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Sammanfattning 

 

Mat är något som under hela livet är en het potatis. Syftet med denna studie var att utforska 

hur fem äldre personer berättade om sina matminnen och deras syn på mat i framtiden. Detta 

undersöktes genom en fokusgruppsintervju där samtalet rörde tre huvudämnen, dåtid, nutid 

och framtid. För att analysera materialet som framkom av intervjun användes kvalitativ 

innehållsanalys genom vilken för syftet intressanta citat kondenserades till koder som skapade 

rubriker till resultatet. Studien kommer fram till att barndomens och livets mat präglar vad 

som önskas av mat nu och i framtiden. Den mat respondenterna minns är vardagsmaten, 

fisken, inälvsmaten och barndomens hatade gröt. Krigets ransonering och vad det innebar för 

kosthållningen är också framträdande. När det kommer till nymodig mat som är influerad av 

när och fjärran anser de sig inte fega att provsmaka, men de drar sig för att köpa hem råvaror 

de inte har kunskap om hur de tillagas. Framtidens mat bör vara näringsrik, energigivande och 

ha smaker med hög igenkänningsfaktor. 

Nyckelord: matkultur, matminnen, måltidsmönster, nutrition, och äldre. 
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Förord 

Tack vare den mycket inspirerande kursen Måltidskulturen i samhället fick jag under hösten 

2014 upp ögonen för detta ämne. Min tidigare yrkeserfarenhet inom äldreomsorgen och som 

kokerska i ett kommunalt storkök, gav mig idén till uppsatsen. Att få möjlighet att fördjupa 

sig i äldres matminnen men också deras drömmar av mat i framtiden.  

Vill framföra ett stort tack till respondenterna som genom sitt deltagande gjort studien möjlig.  

Ett stort tack också till min fantastiska handledare Marianne Pipping Ekström som ställt upp 

med stor inspiration och mycket kunskap i ämnet.  

Vill också rikta ett tack till mina nära och kära som har stöttat mig på bästa sätt genom 

processen att fullfölja denna uppsats. 

 

Frida Hansson 

Grythyttan 5 juni 2017 
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Introduktion 

Ett livsmedel blir till mat när det tillagas, sätter man maten på bordet och för den delen i en 

social kontext så blir det en måltid. Att kost, mat och föda är olika ord med snarlik betydelse 

ger det ytterligare en dimension. Mat kan studeras ur en näringssynpunkt för att se måltidens 

sammansättning men maten och måltiden kan också studeras utifrån vad den betyder för 

människor, dagar eller åratal efter att den intagits.  

Genom hela livet är måltiden som upplevelse och maten i sig en glädjeskapare. Bättre 

livskvalité är något som kan skapas genom god mat och trevliga måltider. Maten är en 

sammanfogande artefakt mellan våra sinnen och minnen. Matminnen är något som vi lätt kan 

relatera till genom exempelvis dofter. Att matlusten främjas av dofter är inget nytt. Ett 

doftminne av mat kan flytta en genom tid och rum exempelvis till köket i barndomen när 

mamma stekte köttbullar.  

Under min tidigare yrkesbana inom såväl storhushåll som äldreomsorg är maten ett hett och 

omtalat ämne. Vid ett tillfälle kom vårdtagarnas tidigare matvanor på tal och hur de kan ha 

präglats av dessa men också huruvida de har någon påverkan på deras matlust och livskvalitet 

idag. Ett exempel gavs då från personalen att de både äter och sover bättre efter att ha ätit 

risgrynspudding eller liknande än om de bjuds nymodig mat. Mat är viktigt för alla 

människor, ”äta bör man annars dör man” som det gamla ordspråket säger. Människor präglas 

av mat under hela livet men vad betyder livets mat för äldre personers val och önskemål av 

mat nu och i framtiden. När människor går i pension och åldras vidare behövs kunskap om 

deras önskemål kring mat. 

 

 

Ämnesrelevans 

Ämnet måltidskunskap är unikt genom att det behandlar praktiskt-, teoretiskt-, estetiskt- och 

hantverkskunnande som en helhet (Gustafsson, 2004). Något som Gustavsson (2004) 

upplever underligt är att vi i västerländsk kultur inte tidigare ansett något så vardagligt och 

praktiskt som matlagning att vara kunskap. Vidare beskriver Gustavsson (2004) Platons sätt 

att se på ”kokkonsten”, vissa saker gör man medan andra behöver man ha insikt i vad man gör 

för att kunna utföra, exempelvis läkekonsten.  

När det gäller mat och ämnet måltidskunskap så behövs såväl vetenskap som kunskap. Som 

kock eller kokerska behöver man veta vad som händer med råvarorna vid olika 
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tillagningsmetoder men också hur dessa tillagningsmetoder används. Detta för att kunna ge 

gästen en njutningsbar upplevelse av maten (Gustafsson, 2004). Inom måltidskunskapen finns 

ett brett samarbete mellan olika forskningsområden så som sensorik, näringslära, estetik och 

företagsekonomi. Denna studie vänder sig till det kostvetenskapliga forskningsområdet med 

en måltidskulturell inriktning och är därför relevant för måltidskunskap och värdskap.  

Fjellström (2004) menar att den offentliga måltiden behöver utvecklas med anledning av den 

påverkan den har på människors livskvalitet och matvanor. Valmöjligheterna för äldre 

människor i det offentliga rummet är idag inte stor. Oavsett om måltiden intas i hemmet eller i 

offentlig miljö upplevs den problematisk av flertalet människor (Fjellström, 2003). Det är 

därför av vikt att utveckla kunskaperna och skapa förståelse för hela människans livssituation 

kring maten såväl offentligt som privat. Detta för att skapa utbildningar i ämnet 

måltidskunskap som ger den rätta kunskapen till den som bär ansvaret att bemöta vårt 

välfärdssamhälles arbete kring mat och måltider (Fjellström, 2004). Inte bara för dem som 

utför matlagningen eller skriver matsedlar utan också för politiker och beslutsfattare. 

Fjellström (2004) lyfter vikten av fortsatt forskning kring hur maten påverkar människan 

socialt, hälsosamt och kulturellt för att skapa bredare kunskap på området. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att utforska hur några personer i en pensionärsförening berättar om 

matminnen, upplevelser och framtida förväntningar på mat och måltider. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever respondenterna mat och matsituationer från sin barndom relaterat till hur 

det ser ut idag? 

 Vilka maträtter har skapat starkast matminnen? 

 Hur beskrivs nutidens mat av respondenterna samt vad innebär den för dem? 

 Vilka förväntningar har respondenterna på framtidens mat? 
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Teoretisk bakgrund 

Mat är mer än mat 

Alla kulturer har enligt lingvister ett språk vilket också är applicerbart på maten, då alla 

kulturer tillagar mat i någon form och utsträckning. Att man tillagar en råvara som är rå är en 

kulturell transformation av maten (Lévi-Strauss, 2008).  

När det idag forskas på mat och måltider så görs det inom flera olika vetenskapliga discipliner 

men också med olika infallsvinklar (Mattsson Sydner, 2002). Att forska på och kring dessa 

ämnen är något som gjorts sedan 1800-talets slut. Vid den tiden gjordes detta dock främst ur 

näringssynpunkt (Fjellström, 2003). Redan 1910 var dock Georg Simmel (1993) banbrytande 

när han skriver om måltiden som en social händelse och han beskriver såväl livsmedel, mat 

och utensilier som estetiska ting. 

Att mat är mer än mat, att mat är arbete är något som Ekström (1990) beskriver i sin 

avhandling. Detta är något som Pipping Ekström (2013) hänvisar till att Carin Boalts tog upp 

så tidigt som 1939 där hon beskriver husmoderns roll i köket. Hon beskriver ett ätmönster 

med tre och en halv måltid per person och dag dock tillagar husmodern sju måltider per dag. 

Under 1900-talet har dock en viss förändring skett i uppdelningen av hushållssysslorna men 

också när det gäller utbildning inom det hushållsekonomiska området. Notaker (2009) 

beskriver hur detta var utbildningar enbart avsedda för kvinnor men att det sedan 1970-talet 

skett en förändring och att flickor och pojkar behandlas lika. Detta har också lett till en 

förändring av utbildningen, tidigare innebar det att forma hemmafruar medan fokus nu ligger 

på mat på mat och des kultur (ibid.). Vidare förklarar Notaker (2009) att utbildningen inom 

det hushållsekonomiska området har vidgats till att förklara meningen med att tänka på alla 

delar kring maten, den näringsmässiga, den ekonomiska, den miljömedvetna och den sociala. 

Den sociala delen kring maten har förändrats från att vara en uppfostrande del där man som 

barn lärde sig att be snällt och att maten skall tysta mun till att det idag är en social och 

familjär händelse där man samtalar om dagen (ibid.). 

 

Definition av begreppen mat och måltid 

Ordet måltid är något som gemene man ytligt skulle kunna definiera men betydelsen är enligt 

Mäkelä (2000) tudelad. Dels är det vardagsuttrycket alla kan relatera till å andra sidan är det 

forskningsämnet måltidskunskap, där man genom matvanor och kultur vill ge ett samlat 

begrepp. Att definiera en måltid har sina svårigheter, ta smörgåsen som ett exempel, en 
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smörgås i Norge är en måltid medan den i Sverige är ett mellanmål (Notaker, 2009). Såväl 

den svenska som den engelska betydelsen av ordet måltid i ordboksform är komplex. Ordet 

hänvisar både till den mat vi äter men också till själva händelsen, tidpunkten då vi äter 

(Meiselman, 2008). Vidare menar Meiselman (2008) att måltiden är en social händelse, han 

syftar till uttrycket att träffas före lunch eller efter middag och ser detta som ett tecken på att 

maten är en viktig del i vårt dagliga organiserande. 

I många studier refereras det till uttrycket en ordentlig måltid. Med det uttrycket menar man 

en måltid bestående av kött alternativt fisk, potatis, en eller flera grönsaker och sås (Notaker, 

2009; Douglas & Nicod, 1974; Kjærnes, Ekström, Gronow, Holm & Mäkelä, 2002). Vidare 

anses en ordentlig måltid vara tillagad med färska råvaror från grunden. En annan del i den 

ordentliga måltiden är den sociala kontexten i vilken den ofta ingår, familjemåltiden. Denna 

måltid är ofta något som läggs tid på när den äts i sällskap av nära och kära i hemmet 

(Notaker, 2009). Något som författaren betonar är hur förändringar i familjestrukturen 

påverkar måltidsmönstret (ibid.). När en individ av olika anledningar bor ensam saknas 

faktorn att tillaga en ordentlig måltid, då denne inte har någon att dela måltidsupplevesen 

med.  

Något som ger uttryck för och bekräftar identitet och tillhörighet är mat och måltider 

(Kjærnes, et al,. 2002). ”Måltiden är inte bara mat, den måste ses i sitt sammanhang” 

(Weurlander & Österman 2006, s. 128). Då måltider utöver näringsintaget är något socialt, 

kulturellt men också emotionellt (Weurlander & Österman, 2006; Jansson & Almberg, 2002). 

Mat och måltider innebär ett samband mellan människans biologiska behov av näring såväl 

som kulturella och social behov, till detta kan läggas seder, bruk och inlärda kulinariska regler 

(Mattsson Sydner & Fjellström, 2005). Douglas och Nicod (1974) beskriver vikten av 

igenkänning i den mat som äts men också hur vi använder tidigare upplevda måltidsmönster 

för att döma maten. 

 

Måltidens dimensioner 

I en studie av Kjærnes, et al. (2002) om måltidsmönster i de nordiska länderna har författarna 

intresserats av skillnaden mellan offentliga och privata måltider. Detta för att de kombinerar 

såväl yrkeslivet, som familjeliv och café- och restaurangbesök (ibid.). Den offentliga måltiden 

är den som tillagas helt eller delvis utanför hemmet, den kan vara ordnad av arbetsgivare eller 

myndigheter, gatuköket eller restaurangen (ibid.). Om man väljer att äta i den offentliga eller 
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privata sfären kan bero på ett flertal faktorer, till exempel tidsschema, sällskap, meny och 

upplägget på händelsen (ibid.). Vidare skiljer författarna även på om måltiden är individuell 

eller social, det vill säga i sällskap (ibid.). Att äta med sällskap är något som enligt studien tar 

längre tid än att äta ensam (ibid.).  

 

Åldrande befolkning 

Befolkningen i Sverige idag blir allt äldre, år 2014 var medellivslängden efter pension för 

män nära 19 år och dryga 21 år för kvinnor (SCB, 2015). Nästan var femte person uppnådde 

2014 en ålder över 65 år, i SCBs rapport (2015) beräknas de i prognosen öka till var fjärde 

person innan 2060.  

Med åldrandet följer förändringar i muskelmassan, den fysiska aktiviteten minskar i regel och 

så också aptiten. Dessa förändringar i sig ger ett förändrat näringsbehov och energiintag, även 

en eventuell sjukdomsbild och läkemedelsbehandling med dess biverkningar påverkar 

(Livsmedelsverket, 2011a).  

Ensamätaren 

Matens och måltidens sociala betydelse är något som Livsmedelsverket (2011b) belyser. Det 

är inte bara en källa till energi och näring utan också en social aktivitet som främjar hälsa och 

välbefinnande. 

Mat och gemenskap är något som många förknippar med varandra (Weurlander & Österman, 

2006; Thorsen, 1993). Många är uppväxta i en familj där man vid middagen samlas till en 

gemensam måltid (ibid.). När maten är så nära förknippat med gemenskap och sociala 

situationer förändras synen och lusten till mat då man blir ensam. Det är ju bara jag som skall 

äta är ett uttryck som Thorsen (1993) beskriver, och att det då ofta blir att man tar något 

lättvindigt.  

I rapporten från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs universitet 

beskriver Brembeck, Karlsson, Ossiansson, Shanahan, Jonsson, Bergström och 

Engelbrektsson (2007) hur en av respondenterna äter tillsammans med en granne för sällskaps 

skull men framförallt för att främja grannens dåliga matlust.  
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Matminnen 

Att vara präglad av sin uppväxttid kan ge två skilda utgångspunkter. Detta blir tydligt i 

Liukkos (1996) avhandling där vikten läggs på barndomsminnen som de för vidare genom 

sina måltidsmönster eller så vill man vara nyskapande. Upplevelsen kring matbordet i många 

av de hemmen var inte den gemensamhetsskapare som man vill skildra idag. En respondent i 

Liukkos (1996) studie beskriver hur man vid matbordet skulle vara tyst och tacksam för att 

man hade mat på bordet och äta upp det man fick. Liukko (1996) beskriver hur personens 

barndom och liv påverkar synen på och förhållandet till mat och måltider. 

 

Motsättningar mellan forskare 

Vid ett projekt som utfördes av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs 

universitet under åren 2004-2007 ville forskarna utforska och identifiera vad 55+ 

konsumenter önskar och kräver av mat- och livsmedelsutbud i framtiden (Brembeck, 

Karlsson, Ossiansson, Shanahan, Jonsson & Bergström, 2005; Brembeck, et al., 2007). I 

studien intervjuas ett 70-tal respondenter. I det material som blev resultatet av projektet 

beskrivs måltiderna under barndomen som en upplevelse där maten skulle tysta mun (ibid.). 

Detta verkar vara ett fenomen som denna generation försökt att förändra till kommande 

generationer. Även Liukko (1996) beskriver att man är präglad av sin uppväxttid och genom 

den föräldrapåverkan som den för med sig. Matminnen som respondenterna valde att dela 

med sig av var ur en gynnsam social kontext, i form av högtider eller utflykter och ofta i 

samband med goda sinnesintryck som smak och doft (Brembeck, 2010). Måltider tillsammans 

med högtider och traditioner är förväntansskapande i vår vardag, de skapar igenkännande och 

hjälper oss att skilja på arbete och vila (Lennernäs, 2010). Under projektet beskriver 

respondenterna ett värde i det lokala matarvet och den matkultur man är uppväxt med. När de 

istället beskriver sina dåliga matminnen förklaras en striktare och mer formell stämning, som 

middagar i finrummet eller i skolbespisningen (Brembeck, 2010).  

Matens betydelse är något som växer när vi blir äldre. Med åldern får de fasta hållpunkterna 

som matlagning och måltider uppta mer utrymme i vår vardag. På äldre dagar kan matlagning 

te sig som en hobby och bli ett nytt intresse eller bara ett nödvändigt ont. Oavsett om det 

innebär glädje eller börda är det en del av vår vardag (Brembeck, 2010). Något som har en 

central punkt i människors liv oavsett ålder är maten. Den bär dels på ett socialt värde men 

framförallt är det näringsinnehållet man vill åt (Weurlander & Österman, 2006). 
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Kriget och dess ransonering 

Många av de äldre idag har upplevt krigstiden och dess ransoneringar av livsmedel. De har 

därför en annan syn kring att hushålla med mat (Weurlander & Österman 2006). Just 

ransoneringen av livsmedel under andra världskriget har lämnat spår i människors minnen 

från den sprungna tiden (Schwarz, 2014). Det var en vardag att handla med kuponger. Mjöl, 

smör, socker, kött och bröd är exempel på basvaror som ransonerades. Medan potatis, mjölk 

och fisk inte omfattades av ransoneringen (ibid.). Fisk är en råvara som människor minns som 

vanligt förekommande, men trots att fisk inte omfattades av ransoneringen var tillgången inte 

lika god under krigsåren. På grund av minspärrarna fick fisket begränsas till inomskärs. För 

att utöka förråden födde hushållen upp kaniner och odlade egen potatis (ibid.). Människor 

som levde under krigsåren ger en enad bild av att de som bodde på landet under krigstiden 

hade det bättre än de som bodde i stan (Centergran, 2014).  

Krigets slut har i matminnen kommit att symboliseras med bananer som kom fraktade till 

Sverige med båt (Skarin Frykman, 2014).  

När sedan efterkrigstiden kom så beskriver Lindqvist (2009) att man vill ta igen tiden med 

ransonering och matbrist. Barnen fick gärna lägga på sig några kilon. Fett, socker, kaffe och 

läskedryck var något man tog för sig av på 50-talet (Lindqvist, 2009).  

 

 

Metod och material 

Litteratursökning 

I inledningen av forskningsprocessen genomfördes en litteratursökning för att skapa en 

fördjupad bild i den forskning som redan är genomförd på området. Litteratursökningen 

inleddes med att söka efter böcker vid Universitets bibliotek på Campus Grythyttan och på ett 

flertal västsvenska bibliotek. För sökningen av vetenskapliga artiklar användes databaserna 

Primo, FSTA och DiVA. Dessa sökord har använts: nutrition, elderly people, Swedish food 

culture, Swedish eating pattern, food, culture, elderly, eating habits och meal rhythm. 

Sökorden och dess kombinationer är presenterade i en sökmatris (se Bilaga 1). Artiklar från 

tidigare kurser, framförallt Måltidskulturen i samhället samt artiklarnas referenslistor har 

använts. För att inkludera relevant internationell forskning gjordes sökningarna på såväl 

engelska som svenska.  
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Metodval 

När den intervjuades vardag och levnadssätt skall utforskas är kvalitativ intervju en bra metod 

att använda (Patel & Davidson, 2003). För att kunna besvara studiens syfte har därför 

kvalitativ intervju använts som metod. Intervjun genomfördes i grupp, en så kallad 

fokusgrupp. Denna teknik används enligt Bryman (2011) när man gör en intervju på flera 

personer samtidigt ofta med ett avgränsat tema eller frågemönster. Det är ofta applicerbart om 

man vill se gruppmedlemmarnas samspel eller sätt att diskutera olika ämnen (ibid.). 

Fokusgrupp som begrepp rymmer enligt Bryman (2011) två metoder, genom att man har flera 

respondenter under samma intervju är det en gruppintervju. Eftersom flera respondenter får 

möjlighet att diskutera kring ämnet och frågeställningarna, ses det som en fokuserad intervju.  

När man använder sig av en fokusgrupp för intervjun finns det enligt Olsson och Sörensen 

(2011) två fördelar, den ena att man på kortare tid får fram större mängd samlad information 

och för det andra att deltagarna kan finna stöd och inspiration hos varandra. Gruppintervjun är 

en bra metod när man vill locka fram respondenternas associationer, samtidigt kan 

gruppdynamiken göra att man inte går in på känsliga ämnen vilket kan vara en nackdel 

(Malterud, 2009). Studien utgår från en induktiv forskningsprocess, detta för att komma fram 

till en modell eller en förklaring av något istället för att utgå från en teori (Patel & Davidson, 

2003). När man bygger en studie på människors berättelser och upplevelser krävs en objektiv 

analys av insamlad data, vilket sker genom en induktiv ansats (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). 

Intervjuns utformning var ostrukturerad för att respondenterna helt fritt skulle kunna 

formulera sina svar. Detta är passande därför att studien utgår från ett induktivt arbetssätt 

(Patel & Davidson, 2003). Enligt Bryman (2011) beror allt i hur inblandad intervjuaren vill 

vara, allt från att ha en färdig frågeguide att utgå från till att ha en eller kanske två stora 

ämnen som respondenterna själva diskuterar kring. För denna fokusgruppsintervju valdes det 

senare alternativet, respondenterna fick tre teman eller ämnen att förhålla sig till då 

(matminnen), nu (dagsläget) och framtid (önskemål, förväntningar). Dock tillades lämpliga 

följdfrågor av intervjuaren löpande under samtalets gång. Dessa frågor formulerades under 

intervjuns gång för att fördjupa innehållet. 
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Urval 

Respondenterna i denna studie är fem personer som är medlemmar i en pensionärsförening i 

en av landets mindre kommuner. Dessa valdes i ett bekvämlightsurval. Med detta avses 

personer som vid tidpunkten för studiens genomförande finns tillgängliga för intervjuaren 

(Bryman, 2011). Ett målinriktat urval är när respondenterna som väljs ut passar för att besvara 

studiens forskningsfrågor (ibid.). Genom ett målinriktat bekvämlighetsurval skapades kontakt 

med en person vid pensionärsföreningen. Denna person kan ses som en kontaktperson och 

blev starten på ett snöbollsurval, där personen ifråga valde ut ytterligare fyra personer för 

intervjun. 

 

Genomförande 

Gruppintervjun genomfördes hemma hos en av respondenterna som de andra kände sedan 

tidigare, dock kände inte de övriga respondenterna varandra. Där fanns möjligheten att sitta 

ostört, vilket är svårt att garantera på en offentlig plats. Miljön där intervjun genomförs är av 

stor vikt för såväl respondenten som för resultatet. En lugn och avskild plats gör att 

respondenten känner sig mindre orolig att obehöriga lyssnar samtidigt som en bullrig miljö 

gör det svårt att spela in och få ett bra resultat (Bryman, 2011). Intervjun inleddes med 

information om studiens syfte, att deltagandet i studien var frivilligt och att det var fritt att när 

som helst avbryta sitt deltagande. I studien har respondenterna anonymiserats och det är 

endast forskaren och handledaren som tagit del av råmaterialet, vilket endast är ämnat för 

studiens syfte. Detta är något som enligt Bryman (2011) anses vara en viktig del i inledningen 

av en gruppintervju. Respondenterna tillfrågades om godkännande att intervjun spelades in i 

syfte att underlätta studiens fortsatta arbete. Alla var införstådda med problemet som skulle 

uppstå om intervjuaren skulle sitta och anteckna hela intervjun. De fem respondenterna 

inledde med att presentera sig för intervjuaren och gruppen. Därefter förklarades den modell 

som utgår från tre dimensioner i livet: nuet, dåtiden och framtiden (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Modell med intervjuns huvudämnen 

Dåtid – barndom, uppväxt och vuxen 

ålder 

Nutid – idag och den närmaste tiden 

Framtid – önskemål av mat 

Detta fick snabbt igång respondenterna i ett samtal som började i barndomens dagar och 

jobbade sig mot nutid och framtid. Det är en modell som gör att respondenterna kan tala helt 

fritt inom ämnesramen, då man som intervjuare vid en gruppintervju är intresserad av 

respondenternas svar. Att ge respondenterna fritt utrymme för samtal är en stor fördel då man 

lättare får en bild av vad de upplever viktigast (Bryman, 2011). Intervjun avslutades, passande 

till ämnet, med en lättare lunch hos respondenten där intervjun utfördes. Efter avslutad 

intervju fanns ett samlat ljudmaterial på cirka två timmar. För inspelningen användes två 

diktafoner dels utifall att något tekniskt fel skulle uppstå men också så att det gick att rikta 

dem åt två olika håll för att få ett större ljudupptag när det var flera som intervjuades 

samtidigt. Inspelningsmaterialet har under arbetets gång förvarats på en säker plats och har 

efter studiens avslutande raderats.  
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Bearbetning och analys 

Efter intervjun transkriberades hela ljudmaterialet ordagrant genom användning av 

dataprogrammet InqScribe. Det arbetet påbörjades direkt efter avslutad intervju. Detta 

beskrivs viktigt av såväl Bryman (2011) som Olsson och Sörensen (2011) för att materialet 

inte ska upplevas för stort över tid men också att minnet bleknar. Att använda fokusgrupp som 

metod istället för exempelvis separata intervjuer är för att gruppens dynamik ska föra samtalet 

framåt och för att ge resultatet mer djup. Det är också något som försvinner om intervjuaren 

inte haft möjligheten att spela in utan fått anteckna under intervjun (Bryman, 2011).  

För att analysera materialet användes kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används inom olika forskningsområden då den är applicerbar på olika typer 

av insamlad data och för att tolkningen kan vara mer eller mindre djupgående (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Vidare används den kvalitativa innehållsanalysen när forskare 

vill urskilja variationer med syftning till textens olik- och likheter (ibid.). Från det 

transkriberade materialet har meningsenheter som svarar mot studiens syfte plockats ut och 

förts in i tabeller. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) förklarar meningsenheterna som 

ord, meningar eller stycken som bär tyngd för att besvara syftet. Därefter har dessa 

meningsenheter kokats ner till en kondensering. Här bevarar man tyngden i meningsenheten 

men gör den kortare och mer koncentrerad (ibid.). Sedan har dessa abstraherats till koder som 

kan ses som en etikett på meningsenheten. Efter analysen har koderna satts ihop till kategorier 

som skapat rubriker i resultatdelen. Nedan finns en presentation av utdrag ur analysen, en för 

vardera rubrik (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Analysmaterial 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 
å jag hata den gröten för den var så tjock å de va 

kallt å de var sån där kli i då vet du (Alla 

stämmer in) 

Hata 

havregrynsgröt 

Tjock med kli 

Hata gröt Känslor 

Ett minne som jag har också att de alltid på 

lördag då gick mamma å köpte alla färska 

grönsaker å så kokte dem å så slog ho mjölk i å 

kalla de för Ängamat  

Matminne av 

mammans 

Ängamatsoppa 

Matminne Nostalgi 

men kokt ägg å sån här grejer de liksom de var ju 

lyx, en fick ju inte.. (nä säger alla i kör) 

Kokt ägg, lyxigt Livsmedel Sparsamhet/Lyx 

då jag vet förste båtlasten som kom med bananer  

 

Första båtlasten 

efter kriget 

Efter kriget Kriget 

Ja, vi han inte hem ifrån skolan en gång, för det 

var ju nära en mil å gå för oss. Så på hemvägen 

då de va skog på båda sidor skicka mamma en 

mjölkespann den skulle vi plocka blåbär i då jag 

å min syrra, för vi skulle ha då te när mamma 

kokte eller kräm eller blåbärsgröt eller vad som 

helst..  

Plocka blåbär på 

väg hem från 

skolan 

Mat är arbete Landet, rikedom i 

fattigdomen 

Jag kommer ihåg att vi hade ju såna där vet du 

Höganäskrukor, ja vet i alla fall farfar hade en 

sån där å de va ju så salt å där kunde han ju skära 

några sån där fläskbitar å så några potatisar å så 

va de ju fläskfett. De kunde dom ju ha på 

smörgås å allting..  

Saltat fläsk i 

Höganäskrus 

Livsmedel 

konservering 

Salta, sylta och 

lägga in 

å pappa skulle alltid börja först, å när han hade 

tagit så fick vi.. Å så va de tyst vi fick inte säga 

nånting de va tyst förrän vi hade ätit färdigt..  

Tyst runt bordet Bordsskick Bordsskick 

Men ute på Brännö vet du hos min man där skulle 

dem ha grishuvud..  

 

Regionala 

skillnader, julmat 

Högtidsmat Vardag vs. Högtid 

Ja, de är de allt vet du, för e de nått som en inte 

känner igen, jag e väldigt tveksam te å ta sånt 

som jag inte känner igen hur de e å laga hur de 

ser ut. 

Smaker man 

känner igen och 

råvaror man 

känner till 

Framtidens mat Nutid/Framtid 

men ställa mig å laga massa mat de skulle jag inte 

kunna tänka idag  

Matlagning när 

man är ensam 

Ensam Ensamätaren 
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Forskningsetiska överväganden 

I kvalitativ forskning används ofta färre respondenter vilket gör de etiska aspekterna viktigare 

(Patel & Davidson, 2003). Det är viktigt att respondenten blir anonym genom hela arbetet så 

personen inte tar skada under eller efter. De etiska aspekterna rör sig enligt Bryman (2011) 

om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet, för alla som har någon roll i 

studien. Vidare förklarar Bryman (2011) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Där informationskravet innefattar den information 

respondenten ges inför studien samt dess syfte, hur undersökningen kommer gå till samt att 

det under hela studiens gång är fritt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar om 

respondentens eget bestämmande om medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

den information som respondenten delar med sig av under studiens gång lämnas i förtroende 

och skall inte kunna kopplas till personen ifråga, utan skall anonymiseras. Att forskaren sen 

endast använder informationen i forskningen är nyttjandekravet (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2003; Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga respondenter fick ut ett informationsblad 

(Bilaga 2) en vecka innan studien inleddes, där det beskrevs vad studien skulle bestå i, att de 

under studiens gång kommer att vara anonyma och att informationen endast används till 

studien. Respondenterna har anonymiserats i studien genom fiktiva namn. Det finns en 

presentation av respondenterna (se Tabell 3). 

Resultat 

Respondenterna som ingår i studien är fyra kvinnor och en man mellan åldrarna 78 och 93. 

Tre av respondenterna är gifta och två är änkor. Hur respondenterna är bosatta varierar mellan 

villa och lägenhet.  

Tabell 3. Respondentpresentation 

Britta är en 93 årig änka. Hon är född och uppvuxen i den småstad där 

undersökningen är utförd. Hon är idag bosatt i hyreslägenhet. 

Elsa är en 81 årig, gift kvinna. Hon är född och uppvuxen i en småstad i närheten 

av var undersökningen genomfördes. Hon är idag bosatt i villa. 

Märta Är en 78 årig änka. Hon är uppvuxen på landet utanför den småstad 

undersökningen är utförd. Hon är bosatt i ett parhus. 

Greta är en 80 årig, gift kvinna. Hon är uppvuxen på landsbygden i en annan 

kommun än den vi nu befinner oss men har under uppväxten flyttat till en 

mellanstor stad för att senare landa i den småstad där undersökningen är 

utförd. Hon är idag bosatt i en hyreslägenhet. 

Sven är en 84 årig, gift man. Han är född och uppvuxen på landet utanför den 

småstad var undersökningen är utförd. Han är idag bosatt i en hyreslägenhet. 
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Dåtid 

Mat och känslor 

I inledningen av intervjun lyfter Britta ett tydligt minne av barndomens havregrynsgröt, den 

skulle ätas trots att hon hatade den. Hon beskriver hur hennes bror slängde ut gröten genom 

fönstret när ingen såg, för att senare gå ut och gräva ner den. Detta väcker minne i gruppen 

och alla tycks ha samma känsla för barndomens gröt, den ogillades skarpt. Märta tar vid och 

förklarar att om kvällarna hemma hos henne så kokade hennes mamma alltid gröt och hon 

hatade den, för att den var tjock, kall och full av kli, vilket får alla att hålla med. Märta 

fortsätter genom att beskriva hur hon under barndomen reagerade på att hennes mamma gick 

undan och bäddade när barnen åt gröt. Hon förstod först när hon blev äldre och frågade sin 

mamma, som då svarade att hon inte gillade gröt men att barnen dem skulle äta. Senare under 

intervjun återkommer Märta till barndomens gröt och berättar då att hon omkring arton års 

ålder fick upp ögonen för gröt på ett annat sätt. Hon var då inlagd på sjukhus och smakade på 

gröt på nytt och beskriver den som motsats till barndomens kalla gröt så var denna varm och 

inte alls så där tjock. Där fanns också gröt av olika slag, på rågflingor, havregryn och 

mannagryn. Märta förklarar att hon satt och väntade på frukosten varje morgon för den gröten 

var något fantastiskt. Denna gröt kokar hon till frukost än idag. 

Fyra av de fem respondenterna beskriver brödbak i hemmet medan Britta förklarar att de 

köpte bröd som var några dagar gammalt. Elsa förklarar att det var det värsta hon visste när 

hennes mamma tog fram baktråget och skulle baka, hon upplevde att det blev så rörigt då. Ett 

annat barndomsminne som Elsa beskriver är när hon kom hem efter skolan och fann grisen 

hängande död från stegen ner på huset, de var något av de värsta hon visste. Av grisen tog 

man sen till vara såväl blod som kött, av det gjordes blodpudding, blodkorv och brödkakor 

som kan liknas vid paltbröd. 

 

Nostalgi 

Barndomens mjölk är något som väcker minnen till liv. Greta beskriver tydligt hur hon redan 

vid fem års ålder fick lära sig att mjölka. Bland övriga respondenter skiljer sig anskaffningen 

av mjölk, någon köpte den och en annan hämtade på bondgårdar i närheten. Sedan beskriver 

Britta ett tydligt minne kring hur mjölken skummades för att separera den och ta tillvara 

grädden, det sista som blev kvar kallas av respondenterna för skummjölk eller blåmjölk, 

denna fick de på gröten och den beskrivs som smaklös. Vidare användes mjölken till att göra 
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filbunke och kärna smör. För dem som inte hade mjölk att kärna smör av så fick fläskflott 

fungera som substitut på smörgåsen. 

Britta beskriver ett minne från barndomens lördagar då modern gick till torget och köpte 

färska grönsaker. Dessa kokte hon sedan och slog på mjölk till så kallad Ängamat. Övriga 

respondenter håller med och känner igen sig i minnet. Elsa kan komma på sig att längta efter 

det även idag och kommenterar att då är det sommar, medan Greta kokade det till sina barn 

när de växte upp. Britta tillägger att när det gick mot vinter var det istället köttsoppa som 

serverades.  

Märta delar med sig av ett minne från när hon är lite äldre, att hennes mor gjorde 

ugnspannkaka med äpple i till kvällen. Detta väcker minnen även hos Greta, hon beskriver att 

eftersom dem var så stor familj så kunde hennes mamma inte stå och steka 70-80 pannkakor 

utan då blev det ugnspannkaka istället.  

Ett annat matminne som väcks till liv rör lungmos, detta beskrivs av både Elsa och Britta. 

Greta flikar in att idag finns ju pölsa som påminner om lungmos. Här kommer också vikten av 

rätt tillbehör på tal. Att lungmos med potatis och rödbetor var ju jättegott. Elsa fortsätter med 

att tillägga att hemma där jag är uppväxt där gjorde en slaktare lungmos, som såldes med 

strykande åtgång. Med det minnet kommer lever på tal, lever och potatismos. 

 

Sparsamhet och lyx 

Hos respondenterna bakades ofta brödet hemma men hos Britta köpte man istället bröd. Hon 

beskriver hur hennes moder gick till torget och köpte bröd som var ett par dagar gammalt för 

en billigare peng. Märta beskriver ett minne av hur hennes morfar tog skalkar av bröd som 

han satte i kaffekoppen eller doppade i kaffet. 

Kokt ägg fick man ju inte, det var ju lyx fortsätter Märta. Britta tar vid och berättar att hon 

fick det hos sin mormor, då hon hade höns, men det där ägget det var heligt. Pålägg är något 

de beskriver som ovanligt under den tiden, endast en av respondenterna förklarar att hennes 

mamma gjorde ost själv. 

 

Kriget och dess ransonering 

Ett barndomsminne som Märta beskriver från krigstiden då modern stod vid spisen och 

rostade kaffe eller cikoria som det högst sannolikt var. Det väcker minnen till liv, då beskriver 
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respondenterna hur man kokade på sumpen under slutet av kriget, för att spara på det man 

hade. 

Under intervjun kommer vi vid flera tillfällen in på andra världskrigets ransonering och 

ransoneringskort. I familjerna som var lite större, där det var flera barn hade de fler kort att 

hushålla med. Britta beskriver att de var tio i familjen, åtta barn och två vuxna. Mamman 

sålde eller bytte till sig de varor dem behövde. Märta tillägger att det kan nog inte varit lätt för 

husmödrarna att hushålla under den tiden, alla instämmer med henne. Alla respondenter har 

goda minnen av ransoneringskorten som system. Många fick också vara med och ta ett ansvar 

och hushålla med ransoneringen som korten gav. Efter ransoneringen upplever dem att det 

blir en förändrad syn på maten. Det äts mer kött och det finns ett större urval i affären. Greta 

tillägger att här ute vid kusten är vi uppväxta på fisk men efter kriget blev det mer kött. 

Under krigs- och efterkrigstiden beskriver respondenterna den ökade mängden av kaniner och 

mat på kanin. Detta beskrivs ur minnet ha varat mellan 40 till 50-talet. Ett annat minne från 

kriget är när den första båtlasten med bananer kom, det är för respondenterna en symbol för 

freden, att sjöfarten började komma igång igen. Bananerna var endast avsedda för barnen, och 

de fick endast en eller två. 

 

Landet, rikedom i fattigdom 

Greta berättar att när hon uppnått skolålder fick hon med sig en mjölkspann till skolan som på 

hemvägen skulle plockas bär i, till mammans matlagning. Vidare beskriver respondenterna 

hur de som bodde på landet odlade potatis och grönsaker och att man hade vinbärs- och 

krusbärsbuskar och fruktträd. Något som de också upplever att man var bättre på att ta tillvara 

på förr i världen, om de jämför med idag. Här tillägger Märta att frukt tog man ju alltid med 

sig till skolan, de som inte hade, dem fick då av henne. Sven flikar in att det var inget de hade 

men att de plockade mycket bär, vilket alla håller med om utom Britta som säger att det inte 

var hennes modell utan det var det värsta hon visste.  

 

Salta, sylta och lägga in 

Alla respondenter beskriver gemensamt om hur man plockade kottar och fallträd för att ha att 

elda med, dels för matlagningen men framförallt för värmens skull. I samband med detta 

beskrivs också hur brunnarna användes som kylskåp för mjölk och dylikt. De fortsätter med 

upplevelsen av att man var mer självhushållande och tog tillvara allt på ett annat sätt. 
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Exempelvis så konserverades plommon, av äpplena blev det äppelmos och morötter lade man 

in. 

Ett annat matminne som delas mellan respondenterna är rörande ”speggemakrill” (saltmakrill) 

från barndomens dagar saltades den för hållbarhetens skull men det finns och avnjuts av några 

respondenter även idag. För att följa upp med ytterligare ett minne av den saltade maten 

beskrivs under intervjun det saltinlagda fläsket i höganäskrus som de alla minns från 

barndomen. Framförallt Märta beskriver hur hennes farfar som tog fram kruset skar några 

skivor från en fläskbit och åt med potatis och fläskfett, eller på smörgåsen. Vidare beskriver 

Sven om hur man flera dagar i förväg vattnade ur köttet för att minska sältan. Detta får också 

Sven att fundera kring hur dem klarade allt salt förr i världen.  

 

Bordsskick 

Runt barndomens matbord skulle maten tysta mun samtidigt som det också var uppfostrande, 

att lära sig bordsskick. Greta förklarar att hennes pappa alltid skulle börja och när han hade 

tagit så fick barnen, sen var det tyst tills man hade ätit färdigt. Britta beskriver att fadern alltid 

inledde med att säga ”vad har man gaffeln till och vad har man kniven till? Jo med gaffeln 

äter man och kniven skär man med”. Med detta samtalsämne startar också en diskussion kring 

hur de upplever att det ser ut runt dagens matbord. Britta startar diskussionen med att säga, att 

hon inte tror att barnen får lära sig på samma vis idag, att man sitter vid bordet och äter 

ordentligt. Hon tänker närmast på sina barnbarnsbarn som tar till sig på tallriken men går 

sedan och sätter sig på olika ställen och äter. Märta svarar med att säga att om hon är ensam 

gör hon ju det, tar med sig och går in till teven.  

Mat till vardag och fest 

Elsa beskriver hur hennes mor gjorde havrevälling som hon alternerade med havregrynsgröt 

och mannagrynsgröt på morgonen. Här tillägger Märta att hemma hos henne åt de aldrig 

havregrynsgröt på morgonen utan på kvällen istället. På morgonen fick de mest smörgås med 

kaffe eller kakao som hon kommer ihåg det. Märta fortsätter med att beskriva att när barnen 

fick gröt tillagades det soppa till fadern eller så fanns det rester kvar från dagen, exempelvis 

potatis som då stektes till kvällsmat. Britta förklarar också att det var mycket potatis till allt 

förr, morgon, middag, kväll. Man åt potatisen på ett annat sätt än idag. Respondenterna har 

minnen av torsk och rödspätta som vardagsmat men de relaterar det i diskussionen till att det 

idag är något dyrt och snarare lyxmat.  
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Ett tydligt minne som beskrivs av Britta är från ett julbord på en ö i skärgården är att de skulle 

ha grishuvud, vilket hon inte tyckte om när det stod ett stort grishuvud på bordet. När 

respondenterna sen kommer in på syltfläsk, säger Märta att det kallas väl syltat från Bohuslän 

eller att hon inte tror att det är så vanligt någon annanstans. Greta tillägger att det kokar hon 

än idag till julbordet. Sen har vi lutfisken fortsätter hon, som man lutade själv tillägger Britta, 

och det luktade något vedervärdigt, vilket alla instämmer på. Den åt man ju till jul, påsk och 

storhelger, och så åt man matjessill, fortsätter Greta. Kalkon utbrister Märta, det hade vi till 

nyår instämmer övriga respondenter. 

 

Nutid 

Mat idag och i framtiden 

Om man idag tittar på matlagningsprogram på tv, då är det bara kryddor alltihop säger Sven. 

Elsa tillägger det är svårt om man vill laga den maten hemma för vi har inte sådana kryddor 

hemma. Det räcker gott med salt och peppar upplever de.  

Förr i världen fick man leva på det man hade eller så köpte man exempelvis en halv gris och 

då styckade och använde alla delar. Fast tänker man istället nutid så står man ju vid köttdisken 

och gallrar och väljer vad man skall ha säger Britta. Det har ju blivit så mycket att välja på 

tillägger Elsa.  

Det som kan vara svårt idag är ju att våga smaka, man kanske väljer att inte köpa vissa råvaror 

för att man inte vet hur det smakar fortsätter Greta. Ja fast vi är inte så fega, smakar gör vi allt 

tillägger Märta. Att äta ute och prova på mat som till exempel Kinamat eller då få möjlighet 

att testa olika råvaror verkar upplevas enklare. Ett exempel som kommer upp mellan 

respondenterna är sötpotatis, Märta nämner att hon fått prova det hemma hos Elsa men att hon 

då upplevde det som för sött. Greta tar vid och beskriver att hon köpte det en gång och gjorde 

mos på men det behövdes bara lite kryddor och inget salt.  

Om vi tänker på dagens ungdom, dem äter ju ris till allt säger Britta men Märta invänder och 

nämner couscous istället. Britta ställer sig frågande till vad couscous är och Greta förklarar att 

det är ungefär som ris men mer i storlek som mannagryn. Sven frågar då vad polenta är för 

något, Greta förtydligar att det är ungefär samma också finmalet. Märta tillägger då polenta, 

ris, ja det är så mycket konstiga grejer som finns.  
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Greta säger att du vet vi har så mycket utlänningar nu, här i Sverige. Britta fortsätter det var 

dit jag ville komma, tänkte att inspirationen kommer utifrån. Märta tar vid och säger att det är 

ju också många som är ute och reser mycket, då lär de sig och det blir inget konstigt när de 

kommer hem och hittar samma råvaror eller maträtter. Tänk så mycket frukter vi har fått nu, 

det kan vara intressant att köpa och prova lite olika, det tycker jag är väldigt spännande 

fortsätter Märta. Ja det gör jag, jag köper och provar, säger Greta. 

Tänker man på barnen idag, där har vi varit innan men jag tänker ofta på det att när barnen 

skall sätta sig och äta idag så får de frågan vad vill du ha, det är ju fel säger Märta. Alla håller 

med om att förr i tiden så fick man äta den mat som stod på bordet, det var inte mer med det. 

Britta tillägger att passade det inte så fick de bara resa sig och gå därifrån, det var ju bara så 

förr. 

Det är viktigt med mat och smaker som man känner igen på ålderns höst. Greta tillägger att 

om man inte känner igen smakerna är man tveksam till att smaka och känner man inte igen 

råvarorna vet man inte hur de skall tillagas. De lägger också vikt vid att den skall vara 

lättlagad och energigivande men också näringsfylld.  

 

Ensamätaren  

Matlagningen är inte den samma när man lever ensam, man lagar inte mat varje dag. För att 

komma ifrån matlagningen och samtidigt få sällskap väljer Britta att tillsammans med två 

väninnor gå ut på en lunchrestaurang tre dagar i veckan. För att ställa sig och laga massa mat 

det skulle inte Britta kunna tänka sig idag, inte när man är ensam säger hon och skickar frågan 

vidare till Märta. Hon tar vid och förklarar att hon slarvar med maten, det blir ju inte alls på 

samma sätt när man är ensam. 

Att få avnjuta några potatisar med ett par sillbitar är något som lockar även ensamätaren. 

Detta med sur grädde till förstås. Utbudet av halvfabrikat så som färdig kokkorv och 

pyttipanna är något som används av alla respondenterna och som de upplever är ett bra 

alternativ ibland. Framförallt nämns det som ett bra alternativ för de som lever ensamma. Om 

man är hungrig går allt ner säger Sven. Britta tillägger men om man inte är hungrig. Sven 

fortsätter frågande inte hungrig, hur fungerar de, jag tycker hungrig blir man alltid. Där 

kommer åter igen skillnaden mellan om man är ett par som äter tillsammans eller om man äter 

själv. 
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Resultatdiskussion 

Mat är arbete 

Respondenterna beskriver en barndom där man på olika sätt var delaktig och hjälpte till i 

hushållet för att få ved till spisen men också mat på bordet. Ett flertal av respondenterna har 

varit mycket delaktiga genom att mjölka eller hämta mjölk i bondgårdar runt omkring, plocka 

bär och frukt men de beskriver också mödrarnas slit vid spisen. Respondenterna beskriver 

också hushållandet med ransoneringskorten under kriget som ett pussel för att få maten att 

räcka till. Detta beskriver Ekström (1990) när hon i sin avhandling skriver mat är mer än mat, 

mat är arbete. Boalts beskriver att husmödrarna tillagar sju måltider per dag men att man per 

person äter 3,5 måltid (Pipping Ekström, 2013). Detta kan sättas i relation till det Märta 

beskriver att hennes mor tillagar olika rätter till maken och barnen till kvällsmat. Det 

motsäger däremot det respondenterna talar om i övriga intervjun, att man får äta det som 

bjuds och passar inte det så får man vara utan. Respondenterna anser att det idag skall göras 

speciell mat till barnen så att de får vad de vill ha och får i sig något över huvudtaget. Detta är 

något som samtliga respondenter anser vara fel, de tycker att de istället borde lära sig genom 

att provsmaka. 

 

Uppfostran 

Respondenterna beskriver stämningen runt matbordet som uppfostrande i barndomen och det 

välbekanta uttrycket låt maten tysta mun är något som kommer upp. Uppfostrande på så vis 

att man under måltiden skall lära sig hur man beter sig, exempelvis hur man använder 

besticken. Vidare beskriver respondenterna hur de upplever stämningen kring dagens 

matbord. Alla respondenter känner att det är rörigare idag, de berättar om barnbarn och 

barnbarnsbarn som tar sin mat och går och sätter sig vid teven. Detta är något som Notaker 

(2009) berör genom att beskriva en förändring i det sociala samspelet kring maten från ett 

uppfostrande sätt där maten skall tysta mun till en social händelse där man samtalar kring 

dagen. I Liukkos (1996) avhandling beskrivs barndomsminnen av att man skall vara tyst när 

man äter och vara glad för att det finns mat på bordet. Även i projektet från Centrum för 

konsumtionsvetenskap är barndomens måltider en upplevelse där maten skall tysta mun 

(Brembeck et al., 2005; Brembeck et al., 2007).  
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Social betydelse 

Livsmedelsverket (2011b) belyser att maten inte bara är en källa till näring och energi, maten 

har även en social betydelse. Detta kommer upp som samtalsämne på två sätt under intervjun. 

Dels förklarar Sven att såvida man är hungrig så går väl allt ner, om man inte blir hungrig då 

kontrade Britta, det smakar inte detsamma och skapar inte samma engagemang om man är 

ensam. I många familjer är maten starkt förknippat med en social händelse vilket skapar en 

stor förändring för den familjemedlem som blir ensam (Thorsen, 1993). Det för ofta med sig 

en förändrad syn på mat och lust till att äta, man tar hellre en smörgås än att laga mat (ibid.). 

Att man på äldre dagar blir ensam kvar i sitt hushåll tillhör på något sätt livets gilla gång, det 

är något som påverkar personens kosthåll till det sämre. Detta är något som Notaker (2009) 

beskriver, där den förändrade familjesituationen påverkar måltidsmönstret och då man blir 

ensam saknas drivet att tillaga en ordentlig måltid. Detta är något som de ensamstående 

respondenterna håller med om i sina svar. De förklarar att de slarvar med maten och att de 

inte lagar mat varje dag. Den ena respondenten har dock hittat en lösning då hon tre dagar i 

veckan går med två väninnor till en lunchrestaurang, då har hon dels sällskap samtidigt som 

hon slipper matlagningen. Detta kan sättas i relation till vad Kjærnes et al. (2002) skriver om 

att äta i den offentliga eller privata sfären. Det kan vara något man väljer att göra då man får 

sällskap och att maten är helt eller delvis tillagad utanför hemmet. Ett annat alternativ som 

förklaras framkommer ur CFK-projektet (2005; 2007), där en av respondenterna går över till 

en granne med dålig aptit för sällskapets skull och främja dennes matlust.  

Brembeck (2010) förklarar att matens kulturella betydelse är något som växer med åren 

medan Weurlander och Österman (2006) belyser att maten är viktigt för människor oavsett 

ålder. Brembeck (2010) menar att detta beror på att man får mer tid att experimentera med 

mat, leta recept samt göra det till en hobby. Alternativt att det blir ett nödvändigt ont, något 

man är tvungen till för att överleva, vilket studiens ensamätare ger uttryck för. Weurlander 

och Österman (2006) menar däremot att maten har stor vikt för människan dels sett till 

näringsinnehållet men också som socialt värde i vardagen.  

 

Hushålla 

Något som präglat de äldre som lever idag är ransoneringstiden, vilken har gett en annan syn 

på att hushålla med det man har (Weurlander & Österman, 2006). Under ransoneringstiden 

var det vardag att handla med kuponger när det gällde de flesta livsmedel, till exempel bröd, 

mjöl, kött, smör och socker (Schwarz, 2014). Detta hushållande kommer upp under intervjun, 



27 
 

där alla respondenterna beskriver minnen av hur de hjälpte till på olika sätt. De större 

familjerna som hade fler kuponger handlade med dem för att köpa till sig vad de behövde. 

Alla respondenter upplever att ransoneringen var ett bra system. Fisk, potatis och mjölk 

berördes inte av ransoneringen (ibid.). Dock var tillgången på fisk inte lika god under kriget 

eftersom fisket begränsades till inomskärs på grund av minspärrar (ibid.). Kaninuppfödning 

var något som istället ökade under kriget, för att öka på matförråden (ibid.). Detta är minnen 

som respondenterna håller med om och framförallt Märta beskriver sig känna igen. Efter 

kriget upplever respondenterna att det blev en annan syn på mat och man åt mer kött än innan, 

samtidigt som urvalet i butikerna ökade. Skarin Frykman (2014) skriver att bananer har i 

matminnen kommit att symbolisera krigets slut. Det stämmer väl överens med det Sven 

berättar om den första båtlasten med bananer efter kriget. Det var en symbol för freden och att 

sjöfarten åter började komma igång.  

Respondenterna förklarar vikten av lättlagad, energigivande och näringsrik mat och mat man 

känner igen på ålderns höst. Greta är tydlig med att tillägga vikten av igenkänningsfaktorn i 

smakerna. Det är något som respondenterna i studien vid CFK också tar upp genom värdet i 

det lokala matarvet och den matkultur man är uppväxt med (Brembeck, 2010). 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Litteratur och datainsamlingen som inledde forskningsprocessen gav en stadig grund att stå på 

under studiens genomförande. Vid vidare forskning på ämnet eller för att ge studien en 

djupare bas så kunde denna varit mer omfattande, vilket dock inte fanns utrymme för under 

denna studie.  

Att ett målinriktat bekvämlighetsurval användes för rekrytering av respondenter till studien 

kan ha haft en inverkan på flödet i samtalet under intervjun. Fokusgruppsintervjun utfördes på 

fem respondenter som var medlemmar i en pensionärsförening i en av landets mindre 

kommuner. Den ostrukturerade intervjumallen var passande för att besvara studiens 

frågeställningar då intervjupersonerna kunde tala fritt. Detta upplevs ha gett ett ärligt resultat 

då det speglar vad respondenterna anser vara viktigast, vilket Bryman (2011) lyfter i 

resonemanget kring fokusgrupper. För att fördjupa resultatet och göra det mer applicerbart på 

Sveriges befolkning i stort krävs fler fokusgruppsintervjuer. 
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Den fokuserade gruppintervju som användes för att besvara studiens syfte gav det som 

Bryman (2011) förklarade, att respondenterna kunde samlas i grupp och diskutera ett 

avgränsat ämne. Metodvalet var passande då de i grupp kunde väcka varandras minnen. En 

nackdel som skulle kunna inträffa är att någon eller några av de deltagande respondenterna 

kan bli sittande tyst och inte komma till tals. Så var inte fallet under denna studie. Det var 

också givande som metod då det på en kortare tid samlades in en stor mängd data, precis som 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver det. Det blev två timmar med ljudmaterial och 76 sidor 

transkriberad rådata.  

Den ordagranna transkriberingen av materialet som utfördes efter fokusgruppsintervjun var 

tidskrävande men var till stor hjälp vid analysen av materialet. Det hade varit svårare och än 

mer tidskrävande att analysera materialet i ljudformat. För att analysera resultatet användes 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden ger en objektiv analys av materialet, vilket enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) lämpar sig när studien utgår från människors 

upplevelser och berättelser. Den passade studien då studiens syfte är att skildra 

respondenternas minnen och drömmar om mat. Den kvalitativa innehållsanalysen som metod 

kokar ner och kondenserar innehållet i respondenternas berättelser. Detta gör att studiens 

författare kan plocka ut relevanta meningsenheter för att besvara studiens syfte. 

Eftersom fokusgruppsintervjun genomfördes på fem pensionärer är resultatet inte 

generaliserbart på landets hela befolkning. Dock är det som framkom av resultatet av vikt och 

en fingervisning på hur det kan se ut bland landets pensionärer. 
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Forskningsetisk uppföljning 

Under studiens gång har de fyra forskningsetiska aspekterna tagits i beaktande 

(Vetenskapsrådet, 2011). En vecka innan fokusgruppsintervjun inleddes fick respondenterna 

ett informationsbrev där det framgick vad studien syftade till att undersöka och hur det skulle 

gå till. Därmed vad som skulle krävas av dem genom ett deltagande i studien, men också att 

det var fritt för respondenten att avbryta sitt deltagande och att denne genom hela arbetets 

gång anonymiseras. Dessa delar togs upp även vid själva intervjutillfället. Med denna 

information upplevs informationskravet vara uppfyllt. Efter den information som då 

förmedlats och genom respondenternas fortsatta deltagande i studien uppfylls också 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 

Slutsatser 

Måltiderna från respondenternas barndom beskrivs genom en uppfostrande stämning, man 

skulle lära sig bordsskick. Det bekanta uttrycket maten skall tysta mun används också i 

beskrivningen. Som barn fick man äta det som bjöds annars fick man klara sig utan mat. När 

respondenterna sätter detta i relation till dagens barn, då i form av barnbarn och 

barnbarnsbarn, så upplever de att det ser annorlunda ut. Det lagas mat efter barnens önskemål 

oavsett om det innebär att tillaga olika rätter eller anpassa maten. Vidare beskriver 

respondenterna hur de som ska äta sitter utspridda eller med näsan i mobiltelefonen. 

Respondenterna saknar således den uppfostrande måltidsmiljö som de själva är uppväxta i.  

När betydande maträtter genom livet beskrivs får fisken en stor roll, som i alla kustsamhällen, 

exempelvis talas det om torsk och ”speggemakrill” (saltmakrill). Respondenterna nämner inte 

kött förrän efter ransoneringen och andra världskriget. Under samtalet runt kriget kommer 

kaniner på tal. Detta var en vanlig källa till kött, då annat kött ransonerades. Barndomens gröt 

fick stort fokus under intervjun dock inte av gillande utan tvärtom. Något som alla mindes 

med glädje var ängamatsoppan som mödrarna kokade på vårens och försommarens späda 

grönsaker tillsammans med mjölk. Högtidsmat beskrivs också, med exempel som syltfläsk, 

lutfisk och matjessill. 

Respondenterna beskrev nutidens mat som såväl spännande och något skrämmande. När 

nutidens mat kom på tal handlade det om kryddor och råvaror respondenterna inte känner 

igen. Det beskrevs som nymodig mat influerad av smaker från när och fjärran. 
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Respondenterna håller alla med om att de inte är fega utan provsmakar om de till exempel äter 

på restaurang. Dock upplever de svårigheter när det kommer till att köpa hem råvaror som de 

inte vet hur de smakar eller hur de ska tillagas, exempelvis sötpotatis. Något som kommer på 

tal också kring nutidens mat är frukter, att utbudet av frukt är något som ökat, och att det är 

spännande att köpa några olika och provsmaka. 

Av framtidens mat önskas hemmalagad och näringsrik mat som har en hög 

igenkänningsfaktor för respondenterna. Den bör också vara energigivande och lättlagad. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan vara en språngbräda eller en ögonöppnare att fortsätta forska kring hur våra 

matvanor präglar oss som människor och vad det innebär för framtiden. Studien kan ses som 

en hjälp till att få upp intresset för den offentliga måltiden inom sjukvård och omsorg, där det 

kanske finns luckor på området kring just hur man anknyter sinnen och minnen till maten från 

svunnen tid. Det kanske inte bara är nattfastan och den fysiologiska faktorn som är boven till 

de undernärda på våra äldreboenden? Kanske kan samma tänk också appliceras på såväl 

förskolor som sjukhusmåltider.  
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Bilaga 1 

Sökmatriser 
 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

3/4 Primo Nutrition 

elderly 

people 

58988 x x 0 0 0 

3/4 Primo “Swedish 

food 

culture” 

11 x x 2 1 1 

3/4 Primo “Swedish 

eating 

pattern” 

2 x x 1 0 0 

3/4 Primo “food 

culture” 

7176 x x 0 0 0 

3/4 FSTA Food and 

culture 

25903 x x 0 0 0 

3/4 FSTA “food 

culture” and 

elderly 

9 x x 2 1 1 

3/4 FSTA “eating 

habits” and 

elderly 

315 x x 0 0 0 

3/4 FSTA Swedish and 

“food 

culture” 

12 x x 0 0 0 

5/4 DiVA Måltidsrytm 3 x x 1 1 1 

5/4 FSTA Meal rhythm 21 x x 0 0 0 

10/4 Primo “food 

memories” 

207 x x 1 1 0 

10/4 Primo “food 

memories” 

+ elderly 

28 x x 0 0 0 

10/4 FSTA “food 

memories” 

5 x x 0 0 0 

10/4 FSTA “food 

memory” 

AND elderly 

2 x x 1 1 0 

 

 



 

Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Frida och jag studerar vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan som är en 

del av Örebro universitet. Nu under min sjätte termin på skolan skriver jag mitt 

examensarbete. Jag skriver om människors mat- och måltidsminnen och vilka önskemål man 

har på mat i framtiden. Just Du passar in i ramen för mitt urval, och jag undrar om du vill 

delta i min studie. Detta genom att vi sitter ner och för ett samtal kring just dessa ämnen.  

Studien kommer att bestå av en gruppintervju där jag ser fram emot att höra dig berätta om 

mat- och måltidsminnen från såväl din barndom som från igår. Men också hur du ser på mat 

idag och i framtiden. Intervjun beräknas att ta ett par-tre timmar och kommer ske på en för dig 

och gruppen lämplig plats. Om du accepterar så önskar jag att spela in intervjun för att 

underlätta arbetet och få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Materialet efter intervjun 

kommer att anonymiseras. Under studiens gång hanteras materialet med sekretess och det är 

endast jag och min handledare som tar del av det. 

 

Ditt val om deltagande är frivilligt och det är närsomhelst fritt att avbryta ditt deltagande i 

studien. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
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