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Sammanfattning  

På restaurang - och hotellhögskolan i Grythyttan utvecklades The Five Aspects Meal Model 

(FAMM) för att analysera och utveckla måltidsupplevelser. Innan råvarorna tillagas och en 

måltid intas har ofta produktion och distribution påverkat människor, djur och miljö i flera 

länder. Måltidsekologens uppgift kan vara att försöka hitta lösningar för hur samhället skall 

konsumera och producera mat på ett mer hållbart sätt men för att nyttja den kunskap som 

finns krävs verktyg för hur detta skall göras.  

 

Syftet är att undersöka måltidsekologers tankar om FAMM och dess möjliga tillämpning, 

samt hur de fem aspekterna tolkas utifrån ett måltidsekologiskt perspektiv.  

 

För att undersöka detta gjordes kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer med fem av de 

tolv personer som avslutade tre år på måltidsekologprogrammet sommaren 2013. 

Datamaterialet analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.  

 

FAMM kan vara en användbar utgångspunkt för en måltidsekologs arbete och kanske främst 

som en tankemodell. Utifrån ett måltidsekologiskt perspektiv verkar större vikt kunna läggas 

vid ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Det pekar åt att de fem aspekterna i modellen 

kan återfinnas på olika organisationsnivåer beroende på vart fokus ligger för måltidsekologen.  

 

Nyckelord: hållbarhet, mat, utveckling, kunskap, kommunikation 
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1. Introduktion  
En måltid är mer än enbart intag av energi och sträcker sig längre än till tidpunkten då maten 

konsumeras. Innan en måltid intas har sannolikt människor och natur i flera världsdelar 

påverkats på något sätt och både livsmedelssystemet, samt måltider i sig själva, är komplexa 

att studera. Inom ämnet måltidskunskap och värdskap är en av utgångspunkterna The Five 

Aspects Meal Model som tillsammans med en kreativ ansats löper som en röd tråd genom 

verksamheten. Modellen syftar till att se helheten kring måltiden och måltidsupplevelsen. 

Som den andra snart examinerade årskullen måltidsekologer tyckte vi att det skulle vara 

intressant att titta närmre på en av de grundpelare på vilket ämnet måltidskunskap och 

värdskap vilar. 

 

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 
I ämnet måltidskunskap har utbildning bedrivits sedan 1991 och från 2002 forskning. År 2008 

breddades ämnet på grundutbildningsnivå till att benämnas måltidskunskap och värdskap för 

att bättre tillgodose även hotell och värdskapsprogrammet (Örebro universitet, 2012a). Inom 

måltidskunskapen förenas vetenskap med praktiskt hantverk och estetisk kunskap (Örebro 

universitet, 2012b). Måltidskunskapens pedagogik innebär bland annat ett konstnärligt övande 

för att frammana kreativitet, som i sin tur kan bidra till att tolka och skapa måltider utifrån ett 

helhetsperspektiv (Örebro universitet, 2012a). Måltidskunskapen är mångvetenskaplig och 

hämtar kunskap från andra ämnesområden för att studera måltider och allt som rör dessa 

(Örebro universitet, 2012b). Forskningen, såväl som utbildningarna på grund- och avancerad 

nivå, utgår från de fem aspekterna i The Five Aspects Meal Model (FAMM) när vetenskapliga 

frågor och undervisning utformas (ibid.).  

 

Professorn, dietisten och kocken Inga-Britt Gustafsson hade tillsammans med restautören och 

kocken Örjan Klein idéer om hur restaurangmaten skulle kunna utvecklas (Gustafsson & 

Klein, 2005; Klein, 2007). Utgångspunkten var att maten skulle vara hälsosam men 

fortfarande hålla en hög gastronomisk nivå, smaka gott och vara vacker att titta på (ibid.). 

Efterhand växte då den medvetna kokkonsten fram och Örjan Klein skriver: När dietisten och 

kocken möttes, förstod varandra och tog del av varandras kunskaper på ett kreativt sätt 

uppstod den medvetna kokkonsten (Klein, 2007, s. 121). Att lyfta in hälsoaspekter i 

matlagningen i form av praktisk näringslära blev det som Klein (2007) kallade medveten 

gastronomi. Han framhöll att det krävdes mer fantasi, kreativitet och kunskap för att laga 



   

6 
 

denna sorts mat på en hög gastronomisk nivå, men att det var ett ansvar kocken hade 

gentemot gästerna.  

 

En förlängning av detta koncept kan modellen Den medvetna måltiden ses som, vilken 

inkluderar smak, näring och estetik (Sporre Magnusson, 2011). Ursprungsidén var att ta Den 

medvetna kokkonsten ett steg längre och slå fast vad Den medvetna måltiden står för, eftersom 

människors förhållningssätt till måltider förändras (Sporre Magnusson, 2011). Idag bedrivs nu 

forskning kring modellen för att ta den ytterligare ett steg framåt och inkludera även ekologi 

och etik (ibid.).  

 

För att studera komplexa områden som människors totala livssituation, ekologiska system 

eller samhällets strukturer kan ett tvärvetenskapligt angreppssätt utnyttjas skriver Sohlberg & 

Sohlberg (2002). Tvärvetenskap kan ge ett holistiskt synsätt där helheten betonas, att se mer 

än summan av de enskilda delarna (ibid.). På Örebro universitet inledde fakulteten för 

samhällsvetenskap och humaniora och fakulteten för naturvetenskap och teknik ett samarbete. 

Detta resulterade i ett gemensamt kandidatprogram om måltider och miljö med ett holistiskt 

och tvärvetenskapligt angreppssätt (Örebro universitet, 2013; Jonsson, 2012). 

Samhällsvetenskap och humaniora fokuserar på människors subjektiva uppfattning om mat 

och måltider, dess existentiella betydelse och på att förmedla denna till samhället i övrigt 

(Fjellström, 2003). Naturvetenskapen fokuserar istället på den objektiva, fysiska verkligheten 

kring livsmedel och mat (ibid.). Syftet med mat och ätande är inte bara ett intag av energi och 

näring för att få kroppen att fungera så att vi mår bra, utan är också en central del i samhällets 

strukturer och människors sociala och kulturella liv (Ny nordisk mat, 2013). Samtidigt finns 

en koppling till vad vi lägger på tallriken och ekologiska, sociala och ekonomiska 

hållbarhetsaspekter, samt etiska och moraliska frågor (Moberg, 2011; Gliessman, 2007; 

Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Det kanske är den här kombinationen som 

måltidsekologen ska arbeta med. 

 
 

3. Teoretisk bakgrund  
Här presenteras en bild av måltidsekologens ämnesområden med tyngdpunkt på 

måltidskunskap och värdskap. En måltidsekolog har en bred teoretisk bakgrund som förenas 

med praktik på olika sätt. Här redogörs även för FAMM som helhet och de fem aspekterna 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären/stämningen. 
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3.1. Livsmedelssystemet 
Under de senaste decennierna har livsmedelssystemet globaliserats, vilket fört med sig att 

alieneringen mellan de som producerar maten och de som konsumerar den har ökat markant 

(Rytkönen, Bonow & Wramner, 2013). Livsmedelssystemet är komplext och maten passerar 

ofta ett flertal mellanhänder och kan transporteras över flera världsdelar innan den når ett kök 

där den tillagas och äts (ibid.). Bara ketchupen som ringlas över en varmkorv har gjort en resa 

över Europa och påverkat människor och miljö över hela världen (Andersson, Ohlsson & 

Olsson, 1998). Tomaterna till ketchupen kan ha odlats i Spanien och där förädlats till 

tomatpuré, förpackats och sedan transporterats till Sverige. Här har den förädlats vidare till 

ketchup, förpackats igen och sålts till grossister eller dagligvaruhandel innan den till slut 

inhandlats och konsumerats (ibid.). Till detta är företag, som producerar insatsvaror till 

jordbruket samt övriga ingredienser som socker, salt och ättika kopplade och i sin tur deras 

underleverantörer (Andersson et al., 1998). I media har det pågått en debatt kring 

livsmedelsindustrins redlighet och spårbarheten inom branschen, då det kommit larm om 

felaktigheter gällande produkters ursprung och äkthet (Svenska Dagbladet, 2013). Intresset 

för lokalt producerad, distribuerad och konsumerad mat har setts öka från olika aktörer i 

samhället skriver Ljungberg et al. (2012).  

 

3.1.1. Råvaror och livsmedel 
En råvara är ett obearbetat livsmedel som kan användas till mat eller dryck, antingen som det 

är eller genom beredning av något slag (NE, 2014a;b). Livsmedel är sammansatta av vatten, 

protein, fett och kolhydrater samt mineraler och vitaminer (Livsmedelsverket, 2014). De 

huvudsakliga energibärarna är proteiner, fetter och kolhydrater, vars fördelning varierar 

mellan olika livsmedel (ibid.). 

 

3.2. Måltider 
Genom människors måltidsmönster, val av råvaror, maträtter och måltidskomposition, 

framhävs samhällets struktur och organisation (Ekström, 1990). Faktorer som påverkar vad 

människor väljer att äta bör alltid ses utifrån det faktum att livsmedel oftast kombineras och 

äts under en måltid skriver Meiselman (2000). Vad en måltid egentligen innebär kan 

definieras i olika dimensioner. Uppgiften är svår och komplex eftersom en måltid sannolikt 

står för olika saker beroende på vem som tillfrågas (Meiselman, 2000). Aspekter som 

återkommer vid definitionen av en måltid är bland annat en dagligt återkommande tidpunkt, 
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antalet och sortens komponenter på tallriken, sensoriska kvaliteter som fast, flytande, 

temperatur och smakkomposition, energiinnehåll, antalet rätter och dess inbördes ordning, 

samt den sociala dimensionen (Mäkelä, 2000; Fjellström, 2003).  

 
Den sociala aspekten av måltiden kan vara den viktigaste för en god middag menar Rapp 

(2008). Under en måltid byggs samhörighet mellan de som delar denna, extra tydlig blir detta 

under familjemåltiden då Mäkelä (2000) menar att det sker en social reproduktion. Barn som 

ges möjlighet att utforska och lära sig om sina individuella preferenser, får med sig ett 

redskap som kan hjälpa dem att öka sin kunskap kring mat och hälsa (Jonsson, Ekström & 

Gustavsson, 2004). Detta menar författarna kan kopplas till hur barnet och senare den vuxna 

ser på sig själv och vilka känslor som framkallas i samband med mat och måltider.  

Det är i måltidsögonblicket som matens kulturella värde tolkas och värderas av en individ 

menar Tellström (2007). I politiska sammanhang är måltiden, dess innehåll och komposition 

ett sätt att förmedla ett budskap och måltiden strävar alltid efter att vara politiskt korrekt 

(Tellström, 2001). Maten kan vara ett sätt att nå professionella mål, vilket kan exemplifieras 

av de noggrant utformade och genomtänkta ministermåltiderna under året då Sverige var 

ordförandeland i EU (Tellström, 2005).  

 

3.2.1. Måltider i restaurangbranschen 
Restaurangbranschen är diversifierad och inkluderar allt från caféer, snabbmatställen och 

lunchrestauranger, till etniska restauranger och lyxkrogar som plockar upp de senaste 

trenderna (Lundberg & Walker, 1993). Valet av restaurang är situationsbundet och påverkas 

av i vilket syfte måltiden äts, om det exempelvis är för nöjes och njutnings skull på fritiden 

eller av tidsskäl och praktisk nödvändighet i arbetet (Gustafsson, 2004). Vilket koncept 

restaurangen arbetar efter och vad gästerna efterfrågar påverkar vilken sorts mat som serveras 

och vart fokus ligger, om det exempelvis är på maten eller måltidsrummet (Lundberg & 

Walker, 1993; Tellström, 2005). Restaurangbranschen utvecklas ständigt och 

restaurangägaren försöker på olika sätt tillfredsställa sin kundgrupps efterfrågan, som i allt 

större utsträckning innebär minnesvärda upplevelser (Walter, Edwardsson & Öström, 2010; 

Tellström, 2005).  

 
Hur restaurangbesöket är organiserat och hur måltidsprocessen går till skiljer sig beroende av 

vilken sorts restaurang det är. Det finns tre huvudgrupper av menyer i form av á la carte, 

festvåningsmeny och kantinmeny skriver Johansson (2004). På lunchrestauranger är den så 
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kallade kantinmenyn vanlig då gästerna väljer mellan ett antal rätter som redan är 

färdiglagade och serveras i samband med beställning skriver författaren. Har restaurangen 

däremot á la carte väljer gästerna efter matsedeln vad de önskar beställa och kan komponera 

sin egen meny bland de rätter som finns presenterade (NE, 2014c). Den tredje varianten är 

festvåningsmenyer vilka är vanligt förekommande vid ceremoniella evenemang som bröllop 

eller stora fester samt vid cateringverksamhet säger Johansson (2004).  

 

3.2.2. Måltidsbranschen - storhushåll i kommuner och landsting 
Till måltidsbranschen räknas den måltidsverksamhet som kommuner och landsting bedriver 

inom skola, äldreomsorg och sjukvård (Livsmedelsverket, 2013). Måltidsverksamheten 

innebär en möjlighet för kommuner och landsting att få ut mer av investerade pengar 

(Livsmedelsverket, utan årtal). Detta kan exemplifieras med att exempelvis god och 

näringsriktig mat inom sjukvården kan minska behovet av medicinering och barn som äter 

skollunch kan koncentrera sig bättre (Ny nordisk mat, 2013; Livsmedelsverket, utan årtal). 

Måltidsbranschen har nationella lagar att förhålla sig till när det exempelvis gäller måltidernas 

näringsinnehåll som ska uppfylla livsmedelsverkets kostrekommendationer 

(Livsmedelsverket, 2014). Det finns även målbilder från politiskt håll om exempelvis andelen 

ekologiska livsmedel som verksamheten bör sträva mot (Ekomatcentrum, 2012). 

Måltidsbranschen har andra förutsättningar för inköp av livsmedel än vad privata aktörer 

inom restaurangbranschen har, då de styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU) 

(Sundbom, 2011).  

 

3.3. The Five Aspects Meal Model (FAMM) 
The Five Aspects Meal Model (FAMM) är framtagen för att utvärdera kommersiella 

måltidsupplevelser och bygger på Michelinguidens bedömning av restauranger (Edwards & 

Gustavsson, 2008). De fem aspekterna omfattar rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

atmosfären/stämningen. Strukturen skall efterlikna själva måltidsprocessen men beroende på 

om modellen speglar ett gäst- eller producentperspektiv, skiljer sig vad som visualiseras som 

den yttersta och övergripande aspekten (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006; 

Sporre Magnusson, Jonsson & Ekström, 2013). När gästen är utgångspunkt ligger 

atmosfären/stämningen som den yttersta delen, medan det med ett producentperspektiv är 

styrsystemet som utgör den yttersta aspekten. Målet med FAMM är att ge varje gäst bästa 

möjliga tillfredsställelse i den nämnda måltidssituationen (Gustafsson, 2004). Modellen kan 

appliceras på olika typer av måltider, men kräver syntes och input från skilda discipliner då 
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måltidssituationen och behovet skiljer sig (Gustafsson, Öström & Annett, 2009). FAMM har 

fram tills idag återfunnits som teoretiskt ramverk i myndighetsdokument, praktiskt tillämpad 

vid planering och utveckling av måltider inom privat och offentlig sektor, men även i 

utbildningar kopplade till måltidssektorn (Sporre Magnusson, et al., 2013).  

 

3.3.1. Rummet 
Måltider äts alltid i ett rum, vare sig det är på en restaurang eller utomhus (Gustafsson, et al., 

2006). Om måltiden äts i ett speciellt sammanhang, till exempel en skolmåltid, kan gästen 

förhålla sig till detta och det skapas begränsningar i vilken typ av rum som förväntas 

(Gustafsson, et al., 2009). När ett rum analyseras kan variabler såsom färgsättning, 

temperatur, ljud och former användas. Bordet är en central del av måltiden och kan ses som 

ett eget rum där dukningen är en blandning av teoretisk och praktisk kunskap gällande olika 

utensilier (ibid.). Även den yttre miljön, utanför restaurangens matsal, påverkar gästernas 

upplevelse av rummet och därmed måltidsupplevelsen som helhet (Walter et al., 2010).  

För att personalen skall kunna leverera professionell service är det av vikt att ha kunskap om 

stil, historia, arkitektur, textilier, design och konst då ett servicelandskap byggs upp (Bitner, 

1992). Servicelandskapet är den holistiska miljö där tjänster tillhandahålls och kunder 

interagerar (ibid.). Om rummets kontext ändras kan detta medföra att gästens preferens för 

produkten, vinet eller maten, förändras (Hersleth, 2004).  

 

3.3.2. Mötet 
Mötet i sig handlar om mötet mellan gäst och servicepersonal, mellan de anställda men även 

om mötet gäster sinsemellan (Gustafsson et al., 2006). Vart tyngdpunkten ligger varierar dock 

mellan olika måltidssituationer menar Gustafsson et al. (2009). Vid en kantinservering är 

mötet mellan gäst och personal mindre märkbart, medan det blir en signifikant större del av 

måltidsupplevelsen vid ett besök på en mer formell restaurang säger författarna. Walter et al. 

(2010) betonar dock att det på något sätt sker kontinuerligt under hela restaurangvistelsen. 

Interaktionen mellan gäst och personal kan ses som en av de mest betydelsefulla faktorerna på 

restaurangen för att gästen skall vara tillfredsställd fortsätter författarna.  

Det är till restaurangens fördel om serveringspersonalen innehar kunskaper kring känslor, 

sociala interaktionsformer samt vett och etikett, i kombination med en förmåga att få gästen 

att känna sig sedd och uppassad (Andersson & Mossberg, 2004). God service kan göra att 

gästerna är beredda att betala ett högre pris för restaurangvistelsen konstaterar författarna. 

Öppenhet och att vara kommunikativ är betydelsefulla egenskaper hos en person som skall 
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leverera professionell service (Gustafsson, et al., 2009). Servicepersonalen måste kunna läsa 

gästen och den givna situationens dynamik tillsammans med en förståelse för hur kulturella 

aspekter påverkar mötet (Gustafsson et al., 2006; Gustafsson, et al., 2009). Den kulturella 

situationen i samhället och biologiska aspekter som kön kan påverka mötet och hur det 

utvecklas under måltiden (ibid.). Under måltiden är servicepersonalen och gästen i en ojämn 

maktposition då personalen är de som har mest kunskap om meny och drycker, vilket gör dem 

till en sorts auktoritet (Gustafsson, et al., 2006).  

 

3.3.3. Produkten 

Produkten omfattar inom måltidskunskapen all mat och dryck som serveras och vars kvalitet 

anses vara en avgörande del för att måltidsupplevelsen skall vara tillfredsställande 

(Gustafsson, et al., 2006; Edwards & Gustafsson, 2008). Vid definitionen av en god måltid 

betonar även Rapp (2007, s. 175) produktens betydelse. Denna identifieras under kategorier 

som: råvara, maträtt, doft, smak, tillagning, servering och komposition. Gäster kan konstateras 

ha en tydlig uppfattning om vad som är god kvalitet på maten, både gällande enkla rätter som 

bröd och stekt fläsk men även vid mer komplexa rätter (Walter et al., 2010). Produkten är det 

som gästen ser av alla tidigare bakomliggande faktorer och steg. Tellström (2007) och 

Gustafsson et. al. (2006) är överens om att det ögonblick produkten presenteras för gästen 

avgör om restaurangen lyckats eller ej. För att kunna tillaga goda maträtter bör kocken ha 

kunskap om de råvaror som används gällande odlingssätt, hantering, förvaring och vad som 

händer vid tillagning på molekylär nivå (McGee, 2004). Aspekten produkten kan därför 

involvera discipliner så som jordbruk, vinkunskap och måltidskunskap (Gustafsson, et al., 

2009).  

 

3.3.4. Styrsystemet 
Styrsystemets uppgift är att föra samman övriga områden i modellen och bilda ett ramverk för 

allt som påverkar måltidsupplevelsen (Gustafsson et al., 2006). Inom denna aspekt återfinns 

främst administrativa områden som ekonomi, lagar, logistik, marknadsföring och 

menyplanering, vilket alla verksamheter inom branschen har att förhålla sig till (ibid.).  

Styrsystemet hänger ihop med hur väl flöden i organisationen fungerar och avspeglar sig i 

servicen ut mot gäst (Knutsson & Jönsson, 2009). Denna del kan anses vara något som verkar 

i bakgrunden och brister i denna aspekt kan gästen uppfattas som en brist i ett annat område 

(Gustafsson et al., 2006). Exempelvis om maten hunnit bli kall kan gästen uppleva att det var 

fel på produkten, medan det egentligen brister i styrsystemet. Samma fenomen återfinns 
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gällande bristande hygien i matsalen, vilket kan göra att gästerna beslutar sig för att lämna 

restaurangen (Walter et al., 2010). Marknadsföring ingår i styrsystemet och nyttjas i syfte att 

lyfta restaurangens mervärden så att den egna restaurangen blir vald framför konkurrentens 

(Hultén, 2014). En passande strategi bör utarbetas, vilket kan innebära att verksamheten 

antingen försöker leverera något unikt eller erbjuda ett lägre pris menar Porter (1980;1985) 

återberättad i Knutsson & Jönsson (2009, s. 184).  

 

3.3.5. Atmosfären/stämningen 
Atmosfären/stämningen beskrivs av Gustafsson et. al. (2006) som en plats där gästen känner 

sig hemma och till ro. Något genomskinligt och ogreppbart, men som verkar vara ett resultat 

av hur de andra aspekterna verkar ihop konstaterar författarna. Utifrån ett gästperspektiv 

beskriver Walter et al. (2010) atmosfären/stämningen som en typ av personlig syntes av vad 

som händer under tiden på restaurangen. Detta görs i relation till de faktorer vilka gästen, vid 

det specifika måltidstillfället, anser har störst betydelse (ibid.). Exempelvis övriga personer 

vid bordet eller den fysiska miljön. Atmosfären/stämningen påverkas alltså av ett flertal olika 

variabler såsom interiör, design, interaktion med övriga gäster och servicepersonal (Edwards 

& Gustafsson, 2008). Indirekt påverkar atmosfären/stämningen vad och hur mycket gästerna 

äter och på vilket sätt måltiden avnjuts (ibid.).  

 

3.4. Måltidsekologen  
På Örebro universitets hemsida beskrivs måltidsekologprogrammet som ett 

mångvetenskapligt kandidatprogram inriktat på måltider, miljö, klimat och hälsa (Örebro 

universitet, 2013). Hälften av tiden innebär kurser i biologi och hälften i måltidskunskap och 

värdskap. Kunskap i form av både vetenskap och praktisk hantverksskicklighet kommer till 

uttryck inom båda ämnesområdena (ibid.). Några av studenterna på programmet berättar att 

inom ämnet måltidskunskap och värdskap vilar fokus främst på produkten, mathantverkaren 

och konsumenten/gästen (Arlestrand, Hallberg, Matsson, Nystedt & Rasmussen, 2014). 

Kurser i sensorik, livsmedelshygien, måltidskultur, matlagningsmetoder och tekniker och den 

medvetna måltiden ger kunskap om att tillaga och utvärdera mat och måltidsrelaterade 

situationer ur flera perspektiv (ibid.). Fortsättningsvis säger studenterna att biologidelen 

istället främst fokuserar på primärproduktionen och behandlar rent naturvetenskapliga 

områden, där fokus i större utsträckning ligger på matsystemet som helhet. Exempelvis 

agroekologi, toxikologi, fysiologi och produktkvalitet, men också mat, miljö och hållbarhet.  
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En måltidsekologs uppgift kan vara att hitta lösningar på hur samhället, lokalt och globalt, ska 

kunna producera och konsumera mat på ett hållbart sätt, där råvarorna blir till hälsosamma, 

estetiska och sensoriskt tilltalande måltider (Arlestrand et al., 2014). Tänkta arbetsplatser kan 

vara inom alla branscher med koppling till livsmedel och måltider (Örebro universitet, 2013). 

För att kunna använda den kunskap som finns krävs olika slags verktyg för hur detta skall 

göras (Gustavsson, 2004). Detta är oberoende av om det gäller praktisk skicklighet, den 

vetenskapliga kunskapen, en kombination av dessa eller tyst kunskap som finns med i 

bakgrunden (ibid.).  

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka måltidsekologers tankar om FAMM och dess möjliga tillämpning, 

samt hur de fem aspekterna tolkas utifrån ett måltidsekologiskt perspektiv.  

 

 

5. Metod och material 
Här nedan följer en genomgång av den metod och det material som använts vid insamlingen 

av data för att kunna besvara studiens syfte. En beskrivning av hur det inhämtade materialet 

bearbetats och analyserats görs därefter.  

 

5.1. Metodval 
Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden vilket Bryman (2011) 

menar kan bero på den flexibilitet som finns. Vid kvalitativa intervjuer ligger fokus på 

informanternas egna ord och resonemang (Trost, 2007). Då syftet med denna studie var att 

undersöka måltidsekologers syn på, tillämpning och tolkning av FAMM, var det relevant att 

använda en metod som kunde lyfta fram informanternas egna tankegångar. Denna 

utgångspunkt gjorde att en semistrukturerad kvalitativ intervjuform valdes. Vid en 

semistrukturerad intervju finns förutbestämda huvudfrågor, men utrymme för olika vinklingar 

och variation i frågornas ordningsföljd är möjlig (Bryman, 2011).  

Av praktiska skäl valde uppsatsförfattarna att göra telefonintervjuer via mobil/skype. När 

skype nyttjades användes ingen videofunktion för att förutsättningarna inte skulle skilja sig 

mellan intervjuerna. Fördelen med att göra på detta sätt var att intervjuer med urvalsgruppen 

kunde genomföras oberoende av vart informanterna befann sig geografiskt. Det som förloras 
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vid telefonintervjuer är främst möjligheten att avläsa informantens kroppsspråk under 

intervjun, vilket kan vara en nackdel om detta anses viktigt för studiens resultat (Krag 

Jacobsen, 2008). Vissa människor upplever det svårare att prata i telefon jämfört med att 

mötas ansikte mot ansikte, men det kan även vara tvärt om (ibid.). 
 

5.2. Urval  
Vid kvalitativa intervjuer är det önskvärt att i urvalet uppnå en heterogenitet inom ramen för 

undersökningens målgrupp, den givna homogeniteten (Trost, 2007). I denna studie var 

målgruppen måltidsekologer som läst tre år på måltidsekologprogrammet vid Örebro 

universitet/restaurang- och hotellhögskolan. Urvalet begränsades därmed till tolv personer, 

vilket gjorde det möjligt att inkludera alla i urvalsgruppen. Detta är ett målinriktat urval som 

gjordes för att kunna intervjua personer relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011).  

 

En förfrågan om deltagande i studien skickades ut via meddelandefunktionen på facebook till 

dessa tolv personer. Inbjudan var i form av ett kort meddelande, samt en bifogad fil med 

officiell inbjudan och beskrivning av studien. Under de kommande två dagarna hade sju av de 

inbjudna konfirmerat sitt deltagande. Antalet deltagare bedömdes vara tillfredställande för 

studiens omfattning, vilket innebar att ytterligare kontakt med övriga inbjudna inte gjordes 

efter de sju dagar som informanterna hade på sig att svara.  

 

5.3. Materialredogörelse 
För att spela in intervjuerna användes ett röstmemo i iphone, medan intervjuerna gjordes via 

högtalarfunktionen/skype på en annan mobil. Frågeguiden var utskriven på papper och 

stödanteckningar gjordes för hand i ett kollegieblock.  

 

5.3.1. Frågeguide 
Kvalitativa intervjuer utgår vanligtvis från en frågeguide med frågeområden för att låta 

informanten komma till tals i så stor utsträckning som möjligt (Trost, 2007). Rekommenderat 

är att begränsa intervjun till fyra till fem olika områden, vilka bestäms av studiens syfte men 

till viss del även godtyckligt (Bryman, 2011; Trost, 2007). De teman som intervjuguiden i 

denna studie byggde på var följande: Måltidsekologens arbetsplats - FAMM - Ansvar och 

hållbarhet. Frågorna bör vara öppna och inte ledande för att få fram informantens personliga 

ståndpunkter (Bryman, 2011). När frågorna till denna studie formulerades var tanken att dessa 

skulle betona personliga erfarenheter av modellen, informanternas syn på modellen utifrån 
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måltidsekologiska referensramar, samt kunna förtydliga måltidsekologens ansvars- och 

yrkesroll. Frågorna var tänkta att vara öppna, men ändå ha ett tydligt fokus och vara av 

explorativ karaktär för att kunna besvara syftet.  

 

Exempel på frågor är följande:  

- Har du haft någon användning av FAMM hittills i yrkeslivet? Kan du berätta hur? 

- Hur tänker du kring att använda FAMM i andra delar av livsmedelskedjan? 

- Ser du att FAMM skulle kunna förbättras på något sätt ur ett måltidsekologiskt perspektiv?

  

5.4. Etisk planering  
I denna studie har hänsyn till följande etiska principer för svensk samhällsvetenskaplig 

forskning tagits i beaktande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 132).  

 

Informationskrav 

Informationskravet innebär att syftet med studien och information kring hur denna genomförs 

skall framgå för att informanten skall ha möjlighet att ta ett välgrundat beslut gällande sitt 

deltagande (Bryman, 2011). En problemställning är dock att intervjuaren inte bör delge 

information om studien i den omfattning att deltagarna i förväg överväger vilka svar som är 

mest intressant för studien (Trost, 2007). Syftet med studien, hur intervjuerna skulle gå till, 

uppskattad tidsåtgång samt etiska frågor gällande personlig information och integritet delges 

informanterna i inbjudan till denna studie. På denna grund bedöms de kunna göra ett 

välgrundat beslut om att delta i studien eller inte.  

 

Samtyckeskrav 

För att studien skall leva upp till samtyckeskravet krävs att deltagarna får information om att 

de har rätt att själva bestämma om de vill medverka i studien eller ej (Bryman, 2011). Det 

skall också tydligt framgå att de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun, avstå från 

att svara på frågor samt att de kan dra tillbaka sitt deltagande i efterhand (ibid.). Detta är 

information som skall delges deltagarna både i inbjudan och innan intervjuerna börjar.  

 

Konfidentialitetskrav 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i studier inte skall spridas 

och namnuppgifter skall förvaras på ett sätt att obehöriga ej kan få tillgång till dessa (Bryman, 
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2011). Målgruppen för denna undersökning är mycket begränsad och kan ha en offentlig 

yrkesroll, vilket innebär att total konfidentialitet för gruppen bedöms vara svår att uppfylla. 

Endast inriktning på examen anses vara av intresse för studiens resultat och är den enda 

personliga uppgift som planeras framgå i det publicerade materialet. Detta särskilt med 

hänsyn till att det är risk för att individer i målgruppen kan identifieras, då denna är så unik. 

Det är därför av vikt att detta framgår vid förfrågan om deltagande. För att behålla 

konfidentialitet vid redovisning av resultatet är det viktigt att materialet presenteras på ett sätt 

som inte möjliggör att deltagarna kan identifieras genom enskilda uttalanden (Trost, 2007).  

 

Nyttjandekrav 

Insamlat material kommer endast användas i samband med denna studie vilket är i linje med 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att hindra att materialet sprids kommer det under och 

efter studiens publicering förvaras hemma hos författarna.  

 

5.5. Pilotstudie 
Inför de riktiga intervjuerna genomfördes en pilotstudie i syfte att utvärdera intervjuguidens 

frågor, samt stämma av teknisk utrustning och tidsåtgång. Urvalet inför pilotstudien kan ses 

både som ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). För intervjun 

önskades en person vars kompetens kunde jämföras med studiens deltagare och som dessutom 

hade tid och var villig att delta under någon av de dagar pilotstudien behövde genomföras. 

Intervjun gjordes därför med en av studenterna som läser sista terminen på 

måltidsekologprogrammet. Dagen innan intervjun mottog studenten likvärdig information 

som övriga deltagare i studien fått. Efter att pilotstudien genomförts gav den intervjuade 

studenten sitt utlåtande om frågorna och vissa förtydligande förändringar gjordes därefter i 

frågeguiden. I övrigt bedömdes frågorna ge relevant information för syftet.  

 

5.6. Utförande  
Här följer en beskrivning av hur datainsamlingen skett samt hur insamlat materialet bearbetats 

och analyserats.  

 

5.6.1. Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes mellan den 24 april och 1 maj. Båda uppsatsförfattarna medverkade 

vid alla intervjuerna och turades om att ställa frågor. Det finns både fördelar och nackdelar 

med detta upplägg. Samspelade intervjuare kan få ut ett mer fylligt material än en ensam 
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intervjuare, medan motsatsen kan resultera i en försämrad intervju (Trost, 2007). Vidare 

konstaterar Trost (2007) att den som blir intervjuad kan uppleva sig hamna i ett underläge, 

men att det hela är mycket situationsbundet.  

 

Den inledande fasen av samtalet mellan intervjuare och informant är viktig för den fortsatta 

intervjun då det är nu den så kallade arbetsrelationen byggs upp (Lantz, 2007). Intervjuerna i 

denna undersökning inleddes med lättsamt kallprat innan deltagarna påmindes om att 

intervjun var frivillig, att de fick avstå från att svara på frågor om de ville och att endast 

examensinriktning skulle framgå i det publicerade materialet. Intervjuguidens frågor ställdes 

efterhand samt situationsbundna följdfrågor beroende på informanternas svar. I vissa fall ville 

informanten att frågor förtydligades, vilket intervjuarna försökte göra utan att för den skull 

göra frågorna ledande. Intervjun avslutades med att deltagaren fick möjlighet att göra tillägg 

kring tidigare diskuterade områden om så önskades.  

 

Inspelningen sattes igång i samband med att informanten ringdes upp och stängdes av då 

samtalet avslutades. Då den intervjuade ofta blir mer bekväma under slutet av samtalet är 

detta att rekommendera för att inte missa relevant information (Bryman, 2011). 

Stödanteckningar gjordes under tiden för att underlätta formuleringen av relevanta följdfrågor 

samt ge en viss säkring vid tekniska problem. Tidsåtgången för intervjuerna varierade från 25 

- 45 minuter.  

 

5.6.2. Bearbetning av data 
Efter varje intervjutillfälle gjordes en kort muntlig utvärdering av hur intervjun upplevts och 

vad som sagts i förhållande till syftet. Transkriberingen av intervjuerna från inspelning till 

text delades upp och gjordes efter riktlinjer som sattes upp innan arbetet började. Dessa 

riktlinjer är viktigt för att undvika extraarbete vid en senare tidpunkt och underlättar den 

fortsatta analysen (Forman & Damschroder, 2008). Vid transkriberingen bortsågs från att 

skriva ut övervägande del av extraord, samt upprepningar av ord, hummande och avbrott. 

Detta gjordes inte heller med det kallprat som pågick i början och i slutet av intervjuerna 

såvida det inte bedömdes vara relevant för syftet. 

 

5.6.3. Innehållsanalys 
Strategin för att analysera ett kvalitativt datamaterial skall fungera som en referensram och 

leda forskaren genom arbetet (Bryman, 2011). Innehållsanalysen kan både vara ett sätt att 
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granska det som faktiskt sägs, det manifesta innehållet, men också latent innehåll som inte är 

uppenbart (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie togs ett beslut om att fokus i 

analysen skulle ligga på datamaterialets manifesta innehåll, vilket Graneheim & Lundman 

(2004) poängterade var viktigt att konkretisera innan arbetet påbörjades.  

Vid analysen bör materialet läsas flera gånger med ökad grad av granskning (Forman & 

Damschroder, 2008; Bryman, 2011). Det transkriberade materialet från intervjuerna lästes 

först enskilt och noteringar om vad som verkade viktigt markerades i texterna. Samma sak 

gjordes sedan gemensamt för att se om materialet uppfattats likadant. På detta sätt uppnåddes 

en samstämmig syn på innehållet. Efterhand växte meningsenheter fram i texterna, vilka 

innebär konstellationer av ord eller påståenden med ett gemensamt innehåll och med relevans 

för studiens fokusområde (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter gjordes kondenserade 

meningsenheter av dessa då innehållets kärna behölls men i kortare form (ibid.). Därefter 

abstraherades koder ur dessa kondenserade meningsenheter för att i än högre grad lyfta fram 

det essentiella och gemensamma i intervjumaterialet (Forman & Damschroder, 2008; 

Graneheim & Lundman, 2004). När detta var gjort klipptes koderna isär och grupperades för 

att lättare kunna kategoriseras. Denna abstraheringsprocess gjordes i två steg då först 

underkategorier och senare kategorier kunde fastslås. Kategorierna skall ge uttryck för det 

manifesta innehållet i textmassan och gruppera koderna på ett meningsfullt sätt (Patton, 2002; 

Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie relaterade kategorierna till måltidsekologernas 

relation till FAMM och deras yrkesroll. Datamaterialet bör inte kunna inkluderas i mer än en 

kategori skriver Graneheim & Lundman (2004), men konstaterar att detta inte alltid är möjligt 

när det gäller material kopplat till människors upplevelser och tankar. Ett övergripande tema 

som kan relatera till textens gemensamma nämnare och ge svar på hur något ter sig är det sista 

steget i den kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Temat i denna 

studie blev följande: Tankar kring FAMM i ett måltidsekologiskt sammanhang och modellens 

användningspotential.   

 

5.7. Bortfall 
Efter att inbjudans betänketid på sju dagar passerat togs ingen vidare kontakt med de övriga 

fem som tillfrågats men inte svarat. Detta med anledning av att tillräckligt antal informanter, i 

förhållande till studiens omfattning, redan konfirmerat sitt deltagande. Två av de sju 

planerade intervjuerna föll dock bort, dels på grund av problem med inspelningen som visade 

sig inte ha fungerat vid ett tillfälle, och dels på grund av ett missförstånd med intervjutiden. 
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6. Resultat 
Här följer en genomgång av det sammanställda och analyserade datamaterial som intervjuerna 

resulterade i. Först görs en sammanfattning av vad de fem informanterna har gjort sedan de 

slutade programmet sommaren år 2013 och vad de vill göra i framtiden. Sedan presenteras hur 

fyra kategorier växte fram under innehållsanalysen och därefter redovisas vad som 

framkommit i intervjuerna under respektive kategori.  

 

6.1. Introduktion av informanter 
Av de fem informanterna har tre arbetat inom måltids- och eller restaurangbranschen, i olika 

omfattning, sen de slutade måltidsekologprogrammet sommaren år 2013. Projekt inom kultur, 

musik och konst med koppling till mat och måltider är ett annat exempel. De har även arbetat 

inom utbildning - och organisation, med uppdrag kopplade till sensorik och konsumenttester 

samt studier och industrirelaterat arbete. Den framtid de tänker sig varierar från önskan om att 

arbeta med praktisk matlagning inom offentlig sektor, till livsmedelsinspektör, med 

utveckling av måltider inom skolvärlden, samt forskning och eget företagande inom 

livsmedelssektorn. I resultatet som följer är informanternas namn Toni, Charlie, Alex, Billie 

och Kim figurerade och tänkta att vara könsneutrala.  

 

6.2. Fyra kategoriers framväxt  
Under arbetet med att analysera intervjumaterialet från de fem informanterna bearbetades 

råmaterialet i olika steg innan de slutliga kategorierna och temat växte fram. I Tabell 1 visas 

två slumpvis valda exempel på hur meningsenheter från olika intervjuer formaterades och 

sorterades in under två av de fyra kategorierna.  

 

Tabell 1. Bearbetning och innehållsanalys av kvalitativ intervju (Adolfsson & Kenne, 2013).  
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Underkategorier Kategorier 

”Det behöver inte vara något 
superkomplicerat, men att det 
är något som gör att man 
förstår att det jag äter är en 
del av det här rummet.”  

Produkten och rummet i 
samspel 

Samspel mellan aspekter Kommunikation 
 
 

 

Måltids-
ekologens 
yrkesroll 
 

”...visa upp var, vad det är 
man behöver förbättra och 
varför. Att man använder den 
som en sorts mall. Jag tror 
fortfarande det blir i något 
slags pedagogiskt syfte där 
förändringen ska göras…” 

Pedagogiskt förtydliga 
var, vad och varför 
kvaliteten inom ett 
område bör höjas.  

FAMM som 
kommunikationsverktyg 

Praktisk 
användning av 
FAMM 

Användnings-
område för 
FAMM 
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När allt intervjumaterial var bearbetat till 95 koder, sorterade dessa in i tio underkategorier 

som syns längst till vänster i Figur 1. Fortsättningsvis fördes dessa underkategorier samman 

under fyra kategorier som relaterade till ett gemensamt tema (se Figur 1).  

 

    Underkategorier  Kategorier       Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kvalitativ innehållsanalys från underkategori till tema (Adolfsson & Kenne, 2013).  
 
6.3. Presentation av intervjumaterial 
Här följer en genomgång av vad som framkom under intervjuerna med de fem 

måltidsekologerna.  

 

6.3.1. The Five Aspects Meal Model 
Rummet 

Samtliga informanter definierar rummet som något mer än den fysiska platsen. Billie pratar 

om rummet i form av ett vidare begrepp som samhällsrummet där kultur och tradition ingår, 

men att vad rummet egentligen är beror på kontext och perspektiv: 

- Praktisk 
 användning av 
FAMM 
- FAMM som 
analysredskap 

Användnings- 
områden för 
FAMM 
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potential 

-Tankar om 
FAMM 

FAMM i en 
måltidsekologisk 
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-Mötet 
-Produkten 
-Styrsystemet 
-Stämningen/ 
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FAMM 

-Hållbara måltider 
-Kommunikation FAMM och måltidsekologens 
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 Rummet som ett slags glocal, ett globalt rum att det är dom två (…) att det både är lokalt och 

globalt för att vi både är beroende av samhället… Både utifrån och inifrån, import och export 

liksom... det kanske är glocal-rummet, den kontexten vi lever i idag (Billie).  

 

Toni definierar rummet som avgränsningen för vad man tittar på: Det kan vara vad som helst, 

ja tycker till och med att en tallrik kan vara ett rum, för liksom… om man så tillvida att 

tallriken är begränsningen. 

 

Charlie och Alex tänker sig att det kan finnas ett hållbarhetsperspektiv på de material som 

används i rummet. Samspelet mellan aspekten och den faktiska upplevelsen poängterar Kim. 

Hen uttrycker besvikelse över att produkten, vid ett restaurangbesök i en naturnära miljö, inte 

hängde ihop med detta rum som hon förknippade med hållbara måltider.  

 

Mötet 

Mötet beskrivs som en viktig aspekt av alla informanter. Charlie kopplar mötet till värdskap 

och hur människor uppträder: 

 

 Det här med värdskap är jätteviktigt, det ger ju uttryck i mötet hela tiden med människor, hur 

man behandlar människor, spelar ju ingen roll i vilken sektor man jobbar i egentligen, om 

man får människor att känna sig sedda och lyssnade på då uppträder dom öppnare än om 

man inte hade gjort det (Charlie). 

 

 Charlie, Kim och Toni pratar om mötet som en del i en måltidsekologs roll att kommunicera 

med olika aktörer. Alex talar om olika sinnesupplevelser och säger att: Mötet är väldigt 

kommunikativt. Mötet kan vara både mellan människor och med en produkt tänker sig Toni 

och Billie. Vidare nämner Billie att möten kan återfinnas på olika nivåer, mellan människor, 

system eller tvärvetenskapliga beroendefaktorer.   

 

Produkten 

Billie och Charlie resonerar kring produkten som råvarans olika steg från jord till livsmedel 

och fram till måltid. Billie säger även att:  

 

Det är det vi äter egentligen… I och för sig det skulle kunna vara produkt som om man tänker 

kocken som en slags ikon, då blir dom produktifierade (…) I måltidsekologiska sammanhang 
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tror jag att det ska vara någon slags begränsning till det vi äter annars blir det nog riktigt 

krångligt alltså. 

 

Hur råvarorna är producerade, exempelvis hur djuren, som köttet kommer ifrån, har levt ser 

Kim som något att förhålla sig till inom produkten. Denna aspekt kan även vara den som en 

måltidsekolog kan påverka mest säger hen. Ett mer kommunikativt sammanhang där det är av 

vikt att rummet och produkten samspelar presenterar Alex och gör en prioritering av 

aspekterna där produkten anses väldigt central.  

Styrsystemet 

När informanterna beskriver sin syn på styrsystemet rör de sig dels i matsalen och i köket, och 

dels på en samhällsövergripande nivå. Billie beskriver aspekten som: Ett yttre ramverk som 

påverkar allt som händer innanför ramverket och det kan ju också vara flera olika bitar…  

De faktorer som nämns inom styrsystemet i restaurangen är bland annat köksorganisation, 

flöden, HACCP-planer, köksekonomi, logistik, arbete med miljö och hållbarhetsstrategier 

samt riktlinjer för miljöcertifieringar. På en samhällsövergripande nivå rör sig Billie, Kim och 

Charlie då de väljer att inkludera bland annat lagar, praxis, miljöcertifieringar, ekonomi samt 

politiska beslut och styrmedel inom styrsystemet. Charlie säger: KRAV till exempel… eller 

Svenskt sigill… och även riktlinjer som man vill komma upp i nationellt mål på 25 % 

ekologiskt i offentlig sektor, det är ju också inom styrsystemet.  

Atmosfären/Stämningen 

Alla informanter är överens om att atmosfären eller stämningen kan ses som summan av vad 

de andra aspekterna mynnar ut i. Alex uttrycker: Jag ser ju att atmosfären är ju syntesen av 

allt. Det finns en svårighet med att definiera aspekten menar Billie och Alex och funderar 

kring om den ens finns. Kim definierar stämningen: Där kan vi tänka att man blir gladare om 

man äter hållbar mat! 

 

6.3.2. Användningsområden för FAMM  
Informanterna berättar att de alla på något sätt kan koppla FAMM till vad de arbetat med 

under sitt första yrkesverksamma år efter utbildningen. FAMM har funnits med på olika sätt 

beroende på vart informanterna arbetat. En informant berättade att den varit en hjälp och 

grund i den pedagogiska utbildningsstrukturen, medan två andra informanter gör kopplingen 

till måltidsrelaterade situationer. Alex berättar att:  
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För mig har det blivit väldigt enkelt att förstå och jobba med helheten, och en större helhet än 

bara rummet som man är i… Vi jobbade med hur produkten och rummet jobbade med 

varandra hela tiden och hur detta skapade sin atmosfär… 

 

För Kim var det däremot inte ett uttalat arbete med de olika aspekterna, men modellen ansågs 

ändå ha funnits med mer indirekt i köksarbetet.  

 

Ja, jag har haft jättemycket användning av det i mitt arbete på X, för även om de inte jobbar 

enligt det, utifrån själva FAMM, så finns ju FAMM med på något sätt i en annan form eller 

vad man ska säga, även om de inte kallar det FAMM.  

 

Måltidsbranschen nämns av alla informanter som ett relevant arbetsområde för 

måltidsekologer och som en plats där FAMM kan komma till nytta. Toni och Alex framhåller 

att alla måltidsverksamheter, från kommersiella restauranger till skolor och äldrevård kan 

utvecklas genom att arbeta med FAMM som grund och förhållningssätt.  

 

Det är ju en riktigt applicerbar modell och ofta när man kommer ut till ställen spelar det 

ingen roll om det är en skola eller kommersiella restauranger (Toni).  

 

Billie menar att modellen kan ses som ett bakomliggande instrument att luta sig mot och som 

ger många infallsvinklar på måltider. Modellen kan fungera som ett pedagogiskt verktyg 

menar Billie, och visa på vart fokus i förändringsarbetet bör ligga. Däremot menar hen att det 

krävs mer konkreta bitar för att visa på hur arbetet ska gå till. Toni är inne på ett liknande 

resonemang och ser modellen som ett möjligt verktyg för att lösa problem. När den som 

arbetar inom måltids- eller restaurangbranschen har kunskap om FAMM, finns möjligheten 

att stanna upp och reflektera över en situation eller ett flöde som inte fungerar menar hen. 

Fortsättningsvis lyfter Alex att FAMM som metod är bra när det handlar om att arbeta med 

flera olika delar och sedan göra en syntes av dem. Exempelvis har hen upplevt att 

kommunikationen blivit tydligare med FAMM som utgångspunkt i projekt hen medverkat i.  

 

6.3.3. FAMM i en måltidsekologisk kontext 
FAMM skulle kunna återfinnas i andra delar av livsmedelskedjan och en begränsning till 

tallriken och matsalen är inte nödvändig menar fyra av informanterna. De menar att modellen 

kan omtolkas och anpassas till olika arbetsplatser där en måltidsekolog kan komma att arbeta. 
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Billie framhåller att infallsvinkeln alltid kommer ligga mot måltiden, även om 

livsmedelsproduktionen skulle kunna inkorporeras i exempelvis styrsystemet.  

 Det framgår i fyra av informanternas uttalanden att de inte tror att alla aspekter inom FAMM 

kommer att ha lika framträdande roll på alla ställen i livsmedelskedjan.  

 

Jag tror kanske att man har med hela FAMM i vilken arbetsplats man än kommer vara på 

som måltidsekolog, men jag tror att vissa delar kommer vara viktigare sen beroende på var 

man är eller hamnar (Kim).  

 

Fyra av informanterna säger att nya faktorer och perspektiv skulle kunna vägas in i modellen 

och ger exempel på hur den skulle kunna utvecklas i framtiden. För att utvidga FAMM tänker 

Toni att social välfärd, etik, ekologi och livscykelanalyser skulle kunna lyftas in som mer 

framstående faktorer. När en måltid skall utformas och produkten sätts ihop menar hen att det 

är enkelt att bara inkorporera hållbarhet som en faktor. Alex trycker på att den sociala 

aspekten kring löner och arbetsförhållanden inte betonas tillräckligt inom styrsystemet idag 

och menar att som måltidsekolog blir människorna också en del av helheten:  

 

På fine dining så betalar de inte folk alltid. De tycker inte att kollektivavtal är relevant, men 

de tycker liksom... vi ska ha ekologiskt och vi ska ha plockat från naturen och så…  

 

Fortsättningsvis konstaterar Alex att om arbetsförhållandena inte tas i beaktning, påverkas 

måltidsupplevelsen och både gästen och den som arbetar på restaurangen blir lidande.  

 

Toni menar att hållbara måltider kräver reflektion, vilket FAMM bidrar till och att den 

kopplingen gör modellen till ett slags verktyg för måltidsutveckling. För att skapa hållbara 

måltider och öka modellens användbarhet tror dock Billie att modellen måste konkretiseras 

och att det blir tydligare vilka perspektiv som tas i beaktning: 

 

Så då behövs det ju att man förtydligar vad den innebär egentligen (…) som den är nu, så blir 

det ju inte alls lättare att få en mer hållbar måltidsproduktion. Då måste man ha andra 

grunder att stå på. 

 

Kim lyfter istället att en aspekt, mötet, kan ses som extra viktig för måltidsekologen i 

arbetslivet. Detta när det gäller att förmedla vikten av hållbara måltider och på vilket sätt detta 
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görs i olika kontexter. Mötet framhåller även Charlie som en central del där det finns 

möjlighet att informera om bakomliggande faktorer kring en produkt, i form av exempelvis 

ursprung och odlingssätt.  

 

6.3.4. FAMM och måltidsekologens yrkesroll 
När intervjuerna bröts ned så kunde flera delar kopplas till kommunikation mellan de fem 

aspekterna i modellen, osynliga faktorer och kommunikation mellan aktörer. Två av 

informanterna menar att FAMM behöver inkludera något större än det uppenbara och 

synliggöra annars osynliga val som görs. Alex säger: FAMM behöver bli bättre på inkludera 

om det också handlar om att berätta nånting större liksom. Att berätta om hållbarhet.  

När informanterna resonerar kring hur de som måltidsekologer kan verka för hållbara måltider 

så blir svaren lite olika. Kim anser att det är måltidsekologens ansvar att vidareförmedla den 

kunskap som erhållits via studierna: Jag tror att vi som blir utbildade måltidsekologer vi har, 

vi måste förmedla det vi lärt oss. Och jag tror vårt ansvar ligger främst i det. Ett sätt är att 

lära barn om mat, från produktion till hur smaken förändras vid tillagning menar hen. Toni i 

sin tur lyfter att det finns behov av att som måltidsekolog kunna kommunicera en sak, men på 

olika sätt beroende på mottagaren och säger att FAMM då kan användas som ett redskap för 

detta:  

 

De jag har mött ute nu, eh det är liksom nutritionister och kostekonomer och de är en otroligt 

stor kunskapslucka där (…) jag upplever att det är en stor kommunikationsbrist emellan de 

här administrativa aktörerna och de som faktiskt jobbar i skolorna som kockar och 

måltidsbiträden (…) Det blir lite ekologiskt men ingen vet varför typ (Toni).  

 

FAMM som ett verktyg för att kommunicera att det finns ett gemensamt ansvar kring hållbara 

måltider pratar Billie om: Där tror jag att de fem aspekterna skulle på något sätt kunna visa 

upp det och tydliggöra vissa av de aspekter och hur man då går tillväga med en mer hållbar 

produktion där det finns ett gemensamt ansvar.  

 

Alla informanter är inne på att produkten alltid kommunicerar något till gästen och för att 

budskapet skall nå fram krävs ett samspel mellan olika aspekter menar de. Alex säger att för 

att skapa en helhet är det viktigt att det finns en koppling mellan olika aspekter: Det behöver 

inte vara något superkomplicerat, men att det är något som gör att man förstår att det jag 

äter är en del av det här rummet.  
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7. Diskussion 
Här följer först en resultatdiskussion då studiens resultat ställs mot relevant litteratur för att ge 

svar på det syfte studien utgått från. Därefter följer en metoddiskussion där studien kritiskt 

granskas.  
 

7.1. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad under följande fyra rubriker: Måltidsekologers tolkningar 

av de fem aspekterna - Användningsområden och FAMM som verktyg - Måltidsekologers 

tankar om en utvidgad modell - Kommunikation genom FAMM.  

 

7.1.1. Måltidsekologers tolkningar av de fem aspekterna  
Rummet 

Samtliga informanter definierar rummet som något mer än den fysiska platsen, vilket är i linje 

med Watz (2008) som resonerar kring att ett rum kan vara något abstrakt, så som en cirkel på 

marken eller trädets krona. En måltid äts alltid i ett rum framhåller Gustafsson et al. (2006) 

vare sig det är inomhus eller i naturen. Fortsättningsvis skriver Walter et al. (2010) att den 

yttre miljön, utanför matsalen, påverkar gästernas upplevelse av måltiden. Detta återspeglar 

sig hos Kim som säger att hens måltidsupplevelse påverkades negativt av att produkten inte 

samspelade med det yttre rum som hen förknippade med hållbara måltider.  

 

Möjligheten att se enbart bordet som en begränsning för rummet lyfter Gustafsson et al. 

(2009) och Toni är inne på samma spår när hen säger att tallriken är ett eget rum så tillvida att 

det är den som är begräsningen. I motsats till denna begränsning till tallriken och bordet 

framhåller Billie att rummet även är samhällsrummet. Vidare menar hen att det är ett samspel 

mellan det globala och lokala samhällsrummet, ett slags Glocal, den kontext vi lever i idag. 

När rummets kontext förändras säger Hersleth (2004) att gästens preferens för produkten kan 

förändras. Detta skulle kunna ses även i Billies definition av rummet, eftersom 

måltidskulturen och människors matvanor förändras på grund av exempelvis 

arbetsförhållanden och sociala strukturer (Ekström, 1990). Inom måltidskunskapen verkar 

rummet vara begränsat till den plats där måltiden intas, men utifrån ett måltidsekologiskt 

perspektiv skulle aspekten kunna inrymma en större samhällelig kontext. Livsmedelssystemet 

i sin helhet har globaliserats och det som ligger på tallriken har sannolikt påverkat människor 
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och natur i andra världsdelar (Rytkönen et al., 2013). Detta knyter an till måltidsekologens 

roll där tanken kring det globala såväl som det lokala finns med (Arlestrand et al., 2014).  

 

Mötet  

De fem informanterna framhåller att mötet är viktigt oavsett sammanhang och Charlie säger 

att det påverkar hur människor uppträder. Betydelsen av mötet för gästens tillfredsställelse på 

restaurangen menar också Walter et al. (2010) är av stor vikt. Måltidsekologens yrkesroll, att 

kommunicera med olika aktörer, kan kopplas till egenskaper som öppenhet och en 

kommunikativ förmåga vilka anses viktiga för att leverera professionell service (Andersson & 

Mossberg, 2004; Gustafsson et al., 2009). Det tyder på att detta är en aspekt som har en 

central roll när komplexa områden som hållbarhet och måltider ska kommuniceras.  

 

Mötet definieras av Gustafsson et al. (2006) som mötet mellan gäster på restaurangen, mellan 

personal och gäst men även mellan de anställda. Billie och Toni tolkar mötet som att det även 

kan inkludera mötet mellan gäst och produkt. Ännu ett steg längre går Billie när hen menar att 

möten återfinns på olika nivåer mellan människor, system och tvärvetenskapliga faktorer. 

Mötet skulle kunna ses som ett samspel mellan olika individer och sannolikt påverkas 

människors inställning till det som kommuniceras av hur de blir bemötta. Utifrån en 

måltidsekologs synsätt verkar det inte vara självklart att mötet enbart handlar om möten 

människor emellan, utan att det även inbegriper andra aspekter. Detta verkar skilja sig från 

definitionen och avgränsningen i FAMM (Sporre et al., 2013). Troligtvis kan informanternas 

resonemang kopplas till det faktum att måltidsekologen sannolikt kommer arbeta med mat 

och måltider även på andra platser än i den direkta måltidssituationen (Örebro universitet, 

2013; Arlestrand et al., 2014).  

 

Produkten 

Produkten omfattar all mat och dryck som serveras på restaurangen (Gustafsson et al., 2006; 

Edwards & Gustafsson, 2008). Produktens begränsning till det som ligger på tallriken menar 

Billie är ett sätt att göra aspekten enklare, eftersom hen menar att exempelvis kocken också 

skulle kunna ses som en produkt då de numera ofta blivit ikoner. Charlie och Billie definierar 

produkten som råvarans olika steg från jord till livsmedel och fram till måltid. 

Fortsättningsvis säger Kim att produktionen, som hur djuren fötts upp, är något att förhålla sig 

till inom denna aspekt. Bakomliggande faktorer som miljöpåverkan och etik har även Sporre 

Magnusson (2011) lyft inom Den medvetna måltiden som redan behandlar andra 
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produktrelaterade aspekter i form av smak, näring och estetik. Produkten identifieras av Rapp 

(2007) i ord som råvara, maträtt, doft, smak, tillagning, servering och komposition. Det tyder 

på att produkten kan identifieras på flera nivåer och med fokus på olika delar av 

livsmedelskedjan. Begränsningen till vad som ligger på tallriken kan ändå ses inkludera 

råvarans väg från jord till bord. Kanske är det detta som gör att vissa informanter menar att 

det är denna aspekt som ligger till grund för måltidsekologen. Betoningen på produkten stöds 

av flera forskare (Tellström, 2007; Gustafsson et al., 2006; Edwards & Gustafsson, 2008). De 

menar att när maten och drycken presenteras för gästen synliggörs resultatet av 

bakomliggande faktorer och steg. Det som serveras på tallriken kommunicerar alltid något till 

den som äter vilket Tellström (2001; 2005; 2007) skriver kan bli ett sätt att nå professionella 

mål. Det tyder på att produkten kanske är en av de högst prioriterade delarna i måltiden och 

en av de viktigaste kommunikationskanalerna en måltidsekolog har att arbeta med.   

 

Styrsystemet 

Styrsystemet beskrivs som ett yttre ramverk för allt som påverkar måltidsupplevelsen enligt 

Gustafsson et al. (2006). Denna tolkning gör även Billie som säger att styrsystemet är som ett 

yttre ramverk inom vilket olika faktorer inkluderas. Faktorer som Gustafsson et al. (2006) 

inkluderar i styrsystemet rör måltidsverksamhetens administrativa delar som marknadsföring, 

ekonomi, logistik och menyplanering. När informanterna pratar om styrsystemet på denna 

nivå verkar de ha en samstämmig syn med Gustafsson et al. (2006). De inkluderar då 

köksorganisation, HACCP-planer, köksekonomi och logistik, men därutöver nämner de även 

miljö- och hållbarhetsstrategier.  

 

Tre av informanterna ser styrsystemet på en samhällsövergripande nivå då de inkluderar lagar, 

praxis, miljöcertifieringar samt politiska beslut och styrmedel. Exempelvis som att 

måltidsverksamheten inom offentlig sektor skall ha 25 % ekologiska livsmedel 

(Ekomatscentrum, 2012). Därmed verkar informanterna se styrsystemet ur ett större 

samhällsperspektiv jämfört med Gustafsson et al. (2006),där fokus ligger på restaurangens 

verksamhet. Även om flera av dem är eller har varit verksamma inom restaurangbranschen 

under sitt första yrkesverksamma år, relaterar de också till samhället i stort och vad som sker 

på olika organisatoriska nivåer. Måltidsekologernas resonemang kring vad de inkluderar inom 

aspekten verkar tyda på att de förhåller sig till modellen utifrån producentens perspektiv 

(Gustafsson et al., 2006).  
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Atmosfären/Stämningen 

Informanterna är ense om att atmosfären/stämningen kan tolkas som summan av- och ett 

resultat av övriga aspekter. Detta överensstämmer med Gustafsson et al. (2006) vilka tolkar 

atmosfären/stämningen som ett resultat av hur övriga aspekter verkar tillsammans. Alex 

uttrycker även att denna del är mycket subjektiv, vilket ligger i linje med Walter et al. (2010) 

som menar att atmosfären/stämningen är en personlig syntes av måltidsupplevelsen som 

helhet. Atmosfären/stämningens existens ifrågasätts av Alex och Billie. Kanske kan detta ses 

utifrån att Gustafsson et al. (2006) framhåller att det är något genomskinligt och ogreppbart.  

 

7.1.2. Användningsområden och FAMM som verktyg  
Modellen kan användas inom olika slags måltidsverksamheter menar Gustafsson et al. (2009) 

och den har synts i bland annat myndighetsdokument och praktiskt tillämpad vid 

måltidsutveckling inom privat och offentlig sektor (Sporre Magnusson et al., 2013). Detta kan 

relateras till den roll FAMM haft för måltidsekologernas arbete under deras första år som 

yrkesverksamma. Modellen har funnits med direkt eller indirekt kopplat till informanternas 

arbetsplatser inom måltids- och restaurangbranschen, vid matrelaterade konst- och 

kulturarrangemang samt i pedagogiskt utbildningssyfte.  

 

Måltidsbranschen lyfts av de fem informanterna som ett relevant område för måltidsekologer 

att verka inom. Inom kommuner och landsting är detta ett område som ger en möjlighet att 

använda investerat kapital på ett effektivt sätt, då exempelvis skolbarn som äter lunch har 

lättare att koncentrera sig på skolarbetet (Livsmedelsverket, utan årtal; Ny nordisk mat, 2013; 

Livsmedelsverket; 2014). Här framhåller Toni att hen upplevt kunskapsluckor och bristande 

kommunikation mellan de som arbetar i branschen på olika organisatoriska nivåer. 

Måltidsverksamheterna som drivs här har ett flertal nationella riktlinjer, politiska mål samt 

lagen om offentlig upphandling att förhålla sig till i den dagliga verksamheten 

(Livsmedelsverket, 2014; Ekomatscentrum; 2012; Sundbom, 2011). 

 

Toni och Alex menar att utvecklingspotentialen inom en måltidsverksamhet höjs om 

organisationen utgår från FAMM som förhållningssätt. Detta resonemang stöds av Cornér och 

Johansson (2013) som visar på modellens tillämpbarhet i den kommunala 

måltidsverksamheten. Författarna menar att den skapar en tydlig struktur för vad som 

påverkar måltidens kvalitet genom att kategorisera denna under de fem aspekterna. Inne på 

detta spår är även Alex. För hen är FAMM ett verktyg för att skapa en syntes av måltidens 
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olika delar, vilket blir essensen i modellen och det som möjliggör en strategisk 

kommunikation. Verksamhetens inriktning påverkar vilket område som får högst prioritet 

under måltiden (Lundberg & Walker, 1993; Tellström, 2005). Detta kan kopplas till Billies 

resonemang kring att FAMM, beroende av kontext, bör konkretiseras för att kunna ge mer 

handfast hjälp i verksamheten. I sin nuvarande form ser informanterna att modellen fungerar 

som ett bakomliggande instrument vilket kan uppmuntra till reflektion och visa på vart fokus i 

ett förändringsarbete bör ligga.  

 

7.1.3. Måltidsekologers tankar om en utvidgad modell  
Den hierarkiska modellen för hållbar utveckling bygger på att den ekologiska hållbarheten är 

en grund för på vilken den sociala och den ekonomiska vilar (Kungliga Tekniska Högskolan, 

2014).  Detta kan ses som en utgångspunkt för ett måltidsekologiskt resonemang menar 

Arlestrand et al. (2014). För att ge FAMM en måltidsekologisk dimension vill Toni inkludera 

social välfärd, etik, ekologi och livscykelanalyser inom modellen. Hen menar att det är enkelt 

att inkorporera hållbarhet som en egen faktor i FAMM. Inne på den sociala 

hållbarhetsaspekten rör sig Alex som vill att detta skall få större uppmärksamhet inom 

styrsystemet. Hen uttrycker att oavsett nivå på restaurangen så kan arbetsförhållandena och 

löneavtalen vara dåliga, vilket resulterar i att både personal och gäst blir lidande. Utifrån 

informanternas förslag tyder det på att FAMM skulle kunna betona den ekologiska och 

sociala hållbarheten mer än vad som sker idag. Större hänsyn till de skeenden och strukturer 

som inte är tydliga i matsalen skulle utifrån detta resonemang därför behöva tas. 

Informanterna nämner exempelvis produktionsförhållanden och kollektivavtal som delar vilka 

de lyfter som viktiga ur ett måltidsekologiskt perspektiv.    

 

För att laga och komponera goda maträtter menar McGee (2004) att kocken bör ha kännedom 

om hur råvarorna skall hanteras, förvaras och vad som sker på molekylär nivå vid 

tillagningen, men även bakomliggande faktorer som odlingssätt. Fyra av informanterna är 

inne på att FAMM skulle kunna inkluderas som struktur även i andra delar av 

livsmedelskedjan än i måltidssituationen. Alla fem aspekter av modellen kanske inte kommer 

ha lika framträdande roll på alla platser menar de, men exempelvis skulle primärproduktionen 

kunna inkluderas i styrsystemet enligt Billie. Rytkönen et al. (2013) beskriver problemet med 

den ökande alieneringen mellan konsument och producent. Om det är möjligt att applicera 

FAMM inom andra delar av livsmedelskedjan kanske detta kan vara en väg för att på sikt 

minska detta problem. Utifrån vad som framgår i denna studie är det dock svårt att säga vart 
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och hur detta ska ske. Billie menar att en precisering av vilka perspektiv som tas i beaktning 

kan vara en väg för att göra modellen mer tillämpbar för en måltidsekolog.   

 

Måltidssituationen är komplex, subjektiv och upplevelsen påverkas av vilka delar som 

bedöms vara viktigast i den givna situationen (Meiselman, 2000; Walter, et al., 2010). Inom 

Den medvetna kokkonsten lyfter Klein (2007) att kocken har ett ansvar att ta hälsoaspekter i 

beaktning så att gästerna mår bra av maten. Denna betoning på en yrkesgrupps gemensamma 

ansvar för någon annan kan kopplas till informanternas resonemang om ett gemensamt ansvar 

för hållbara måltider. FAMM i kombination med den snart utökade Medvetna måltiden 

(Sporre Magnusson, 2011) skulle kanske vara en väg framåt eftersom även denna modell 

ämnar ta ett helhetsgrepp men med fokus på produkten.  

 

7.1.4. Kommunikation genom FAMM 
Det har blivit allt svårare för den som äter maten att få reda på hur råvarorna och livsmedlen 

kommit till bordet eftersom livsmedelssystemet är så komplext (Rytkönen et al., 2013; 

Svenska Dagbladet, 2013). Enligt två informanter behöver FAMM bli bättre på att belysa att 

det handlar om något större än det uppenbara, att osynliga val blir synliga för gästen och att 

hållbarhetsaspekter kommuniceras. Intresset för matens miljöpåverkan och lokal mat med 

korta livsmedelskedjor har setts öka (Ljungberg et al., 2012; Sveriges Lantbruksuniversitet, 

2012) vilket även är i linje med den forskning Sporre Magnusson (2011) bedriver för att lägga 

till etik och ekologi inom Den medvetna måltiden. Måltidsekologens roll och uppgift beskrivs 

av Kim som att vidareförmedla de kunskaper som erhållits via studier och Toni menar att 

måltidsekologen måste kunna kommunicera en sak på olika sätt. Hen tänker att FAMM kan 

vara ett användbart redskap för kommunikation. Gustavsson (2004) menar att det krävs 

verktyg för att kunna använda den kunskap som finns och kanske kan FAMM vara ett av 

måltidsekologens.  

 

Det är i måltidsögonblicket som produktens kulturella värden tolkas och värderas av den som 

äter menar Tellström (2007). Detta kan ses utifrån informanternas resonemang kring att ett 

samspel mellan produkten och andra aspekter i FAMM måste finnas för att matens budskap 

skall nå fram. För att kommunicera en helhet kring måltiden är det viktigt att det finns ett 

samspel mellan alla aspekter menar informanterna. Produkten på tallriken har en tydlig 

relation till ekologiska, etiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter (Moberg, 2011; 

Gliessman, 2007; Björklund et. al., 2009). För att arbeta med hållbara måltider, som tar dessa 
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delar i beaktning, menar Toni att det krävs reflektion och att FAMM som utgångspunkt kan 

vara till hjälp för detta. I måltidsekologens arbete blir kommunikationen och hur denna sker, 

till vem och om vad en viktig del menar Kim. Måltidernas komplexa natur (Meiselman, 2000) 

gör att ett tvärveteskapligt holistiskt perspektiv, där något större än de enskilda bitarna blir 

synligt, är en väg att gå för att studera detta område (Sohlberg & Sohlberg, 2002). Enligt 

Meiselman (2008) integrerar FAMM huvudelementen i måltidsupplevelsen, men att ett 

bredare perspektiv behövs för att förstå dess komplexitet. Måltidsekologens synsätt och 

kompetens är tänkt att sträcka sig över hela livsmedelssystemet från råvara på gården och 

förädling av ett livsmedel, till matlagningen i köket och den slutliga måltiden (Örebro 

universitet, 2013; Andersson et al., 1998). Modellen skulle sannolikt vara ett användbart 

verktyg för en måltidsekolog, men i vilken utsträckning beror kanske på vart i samhället 

denne verkar och på vilket sätt modellen används.  

 

7.2. Metoddiskussion 
Studien kommer här kritiskt granskas utifrån de begrepp inom kvalitativ forskning som skall 

säkerställa tillförlitligheten. Dessa är följande: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354.).  

 

7.2.1.Urval 
Förfrågan om deltagande i studien gjordes genom facebook då detta ansågs vara ett enkelt och 

smidigt sätt att få kontakt med urvalsgruppen. För att säkra att alla fick tillgång till inbjudan 

kunde även kontakt med urvalsgruppen tagits genom andra kanaler. Då antalet deltagare 

bedömdes tillfredställande gjordes dock inte detta efter betänketidens slut. I efterhand kan det 

konstateras att alla, utom en i urvalsgruppen, läst inbjudan och detta ses av författarna som ett 

acceptabelt utfall. Inom urvalsgruppen önskas deltagare med variation menar Trost (2007). 

Om så varit fallet i denna studie upplever uppsatsförfattarna vara svårt att avgöra. Det bör tas i 

beaktning att de som valde att delta kanske hade ett eget intresse i studiens ämnesområde och 

att detta därmed avspeglade sig i resultatet och i förlängningen de slutsatser som kunde dras.  

  

7.2.2. Frågeguide 
Intervjuguidens utformning gjordes utifrån det syfte studien hade men även godtyckligt, vilket 

är vad Bryman (2011) rekommenderar. Det faktum att uppsatsförfattarna själva snart avslutar 

programmet gör att egenintresset sannolikt påverkade frågeställningarnas vinkling och 

därmed vart fokus hamnade i intervjuerna. Frågornas formulering provades först i en 
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pilotstudie för att säkerställa att de inte missuppfattades och att de kunde leda fram till ett 

relevant resultat. Detta är ett sätt att säkra metodupplägget samt intervjuguidens tillförlitlighet 

inför de riktiga intervjuerna skriver Lantz (2007). 

 

Den sista frågan innebar att informanterna själva fick försöka tolka och definiera de fem 

aspekterna i FAMM. Då uppsatsförfattarna genom kursen den medvetna måltiden främst varit 

i kontakt med modellen som utgår från att atmosfären/stämningen är den yttersta aspekten 

(Sporre Magnusson et al., 2013), blev det automatiskt att detta blev strukturen för hur 

aspekterna presenterades. I efterhand är den här presentationsföljden något som kunde tänkts 

igenom mer strategiskt, då det inte går att utesluta att ordningsföljden påverkade 

informanternas svar. 

 

För att visa transparens och öka replikerbarheten bifogas alla huvudfrågor (se bilaga 2). De 

situationsbundna följfrågor som ställdes under intervjuerna presenteras dock inte. Detta beror 

på att frågorna var så nära sammanknutna till vad informanten pratade om och hade till syfte 

att ge mer utvecklande svar. Därför bedöms de inte vara relevanta vid en upprepning av 

studien. I kvalitativa studier ses inte heller fullständig replikerbarhet vara möjlig menar 

Bryman (2011), detta på grund av att en social situation inte går att stanna upp eller 

återupprepas.  

 

7.2.3. Genomförande 
Uppsatsförfattarna och tillika intervjuarna upplevde att intervjuerna gick lättare och blev 

tydligare efterhand. Under den första intervjun infann sig en något trevande, bitvis stressad 

känsla och även vissa problem med att formulera uppföljningsfrågor och klargörande frågor 

så att informanten tydligt förstod vad som förväntades. Detta menar Bryman (2011) och Trost 

(2007) är ett vanligt förekommande problem för ovana intervjuare eller intervjuarpar som inte 

är samspelta. Sannolikt påverkade detta svarens omfattning och riktning. Något som också 

kan ha avspeglat sig i informanternas svar var författarnas förkunskaper i ämnet, eftersom 

Lantz (2007) poängterar att dessa ligger till grund för hur intervjuaren väljer att följa upp och 

avgränsa samtalet.  

 

Ovana intervjuare underskattar ibland de personliga insatserna under intervjuerna och Bryman 

(2011) rekommenderar flera pilotintervjuer av bland annat denna orsak. På grund av studiens 

omfattning och tidsbegränsning utfördes bara en pilotstudie. Detta var sannolikt en 
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bidragande anledning till att intervjuarna fortfarande inte var helt bekväma i situationen när de 

resultatgrundande intervjuerna påbörjades. Efterhand som fler intervjuer genomfördes 

upplevdes de dock få ett bättre flyt och intervjutekniken samt samspelet mellan intervjuarna 

förbättrades. Detta innebar också att det material som framkom i de senare intervjuerna 

bedömdes vara av fylligare karaktär och mer användbara.  

 

Enligt Trost (2007) lämpar sig inte telefonintervjuer för djupare frågor och mer ingående 

samtal. Studiens intervjuer kan ses som förhållandevis djupgående och behandla ett, enligt 

uppsatsförfattarna, komplext ämnesområde. Därmed kunde det varit bra att göra intervjuerna 

ansikte mot ansikte, men detta bedömdes inte vara praktiskt genomförbart på grund av 

informanternas geografiska spridning.  

 

7.2.4. Innehållsanalys  
En förutsättning för att upptäcka nyanser och vad som är relevant i analysen av 

intervjumaterialet är att forskaren är kunnig inom området (Lantz, 2007). Förståelsen för hur 

måltidsekologerna i intervjun resonerade påverkades av de egna förkunskaperna, då även vi 

snart gått tre år på programmet. Denna förförståelse har sannolikt avspeglat sig i tolkningen 

och kategoriseringen av resultatet, vilket kunde ha gjorts på fler sätt anser uppsatsförfattarna. 

Graneheim & Lundman (2004) menar att datamaterialet inte bör kunna inkluderas i mer än en 

kategori, men att detta inte alltid är möjligt när det gäller material kopplat till människors 

upplevelser och tankar. Då dessa intervjuer behandlade just deltagarnas egna åsikter och 

erfarenheter anser uppsatsförfattarna att kodningen och kategoriseringens genomförande ändå 

följde riktlinjerna för kvalitativ innehållsanalys. 

 

7.2.5. Studiens slutsatser  
Vid arbetet med tolkningen av aspekterna inom FAMM upplevde vi att det var ett problem att 

alla artiklar inom området refererade till varandra. Då måltidskunskapen är ett förhållandevis 

nytt ämne resulterade detta i att antalet författare och forskare, bakom de källor som användes 

i denna studie, begränsades. För studiens fokusområde är det dock snarare en styrka eftersom 

en stor del av det vetenskapligt publicerade materialet kring FAMM kunde granskas. I 

inbjudan till studien framgick syfte och ämnesområde och det bör tas i beaktning att 

informanterna kanske tänkt igenom ett resonemang innan intervjutillfället och att svaren 

därmed påverkats i en viss riktning (Trost, 2007). Vi bedömer inte att de slutsatser som 

dragits i denna studie är möjliga att generalisera till andra samhälleliga kontexter. Studien 
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ämnar heller inte ge en generaliserad bild av ett måltidsekologiskt perspektiv på FAMM, men 

kan däremot ge indikationer kring vad ett sådant innebär. Detta resonemang är i linje med 

Krippendorff (1989) som framhåller att från den sorts datamaterial som behandlats med 

kvalitativ innehållsanalys, är de slutsatser som framkommer vanligtvis inte generaliserbara 

bortom nämnda data.  

 

7.3. Forskningsetisk uppföljning 
Här följer en genomgång av utfallet från den etiska planering som gjordes i studien. Följande 

etiska aspekter togs då i beaktande: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 132). 

 

Informationskrav 

Inbjudan som skickades ut till urvalsgruppen innehöll information om studiens syfte och 

ämnesområde, uppskattad tidsåtgång samt att endast examensinriktning eventuellt skulle 

framgå när det gällde personliga uppgifter. I efterhand användes inte heller informationen om 

examensinriktning då denna inte ansågs relevant för resultatet. I inbjudan framgick även 

tydligt att genom sitt deltagande godkände informanterna att intervjun spelades in.  

 

Samtyckeskrav 

Informanterna fick information om att deltagandet i intervjun var frivilligt, både i inbjudan 

och i samband med att intervjuerna påbörjades. Det framgick att den intervjuade hade rätt att 

avbryta intervjun och/eller att avstå från att svara på frågor. Vissa av informanterna fick även 

information om att de hade rätt att dra tillbaka sitt deltagande inom 14 dagar. I något fall 

missades just denna del, vilket kanske berodde på den för intervjuarna ovana situationen. För 

att helt uppfylla de etiska riktlinjerna borde detta ha gjorts konsekvent med alla deltagare. I 

efterhand kan intervjuarna även konstatera att det skulle ha varit bra om det framförts en 

tydlig påminnelse om att intervjun spelades in för att i högre grad beakta samtyckeskravet 

(Bryman, 2011). Dock ses det som sannolikt att informanterna var medvetna om att intervjun 

spelades in, då det i samtalet indirekt framgick att en bandspelare var igång.  

 

Konfidentialitetskrav 

I enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Trost, 2007) har ingen personlig 

information om deltagarna presenterats i studien. Informanterna tilldelades figurerade och 

könsneutrala namn för att minimera risken att personerna i efterhand ska kunna identifieras. 
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Citat som det bedömts finnas risk för ska kunna avslöja informantens identitet har inte tagits 

med i det publicerade materialet.  

 

Nyttjandekrav 

I enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2011) används det insamlade materialet endast i 

samband med denna uppsats.  

 

7.4. Slutsats 
Beroende på var i samhället en måltidsekolog befinner sig finns det ett behov av olika sätt att 

se på - och kommunicera kring mat och måltider. En möjlig väg för måltidsekologen att skapa 

en struktur för arbetet skulle kunna vara att utgå från de fem aspekterna i FAMM. Modellen 

kan vara användbar för en måltidsekolog och kanske främst som en tankemodell och 

grundstruktur för kommunikation och för att kontrollera flöden i en verksamhet. En mer 

måltidsekologisk tyngd i modellen verkar kunna uppnås genom att lyfta fram områden 

kopplade till ekologisk och social hållbarhet. De delar som inte är direkt synliga för gästen i 

en måltidsverksamhet. 

 

 För en måltidsekolog verkar de fem aspekterna i modellen inte vara begränsade till en 

måltidssituation. Istället tyder det på att de kan tolkas och återfinnas på olika organisatoriska 

nivåer i samhället. Vad som är ett rum verkar inte vara platsbundet utan kunna variera i rymd 

och abstraktionsgrad. Det tyder på att mötet kan vara en central del i en måltidsekologs 

yrkesroll och att det inte behöver vara begränsat till ett möte människor emellan. Produkten 

skulle kunna ses som måltidsekologens utgångspunkt då den kan inkludera råvarans väg från 

jord till bord. Vad som inkluderas i styrsystemet verkar kunna bero på vilken samhällsnivå 

fokus befinner sig på. Atmosfären/stämningen är sannolikt ett utfall av övriga aspekter och 

kanske främst en subjektiv upplevelse.  

 

7.5. Praktisk användning och vidare forskning 
Detta arbete skulle kunna ses som ett steg i att försöka bygga en teoretisk bas kring 

innebörden av måltidsekologi och interagera ett måltidsekologiskt perspektiv inom ämnet 

måltidskunskap och värdskap. Studien kan ses som en del av ämnets potentiella utveckling 

mot att i större utsträckning interagera ekologi, etik och hållbarhet. Det skulle vara av intresse 

om vidare forskning behandlade på vilket sätt måltidsekologens hållbarhetsperspektiv kan 

inkluderas i FAMM. 
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Den skulle även kunna fokusera på vilken roll måltidsekologen har jämte andra kost och 

måltidsrelaterade yrken som exempelvis kock, kostekonom, nutritionist och dietist.  

 

En av studiens begränsningar var att antalet måltidsekologer var mycket begränsat och att 

deras tid på arbetsmarknaden bara omfattade ett år. Det skulle vara intressant att se om och i 

så fall hur resonemanget och erfarenheterna kring FAMM ser ut om några år. En mer 

omfattande studie hade då kunnat göras för att få ett större material med mer tyngd och 

eventuellt ökad generaliserbarhet. Det skulle även vara av intresse att se om och i så fall hur 

FAMM skulle kunna appliceras i andra delar av livsmedelskedjan. 
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