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Sammanfattning  

 

En måltid kan innebära smakupplevelser, välbefinnande, glädje, stämning och gemenskap. 

Måltider kan också leda till hälsoproblem som övervikt och fetma. En målgrupp som 

identifierats som särskilt utsatt för ohälsa kopplat till matvanor är personer med 

funktionsnedsättning. Med ny teknik i form av en pedagogiskt utformad applikation hoppas 

hushållningssällskapet i sitt projekt MatGlad att tillhandahålla ett hjälpmedel för personer 

med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning i grupp- servicebostäder. 

Syftet med den här studien är att undersöka förutsättningarna för om applikationen MatGlad, 

kan bli det hjälpmedel som ger inspiration, information, tips och råd samt bidrar till 

måltidsglädje och ökad självständighet som är målet i Hushållningssällskapet Västs projekt. 

Metoden som används är kvalitativa intervjuer med projektledning, personal och brukare som 

är med i projektet och testar appen MatGlad samt en observation som genomfördes med en av 

brukarna. Sammanlagt gjordes fem intervjuer där respondenterna svarade på frågor kopplade 

till appen MatGlad:s innehåll och funktion.  Denna studies resultat visar att appen har 

potential att bli ett kraftfullt hjälpmedel som tillsammans med FAMM som planeringsverktyg 

kan utvecklas med flera funktioner som även kan motverka ohälsa och främja en medveten 

måltidssyn och därmed kanske även syftet om ökad livskvalitet kan uppnås. 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, Ohälsa, Applikation, Måltidsglädje, FAMM 
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1 Förord  
Alla har vi olika förförståelse de vill säga att allt vi upplever ser, hör, tänker och tycker 

påverkar hur vi tolkar och blir till erfarenheter. I mitt fall har jag vuxit upp med en bror som 

har en intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med mitt intresse för mat och måltider 

och mina studier på restaurang- och hotellhögskolan hoppas jag att denna studie kan ge ökade 

förutsättningar till måltidsglädje och livskvalité för personer med funktionshinder.  

  

Jag vill tacka min sambo för hans stöd gällande datorer, teknik och support med applikationer. 

Min mamma vill jag också tacka för att hon har bistått mig med sitt intresse, engagemang och 

erfarenheter gällande personer med funktionshinder. Jag vill också tacka 

Hushållningssällskapet i väst och Borås kommun för att jag har fått skriva om deras projekt 

och fått tagit del utav deras erfarenheter. Slutligen vill jag tacka respondenterna i testgruppen 

för ert glada och öppna bemötande. 
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2 Introduktion  
Mat är ett grundläggande mänskligt behov och tillgång till rätt slags mat, i rätt mängd, är 

nödvändigt för att överleva. Mat handlar dock om mer än bara det biologiska behovet. Mat 

har även stor betydelse för det praktiska hantverket, estetiken och de sociala- kulturella 

mötena. Att leva med någon form av funktionsnedsättning kan innebära en begränsad förmåga 

att själv tillgodose sina behov inom olika områden och som framförallt kan påverka 

möjligheten att tillaga sin mat och inta måltider. Men genom ny och modern teknik finns stöd 

och hjälp att tillgå för att lättare kunna tillgodose sina behov, tillaga sin mat och skapa 

måltider. Som stjärnkocken Auguste Gusteau brukade säga till råttan i filmen Ratatouille 

”Alla kan laga mat”.  

 

2.1 Ämnesrelevans i relation till måltidkunskap och värdskap  
År 2002 accepterades ett nytt forskarutbildningsämne på Örebro Universitet, ämnet 

Måltidskunskap (Gustavsson & Jonsson, 2004). En Måltid kan definieras på många sätt. 

Johanna Mäkelä (2000) anger en definition; Måltidens Sfär som innebär tre dimensioner: 

innehållet i en måltid, ätmönster och den sociala aspekten på en måltid. En måltid utgörs av 

helheten, dvs. allt som befinner sig runt omkring en måltid där rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och stämningen inbegriper. En måltid handlar om mycket mer än bara vetenskap, 

kunskap kan däremot innefatta både det hantverksmässiga och estetiska delarna i ämnet 

Måltidskunskap (Gustavsson, 2004). Kunskap är enligt pragmatikerna en del av de handlingar 

man utför, där praktik och reflektion kombineras skriver Bernt Gustavsson (2004). För att 

kunna utföra ett praktiskt arbete måste man veta och förstå huruvida vilket sätt man ska utföra 

sitt arbete. Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt ämne och ett samarbete med andra 

närliggande forskningsområden är nödvändigt som till exempel näringslära, sensorik, 

sociologi, företagsekonomi, hushållsvetenskap (Gustavsson & Jonsson, 2004). Genom att 

förena hantverket och estetiken med vetenskap så kan vi studera måltiden med ett holistiskt 

synsätt där konstnärligt övande bidrar till att tolka och skapa måltiden utifrån ett 

helhetsperspektiv (Örebro Universitet, 2012).  Vetenskap, hantverk och estetik är de tre 

kunskapsformer som sammankopplar ämnet Måltidskunskap och Värdskap. Det är ett 

flerdisciplinärt ämne som studerar måltiden ur olika perspektiv och från olika 

forskningsområden (Gustavsson, 2004). 
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2.1.1 Studiens koppling till måltidskunskap och värdskap 
Idén om att undersöka hur appen MatGlad kan bidra till en ökad livskvalité och måltidsglädje 

för personer med måttlig funktionsnedsättning på ett gruppboende kan relatera till ämnet 

måltidskunskap.  Hur kunskap överförs bäst mellan två parter är en omfattande diskussion 

nämner Gustavsson (2004). Kunskap kan antingen överföras genom ett dialogiskt förhållande 

där tolkningar inrymmer och man utbyter kunskap samt lär sig av varandra (Gustavsson, 

2004). Genom imitation kan kunskap överföras genom att vi lär oss att se hur någon annan 

gör. Detta medför dock att det inom området finns lite eller inget utrymme för förändringar 

och utveckling (ibid). Med ny enklare teknologi kan förhoppningsvis kunskap om mat och 

måltider överföras genom imitation till personer med måttliga funktionshinder på ett bra sätt. 

Att en applikation med hjälp av bilder och text kan ge inspiration och kunskap om val av mat, 

handling, tillagning och servering kan skapa en social samvaro som inspirerar till en 

stämningsfull och trivsam måltidsmiljö. Detta blir en viktig del i appen som också kan relatera 

till programområdet Måltid som upplevelse och estetisk gestaltning som är ett av tre 

programområden under ämnet Måltidskunskap och Värdskap (Örebro Universitet, 2014). 

En koppling till området Måltiden i samhällsrummet (ibid) då måltidens rum för personer med 

funktionsnedsättning inte bara behöver ske i bostadens kök. Måltiden kan utgöras av en 

matlåda eller kan vara pedagogiskt tillagad tillsammans inom den dagliga verksamheten. 

Matlagning kan även skapa nyfikenhet inför nya smaker och råvaror, detta kan bli en väg till 

bättre matvanor och förbättrad hälsa.  

 

Programområdet, Hälsosam, säker och hållbar måltid (ibid) kan ses som den viktigaste delen 

i min studie. Det finns forskning som har visat att personer med en funktionsnedsättning har 

problem som framförallt kan kopplas till för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor (Arnhof, 

2008). I den medvetna kokkonsten nämner Inga-Britt Gustavsson och Örjan Klein (2006) att 

kunskap, finess och punktlighet förenad med ett klokt val av råvaror och en bra 

sammansättning av måltider är en förutsättning för gastronomiska och hälsomässiga behov. 

För att detta skall uppnås borde kunskap, intresse och medvetenhet hos brukare prioriteras.  

 
 

3 Teoretisk bakgrund  
Den teoretiska bakgrunden kommer först att börja brett genom att berätta lite om Sveriges 
vision, det nya matlandet. Andra saker som kommer att beröras i bakgrunden är FAMM, 
Lagen LSS, Mat och hälsa och hur ny teknik kan påverka hälsan. 
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3.1 Sverige det nya matlandet 
Sveriges regering har med tydliga mål riktat in sig på en långsiktig vision, Sverige – det nya 

matlandet. Visionen omfattar sex olika fokusområden: primärproduktion, offentlig mat, 

förädlad mat, handel, restaurang och matturism. Området gällande offentlig mat som serveras 

till barn i skolan samt inom vård och omsorg utgör en viktig del av visionen. Målet är att de 

offentliga måltiderna skall hålla god kvalité och serveras i en trevlig miljö och dessutom bidra 

till matglädje (Regeringskansliet, 2014).  Svenska livsmedelsverket har fått i uppdrag av 

regeringen att samordna och utveckla ett kompetenscentrum med hjälp av den drivkraft och 

kunskap som finns inom den offentliga måltidsverksamheten (Livsmedelsverket, 2013a). 

Kompetenscentrumet skall fokusera och arbeta aktivt med fyra utvecklingsområden; 

produkter av bra kvalité, kunskap och kompetens, organisation och mandat samt attityder och 

värderingar (Livsmedelsverket, 2014). Uppdraget ”det nationella kompetenscentret” har målet 

att alla personer inom skola, vård och omsorg ska känna måltidsglädje och må bra av sin mat 

(Livsmedelsverket, 2013a). Till hjälp för att uppfylla målen har kompetenscentret tagit fram 

en modell för att beskriva måltiden. Pusselbitarna för modellen är; näringsriktig, hållbar, 

säker, trivsam, integrerad och god. Dessa pusselbitar bygger en helhet för måltiden så att 

matgästen mår bra av sin mat men också kan känna måltidsglädje (Livsmedelsverket, 2013a). 

 
 

3.2 Måltiden och modellen FAMM  
Måltiden vi äter kan påverka hälsan både positivt och negativt, bland annat nämner 

Gustafsson (2004) att fet kost ofta leder till hjärt- och kärlsjukdomar, fetma eller depression. 

Det är därför viktigt att ha en mer medveten syn på sin måltid, men också i kombination med 

motion för att förebygga sjukdomar och få leva ett längre liv (Gustafsson, 2004). En måltid 

kan både vara hälsosam och god, men för att kunna tillaga en mer medveten måltid krävs det 

kunskap, finess, kloka val av råvaror och erfarenhet (Gustafsson, 2004; Klein, 2004). 

Fjellström (2007) förklarar att tillaga måltider är ett arbete som inte bara handlar om råvaror, 

eller matlagningstekniker utan också i hög grad om att förmedla social gemenskap mellan 

människor och kunna skapa relationer. Måltidens sociala dimension är viktig för att uppnå en 

måltidsupplevelse (Mäkelä, 2000; Fjellström, (2007). 

Vid valet av måltid så finns det ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Enligt Korsmeyer & 

Sutton (2011) så är vikten av en delikat bild en viktig faktor vid valet av mat, för att synen 
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kan ge en viktig information om vad som kan förvänta oss av smaken. Smaken är däremot 

tvetydig och kräver oftast att man identifierar objekten med synen för att få ut mest av smaken 

(ibid). 

 

Den teoretiska ramen The Five Aspect Meal Model (FAMM) ger tillsammans en helhetssyn på 

måltiden. Aspekterna som utgörs av rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen, 

bildar en modell som bland annat kan användas som ett analysredskap, planerings- eller 

utvecklingsverktyg för att skapa en måltidssituation som överensstämmer med gästers 

förväntningar och behov. (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  Aspekten 

produkten är maten och drycken under måltiden, rummet är den fysiska plats där måltiden 

intas och stämningen kan sammanfattas som den mentala och upplevelseorienterade 

inramningen av restaurangmåltiden (Hedberg, 2004). Mötet syftar på interaktionen mellan 

gäst och personal men även gäster sinsemellan. Styrsystemet är det som sker bakom 

kulisserna och står för det logistiska om hur verksamheten sköts (ibid). Dessa fyra aspekter 

skapar tillsammans en stämning, vilket utgör den totala måltidsupplevelsen. Aspekten 

stämning kan delas upp i två huvudkategorier: Sinnen och Omgivning. Sinnena utgör ett inre 

ramverk för måltidsupplevelsen och innefattar syn, doft, hörsel, smak och känsel (Gustafsson 

m.fl., 2006). Då det fem sinnena är i harmoni kan det besluta om det var en bra 

måltidsupplevelse.  Det yttre ramverket, omgivningen, representerar rummet där det kulturella 

och det sociala spelar stor roll för vad som är bra eller dåligt (Gustafsson m.fl., 2006).  

 

I studien From Michelin Guide to public meal sector var syftet att lista i vilken utsträckning 

FAMM- modellen visas och kartlägga hur och var modellen används. Det framkom då att 

användningen av modellen ökat och att den har blivit allt mer känd. Ett exempel på detta är i 

den privata och offentliga måltidsektorn, där den används som ett teoretiskt ramverk och ett 

stöd för praktisk tillämpning inom måltidsplanering (Sporre, M Jonsson & Pipping Ekström 

2013). Från viktiga aktörer och inom den offentliga sektorn kan man se att ett större fokus nu 

läggs på att skapa en trevlig måltidsupplevelse för gästen (ibid). 

 

3.3 Funktionsnedsättning och måltider i gruppbostäder - LSS  
En funktionsnedsättning innebär att man har en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga och att det kan uppstå till följd av en medfödd skada eller till 

följd av sjukdom (Autism & Asperger förbundet, 2014).  För en person med en 
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funktionsnedsättning kan de också innebära en begränsning till omgivningen, så kallad ett 

funktionshinder (ibid). Några exempel på begränsningar kan vara svårigheter; att klara sig 

själv i det dagliga livet, att vara delaktig i arbetslivet eller i sociala relationer (Autism & 

Asperger förbundet, 2014) Autism är ett exempel på funktionsnedsättning som innebär en 

sämre social interaktion och kommunikationssvårigheter (Zimmer, Hart, Manning-Courtney 

Murray, Bing & Summer, 2012). Williams, Dalrymple & Neal (2000) nämner att anekdotiskt 

har det länge noterats att många barn med autism har svårigheter med måltider och att de har 

ovanliga matvanor. En önskan om ensidig kost och svårigheter i sensoriskt reglerande har gett 

många barn med autism, ett begränsat mat/kost register (Ibid). Ett repetitivt beteende och en 

tvångsmässig önskan att hålla fast vid rutiner och ordning är också karaktäriserande för 

autism som funktionsnedsättning (Williams, Dalrymple & Neal, 2000; Zimmer m.fl.,2012).   

 

Ett av områdena som ingår i livsmedelsverkets uppdrag är måltider i gruppbostäder – LSS. 

(Livsmedelsverket 2013b). LSS, Lagen om stöd och services till vissa funktionshindrade är, 

en lag som tillkom 1994 som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder 

(Lagen LSS, 2014). Utifrån olika bedömningsgrunder och kriterier delas personer med 

funktionshinder in i tre personkretsar som sedan får stöd av LSS (Regeringskansliets 

rättsdatabaser, 1993). Det är personer som har en funktionsnedsättning som autism eller något 

autismliknande tillstånd, personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter 

en hjärnskada i vuxen ålder och personer med andra fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som orsakar svårigheter i det dagliga livet (ibid). Syftet med LSS är att 

personer med funktionsnedsättningar ska ha rättigheter som t.ex. rätt till bostad med service, 

daglig verksamhet och personlig assistans (Lagen LSS, 2014). Personer med funktionshinder 

ska få goda levnadsvillkor i sin vardag och få möjlighet att leva ett liv som alla andra 

människor som det beskrivs i LSS, paragraf fem (Regeringskansliets rättsdatabaser, 1993). I 

sjätte paragrafen står det skrivet att personerna ska ha rätt till ett självbestämmande liv genom 

stöd, god service och omvårdnad från utbildad personal (ibid).  

 

En vanlig boendeform för Personer med funktionshinder är gruppboende eller serviceboende. 

I serviceboenden lagas maten oftast individuellt med stöd av personal (Adolfsson, 2010). I 

gruppboende lagas maten i större utsträckning gemensamt och tillsammans med personal 

(Bergström, Sandström & Sundblom, 2007). Att leva med en funktionsnedsättning kan 
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innebära sämre levnadsvillkor i vardagen, ett exempel kan vara problem kopplat till mat och 

matlagning och ätande (ibid). 

 

 

3.4 Mat och hälsa 
Enligt Adolfsson (2000, refererat i Bergström m.fl., 2007) är målgruppen som bor i 

servicebostäder den grupp som har den mest ensidiga kosten och den sämst fungerande 

måltidsordningen. Målgruppens inköp bestod mest av färdigmat och feta livsmedelsprodukter, 

grönsaker konsumerades minst (ibid). Personerna lagade inte mat kontinuerligt utan 

förbrukade en del färdiglagad mat och i övrigt konsumerades smörgåsar, filmjölk och frukt 

(Adolfsson, 2000, refererat i Bergström m.fl., 2007). I studien framkom det också att personer 

som bodde i självhushåll kunde sällan läsa och hade svårt att följa instruktioner och 

anvisningar på förpackningar och i matlagningsrecept (ibid). I Adolfssons (2010) avhandling 

framkommer det också att frukt och grönsaker är råvaror som brukare minst konsumerar i 

hemmet. Brukarna har också ett lågt intag av kostfiber och mikronäringsämnen (ibid). 

Brukare som bor mer självständigt i serviceboenden använder sig mer av färdigrätter och 

tillsatt socker i sina måltider (Adolfsson, 2010). Frukost och mellanmål är vanliga måltider 

som brukarna tillreder själva med egna lösningar och att dessa rätter ofta består av höga 

energikällor från bullar, kakor, läsk och saft (ibid).  

 

En självständig levnadsstil och valfrihet för brukarna kan innebära en konflikt med kostvanor 

och dessvärre leda till ohälsa och problem med övervikt (Adolfsson, 2010). Förekomsten av 

övervikt och fetma hos brukare kan innebära att individen inte förstår vad de långsiktiga 

effekterna blir av att äta onyttig mat (De Winter, Bastiaanse, Hilgenkamp, Evenhuis & 

Echteld, 2012). Men också att brukarens förmåga att ta självständiga beslut och själv 

bestämma över sitt kostintag kan vara kopplat till hälsoproblem som övervikt och fetma 

(Bergström m.fl., 2007). Hos personer med funktionsnedsättning finns det en ökad risk för 

ohälsa (Arnhof, 2008; Johnson, Hobson, Garcia & Matthews 2011). Det är en utsatt grupp och 

studier har visat att val av mat, trivsamma måltider och fysisk aktivitet är viktigt för att 

förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättningar som bor på grupp- och 

serviceboenden (Livsmedelsverket, 2012). Ett känt problem är dock att det är svårt för 

personalen på servicebostäderna att påverka matvanor och inspirera till förändringar, då rätten 

till brukarnas självbestämmande måste tillgodoses (Assadi, 2012).  Intresse och kompetens 
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hos personalen blir därför viktigt för att kunna stötta och inspirera brukarna på grupp- och 

serviceboenden till en hälsosammare livsstil med hjälp av val av mat och måltider 

(Livsmedelsverket, 2012). Brukarnas självständighet och inflytande från personal varierar 

(Bergström m.fl., 2007). Personal är i olika grad delaktig i brukarens matvanor, inköp och 

matlagning, det saknas motivation och utbildning hos personal om kostens betydelse för 

hälsan (ibid). Några krav om att personal bör ha kunskap om mat, måltider och näring för att 

arbeta med brukare finns tyvärr inte (Livsmedelsverket, 2013b) Låg kunskap kan ge 

svårigheter för personal att stötta och inspirera brukare till att välja ett mer hälsosamt 

alternativ samtidigt som man undviker en konflikt med brukarens självbestämmanderätt 

(Adolfsson, 2010; Bergström, 2007 & Livsmedelsverket, 2012). Bra personal som kan ge stöd 

åt brukarna i deras val av måltider är därför en mycket viktig utgångspunkt.  Det tas också 

upp att brukarnas livskvalité stärks utav ett bra samarbete med personalen vid deras inköp, 

tillagning och måltid (Adolfsson, 2010). 

 

3.5 Ny teknik – bättre för hälsan 
I dagens samhälle har tekniken fått en stor och betydande roll. År 2013 hade hela 91 % av 

jordens befolkning en mobiltelefon och av dessa 91 % var 56 % så kallade smartphones 

(Digitalbuzzblog, 2013). Enligt denna undersökning så använde cirka 50 % av befolkningen 

mobiltelefonen som huvudsaklig källa när det kom till internet. Det framgick också att den 

största delen av tiden spenderades i någon form av mobilapplikation (ibid). En 

mobilapplikation (app) är ett litet program för mobiltelefoner, smartphones eller surfplattor 

(SVT, 2014). Detta program är skapat för att uppfylla ett direkt syfte för användaren som 

exempelvis telefon, gps, kontaktbok eller e-post (Wikipedia, 2013).  

 

Idag finns det hälsoappar som kan väga, mäta och övervaka en människas hälsotillstånd (Bert, 

Giacometti, Gualano & Siliquini, 2013 & SVT, 2014). Genom denna insamlade information 

kan appen ge omedelbar feedback och socialt stöd till användaren (Bert m.fl., 2013). Mobila 

hälsoapplikationer kan ha en positiv inverkan på hälsan (SVT, 2014). Personer kan med dessa 

appar t ex. mäta hjärtfrekvens, övervaka en sjukdom, övervaka sin egen träning eller få reda 

på näringsvärde på mat som skall konsumeras (ibid). Mobil hälsa kan även hjälpa att få 

sjukvården närmre de patienter som har svårigheter att få hjälp samt att sänka kostnader inom 

sjukvården, förebygga sjukdomar och hjälpa till att övervaka och hantera kroniska sjukdomar 

(Garcia-Gómez, de la Torre-Diez, Vicente, Robles, López-Coronado, Rodrigues, 2014). 



13 
 

Även om man får en ökad kunskap om sitt hälsotillstånd genom en app så är det inte ett 

substitut för en läkare (Eng & Lee, 2013). Att helt blint förlita sig på en app skulle kunna ha 

en direkt skadlig utgång (ibid). Däremot skulle kombinationen av dagens sjukvård och appar 

vara nyckeln till ett längre och mer hälsosamt leverne (Evans, Daly, Hopkins, Daviest & 

MacDonald, 2009). Fast med ett ökat insamlande av information från appen, så finns det en 

växande oro gällande den personliga integriteten (Eng & Lee, 2013). Genom appen kan 

företag som t.ex. reklambyråer och appföretag komma åt personlig information gällande 

användaren (ibid). 

 

3.6 Hushållningssällskapet och Appen MatGlad 
Hushållningssällskapet är en modern organisation med lång historia. Det finns 18 

hushållningssällskap i landet och deras verksamhetsområden är allt ifrån lantbruk, landsbygd, 

mat och miljö (Hushållningssällskapet, 2014a). Sedan början av 1900-talet har 

matkonsulterna varit en aktiv del av verksamheten som bygger på kunskap, engagemang, 

inspiration och ett brinnande intresse för matens betydelse för hälsan (Hushållningssällskapet, 

2014b). 

 

Regionen Hushållningssällskapet Väst startade våren 2013 ett projekt i sammarbete med 

Borås Stad, Alingsås kommun, KOM design och Wopii development. Projektet ska lansera en 

applikation under år 2014, applikationen MatGlad (Hushållningssällskapet, 2012). I projektet 

MatGlad är ett antal testgrupper involverade för att kunna medverka, utveckla och påverka 

materialet för appen (ibid). Servicebostäder inom Borås och Alingsås kommun är några av 

dessa testgrupper som aktivt är med och utvecklar appen (Mötesplats funktionshinder, 2014). 

Testgrupperna involverar bland annat personer som bor i servicebostäder och har en lindrig 

till måttlig intellektuell funktionsnedsättning samt personal som arbetar som stödpersoner till 

de som bor på servicebostäder(ibid).   

 

 

 

Appens funktion just nu 

På startsidan visas 10 olika kategorier som till exempel kött, korv, fisk, vegetariskt, bröd, 

fredagsmys osv se figur 1. I varje kategori finns det bilder på olika rätter som man kan välja 
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att tillaga. Efter en rätt är vald får man veta lite information om receptet och dess 

tillagningstid samt fylla i antal portioner man ska laga se figur 2. I nästa steg se figur 3 visar 

appen en ingredienslista. Ingredienserna som finns hemma bockar man av från listan och om 

några ingredienser fattas, kan man få upp en handlingslista på de återstående ingredienserna, 

se figur 4 (Mötesplats funktionshinder, 2014).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Startsidan med olika matkategorier  Figur 2. Vald rätt, Chillifisk  

(Mötesplats funktionshinder, 2013)  (Mötesplats funktionshinder, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Ingredienslista till Chillifisken  Figur 4. Handlingslista för saknade ingredienser 

(Mötesplats funktionshinder, 2014)  (Mötesplats funktionshinder, 2014) 

 

Efter att alla ingredienser är avbockade visar appen en redskapslista som man behöver för att 

kunna tillaga rätten, se figur 5.  Sedan visar appen stegvisa instruktioner för tillagningen. 

Under matlagningsmoment som kokning, tillagning i ugn eller på spisen hjälper appen till 

med en timer, se figur 7. När maten är färdiglagad visar appen en tumme upp, se figur 8. 

(Mötesplats funktionshinder, 2014).    
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Figur 5. Redskapslista till Chillifisken Figur 6. Stegvisa instruktioner för tillagning 

(Mötesplats funktionshinder, 2014) (Mötesplats funktionshinder, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Inställning av timer för kokning av ris   Figur 8. Färdiglagat - Bra Jobbat !  

(Mötesplats funktionshinder, 2014)  (Mötesplats funktionshinder, 2014) 

 

 

Projektets mål är att applikationen ska vara ett kognitivt hjälpmedel och ge information och 

inspiration, råd och praktiska tips, matlust och matglädje när det gäller de dagliga måltiderna. 

Ett annat mål är att personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och 

personer i eget boende med eller utan assistans ska använda materialet 

(Hushållningssällskapet, 2012). Materialet ska även kunna användas av intellektuellt 

funktionsnedsatta i grupp-eller servicebostäder i hela landet (ibid). 

 

Projektets syfte är att med ny teknik ge inspiration och kognitivt stöd till personer med lindrig 

till måttlig intellektuella funktionshinder så att de: Får självförtroende och självkänsla samt 

blir mer självständiga i sin vardag, att de kan påverka och planera innehållet i sina måltider, 

sköta sina inköp och tillaga sin mat, själva eller med stöd av personal, blir nyfikna och får ett 

ökat intresse för mat och måltider, får måltidsglädje och kan bidra till lustfyllda måltider, får 

ökade kunskaper om mat och matlagning, blir inspirerade till att göra medvetna livsmedelsval 
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som är positiva för hälsan och välbefinnandet, får lättare för att välja bra alternativ runt de 

vardagliga måltiderna, får en ökad livskvalitet genom att man kan själv 

(Hushållningssällskapet, 2012). 

 

I en uppsats beskriver (Ekström & Zubenko (2011, s4) begreppet livskvalitet med stöd från ett 

ofta använt citat från Rustøen, (1993): 

 

Begreppet avser kvaliteten hos livet, de egenskaper eller värden som är viktiga för att 

människan ska uppleva sitt liv som gott. Det är medvetna upplevelser som kan vara både 

positiva och negativa samt kan de vara både emotionella och kognitiva. De emotionella 

upplevelserna innebär både positiva och negativa känsloreaktioner. Den kognitiva 

upplevelsen av livskvalitet innefattar personens bedömningar av tillfredställelse  eller 

missnöje med livet. 

 

 

4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här studien är att undersöka förutsättningarna för om applikationen MatGlad, 

kan bli det hjälpmedel som ger inspiration, information, tips och råd samt bidrar till 

måltidsglädje och ökad självständighet som är målet i Hushållningssällskapet Västs projekt. 

 

Utifrån projektets syfte om att målgruppen med hjälp av applikationen MatGlad- kan påverka 

och planera måltiderna själva eller med stöd, blir nyfikna och får ett ökat matintresse för mat 

och måltider, får ökade kunskaper om mat och matlagning, blir inspirerad till att göra 

medvetna val av livsmedel så att hälsan och välbefinnandet ökar, får lättare att välja bra 

alternativ och får en ökad livskvalitet har i denna studie följande frågeställningar formulerats: 

 

Kan alla delar i projektet Matglad:s syfte uppnås? 

 

Kan appen MatGlad förebygga onödig ohälsa? 

 

Finns det någon risk att appen kan bidra till onödig ohälsa? 
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Kan de fem aspekterna i FAMM appliceras på appens utförande och funktion samt 

förbättra/underlätta att projektets syfte och mål uppnås? 

 

5 Metod och material 
I detta kapitel klargörs det vilka metoder som används och vilka angreppsätt som valts. Här 

beskrivs formerna för intervjun, datainsamling, bearbetning, analys och tolkning. 

 

5.1 Val av metod 
Denna studies syfte kommer att besvaras genom kvalitativa intervjuer och en observation med 

respondenter och deras olika tankar och åsikter om appen MatGlad. I kvalitativ forskning är 

förmodligen intervju den mest använda metoden (Bryman 2011). De kvalitativa intervjuerna 

använder sig av en mindre strukturerad form jämfört mot intervjuer i kvantitativ forskning. 

Intresset för kvalitativa intervjuer är att respondenternas åsikter, deras uppfattningar och 

synsätt framträder (ibid). Det är enkelt att botanisera i olika riktningar med intervjuer för att få 

fram ytterligare information från respondenten om vad hen anser vara mest relevant och 

viktigt (Bryman 2011). Det finns olika tekniker inom den kvalitativa intervjumetoden. I denna 

studie har uppsatsförfattaren använt sig av tekniken semistrukturerad intervju.  

 

Bryman (2011 s.440) nämner att tesen ”Att se världen genom deltagarens ögon” är viktigt 

inom kvalitativ forskning. Därför genomfördes en icke-deltagande observation i samband med 

en intervju av brukarna i testgruppen. Observationen genomfördes som en ostrukturerad 

observation då syftet var att notera hur den observerade använde appen i praktiken. I 

kvantitativ forskning beskriver Bryman 2011 att ickedeltagande observationer är en metod 

som innebär passivt observerande det vill säga forskaren deltar i miljön men ej i aktiviteter 

som skall undersökas. Till skillnad från den deltagande observationen där forskaren deltar i 

miljön och är aktiv i de aktiviteter som skall undersökas (ibid). 
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5.2 Urval 
För att få möjlighet till ett stort och brett material intervjuades fem personer med olika roller 

inom projektet. Personerna arbetar antingen inom projektledningen eller som personal på en 

servicebostad eller är brukare som aktivt testar appen MatGlad. Vid kvalitativa metoder väljs 

det generellt ut personer som kan bidra med relevanta svar (Bryman 2011). Dessa personer 

bär på olika erfarenheter och kunskaper som kan ge intressanta och betydelsefulla svar som 

kan ge ett bra material för studien. Målinriktat urval är ett vanligt och rekommenderat 

urvalsförfarande i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det är ett urval som utgår ifrån en 

önskan att intervjua personer som bäst kan hjälpa till att svara på studiens frågeställningar 

(Ibid). I detta urval krävdes speciell kännedom och kunskap om respondenterna för att uppnå 

målinriktningen. Därför fick en kontaktperson i projektet välja ut respondenter som ansåg 

vara mest lämpliga för intervju och för en observation.  

Första personen (projektledning) är en kvinna som arbetat i tre och ett halvt år som 

kostpedagog för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Hon hade aldrig tidigare 

arbetat med just den här målgruppen innan och upptäckte att det fanns väldigt lite eller inget 

material om kost för denna målgrupp. Hon såg att matvanorna var dåliga för de flesta och 

läste många rapporter om funktionsnedsättning samt om deras problem med matvanor. Av 

erfarenhet visste hon om att det fanns bra och utvecklat material för andra målgrupper i 

offentliga sektorn. Med denna bakgrund har hon varit idé-initiativtagare till projektet 

MatGlad.   

Andra personen (personal) är en kvinna som arbetar på ett serviceboende som 

habiliteringspersonal för brukare. Hon har arbetat på samma boende i åtta år, och testar appen 

MatGlad tillsammans med brukare och ytterligare personal på boendet. 

Tredje och fjärde personen (brukare 1 & brukare 2) är båda kvinnor som bor på serviceboende 

och testar appen. Brukare 1 har testat appen två gånger i veckan under en fem veckors period. 

Brukare 2 har testat appen ca tre gånger under samma period. 

Femte personen (brukare 3) är en man som också är med och testar appen. Han bor på ett 

serviceboende och har testat appen regelbundet. Han äger en egen Ipad och har haft möjlighet 

att använda appen hur mycket han vill. Det är även hos denna person en observation har ägt 

rum. 
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5.3 Intervjuguide  
I semistrukturerade intervjuer brukar en intervjuguide att användas och utformats som mall 

för att beröra de specifika teman som har skrivits i ett tidigare skede (Bryman, 2011). I 

utformning av intervjuunderlaget har projektets mål och syfte används för att skapa teman. 

Teman för intervju underlaget: 

• Teknik och funktion 

• Inspiration och intresse 

• Smak och näring 

• Hälsa och Må bra 

• Appens Framtid 

 

Frågor har sedan formulerats utifrån de fem olika teman om hur respondenterna tänker, väljer 

och tycker om appen MatGlad. Utifrån dessa teman tillsammans med den intervjuade har 

information kunnat dokumenteras. Även frågor som inte var förberedda i intervjuguiden kan 

ställas, förutsatt att de är knutna till studiens teman (Bryman 2011). Det gör det möjligt att 

kunna nå längre och analysera mer, än om frågorna måste hålla sig till ett formulär. Detta var 

något som användes i denna studie där författaren ställde följdfrågor till de intervjuade men 

som omfattade de olika teman. Exempel på frågor som ställdes: 

Får appen dig att vilja duka fint till maten? 

Har du några favoriträtter i appen? 

Vad är det som gör att du väljer en rätt i appen? 

Skulle du kunna rekommendera appen till en vän? 

 

För att kunna besvara alla frågeställningar och dra rätt slutsatser valde jag även att intervjua 

projektets initiativtagare. Ytterligare ett tema med frågor ställdes till denna respondent från de 

övriga i intervjuguiden, exempel på dessa frågor var:  

Hur långt har ni kommit med appen? Vad har testgrupperna fått testat hittills? 



20 
 

Vad anser du är viktigt att tänka på när man ska göra nya rätter/recept till appen? 

Skulle man i appen kunna ge information som är kopplad till ohälsa utan att förstöra 

matglädjen? 

 

5.4 Genomförande  
Inför intervjutillfällena hade ett informationsbrev skickats ut (se bilaga 2), innehållande 

studiens syfte och de fyra etiska principerna. Varje intervju inleddes sedan med att författaren 

återigen informerade respondenten om studiens syfte, att inspelning kommer att ske och om 

att det var frivilligt. Under varje intervju antecknades respondentens svar. Efter 

intervjutillfällena avlyssnades inspelningen och stämdes av med förda anteckningar. 

 

Tisdagen den 29 april genomfördes en intervju med personal och två intervjuer med brukare. 

Första intervjun som var med personal och ägde rum i ett fikarum på min kontaktpersons 

arbetsplats. Vi träffades vid 10-tiden och samtalade under lättsamma former med en kopp 

kaffe innan intervjun började. När intervjun startade fick respondenten först berätta sitt namn, 

vilket arbete och hur länge hon har arbetat med personer med funktionsnedsättning. Intervjun 

pågick i 45 minuter. Efter lunch intervjuade jag en brukare på hennes dagliga verksamhet. Vi 

satt enskilt vid kaffeserveringen och pratade lite allmänt innan intervjun började. Detta 

gjordes för att skapa ett förtroende och en mer avspänd situation. Brukaren fick i början av 

intervjun och inspelningen berätta sitt namn för att lättare kunna urskilja respondenterna vid 

transkribering av inspelningarna. Vid kl. 15.00 samma dag intervjuades ytterligare en brukare. 

Intervjun genomfördes i brukarens kök i serviceboendet. Efter respondenten uppgett sitt namn 

startade intervjun. Intervjun pågick i 35 minuter. Efter dessa intervjutillfällen avlyssnade jag 

inspelningarna inför kommande transkribering.  

 

Torsdag den 8 maj så hölls de två återstående intervjuerna och observationstillfället. Den 

första intervjun hölls med projektledaren på dennes kontor.  Intervjun inleddes med diverse 

frågor som; Vad jobbar du med och hur länge har du gjort det? Hur kom du kontakt med 

projektet? Intervjun tog 55 min. Efter intervjun av projektledaren genomfördes den 

inplanerade observationen i brukarens servicebostad. Vid observationen medverkade 
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brukarens stödpersonal. Syftet med observationen var att iaktta hur brukaren använder appen 

vid matlagning. Innan observationen genomfördes informerade jag återigen om de etiska 

principerna, att anteckningar och inspelning skulle ske. Efter slutförd observation 

genomfördes även en kortare intervju med respondenten. Detta tillfälle tog ca två timmar. 

Efter avslutad dag avlyssnade jag inspelningarna och jämförde med mina anteckningar inför 

transkribering.  

 

5.5 Transkribering 
Efter varje intervju dag avlyssnades det inspelade materialet för att få en överblick om vad 

som sades i intervjuerna. Det var till exempel svårt att komma ihåg i slutet av dagen vad som 

hade sagts på första intervjun, när tre intervjuer förekom på samma dag. Inom 42 timmar 

skedde transkriberingen efter varje intervjudag. Att transkribera en datainsamling ordagrant 

var tidskrävande och Bryman (2011) nämner också att det kan vara en tidsödande process.  

 

5.6 Innehållsanalys 
Innehållsanalysen kan både vara ett sätt att granska det som faktiskt sägs, det manifesta 

innehållet, men också latent innehåll som inte är uppenbart (Graneheim & Lundman, 2004). I 

denna studie kommer analysens fokus ligga på datamaterialets manifesta innehåll. 

För att få en överblick över materialet läste jag igenom mina transkriberade intervjutexter 

flertalet gånger. Bryman (2011) nämner att vid analysen bör man läsa materialet flera gånger 

och granskas. Under genomläsningarna markerades meningar eller fraser som innehöll 

information som var relevant för mitt syfte och frågeställningar som kallas för 

meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa meningsbärande enheter 

sammanpressades sedan till kondenserade enheter för att få en mer lätthanterlig och kortare 

text men ändå bevara innehållet. Därefter kodades det kondenserade materialet till koder och 

därefter sorterades och abstraherades koderna till underkategorier och kategorier.  

Kategorierna skall tydligt visa textens mening och de problem som analyseras i den (Bryman, 

2011). Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Innehållsanalys (Adolfsson & Kenne, 2013) 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Om det blir för 
mycket, skär jag bort 
en bit och slänger 
den oftast.  

För mycket, slängs 
oftast 

Svinn Mängd  

Jag känner mig mest 
stolt efter jag lagat 
maten, det har gått 
bra, Maten blev god 

Stolt efter maten Stolthet, 
Klarar av 

Ökad självkänsla  

 

Som ett andra steg i innehållsanalysen är tanken att försöka koppla underkategorierna till 

aspekterna i FAMM – modellen. I denna studie har planering, tillredning och tillagning av 

produkten bestämts vara en del av måltidsupplevelsen, därför har köket kopplas till aspekten 

rummet. 

 

5.7 Forskningsetisk planering  
Etiska principer är grundläggande när det gäller samhällsforskning, det kan bland annat 

handla om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet angående respondenterna 

som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011). I denna studie har det tagits hänsyn till 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Bryman, 2011). 

Med Informationskravet menas att respondenterna ska informeras om studiens syfte och 

vilken roll dom kommer att ha i studien. Respondenten skall informeras om att medverkande i 

studien är frivilligt och att dom när som helst kan dra tillbaka sin medverkan utan att uppge 

orsak (Bryman, 2011). Trots min förförståelse inom området fick jag förenkla mitt 

informationsbrev ytterligare på inrådan från projektledningen. Detta gjordes med tanke på att 

denna målgrupp med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ha en sämre social 

interaktion och kommunikationsförmåga (Zimmer m.fl., 2012). Samtyckeskravets innebörd är 

att respondenterna har självbestämmande rätt över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innefattar att personliga uppgifter om respondenterna förvaras 

konfidentiellt och på så sätt att obehöriga ej har tillträde till dessa. Nyttjandekravet innefattar 

att uppgifter som under studiens gång samlas in enbart nyttjas i studiens ändamål (Bryman, 

2011), vilket kommer att ske i denna studie. 
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Stämning, 
Måltidsglädje  

& 
Livskvalité 

med ny teknik 

1. Dukning, Fint, kul, ibland, Står i 
appen. 

2. Äter hemma, Arbetet, Restaurang. 
3. Redskap; Namn, funktion. 
4. Musik under matlagning & måltid 

1. Problem, Fördelar, Hjälpmedel 
2. Utveckling, Målgrupper, Anpassning 
3. Fas 1 och Fas 2 

1. Portioner, Matlådor, Rester, 
Överblivna ingredienser 

2. Favoritkategorier & rätter, Doft, 
Smak 

3. Färg/Balans, Fettsnålt, Enkelt, 
Kryddning, Tallriksmodellen 

1. Använda appen, Svårt/ lätt, lära sig, 
Intresse 

2. Laga mat & äta mat tillsammans 
3. Välja mat, Ser gott ut, Säljstrategi 

1. Stolthet, Visa upp mat, Klarar av, 
Uppmuntran, Roligare att laga mat 

2. Rekommendera, Testa nya rätter, 
Fortsätta använda 

1. Användarvänlighet 
2. Framtidsplaner 
3. Projektet 

1. Dukning 
2. Måltidsmiljö 
3. Inredning 
4. Ljud 

 

1. Ökad självkänsla 
2. Intresse 

1. Mängd 
2. Sinnesupplevelser 
3. Komponering 

1. Första gången 
2. Gemenskap 
3. Presentation 

Rummet 

Produkten 

Mötet 

Styrsystemet 

6 Resultat 
 En genomgång av det sammanställda och analyserade material som intervjuerna resulterade i 

kommer att presenteras i en figur. Därefter följer en redogörelse över hur kategorierna växte 

fram under innehållsanalysen och sedan presenteras först det positiva med appen och 

projektet som framkommit i intervjuerna och sist i respektive kategori redovisas det som i 

intervjun lades fram som brister eller svagheter i projektet MatGlad:s första fas och med 

testversionen av appen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Innehållsanalys (Adolfsson & Kenne, 2013) 
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I figur 1 presenteras en bild på vad som har framträtt i innehållsanalysen, från koder till ett 

gemensamt tema. Från intervjumaterialet analyserades fem kategorier fram. De fem 

kategorierna är; styrsystemet, mötet, rummet, produkten och stämningen. Dessa kategorier 

sammanfattar att FAMM går att applicera på appen MatGlad. 

 

6.1 Styrsystemet 
I kategorin styrsystemet ingår både applikationen med alla funktioner och dess användbarhet 

samt projektet MatGlad med dess organisation och utvecklingsfaser .. Både dessa utgör 

grunden för appen MatGlad. 

Vid intervjutillfället är projektet MatGlad inne i slutet av första fasen. I denna fas har 

testgrupperna fått vara med och praktiskt använda en testversion av appen.  Testgrupperna i 

Borås stad består av cirka 15 personer. Appens testversion har i denna första version 10 

kategorier och totalt 20 rätter med recept. I nästa fas i projektet MatGlad kommer appen att 

innehålla 100 rätter och recept (Projektledning). I den versionen kommer användaren själv att 

kunna lägga till sina favoriträtter i en speciell kategori och därmed få möjligheten att själv 

komponera ihop egna veckomenyer.  Projektledningen hoppas på att veckomenyerna ska ha 

en positiv effekt på problemet med svinn av råvaror som uppmärksammats i samband med 

tillredning av rätter i den första testversionen av appen. 

Enligt projektledningen fyller brukarna i ett utvärderingsformulär efter varje maträtt de har 

provlagat. Utvärderingen består av värderingsfrågor 1-5 om rätten de valt var enkel - svår att 

laga, om den var god, lätt att följa eller om det var något som var svårt.  

Utvärderingen ger projektledningen löpande feedback och brukarna som testar får därmed ett 

stort inflytande i projektet och en möjlighet att påverka appens kommande innehåll 

(Projektledning). Under observationen fyllde brukare 3 glatt i utvärderingen och tyckte rätten 

var enkel att tillaga och att den smakade gott. 

Alla respondenter tycker att appen är bra och att den är ett användbart hjälpmedel. 

Projektledaren beskriver appen som pedagogiskt utformad där varje moment i matlagningen 

är uppdelade i enkla och stegvisa instruktioner. Personalen nämnde också att det är väldigt lätt 

att visa andra t.ex. brukare hur man går tillväga med appen.  

Först väljer man ut en rätt som man vill laga och sedan beskriver appen i 

punktform hur man ska fortsätta att gå tillväga (Brukare 3). 
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I intervjun framkom att projektledningen under projektets gång pratat om eventuella 

utvecklingsmöjligheter för appen. De har diskuterat att appen skulle kunna innehålla en 

kategori som visar vilka basvaror som är bra att ha hemma i skafferiet samt en frukostkategori  

(Projektledning).  Vidare framkom att projektledningen vill fokusera på ytterligare rätter som 

är bättre ur både råvaru-, närings- och klimatsynpunkt som att byta ut couscous mot matvete, 

och ur näringssynpunkt, eventuellt minska eller ta bort saltet från kokvattnet till pastan. 

Dessutom vill man i framtiden skapa en kategori som innehåller lite finare mat som bjud mat 

eller trerätters menyer (Projektledning).  

Något som också har uppmärksammats i testversionen är att det behöver utvecklas en 

funktion för att visa mängden och motsvarigheten till måttenheten i recepten, detta för att 

underlätta för alla i målgruppen för appen (projektledare). Att det är svårt med måtten och att 

mäta rätt har framkommit både i projektledningens interna utvärderingar och i intervjuerna i 

denna studie. Alla respondenter nämnde som positivt att appen ger instruktioner om att tvätta 

händerna innan matlagningen börjar och att det ansågs positivt. Negativt är däremot att appen 

saknar fortsatta instruktioner om livsmedelshygien som t ex. att diska skärbrädan efter 

hantering av kyckling som personalen hade observerat. 

Andra iakttagelser som gjordes vid observationstillfället var att matlagningen med appen, inte 

framstod lika enkel som brukare 3 sedan angav i utvärderingen. Vid tillagningen fanns inte en 

av ingredienserna hemma. Att byta ut en ingrediens mot en annan skapade en viss svårighet 

med mängden och koktiden (brukare 3). Fler respondenter har nämnt timern under 

intervjuerna. Dels att timern kan orsaka en stress under momentet kokning, men också att det 

är svårt om man vill byta ut en komponent från rätten. Timern är då felaktig till den nya rätten 

som kan orsaka antingen en väntan eller ett stressmoment.  

När det står att man ska göra potatismos. Och så ville vi inte ha det. Och om 

man vill ändra något är det svårt. En gång gjorde vi så, och då fick vi ändå vänta 

en kvart för att timern skulle ringa…(Brukare 2) 

 

Under matlagningen med vissa rätter kan det uppkomma stress då det brukar vara många 

moment. Momenten som att bereda råvarorna som t.ex. att skära kycklingen i tärningar och 
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hacka gurkan. Brukare 1 berättar att det kan innebära stress, då det kan vara svårt att veta hur 

man ska skära, på vilket sett.  

 

 

6.2 Mötet 
Inlärningsprocessen när man testar appen är olika för varje person nämner personal i 

intervjun. En del klarar appen alldeles utmärkt och vissa behöver lite mer stöd från 

stödpersonen (personal). En brukare nämner att det är bra att sitta ner med appen första 

gången och titta hur den funkar; att man trycker och bläddrar lite i appen och ser vad som 

händer (brukare 2). För att vilja prova appen första gången och för att vilja fortsätta använda 

appen är ett mat- och teknikintresse bra att ha, säger alla respondenter. Men också ett intresse 

om att vilja prova på nya saker är viktigt (Projektledning). 

Intresse som teknik och prova nya saker måste man ha, det är inte som en 

receptbok precis… ”Ojoj nu trycker jag där, oj nu hände detta” (Brukare 2). 

 

Under planeringsstadiet när brukarna skall välja ut en rätt att laga, är bilderna i appen det 

viktigaste. Rätterna måste se fina ut och se goda ut, men att även namnet på rätten låter gott är 

en viktig del. Brukarna berättar att de redan har lagat väldigt många rätter ifrån appen och 

nämner att det till stor del är bilderna som gjort att de vill smaka och testa de olika rätterna.  

 

 Har inte lagat alla rätter i appen än. Det skulle vara roligt att prova, de är

 olika. Man blir nyfiken och alla ser så goda ut (Brukare 2). 

  

 Det är bilderna som fått mig att vilja testa (Brukare 3). 

 

Innan testversionen av appen anordnades planeringsdagar där vilka maträtter som skulle lagas 

under veckan gicks igenom. Det svåra var då att hitta bra maträtter som uppfyllde alla krav 

som var nyttiga, såg goda ut och lät goda när de beskrevs (personal). Med appen MatGlad har 

det blivit enklare för brukarna att välja ut och testa nya rätter då det finns många olika 

kategorier och olika rätter samt att det visas tilltalande bilder på de olika rätterna (Personal) 
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Att planera och att välja sina rätter utifrån appen sker både självständigt för brukarna eller 

gemensamt med personal. Brukarna berättar att de tycker det är kul att planera och välja sina 

rätter med appen. Titta och välja rätter utifrån appens bilder samt från sitt eget tycke och smak 

är mycket uppskattat (personal & Projektledning).  

Det som var negativt eller som nämndes som utvecklingsprojekt när det gäller kategorin 

Mötet, var främst att brukarna oftast lagade mat själva eller med stöd av personal men att de 

lagar mat med andra brukare eller vänner, förekommer inte (personal), Under intervjuerna 

med brukarna visade det sig att intresset för att laga mat tillsammans med någon eller några 

finns. Vid observationen med brukare 3 var en stödpersonal med under matlagningen och det 

generade till mycket skratt och bus. 

 

Brukar laga mat med personal och det är kul (Brukare 1). 

 Det gemensamma, att äta och tillagningen är kul mer (Brukare 2). 

 Laga mat tillsammans är kul. Kan vara tråkigt att laga mat själv hela tiden 

(Brukare 3).  

 

Oftast brukar det finnas personal med under matlagningen men inte under själva måltiden. 

Brukarna äter ofta sin mat ensamma och att äta själv hela tiden nämnde personal som något 

som kanske inte ”är så normalt”. Tanken med servicebostäder är ju att de ska vara så 

självständiga som möjligt (personal). Brukarna nämner ändå att det skulle vara roligt att få 

bjuda på sin mat och att det skulle finnas en kategori med bjudmat i appen med olika tips på 

bra och enkla rätter att bjuda på.  

 

Skulle vilja bjuda gäster någon gång. Man fyller ju år, det blir ju så…typ åhh, vad 

ska man bjuda på (Brukare 2)? 

Tycker om att bjuda på mat. Kanske skulle bjuda på korv och potatismos (Brukare 

1). 

Åh ja, bjuda på mat skulle jag vilja. Min flickvän skulle jag vilja bjuda (Brukare 3). 
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6.3 Rummet 
Rummet i denna studie är ett rum som med stöd i appens funktion blir ett rum för hela 

måltidsupplevelsen. Här sker inte bara konsumtionen av en måltid utan också framställningen 

utav en måltid. En viktig del i köksrummet är att veta och förstå vilka redskap som måste 

användas för att skapa dessa rätter. I intervjun framkom att brukarna med hjälp av appen har 

fått mer kunskap om de olika redskap som finns i köket eller som har behövt införskaffas med 

hjälp av appens text och bilder. En brukare nämner:  

Jag har fått en våg nu och lärt mig väga. Det är bra, man använder sig 

mycket av en våg i appen (Brukare 1). 

För att underlätta planeringsstadiet har projektgruppen utvecklat en funktion i appen där valet 

av redskap och ingredienser redan är gjord för respektive rätt, för att kunna uppfylla en bra 

kvalité utav rätten. Där appen med hjälp av bilder och text kan informera brukarna om vilka 

redskap och ingredienser som skall tas i bruk under matlagningen. Detta har resulterat i att 

brukarna ha fått mer kunskap om redskapens namn och funktion 

Det framkom även från brukare 2 att ha musik på i bakgrunden under matlagning och 

måltiden förhöjde dennes måltidsglädje. 

När en rätt är vald visar appen vilka ingredienser man behöver. Om man inte har alla 

ingredienser hemma får man handla och appen visar en handlingslista. Handlingslistan är 

enkel att förstå i appen och brukarna skriver ner handlingslistan på ett papper och tar med sig 

till affären. 

 Hos brukarna kan måltiderna avnjutas hemma vid eget köksbord, vid teven, som en matlåda 

på arbetet eller från en dagens lunch servering (alla respondenter). En dukning till måltiden 

tycker brukarna är fint men också att det är roligt att genomföra en dukning. Appen nämner i 

slutsteget att man ska duka bordet innan servering och förtäring. I intervjun framkom det 

önskemål om att appen borde visa tips på hur man kan duka bordet. Något som enligt 

brukarna inte visas i appen. 

Tycker om att duka fint. I appen står det bara att jag ska duka bordet. (Brukare 1) 
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Ett problem som har uppkommit är dock att veta hur man ska skära livsmedel berättar brukare 

1 och brukare 2. 

Aao, eeh när man ska skära. Visa bilder på hur man ska skära vissa saker. Hur 

man ska skära, lite fler bilder skulle vara bra (Brukare 1). 

 

Vissa redskap har varit svårare att lära sig. Tesked- och matskedsmått är och kan vara svårt att 

se och förstå förkortningarna. Enligt projektledningen har det även varit svårt att väga 

livsmedel för vissa brukare. 

 

Brukarna handlar själva eller tillsammans med någon av personalen. Det svåra med att handla 

nämner en brukare att det är ett stort utbud av livsmedel, många valmöjligheter som kan göra 

det svårt med valet (brukare 1). Det kan vara svårt att handla, det beror mycket på vad man 

skall köpa säger en annan brukare (brukare 2). En annan svårighet med själva inhandlingen är 

mängden av en råvara. Under tillagningen sker vägning av råvaror till ett recept och då oftast 

förpackningarnas vikt inte stämmer överens med receptet kan det förekomma att livsmedel 

samt råvaror kan bli överblivna. Dessa råvaror brukar oftast slängas om inte det står att den 

överblivna mängden skall användas berättar brukare 1. Det saknas kunskap om vad man kan 

använda överblivna ingredienser och rester till. Projektledningen nämner dock att när det går 

att skapa veckomenyer så kommer förhoppningsvis svinnet minska.  

 

 

6.4 Produkten 
De fem sinnena; smak, lukt, syn, hörsel och känsel använder vi aktivt i måltiden. Under 

intervjuerna nämndes sinnena syn, smak och doft. 

Alla brukare nämner sina favoriträtter i från appen. Favoriträtterna varierade och kom  från 

olika kategorier. Det är allt ifrån soppor, kyckling-, korv- till fiskrätter. De ansågs vara 

favoriträtter för att de var enkla att laga, såg goda ut och för att de doftade gott. Brukarna har 

genom appen fått använda sig av örter och ingredienser som de aldrig har använt sig av förut 

och har på så sätt blivit inspirerade av att rätterna luktade gott (personal). Rätten Allt-i-ett-
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kyckling var klart en riktig favorit bland brukarna. En marinerad kyckling, fylld med 

grönsaker och som tillagas tillsammans i ugnen. 

Brukarna nämnde att grönsaker inte var så tokigt. 

 

 Gott att blanda grönsakerna, varma grönsaker en dag eller blanda de med

 couscous, bulgur eller nudlar. Wok är gott (Brukare 1)! 

 

 Att äta vegetarisk mat, är inga problem (Brukare 2)! 

 

De olika rätterna i appen innehåller mycket grönsaker. Grönsaker som ska serveras varma. 

Grönsaker som serveras i en sallad som ett tillbehör till rätten finns, men i en mindre skala 

berättar brukarna. En gemensam kategori som alla brukare uppskattade var kategorin: 

Fredagsmys. En kategori där man kan välja att tillaga någon efterrätt eller nått annat smått 

och gott. Den kategorin var brukarna nöjda med att de har tagit med det i appen. 

 

Alla brukare samt personal är nöjda med appens proportioner och blir oftast mätta på en 

portion. 

 

Brukarna nämner att vid matlagning ska det även räcka till att bli matlådor. I appen har dom 

tagit hänsyn till i beräkningarna att vid matlagningen ska portionerna även räcka till matlådor. 

Till tillagningen är appen utformat så man kan laga 1 portion + en matlåda, två portioner eller 

fyra portioner berättar alla respondenter. Det mest vanliga bland brukarna är att de tillagar vid 

varje tillfälle två till fyra portioner, för att kunna göra matlådor.  

 

 

Vid komponering av rätter till appen berättar projektledningen att de har haft som kriterier att 

rätterna ska vara utformade utefter tallriksmodellen och ha en tilltalande färgbalans, att det 

ska vara fettsnålt (att de byter ut t ex crème fraiche mot matlagnings yoghurt), minskar antalet 

kryddor samt att rätterna ska vara enkla att laga. 

 

Innan appen bestod brukarnas kost av mycket färdiglagad frysmat som pizzor, piroger 

(personal & Projektledning). 
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Det enda negativa som framkom gällande produkten var att brukare 1 ej blev mätt på en 

portion soppa. Något mer som lyftes fram var vikten av att det skulle bli matlådor vid 

tillagning. Det som är viktigaste med matlådor är att det är funktionella för att frysa in och 

värmas upp igen. Däremot så anser inte personal att alla rätterna fyller det kravet, då vissa 

komponenter inte blir lika goda vid uppvärmning (personal). 

 

6.5 Stämningen 
Att laga mat med appen har varit glädjande nämner alla respondenter. Appen har blivit en ny 

kompis i köket, ett hjälpmedel samt en kunskap- och inspirationskälla till att laga bra mat. 

Tycker om att laga mat nu. Har gillat det förut med… men har blivit mer 

intresserad nu (brukare 2). 

Med appen har personalen sett en tydlig utveckling och ett större engagemang från brukarna 

under deras matplaneringsdagar. Brukarna tycker det är kul att få välja, bläddra och titta bland 

rätterna som de sedan skall tillaga (personal). Personalen och projektledning har märkt en stor 

positiv utveckling med appens hjälp. Brukarna klarar av mer och har blivit mer självständiga 

och personalen står numera mer i bakgrunden och är åskådare (personal & projektledning). 

Något som också uppfattades som positivt var att en brukare blev glad för att appen ger 

beröm. När matlagningen är klar presenterar appen: Bra Jobbat! Att se hur brukarna förstår 

och kan använda appen så självständigt med appens hjälp är ett nöje berättar personal. 

 

Alla brukare kommer rekommendera den här appen till familj och vänner, de är mycket nöjda 

med appen. En brukare vill gärna ha en egen ipad med appen MatGlad i, så att det finns 

möjlighet att använda den fler gånger (Brukare 1). Ett intresse för appen MatGlad har spridit 

sig bland andra brukare och personal på serviceboenden och förfrågningar har inkommit 

under projektets gång om det skulle finnas någon möjlighet att få vara med i en testgrupp 

(projektledaren).   

 

 

7 Resultatdiskussion  
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Måltidsglädje 

I Sveriges vision - ”det nya matlandet” utgör offentlig mat ett fokusområde 

(Regeringskansliet, 2014). Då livsmedelsverket fått i uppdrag att se till att måltiderna ska ha 

god kvalitet, serveras i en trevlig miljö samt bidra till måltidsglädje är det viktig att ha en 

helhetssyn på vad som utgör en måltid och vad som skapar måltidsglädje. Ett av områdena 

som ingår i livsmedelsverket uppdrag är måltider i gruppbostäder – LSS (livsmedelsverket, 

2013a). FAMM-modellen enligt Gustafsson m.fl., (2006) är ett bra verktyg att använda både 

vid analys, utvärdering och utveckling av måltider. Modellen kan appliceras både 

övergripande på visionen och uppdraget men också mer specifikt som i denna studie där ett 

hjälpmedel utvärderas. De olika aspekterna i FAMM; rummet, mötet, produkten, styrsystemet 

är avgörande för att stämning, den femte aspekten, skall infinna sig (Gustafsson m.fl., 2006). I 

denna studie identifierats stämning som en förutsättning för måltidsglädje. I 

kompetenscentrets modell har pusselbitarna; näringsriktig, hållbar, säker, trivsam, integrerad 

och god identifierats som förutsättningar att hälsa och måltidsglädje skall uppnås 

(Livsmedelsverket, 2014). 

Utifrån syfte i denna studie, som var om appen MatGlad kan bidra till måltidsglädje och 

livskvalité (Hushållningssällskapet, 2012) har genom innehållsanalysen visat att detta kan 

kopplas till FAMM.  Hur resultatet kan relatera till kompetenscentrets modell/pusselbitar 

följer här nedan: 

 

En viktig pusselbit i kompetenscentrets modell är att måltiden ska vara näringsriktigt 

(Livsmedelsverket, 2014). Rätterna i appen är inte näringsberäknade, men de är fettsnåla och 

komponerade färg och balans mellan rätter och utifrån tallriksmodellen. Kompetenscentret 

modell utgör en näringsriktig produkt viktig utifrån att det är ett lag krav (ibid), vilket i 

FAMM passar in mer på aspekten styrsystemet (Gustafsson m.fl., 2006). Ett problem med 

applikationen är att svinn förekommer i samband med tillagning enligt receptens mängder. 

Detta problem har diskuterats inom projektledningen och en tänkbar lösning är de kommande 

veckomatsedlarna där man bättre kan ta tillvara på inköpta råvaror innan utgånget datumet. 

Detta problem kan relatera till pusselbiten Hållbar där tanken att produkten skall vara hållbar 

ur ett miljö- och klimatperspektiv (Livsmedelsverket, 2014) genom att exempelvis använder 

rester och överblivna ingredienser i andra rätter. Klimatsmartare recept och rätter kan i 

framtiden göra även att appens måltider blir mer hållbara. En annan pusselbit som kan skapa 
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måltidsglädje är att måltiden skall vara god (Livsmedelsverket, 2014). Vilket är starkt 

sammankopplat med produkten, där sinnena spelar stor roll för måltidsupplevelsen 

(Gustafsson m.fl., 2006). Resultatet visar att rätterna i appen upplevs som goda då 

favoriträtter beskrivs av både personal och brukare. Vilket har lett till en ökad nyfikenhet och 

att man vill prova att laga flera rätter där både grönsaker och nya kryddor ingår. En del av 

projektets syfte var att brukarna skulle bli nyfikna (Hushållningssällskapet, 2012), (som har 

uppfyllts). Ur smak synpunkt är det negativt att inte alla recept eller rätter är anpassade för att 

frysas och värmas som matlådor, då detta görs i stor omfattning. Där uppfylls inte pusselbiten 

god mat. 

 

I FAMM är aspekten rummet en viktig del för måltidsupplevelsen (Gustafsson m.fl., 2006). 

Rummet kopplat till appen är köket, köksbordet och matlådan på arbetet. Tillredning och 

tillagning av måltider med hjälp av appen har utvecklat köksrummet och dess inredning vilket 

har lett till kunskap och har blivit mer självgående. Bland annat har en våg och användningen 

av den inneburit att man har öppnat ögonen för en ny inblick i hantverket. Köket har 

utvecklats hos brukarna och anpassat för att måltidsupplevelsen blivit mer fullständig, roligare 

att laga mat. Pusselbiten trivsam måltid (Livsmedelsverket, 2014) kan relateras till aspekten 

rummet genom att formerna för matlagningen och miljön runt måltiden skapar trivsel till 

exempel av tända ljus eller ett vackert dukat bord. I Appen finns endast uppmaningen att duka 

bordet, men ingen vägledning om hur det kan göras. Ett önskemål bland brukarna som 

framkommit är att appen skall innehålla bilder och tips på hur måltiden kan göra mer trivsam 

genom vacker dukning.  Ljudet i rummet är en viktig faktor som kan bidra till trivsel och 

måltidsglädje (Gustafsson m.fl., 2006), musik i bakgrunden för att skapa måltidsglädje 

bekräftades också från en brukare.  

 

Den största trivselfaktorn är dock att kunna inta måltiden i sällskap, vilket appen inte idag 

uppmuntrar till. Ett nödvändigt inslag som borde ingå i definitionen måltid är den sociala 

biten av att äta, en måltid borde delas med andra människor (Mäkelä, 2000).  Det har dock 

framfört önskemål från brukare och projektledningen har diskuterat att ytterligare förstärka 

appens funktion med kategorier som bjudmat eller tre-rätters menyer. Den sociala biten är 

viktig under måltiden eller vid matlagningen, det skapar gemenskap och man utvecklar 

relationer (Fjellström, 2007). Att laga och äta mat tillsammans är en viktig social aktivitet 
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som skulle kunna bidra till en ökad livskvalité (Fjellström, 2007) och att måltiden blir 

trivsam. Ett möte sker också mellan appen och brukaren, de skapar en relation till varandra 

under planering, inköp, tillagning och möjligitvis under måltiden också. Den blir en kompis i 

köket som en brukare utryckte det. Att appen i sig går att relatera till aspekten mötet i FAMM 

samt att appen kan skapa trivsel i mötet och tillhöra kompetenscentrets pusselbit, trivsam 

(Livsmedelsverket, 2014). 

 

Aspekten mötet i FAMM (Gustafsson m.fl., 2006) kan kopplas till kompetenscentrets 

pusselbit integrerad. Integrerad måltid står för enligt Livsmedelsverket (2014) att måltiden tas 

till vara som en pedagogisk aktivitet och involveras i omsorgsarbete som en naturlig del. I 

testgruppern är måltiden alltid integrerad, genom att appen används som ett pedagogiskt 

verktyg i det privat hushållet och att brukaren är delaktig i alla moment från att handla till att 

duka och äta. Detta sker i olika omfattning tillsammans med stödpersonal. 

 

Styrsystemet utgör ett ramverk för allt som påverkar upplevelsen av måltiden. Ett viktigt 

området är lagar, arbetsrutiner och information (Gustafsson m.fl., 2006).  I pusselbiten säker 

(Livsmedelsverket, 2014) som kan relateras till styrsystemet har just säkra livsmedel lyfts 

fram som en viktig del i måltidsglädjen. En brist i denna del skulle kunna leda till en 

hälsovådlig produkt fast bristen egentligen ligger i hygienen som innefattar styrsystemet, 

exempelvis att sallad skärs på ej rengjord skärbräda efter beredning av rå kyckling. 

Livsmedelshygien finns som instruktion i appen, dock behöver säkerheten ses över, när det 

gäller handhygien och redskapsrengöring i alla led från beredning till tillagning utan att 

förstöra måltidsglädjen. Personalen har uppmärksammat risker och efterfrågar mer 

information och bilder om livsmedelshygien i appen.  

 

Pusselbitarna i kompetenscentrets modell ska ge förutsättningar för att må bra av maten och 

för att kunna känna måltidsglädje enligt livsmedelsverket (2014). När det gäller projektet 

MatGlad är målet bredare än kompetenscentrets mål. I projektet MatGlad vill man genom 

inspiration, information och ökade kunskaper om mat och matlagning skapa måltidsglädje 

genom ett pedagogiskt hjälpmedel det vill säga MatGlad-appen (Hushållningssällskapet, 

2012). Detta hjälpmedel skall kunna användas med eller utan assistans av personer med 
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lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (ibid). Måltidsglädjen är ett uttalat mål av 

både kompetenescentret och projektet MatGlad. Aspekterna i FAMM utgör tillsammans en 

helhetssyn på vad som är en måltid där stämningen är i fokus (Gustafsson m.fl., 2006). 

Stämningen är alltså en effekt av de övriga aspekterna och är den aspekt som inrymmer 

begreppen måltidsglädje och livskvalité. Genom att använda modellen som en tankekarta kan 

man simulera fram olika scenarier både positiva och negativa beroende på vad man stoppar in 

i de fyra aspekterna. Exempelvis kan ökad måltidsglädje/stämning uppnås med en onyttig 

produkt samtidigt som en minskad livskvalité kan bli följden. Det skulle också kunna vara så 

att produkten, det vill säga en maträtt i appen som i sig inte är så stämningsskapande för att 

den är fettsnål eller osötad kan stöttas upp av andra aspekter och skapa mer stämning så att 

måltidsglädjen ökar och att effekten långsiktigt blir livskvalitetshöjande. 

 

 

7.1 Självständighet  
I projektets syfte (Hushållningssällskapet, 2012) kopplas självständighet till ökad livskvalitet. 

Hela appens utformning och funktion är tänkt att vara ett hjälpmedel för ökad självständighet. 

Redan i testfasen 1 har det observerats av personal att användarna har blivit mer självständiga 

i sin matlagning än de var innan. Så om styrsystemen utvecklar fler funktioner i appen och 

dessa leder till ökad självständighet, genom att brukarna klarar mer själva, kommer även detta 

syfte att uppnås. Självständighet är i projektets syfte en väg till ökad livskvalité 

(Hushållningssällskapet, 2014). I denna studie innebär självständighet att man själv 

bestämmer vilka rätter/recept man vill äta/följa, vilket är helt i linje med både projektets syfte 

(Hushållningssällskapet, 2012) och LSS-lagen (Lagen LSS, 2014).  

 

Appens funktion med egna favoriter innebär att en lagad rätt som smakar bra ska kunna 

sparas i en lista så att receptet blir ett lättillgängligt val vid ett annat tillfälle. En risk med 

denna funktion skulle kunna vara att den fylls med rätter ifrån kategorierna fredagsmys och 

korv som alla brukare nämnde i intervjun. Egna favoriter kommer enligt projektledningen 

även att kunna användas som grund i en egen komponerad veckomatsedel.  Veckomatsedel är 

positiv i den meningen att man kan planera, inhandla och tillaga veckans måltider på ett 

resurssnålt, effektivt och förmodligen ekonomiskt sätt. Risken som kan lyftas fram är att 
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självständigheten kan leda till att det åter blir ensidig kost eller energirika rätter som även 

Adolfsson (2010) tar upp. Som exempel kan nämnas att för personer med autism eller med 

autismliknande tillstånd finns det en koppling till att fastna i invanda mönster som ofta är 

kopplat till mat(Autism, 2014). Det är ett viktigt ansvar för projektet att med appens funktion i 

möjligaste mån förhindra att nya negativa matmönster skapas med hjälp av appen och dess 

favoritkategori. Då kan ett hjälpmedel bli ett ”stjälpmedel”!  

 

Resultatet visar dock att brukarna har valt rätter ur olika kategorier och att en nyfikenhet för 

att prova nya rätter infunnit sig. De vackra bilderna på rätterna i appen har enligt 

respondenterna varit avgörande. Att presentera fina bilder i appen var en medveten strategi för 

att inspirera och väcka intresse för att smaka och helt avgörande för det positiva resultatet. 

Syn, smak och doft bidrar till en höjd måltidsupplevelse (Gustafsson m.fl., 2006;  Korsmeyer 

& Sutton, 2011) och har visat sig vara viktiga intryck som kan få brukarna att bli inspirerade 

till att prova nya rätter och smaker. Bilden kan få oss att skapa en uppfattning om hur vi 

kommer att uppleva en maträtt gällande smak, doft och konsistens (Korsmeyer & Sutton, 

2011). Hur bilden utformas hamnar på så vis i ett större fokus, och genom att anlita en 

professionell mat fotograf till appen Matglad har man kunnat presentera maträtterna på ett 

betydande sätt. En rätt som presenteras på ett bra sätt kan bidra till att man får lust att laga 

rätten (Korsmeyer & Sutton, 2011).   

 

7.2 Kunskap 
Genom att gemensamt med appen kunna planera, inhandla och laga maten skapas en bra 

relation till maten för brukarna. Om ingen relation ges till maten kan man då inse att man inte 

har lagat mat eller inte har ätit en riktig måltid (Fjellström 2007) det kan till exempel vara att 

man värmer mat från helfabrikat och äter som måltid. Färdigmat som fryspizzor och piroger 

var vanligt förekommande måltider bland brukarna innan projektets startades med appen. 

Även Adolfsson (2010) uppmärksammade att färdigmat har förbrukades väl bland brukare. 

När en respondent berättade att appen hade skapat ett större intresse av tillaga mat, kan ge ett 

bra exempel på att appen har hjälpt till med att skapa en relation till maten. Fjellström (2007) 

nämner att människor ofta bygger relationer till sina nyinköpta köksprylar och när de väl 

används kan man känna att man har tillagat riktig mat och måltider. Detta kan då motsvara till 

att när brukarna planerar och tillagar sin mat tillsammans med appen, uppstår en känsla att 
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man har tillagat riktig mat och måltid, som också smakade gott och att rätterna upplevades 

som enkla att tillaga. Samtidigt kan också en relation till appen ha skapats. Att det blir en 

känsla och ett sug efter att få laga mat med appen igen. 

 

I projektets syfte ska målgruppen bli mer inspirerad till att göra mer medvetna val av 

livsmedel så att hälsan och välbefinnandet ökar med hjälp av appen (Hushållningssällskapet, 

2012). För att förstå och kunna göra medvetna livsmedelsval till en måltid krävs det kunskap, 

kloka val av råvaror samt erfarenhet nämner Gustafsson (2004) och Klein (2004). Det har 

tidigare varit i hög grad personalens kompetens, engagemang och förmåga att kunna inspirera 

brukarna till bra livsmedelsval som också skall bidra till en mer hälsosam livsstil (Adolfsson, 

2010; Bergström, 2007 & Livsmedelsverket, 2012). I och med brukarnas funktionsnedsättning 

skapar det dock svårigheter för dom att välja bra livsmedel samt förstå hur exempelvis rätter 

som innehåller höga energikällor kan skapa konsekvenser för deras hälsa (Adolfsson, 2010; 

Winter, 2012). En viktig hjälp för brukarna skulle då vara om Hushållningssällskapet med 

appen MatGlad tar det ansvaret och informerar, inspirerar och komponerar rätter till brukarna 

för att deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet skall öka. Eftersom det också är svårt att 

påverka och samtidigt inspirera till förändringar då brukarnas självbestämmande måste 

tillgodoses (Assahdi, 2012), är det också viktigt att rätterna är rätt komponerade och att de 

nyttigare alternativen presenteras på ett attraktivt sätt i appen. Att Hushållningssällskapet har 

en mer medveten syn på rätterna, kan appen då eventuellt kunna också underlätta för 

personalen som saknar motivation och utbildning om mat, måltider och dess konsekvenser för 

hälsan, eftersom det inte krävs för arbeta med brukare anger Bergström m.fl (2007) och 

Livsmedelsverket (2013).  

 

7.3 Hälsa 
När appen är färdigställd för lansering är vidareutvecklingen av appen viktig för att projektets 

syfte och mål om hur hälsa, välbefinnande och livskvalitet ska öka samt bevara 

måltidsglädjen i fortsättningen. Ett sätt skulle vara att appen innehåller en kortare utvärdering 

efter varje rätt man har lagat. Utvärderingsfrågorna skulle kunna utgöras av liknande frågor 

som testgrupperna fick svara på under testfas 1. Hushållningssällskapet skulle på så vis kunna 

få ut en statistik över vilka rätter som är favoriter och varför dessa rätter är favoriter, 

exempelvis skulle den mest onyttiga rätten i appen ha blivit populär. För personer med 
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funktionsnedsättning är det vanligt förekommande med att de har en ensidig kost samt att de 

har svårt för förändringar (Williams,  m.fl., 2000; Bergström m.fl., 2007; Assadi, 2012; 

Zimmer m.fl., 2012). Genom utvärderingen skulle Hushållningssällskapet då kunna analysera 

och justera den populära favoriträttens innehåll genom att försöka göra den nyttigare utan att 

förstöra rättens kvalitet som smaken. Däremot kan en ändring av favoritrecepten kunna leda 

till att måltidsglädjen går förlorad för brukarna och som kan resultera i att appen slutas 

användas. En restriktion i dieten kan medföra att ätandet blir en tråkig syssla enligt Evans 

m.fl., (2009) och projektledningen är rädd för att brukarna ska undvika appen om de inte får 

äta det de känner för, genom att pekpinnen ”ajjabajja” kommer fram. I vidareutvecklingen 

som Hushållningssällskapet har ansvar för, så är det viktigt att vara medveten och kunna 

förebygga att en rätt i appen skulle kunna innebära ett ohälsosamt val för brukaren. Detta kan 

jämföras med en hälsoapp som stödjer en diabetiker med sina glukosvärden i blodet (Eng & 

Lee, 2013) Genom att diabetikern kan följa och kartlägga sina glukosvärden i blodet från 

appens statistik kan detta förebygga så inget alvarligt hälsotillstånd inträffar (Eng & Lee). 

Däremot skulle en ändring av favoritrecepten kunna leda till att brukarna undviker appen på 

grund av att matlagningen kan bli en tråkig syssla när man inte får äta det man vill (Evans 

m.fl., 2009).  

Feedback är en viktig del för att kunna hjälpa appens utvecklare så att deras mål och syften 

uppnås samt är feedback viktig för att hjälpa appens användare genom att tillexempel coacha 

brukarna till att göra mer medvetna val som ökar deras hälsa, välbefinnande, livskvalitet och 

ger måltidsglädje. Ett annat alternativ som kan skapa bättre feedback mellan brukaren och för 

Hushållningssällskapet är om appen skulle innehålla en personlig inloggning. Med en 

personlig inloggning skulle man kunna föra personlig statistik för en närmare och mer 

individuell kost- och hälsomätning (Bert m.fl., 2014). Detta skulle också medföra att man 

skulle kunna göra appen mer individanpassad, så att brukaren lättare kan göra ett mer 

hälsosamt val (ibid). Projektledningen till MatGlad har däremot sagt att de inte vill att appen 

ska vara individanpassad då det anses att det skulle bli mer krångligt och att användarna 

kanske skulle börja undvika appen om de inte får äta det de känner för. Då ett av deras syften 

är valfrihet och att man själva kan bestämma och påverka (Hushållningssällskapet, 2012). 

Utöver detta så kan ytterligare aspekter spegla in när det kommer till en individanpassad app 

ett exempel på detta är hur man ska skydda den personliga integriteten när det kommer till 

dataöverföring (Eng & Lee, 2013). 
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Ett utökat mätningssystem i appen MatGlad skulle leda till en större informationsinsamling 

för hushållningssällskapet om brukarna hälsotillstånd och ju mer information man kan samla 

in desto mer tillförlitlig blir hälsotillståndet (SVT, 2014). Fast en problematik med mer 

information kan bli att förvandla den till kunskap. Den onödiga ohälsan tillkommer oftast på 

grund av att man saknar information om sitt beteende och sin kropp (Johnson, Hobson, Garcia 

& Matthews, 2011) som kan relateras till brukare att de ofta kan ha svårt att förstå 

konsekvenser (de Winter m.fl., 2012).  Appen MatGlad handlar om måltidsglädje, 

matkunskap och ett steg till att ändra sina matvanor samt att få en bättre hälsa som kan bidra 

till en ökad livskvalité.  

  

 

7.4 Metod- och materialdiskussion 
 

7.4.1 Val av metod 
Under arbetets gång har överväganden och val av metod ändrats. Utifrån studiens syfte: Att 

undersöka om applikationen MatGlad kan bidra till måltidsglädje och en ökad livskvalité har 

två kvalitativa metoder använts; en observation samt semistrukturerade intervjuer. 

Ursprungligen var tanken att en fokusgrupp skulle genomföras som metod. Detta med tanke 

på att brukarna skulle uppleva intervjun som mer avslappnad, och som Bryman (2011) 

nämner kan också en fokusgrupp öppna för en större diskussion om de olika teman som 

studien innefattade. Men på grund av begränsat antalet arbetsdagar och svårigheter med 

koordinering av möte så övergick metoden fokusgrupp till enskilda intervjuer. Metoderna 

intervju och observation som använts har kompletterat varandra och har skapat en bra 

helhetsbild om appen MatGlad. Då intervjuerna har legat till grund för den informationen som 

huvudsakligen har använts, så har observationen fungerat som en bekräftelse av det som 

framkommit under intervjuerna. 

 

 

7.4.2 Urval 
Till detta urval krävdes speciell kännedom och kunskap om respondenterna för att uppnå 

målinriktningen. Därför fick en kontaktperson i projektet välja ut respondenter som ansågs 
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vara mest lämpliga för intervju och för en observation. Detta gjordes för att få det bästa och 

mest tillförlitliga resultatet för studien. I en liknande studie använde sig författarna av en 

medlare för att välja ut respondenter som bäst kunde delta och svara på frågorna i studien 

(Johnson m.fl., 2011). Även i den studien hade respondenterna någon form av 

funktionsnedsättning. 

 
 

7.4.3 Genomförande 
Transparensen i studien påvisas genom att exempel på frågor som ställts till brukarna, 

personal och projektets initiativtagare tas upp i metod delen. Utöver detta så bifogas även 

intervjuguiden i sin helhet (bilaga 3 & bilaga 4). 

 

För att skapa en trovärdighet bör forskaren säkerhetsställa att forskningsmetoden utförs enligt 

det regler som finns och att forskaren återkopplar med respondenterna att det resultatet som 

framkommit stämmer överens med respondenternas svar (Bryman, 2011). 

Däremot gjordes inte en återkoppling med respondenterna om resultatet i detta fall, då 

anledningen var tidsbrist på grund av många helgdagar. Men genom att många följdfrågor 

ställdes utöver huvudfrågorna säkerställde jag att svaren uppfattades korrekt. Att ställa 

följdfrågorna gav mig också en ökad förståelse av respondenternas svar, då deras 

kommunikativa förmåga var tillräcklig. Intervjuerna genomfördes i en lugn och stressfri miljö 

och spelades även in. Då transkribering gjordes ordagrant utifrån det inspelade intervjuerna 

anser jag att trovärdigheten är hög i mitt insamlade material. För att ytterligare öka 

trovärdigheten i studien har genomförandet beskrivits detaljerat under metod delen. 

 
 

7.5 Forskningsetisk uppföljning  
De tre brukarna visade tydligt att de var stolta och glada över att få bli intervjuade. En av 

brukarna hade en påtalat nervositet inför intervjun. Som glädjande nog växlande snabbt över 

till sprudlande entusiasm under intervjun. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna fick ett informationsbrev (bilaga 2) 

om studiens huvudsakliga innehåll och exempel på frågeställningar. Vidare informerades om 

hur intervjuerna skulle gå till och att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

hoppa av. Information om hur det insamlade materialet skulle användas och hanteras 
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lämnades i enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enlighet med 

Samtyckekravet kunde deltagarna själv bestämma över om de ville delta eller inte då de var 

myndiga.  Då brukarna som intervjuades hade en intellektuell funktionsnedsättning godkändes 

dock medverkan av projektansvarig som kände brukarna väl, vilket delvis styrde urvalet.  

 

7.6 Slutsats  
Det är viktigt att ha en helhetssyn på vad som utgör en måltid och vad som skapar 

måltidsglädje om dessa ska bidra till ökad livskvalitet. Med hjälp av analysverktyget FAMM 

och med stor kompetens och ansvarskänsla kan applikationen MatGlad både vara en kompis i 

köket och kanske bli en kompis för kroppen och därmed bidra till en ökad livskvalité. 

 

- Projektets mål har enligt denna studie goda förutsättningar att uppnås, då det i 

testgrupperna redan blivit ett hjälpmedel, som skapat matlust och matglädje i de 

dagliga måltiderna för människor med en lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning. 

- När det gäller projektets syfte har appen i testgrupperna lett till ökad självständighet i 

varierande grad både vid inköp och vid tillagning av måltiden. Vidare har både 

intresse, kunskaper och mer lustfyllda måltider uppnåtts.  

- När det gäller medvetna livsmedelsval för hälsan och ökad livskvalité kan inte syftet 

sägas uppnåtts genom denna studie. 

- FAMM är en bra modell som kan appliceras på appen och som kan underlätta att 

projektets alla mål och syften kommer att uppnås. 

 

 

7.7 Praktisk användning och vidare forskning  
Denna studies resultat visar på att appen MatGlad är ett kraftfullt hjälpmedel och som 

tillsammans med FAMM som planeringsverktyg kan utvecklas med flera funktioner som 

motverkar ohälsa och främjar en medveten måltidssyn och därmed kan syftet om ökad 

livskvalité uppnås.  

En måltidsekolog skulle kunna arbeta med att utveckla detta kraftfulla hjälpmedel med en 

helhetssyn som innefattar mat, miljö, klimat och hälsa. Tillsammans med modellen FAMM 

kan man nå ut med den medvetna måltiden till personer som kanske inte annars skulle ha 

tillgång till den. 
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Informationsblad om uppsatsprojektet   Bilaga 2 

Hej alla MatGlada! 
 

Jag heter Johanna Nystedt och har kommit i kontakt med er MatGlad-app genom Magaretha och 
Birgitta.  Jag skulle vilja komma och besöka er vid två tillfällen under april/maj månad för att prata 
med er om MatGlad-appen. Mat och måltidskunskap är mitt stora intresse och jag studerar på 
universitetet i Örebro. Jag har funnit just ert projekt som roligt att studera närmare i mitt 
examensarbete. Jag är jättenyfiken på hur ni använder appen och vad ni tycker om den. När ni 
använder MatGlad-appen nästa gång vore det bra om ni kunde fundera kring: 

• Vad som är bra och mindre bra med appen 
• Hur ofta och varför ni väljer att använda appen 
• Hur appen har påverkat er när det gäller måltider och matlagning 
• Vad saknas i appen, hur kan den bli bättre 

 

Deltagandet i träffarna som jag vill medverka i är frivilligt. Ni kan när som helst välja att inte vara 
med. Jag kommer att ställa frågor och anteckna era svar. Vid ett av tillfällena vill jag använda min 
telefon och spela in vårt samtal. Jag kommer inte att använda era namn eller på något sätt lämna ut 
era åsikter, uppgifter eller kommentarer för annat syfte än min studie.   

 

Student: 
Johanna Nystedt, johannanystedt@hotmail.com, 0730-559966 
Handledare: 
Inger M Jonsson 
Kursansvarig: 
Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 0708-722767 

 

Vänliga hälsningar 
Johanna Nystedt 
Måltidsekologprogrammet – Örebro Universitet 
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MatGlad- Intervjuguide (Brukare/Personalens synvinkel) Bilaga 3 

Teknik och funktion 
Kan du berätta om appen MatGlad? 
Hur funkar den? 
Hur fungerar appen att laga mat med ? – Instruktioner. Hur är det att laga mat med appen ? 
Vad är bra/mindre bra med appen? 
Vad är svårt/lätt? 
 

Inspiration och intresse 
Hur ofta använder du appen? 
Vad är det som gör att du väljer en rätt i appen? –Bilder, ingredienser, tycke/smak,  det som 
finns i kylen. 
Har du lagat alla rätter i appen? Har du ett mål att tillaga och smaka alla rätter? 
Saknar du några rätter i appen? –Vilka? –Förklara 
Vart brukar du äta maten? – Vardagsrumsbordet framför tv:n?, Matsalsbordet. 
Får appen dig att vilja duka fint till maten? 
Bilderna i appen, estetik? 
Dukning, servering? 
Hur ser du på planering, handla mat, tillagning och servering?`- Jobbigt?, roligt?, laga mat 
tillsammans?, laga mat själv?. 
 

Smak och näring 
Vad tycker du om rätterna i appen? 
Har du några favoriträtter i appen? 
kan du berätta varför de är favoriträtter? (smakar gott, lätta att tillaga….) 
Blir du mätt? 
 

Hälsa och Må bra 
Har du lärt dig nya rätter med appen? 
Har du smakat på nya rätter? 
Är det roligt att laga mat med appen? 
Lär man sig mer av matlagning när man använder appen? 
Bjuda på mat till gäster? 
 

Avslutning – Framåt 
Kommer du fortsätta att använda appen MatGlad? 
Skulle du kunna rekommendera appen till en vän?  
Kan du berätta mer? Vad tänker du..? Hur känns…? 
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MatGlad- Intervjuguide (Projektets initiativtagare) Bilaga 4 

Generella första frågor 

Vad jobbar du med? 
Hur länge har du jobbat med brukare? 

Teknik och funktion 
Kan du berätta om appen MatGlad? 
Hur kommer det sig att du/ni fick för er att skapa denna app? 
Hur var det innan appen? Vilka problem fanns? 
Hur långt har ni kommit med appen? Vad har testgrupperna fått testat hittills? 
Vad är det som är kvar i appen? Hur nära är ni att vara färdiga med appen? 
Vad är bra med appen? Kan du lyfta fram dom mest positiva aspekterna med appen? 
Vad är mindre bra med appen? Kan du lyfta fram dom mindre positiva aspekterna med 
appen? 
Vad upplever du är svårast/lättast med appen? 
Hur många brukare och personal är med i testgrupperna? 

Inspiration och intresse 
Hur ofta använder brukarna appen? 
Vad tror du brukarna tycker om appen? Positiva eller negativa kommentarer.  
Är det något som har varit svårt/enkelt för brukarna i appen? 
Pratas det mycket om appen bland brukarna? 
Ser du någon skillnad på brukarens planering, handla mat, tillagning och servering?`- 
Jobbigt?, roligt?,  
laga mat tillsammans?, laga mat själv?. 
Hur villig är brukaren att testa nya recept i appen? 
Vilka intressen behöver man ha för att vilja använda den här appen? 
Finns det något i appen som kan påverka användaren att vilja skapa någon aktivitet runt 
måltiden? –Bjuda in till middag. Handla med vänner, Skapa en stämning runt måltiden 

Smak och näring 
Hur många rätter finns det i appen? Hur många är det tänkt? 
Har du märkt av någon eller några favoriträtter i appen? 
Vad tycker du om rätterna i appen? 
Hur har ni tänkt när ni väljer ut rätter till appen? 
Vad anser du är viktigt att tänka på när man ska göra nya rätter/recept till appen? Mängden, 
Näring, Ekonomi, Hälsa? 
Syn, smak och doft är viktiga intryck som inspirerar och styr beteenden som kan bidra till att 
olika val görs, som sedan får positiva och negativa konsekvenser för hälsa och livskvalité. 
Hur har ni tänkt för att stimulera deras sinnen men också för att vilja prova nya rätter?  
Hur tänker ni framåt med rätterna? 
Har ni tänkt i andra banor? Att ha t.ex. färdiga koncept? 
Innehåller appen en funktion för att ta hand om överblivna ingredienser eller som rester? 
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Hälsa och Må bra 
Vad tycker brukarna om att laga mat med appen?  
Lär dom sig mer av mat och matlagning? 
Är appen tillräckligt individanpassad? Allergier, vikt, ekonomi, lättlagad? 
Skulle man i appen kunna ge information som är kopplad till ohälsa utan att förstöra 
matglädjen? 
Hur kan man göra appen mer hälsosam och som ett verktyg för att ta kontrollen över sig själv 
och sin fysiska hälsa? Har du någon ide? 

Avslutning – Framåt 
Ser du appen MatGlad som ett hållbart hjälpmedel? 
Tror ni att ni kommer att uppnå era syften och mål med appen? 
Har appen bara en målgrupp? Eller kan appen passa in för andra målgrupper än för lindrig – 
måttlig funktionedsättning? 
Finns det alternativa appar på marknaden? 
Hur skiljer ni ut er, med er app? 
Vad är matglädje för dig?  
Hur ser din syn ut på appen MatGlad i framtiden? –Mål, recept, funktioner, hur den kommer 
att utvecklas som redskap. 
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