  
Hypotesen, att äldre kommer vilja äta en vegetabilisk måltid i veckan, blir besvarad. En större 

andel män än kvinnor ville inte äta vegetabiliskt vilket framkom via procentfördelningen (se 
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tabell 1). I resultatet framgår det att många av respondenterna hade liknande åsikter angående 

maten (se figur 1) då många av respondenternas svar ligger i ett tätt kluster, de som svarat 

mestadels ja på frågorna hamnar kring sträck 1 på höger sida i figur 1. De respondenter som 

hamnar i ytterkanten på både höger och vänster sida i figur 1 har oftast bortfall i sina enkäter. 

 

Tabell 1. Procentfördelning av kön på frågan “Skulle du kunna tänkta dig att äta vegetabilisk 

mat en gång i veckan?”.  

 Ja Nej 

Kvinnor 84 8 

Män 76 19 

 

 

Figur 1. PCA som visar att helheten som har betydelse då resultaten från denna figur visar att 

har respondenterna bortfall hamnar de längre bort från majoriteten av svar. Klustret där 

majoriteten av respondenternas svar befinner sig har mesta dels svarat ja eller ofta i enkäten 

vilket översätts som 1:or i analyseringen vilket gör att de hamnar på samma plats. 

 

Helheten och kommentarer står inte med i figuren då de variablerna försvårade ut läsandet av 

resterande variabler då de inte har samma skattningsskala som resterande variabler. 

Respondenterna bedömde att helheten av menys alla rätter låg mellan tre och fem på en skala 

mellan ett och fem. Då fördelningen mellan tre, fyra och fem var lika kan inte ett tydligt 

resultat utläsas. De som har ett samband är hälsosam, miljön i matsalen och vegetabilisk mat, 

nationalitet, hälsotillstånd, saknas något på tallriken och om de äter mer eller mindre samt 

konsistens och smak. Två variabler som ligger långt ifrån varandra är doft och smak och 
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påvisar därför inget samband (se figur 2). Doft och kön har inget samband med övriga 

variabler. De som vill ha hälsosam mat kan tänka sig att äta vegetabilisk mat och tycker att 

miljön i matsalen är viktig. De flesta respondenterna kom ifrån Sverige. Majoriteten av 

respondenterna påverkas av deras hälsotillstånd där de flesta äter mindre mat än normen. De 

som äter mindre på grund av sitt hälsotillstånd är de som inte saknas något på tallriken.  

 

Figur 2. PCA över variablerna och deras samband med varandra, ju närmare punkterna är 

varandra ju starkare samband. 

 

Merparten av respondenterna tyckte att de vegetabiliska rätterna var bra i konsistens, smak 

och doft enligt Chi-2 analysen. Dock var det ett bortfall på femton personer på frågan om 

doft. Matsalsmiljön är viktig för de äldre där merparten av respondenterna har svarat att 

personalen frågar vad de vill ha att äta. Det är också viktigt med ekologisk, hälsosam och 

närproducerad mat. Respondenterna tyckte att det var viktigare med närproducerat än 

ekologiskt och ville framförallt ha svenska råvaror. Pensionärerna svarade att de tyckte om 

nya smaker, men de som svarade nej till vegetabilisk var inte de som inte tycker om nya 

smaker utan de som svarade ja eller ibland till nya smaker. 

 

I Chi-2 testet jämfördes skillnaderna mellan de 17 olika variablerna i olika kombinationer (se 

bilaga 2), variablerna jämfördes också med frekvensen för att se om resultatet hade 

signifikans. I femton kombinationer av hundratrettiosex visades signifikans mellan de olika 

variablerna. Av de femton kombinationerna var det sju som är relevanta (se tabell 2). 

Samtliga kombinationer av variabler som testats för signifikans kommer ej att visas på grund 
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av relevans, utan endast de utvalda kombinationer som uppvisar signifikans står med i 

tabellen nedan.  

 

Tabell 4. Chi2 test. De faktorer i kombinationer som visar signifikant skillnad. Signifikant 

skillnad betyder att det finns skillnader mellan olika variabler.  

 Chi2 Df P-value 

Eko-Närproducerat 19,26 6 0,004 

Hälsosam-Doft 8,51 3 0,037 

Konsistens-Smak 20,39 9 0,016 

Konsistens-Doft 35,18 9 <0.001 

Smak-Doft 25,3 9 0,003 

Doft-Helhet 21,48 12 0,044 

Helhet-Saknas  18,1 8 0,02 

 

Kommentarer från respondenterna 
Utöver de stängda enkätfrågorna fanns det en öppen fråga där respondenterna fick 

kommentera fritt. Kommentarerna kring doft utmärker sig. Det var fyra respondenter som 

påpekade att deras luktsinne inte är intakt och två respondenter som svarade att de inte 

uppmärksamande doften. Respondenterna kommenterade framförallt smaken på de olika 

rätterna men den kommentaren som sticker ut är att det saknades salt. Konsistensen på rätt tre 

och fyra hade respondenterna anmärkningar på. Till frågan “saknas det något på tallriken” 

stod det inte protein utan tomat, potatis, kryddor och grönsallad. Det skrevs också att tallriken 

saknades. Deltagarna tyckte att undersökningen var ett trevligt inslag och initiativ. 

Avslutningsvis var det en respondent som skrev att den gillar grönsaker. 

 

Visuell observation  
Efter enkätundersökningen inledes samtal med respondenterna för att få deras spontana 

reaktion. Det gavs flera spontana svar och historier från barndomen kom fram. En person 

berättade framförallt om vad den tyckte om för mat och berättade varför hen inte tycker om 

kyckling och fördrar vegetabilier. Bordskamraten nämnde att denne tyckte om 

provsmakningen men skulle inte kunna tänka sig att äta vegetabiliskt flera gånger i veckan. 

Omsorgspersonalen påminde hen att hen hade kryssat ja, på frågan om hen kunde tänka sig att 
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äta vegetabiliskt en gång i veckan. Bordskamraten svarade att en gång i veckan men inte varje 

dag. En respondent under dag två påpekade att maten kändes fet och det var inte bra om hen 

gick upp i vikt då det inte var bra då hen satt i rullstol. Det var också svårt att få en bra 

kontakt med de äldre. Det var extremt viktigt att prata högt och tydligt för att de skulle höra.  

 

Personalen hävdade att de äldre inte tyckte om rutinavbrott, dock var det flera respondenter 

som högljutt berättade att detta var en kul aktivitet och detta borde göras oftare. Vissa 

respondenter var för gamla/sjuka för att själva svara vilket gjorde att personalen fick fylla i 

enkäten åt dem. Omsorgspersonalen gav intrycket av att de tyckte att aktiviteten var rolig och 

var ett hinder i deras arbete. Kökspersonalen i tillagningsköket är väldigt måna om maten de 

lagar och försöker laga maten från grunden och pratar om god näringsrik mat. 

Kökspersonalen pratar om att de nog inte reflekterat över att de borde servera mer 

vegetabiliskt, även om de hade fått bra respons på en vegetabilisk lasagne.  

 

 

Resultatdiskussion 
Majoritet av respondenterna tycker lika och har därför svarat liknande i enkäten. Att 

majoriteten av respondenterna kan tänka sig att äta vegetabiliskt en gång i veckan är ett tecken 

på att vegetabilier uppskattas av de äldre. Det önskemålet som Mattson Sydner (2002) 

beskriver är att svensk husmanskost är önskemålet från de äldre, kan bytas ut till ny nordiska 

kosten inom äldrevården där fokus ligger på att det ska vara mer vegetabilier och mindre kött. 

Det ny nordiska köket har sin grund i den svenska husmanskosten men Valimäki et al. (2004) 

menar att ny nordiska köket ska ha fokus på ekologiskt, närproducerat och vegetabiliska 

råvaror utöversmakerna. Just närproducerat och ekologiskt tyckte merparten av 

respondenterna att menyn ska ha inslag av. Framförallt var det närproducerat som 

respondenterna ville ha. Om menyn utvecklas ifrån ett fokus på ekologisk och närproducerat 

blir menyn mer hållbar som Mithril et al (2011) beskriver. Lägger restaurangpersonalen in 

aspekten att årstidsanpassa menyn som Valimäki et al. (2004) rekommenderar minskas 

menyns miljöpåverkan ytterligare. Kommentaren som en respondent gav om att hen gillar 

grönsaker kan tyda på att mer vegetabilier skulle uppskattas. Det stärks ytterligare av att 

majoriteten kommenterade att det inte saknades animaliskt protein på tallriken, utan skrev om 

framförallt om kryddor, potatis och grönsaker.  

 



21 

 

Hälsosam kost 
Merparten av respondenterna vill äta hälsosam kost. Då det finns fler hälsofördelar än 

nackdelar med att äta vegetabilisk kost är det att föredra att äta vegetabiliskt (Craig, 2010; 

Mithril et al., 2011; Dominique, 2013). Några av fördelarna är att det minskar risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar, övervikt, åderförkalkning, diabetes samt benskörhet (Ibid.). Många av 

åkommorna är vanligt förkommande bland äldre. Detta talar ytterligare för att minska det 

animaliska proteinintaget och införa mer vegetabilier i de äldres kost. Eftersom vegetabilier 

har hälsofördelar mot till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, kan medicinintaget eventuellt 

minskas. Sett till Deriemaeker et al. (2011) som fann att de äldres proteinintag var för högt, 

torde en ökad mängd vegetabilier vara fördelaktigt, då protein och kolhydrater finns i samma 

produkt, till skillnad från köttet, där proteinet binds samman med mättat fett, vilket har 

hälsonackdelar. Det gör att näringsintaget hos de äldre inte skulle förändras om 

proteinandelen på tallriken skulle minskas. 

 

Menyplanering och äldres behov 
Att det inte fanns ett samband mellan smak och doft är ovanligt. Det kan ha påverkas av att 

flertalet av respondenterna kommenterade att de inte kände doft och bortfallet på doftfrågan 

var högt. Det är ett intressant resultat då Boyce och Shone (2006) påpekar att smak- och 

doftförlusten kan ha ett samband. Det tyder på att de äldre i undersökningen kan känna 

grundsmakerna men inte aromerna i rätterna. Doft kan också ha påverkats av de flesta av 

respondenterna har ett hälsotillstånd som påverkar deras matlust. Hint (2011) påpekar att 

medicin kan påverka lukt- och smaksinnet. Det betyder att äldre som har ett hälsotillstånd som 

påverkar deras lust att äta kan ha påverkas av medicinerna som de tar emot olika sjukdomar. 

Merparten av respondenterna tyckte att rätterna var bra men att de kunde utvecklas i 

tillbehören. Konsistensen på maträtterna tyckte majoriteten var bra med kommentaren att 

rödbetsspagettin var svårtuggad. Det fanns ingen kommentar om maträtterna var för syrliga. 

Rätterna upplevs som de har konsistensen och rätt syrlighet som Wårdh (2007) beskriver. 

Rätterna som utformades efter premissen som Mattson Sydner (2002) tar upp, vilket är att de 

äldre föredrar milt kryddad mat, kokt mat och inte för stekt mat, var omtyckta av deltagarna. 

Det var en respondent som påpekade att den saknade kryddor, vilken kan peka på att en del av 

de äldre ändå gillar något kryddad mat.  
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Måltidssituation 
Personalen i tillagningssköket hade inte den ignoransen och ointresset som Mattson Sydner 

(2002) beskriver utan det fanns ett starkt intresse för att de äldre skall äta den mat de önskar 

och även testa nya saker och tycka att maten är spännande. Kunskapsnivån kring de äldres 

måltider var hög. Dock märktes omsorgspersonalens ointresse som Mattson Sydner (2002) 

beskriver. Den tidsbristen och stressandet märktes på omsorgspersonalen med att de 

kommenterade att undersökningen var ett avbrott i rutinen, men på pensionärerna var det 

glada miner och de tyckte att det var ett trevligt inslag i vardagen. Aktiviteter kring måltiden 

kan göra att måltidssituationen upplevs som positiv, vilket Socialstyrelsen (2016) önskar att 

den ska vara. Undersökningen skapade samtal kring borden vilket leder till gemenskap och 

samtalsämnen kring bordet. Det märktes tydligt att samtalen var på en annan nivå kring 

borden efter undersökningen. Det är som Mattson Sydner (2002) beskriver, att om måltiden 

behandlas som en aktivitet blir det mer samtal kring borden och samt en gemenskap, vilket 

leder till en högre stämning i rummet. Fokus låg inte på att äta utan att bedöma produkten. 

Resultatet kan ha påverkas av de specifika omständigheter kring undersökningen, då 

undersökningen kan ha upplevts som ett festligt arrangemang. Resultatet kan därför vara mer 

positivt på grund av att utomstående personer genomförde studien snarare än om 

tillagningsköket hade gjort det. Samt att de boende blev varse om att beakta händelsen och 

maten. 

 

Genom att delta i undersökningen fick de äldre på boendena en valmöjlighet samt uttrycka sin 

åsikt kring måltiden. Även om en del av de äldre hade svårt att skriva fanns 

omsorgspersonalen till hands. De flesta av deltagarna tyckte att rätterna var goda och gav 

användbara kommentarer kring maten. Kommentaren kring tallriken visar att det fanns en 

medvetenhet kring att det ska vara en större tallrik och framförallt bra utensilier. 

 

 

Metod- och materialdiskussion  
Generaliserbarheten har ökat på grund av den kvantitativa metoden. En kvalitativ metod hade 

eventuellt kunnat visa en större bredd i svar angående den vegetabiliska maten vad personerna 

var styrkor och svagheter med den och gett mer beskrivande svar. 

 

Reliabilitet & validitet: Då det försökts att reliabiliteten och validiteten i studien skall vara 

hög kan en ändå påpeka att många deltagare inte skrev enkäten själva de fick hjälp av 



23 

 

personal att skriva enkäten vilket gör att reliabiliteten sänks i studien. Att inte några av 

deltagarna inte förstod skalan med helhetsbetyget (se bilaga 2) sänks validiteten.  

 

Resultatet kan ha påverkats av deltagarna som vars fysiska och psykiska hälsotillstånd var 

mer problematiska än vad som tidigare var beräknat för. Det hade varit mer fördelaktigt om 

alla deltagare hade kunnat skriva själva. Vid replikerande av denna studie kan det vara viktigt 

att kontrollera den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna och göra testet på respondenter 

som är fullt medvetna om sin närvaro och sina beslut.  

 

Diskussion om utförande  
Att de som deltog i pilotstudien testade maten i köket påverkade resultatet i pilotstudien då det 

doftar mycket mer i ett kök än från kantiner. Deltagarna i pilotstudien kan eventuellt blivit 

manipulerade att tycka att maten var bättre än deltagarna i huvudstudien då deltagrna i 

pilotstudien såg tillagningen av maten vilket oftast leder till högre acceptans.  

 

I menykomponeringen kan det gynnas att samråda med personer från målgruppen innan 

pilotstudien för att försäkra sig vilka smaker målgruppen faktiskt gillar. I denna studie gjordes 

inget samtal med pensionärer påförhand för att se vilka smaker som de faktiskt gillade utan 

det antogs att de gillade klassiska svenska husmanskostsmaker. Fördelaktigt för studien blev 

detta konfirmerat vid pilotstudien.   

 

Vi fick vissa muntliga kommentarer att maten kändes för fet, dock skrev denne inte med det i 

sin enkät. Det har blivit ifrågasatt varför såsen till brunabönbiffarna (se Meny) innehåller 

fläskben, då studien främst innehåller vegetariskt mat därför ändrades fokus från vegetarisk 

mat till vegetabilisk grund. Varför såsen innehöll fläskben var på grund av att det är en större 

kulinarisk utmaning att göra en lika mustig sås med helt vegetabilisk grund,  vilket inte ansågs 

som en nödvändighet.  

 

Pilotstudien var en stor framgång i form av att den gav mer självförtroende inför den verkliga 

studien. Respondenterna påpekade sensoriska egenskaper hos menyn och påpekade hur den 

kunde förbättras för att ge bättre acceptans hos äldre människor. Respondenterna som deltog i 

pilotstudien var ej boende på ålderdomshem samt ansåg som piggare och gav vissa 

förväntningar som inte möttes hos respondenterna i huvudstudien. Vad som kan menas med 

de förväntningarna är att respondenterna i huvudstudien inte på något vis gjorde något fel utan 
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att det har skett ett tankefel i utformningen av studien där inte tillräcklig hänsyn till ålderdom 

och sjukdom har tagits. 

 

I Mattson Sydners (2002) avhandling nämns det att personalen har stort inflytande över de 

som bor på ålderdomshemmet och hade det endast gjorts en enkätinsamling i denna studie 

hade nog inte det uppmärksammats på samma sätt, därför att det finns vissa tvivel om de 

pensionärer som gjorde de oförmögna att skriva själva är riktigt “deltagande” utan det i själva 

verket var personalen som även de testade maten, lade in sina egna åsikter. Detta gör att 

Mattson Sydners (2002) avhandling blir mer relevant då den maktlösa måltiden även trots att 

det skulle testas vilken inverkan de faktiskt har är ett faktum. I enkäten användes en skala från 

ett till fem som en del deltagande upplevde svår. Istället för att ringa in siffrorna blev orden i 

utkanten av skalan bra och dåligt inringade. I många fall kan övriga kommentarer delen av 

enkäten kännas överflödig, detta då både deltagarna som skrev själv och de som fick hjälp av 

personal skrev överallt på enkäten istället för att fylla i övriga kommentarer vilket i vissa fall 

då det problematiserade resultatet från frågan “saknas det  något på tallriken?” då det stod 

kommentarer som rörde den frågan. 

 

Att en pappersenkät användes som datainsamlings verktyg var på grund av att det blev 

smidigare för att alla kunde utföra enkäten samtidigt som de åt än att samla in digitalt via 

en surfplatta eller dylikt då det hade vart mer tidskrävande. Dessutom hade många av 

respondenterna kunnat få problem att förstå hur de skulle fylla i via ett teknologiskt medel 

såsom surfplatta eller laptop. 

 

Vid båda provsmakningstillfällena var matsalen uppdelad vilket problematiserade för 

introduktion av såväl själva studien som presentationen av rätterna. Vid det ena tillfället fanns 

en mikrofon som underlättade för att fler av de som deltog skulle kunna höra vilka rätter som 

serverades och vad de innehöll. Dock upptäcktes mikrofonen i den senare delen av studien. 

Vid det andra provsmakningtillfället fanns inga hjälpmedel för att förenkla att alla skulle höra. 

Provskålarna som maten serverades ur uppfattades små och krångliga att äta ur, många 

klagade på svårigheter att äta på grund av dessa. 
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Etisk reflektion om studiens genomförande  
Vissa kunde inte delta på grund av ålderdom eller sjukdoms tillstånd vilket kan ha upplevts 

diskriminerande. Anonymitet i studien uppnåddes. Respondenterna får ta del av studien när 

den är färdig. 

 

 

Slutsats  
Slutsatsen är att de äldre kan tänka sig att äta vegetabiliskt en gång i veckan. Kvinnor var mer 

positiva än män till att äta vegetabiliskt en gång i veckan. Då en stor del av de äldre har svårt 

att känna doft är det viktigare att jobba med minnen. Genom att använda ny nordiska smaker 

och riktlinjer har de äldre högre acceptans för vegetabiliskt. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan ligga till grund för att äldre skall få mer njutning och inspiration av maten 

de äter trots åkommor och ålderdom som förhindrar detta. Det kan också bli mer känt hur 

äldre idag vill äta och lägga upp sin kost. Denna studie skulle behöva replikeras i större skala 

då matkulturen ständigt förändras och nya generationer har andra preferenser. Studiens 

menyplanerings tänkesätt, med att jobba utifrån den ny nordiska kosten, skulle kunna 

appliceras på menyplanering inom äldrevården.
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Enkätfrågor; Vegetabilisk mat för äldre (> 65 år) Bilaga 2 
Kön:  
 

Kvinna     Man     Vill inte svara 
 

Ålder: 

 

65-75           76-85                        86+ 

 

Nationalitet 

 

Från Sverige  Från övriga Norden        Från Övriga Europa 

 

 

Från övriga världen  
 

Påverkar ditt hälsotillstånd din lust att äta? 

 

Ja   Nej   Ibland 

 

 

Påverkar ditt hälsotillstånd dig att äta mer eller mindre mat? 

 

Mer  Mindre   

 

 

Är miljön i matsalen viktig? 

Ja   Nej    

 

Gillar du nya smaker? 

 

Ja    Nej   Ibland 
 

 

Frågor personalen vilken mat du vill ha? 
 

Ja    Nej   Ibland 
 

 

Tycker du att det är viktigt med ekologisk mat? 

 

Ja   Nej 

 

 

Tycker du att det är viktigt med hälsosam mat? 

 

Ja   Nej    

 

              Vänd sida  

Tycker du att närodlat är viktigt? 
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Ja   Nej   Närodlat i Sverige är viktigt 
      

 

 

Hur tycker du att konsistensen på maten är sammanfattningsvis? 

 

Bra   Dålig   Olika på olika rätter   

     

Vilken rätt isåfall?______ 
 

Hur tycker du att smaken på maten är sammanfattningsvis? 

 

Bra  Dålig   Olika på olika rätter  
  

Vilken rätt isåfall?______ 

 

Hur tycker du att maten doftar? 

 

Bra  Dålig   Olika på olika rätter  
  

Vilken rätt isåfall?______ 
 

Hur tycker du att rätterna har varit i sin helhet? 

 

 Dåliga  1 2 3 4 5 Bra 
 

Skulle du kunna tänka dig att äta vegetabilisk mat en gång i veckan? 

 

Ja   Nej 

 

 

Saknas det något på tallriken? 

 

Ja   Nej 
 

 

 

Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Informationsblad     Bilaga 3 
Informationsblad om examensarbete 

 

“Vegetabilisk mat för äldre - Med hjälp av ny-nordiska smaker” 

Under våren 2016 skriver Måltidsekologen Astrid Nilsson och Kulinariska kocken och 

måltidkreatören Matilda Stenius ett examensarbete om vegetabilisk mat för äldre. 

Undersökningen kommer att ske under vecka 17 och arbetet beräknas vara klart vecka 21.  

 

Bakgrund till examensarbetet 
Studien har syftet att undersöka hur de äldre tycker om vegetabilisk mat. Vi läser sista året vid 

Restaurang- och hotellhögskolan med inriktningarna Kulinarisk kock och måltidskreatör samt 

Måltidsekologi. Vi ville kombinera inriktningarna i ett examensarbete och resultatet blev 

vegetabilisk mat för äldre. Idéen föddes när vi kom i kontakt med vårdbolaget Tiohundra och 

Niclas Gerdsling. Önskemål om arbeten var ett årstidsanpassa måltider och beskriva andra 

tillagningsmetoder istället för att öka saltmängden i maten.  

 

De äldre kommer att få provsmaka fem vegetabiliska rätter och fylla i en enkät.  Vi följer de 

vetenskapsetiska kraven. Informationsskravet alla som deltar i studien kommer bli 

informerade vad som studien går ut på och vad som krävs för att delta, samtyckeskravet ingen 

tvingas att delta i studien, konfidentialietskravet ingen information som kan spåras direkt till 

individer används inte i studien och nyttjandekravet denna studie kommer främst att användas 

i samband med Restaurang- och hotellhögskolans examenarbete, vårdbolaget Tiohundra 

kommer få full tillgång till studien. Om respondenterna önskar får de tillgång till det färdiga 

arbetet.  

Vid frågor kan ni kontakta Astrid, Matilda, Lotte eller Niclas.  

 

Kontaktuppgifter 

Astrid Nilsson, Folkungagatan 38b, lgh 1201, 70342 Örebro, Astrid.nilsson@live.com, 

0723252242 

Matilda Stenius, Trädgårdsgatan 8B, lgh 1011, 39235 Kalmar, stenius.matilda@gmail.com, 

0763088208 

 

Handledare  
Lotte Wellton, Licentiat vid Restaurang- och hotellhögskolan, lotte.wellton@oru.se 

Niclas Gerdsling, Enhetschef  vid Tiohundra, niclas.gerdsling@tiohundra.se, 0176-327 40 

mailto:Astrid.nilsson@live.com
mailto:stenius.matilda@gmail.com
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