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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Andelen äldre ökar och allt fler lever till mycket hög ålder. Med stigande ålder 

ökar risken för problem relaterat till mat och måltider och ensamboende äldre har ökad risk att 

drabbas av undernäring. Att äta tillsammans med andra kan öka matintaget och bidra till 

social gemenskap hos äldre.   

Syfte: Syftet var att beskriva upplägget av Projekt Måltidsvän samt vilken betydelse äldre 

deltagare i projektet tillskriver social interaktion under måltiden. 

Metod: I Projekt Måltidsvän kan äldre som är 67 år eller äldre få sällskap under måltiden av 

en frivillig måltidsvän. Frivilligsamordnaren intervjuades för att belysa perspektivet från en 

övergripande nivå. Tre äldre mottagare intervjuades om deras upplevelser av social 

interaktion och måltidens betydelse och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det framkom i intervjun med frivilligsamordnaren att Projekt Måltidsvän har varit 

populärt att söka till som frivillig och utmaningen har varit att finna äldre mottagare som vill 

medverka i projektet. Analysen av intervjuerna med de äldre deltagarna genererade fem 

kategorier där det framkom att respondenterna till en början kunde känna sig både 

ambivalenta och nyfikna inför deltagandet i projektet. Social interaktion var viktigt och en 

lyckad matchning var en förutsättning för att relation skulle utvecklas till en vänskap. En 

trivsam måltidsmiljö och att äta i gemenskap med andra var en viktig förutsättning för en 

trivsam måltid. Måltidsvännen kunde också utgöra ett stöd under måltiden.  

Slutsats: Deltagarna i Projekt Måltidsvän har varit nöjda med projektet och den sociala 

gemenskap som uppstått under måltiden, vilket innebär att denna typ av insats kan användas i 

kommuner för att främja ett friskt åldrande.  
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Abstract 
 

Background: The proportion of elderly is increasing and more people are living to a very 

high age. With higher age, the risk of problems related to food and meals increases, and 

elderly people living alone are at risk of suffering from malnutrition. Eating together with 

others can increase food intake and contribute to the social companionship for the elderly. 

Objective: The purpose was to describe the structure of Project Meal Friend and what 

significance older participants in the project give to social interaction during the meal.  

Method: In Project Meal Friend, a volunteer meal friend can join elderly people who are 67 

or older during the meal. The volunteer coordinator was interviewed to highlight the 

perspective from an organizational level. Three elderly recipients were interviewed about 

their experiences of social interaction and the importance of the meal, which were analysed 

with qualitative content analysis.  

Results: The interview with the volunteer coordinator showed that the Project Meal Friend 

has been popular to apply for as a volunteer and the challenge has been to find older 

participants to the project. The analysis of the interviews with the elderly participants 

generated five categories where it emerged that the respondents could initially feel both 

ambivalent and curious about the participation in the project. Social interactions were 

important and a successful match was a prerequisite for the relationship to develop into a 

friendship. An enjoyable meal environment and eating in companionship with others was an 

important prerequisite for a pleasant meal. The Meal Friend could also provide support during 

the meal.  

Conclusion: The participants in Project Meal Friend have been satisfied with the project and 

the social companionship that emerged during the meal, which means that this type of 

projects can be used in municipalities to promote healthy aging. 
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1. Bakgrund 
 

Andelen äldre ökar och allt fler lever till mycket hög ålder (1). Det är därför angeläget att 

förebygga ohälsa och stärka det friska för att främja ett hälsosamt åldrande (2). Ett gott 

åldrande utmärks av hälsa, god funktion och nära relationer (3). Många äldre har bra 

matvanor och goda kunskaper om vad som är hälsosam mat (4), men med en stigande ålder 

ökar risken för problem med social isolering och undernäring (3). Depression och ensamhet 

kan påverka aptiten negativt. Åldrandet i sig bidrar också till minskad muskelmassa samt att 

muskelfunktionen försämras, vilket i sin tur ökar risken för fallskador, trycksår, sämre 

sårläkning och infektioner (5).  

 

Enligt Socialstyrelsens undersökning från 2016, som riktar sig till alla äldre med äldreomsorg, 

upplevde var tionde svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besvärades ofta av 

ensamhet (6). Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i dagens samhälle. Sociala 

relationer är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande (7). Äldre med bra sociala relationer 

är mer nöjda med livet. Ju äldre man blir desto mer sannolikt att isolering blir ett problem (8). 

Äldre som är i störst risk för nutritionsproblem är bland annat de som bor ensamma, är socialt 

isolerade, har en låg inkomst och begränsat stöd från sin omgivning. En svensk studie bland 

hemmaboende äldre visade att ensamboende äldre hade en ökad risk för undernäring jämfört 

med samboende äldre (9). Störst risk hade ensamboende män, följt av ensamboende kvinnor. 

För ensamboende kvinnor, framför allt änkor, förlorade måltiden mening utan sin partner 

(10).  

 

Måltiden ger mer än bara näring och energi till kroppen (8). Maten och måltidens kulturella 

och sociala betydelse är starkt kopplat till vår identitet och vår delaktighet i samhället. 

Ätandet sker ofta i en social kontext och sociala normer påverkar både matval och mängden 

mat som konsumeras (11). De Castro visade i en observationsstudie att äldre personer åt mer 

mat om måltiden intogs på restaurang jämfört med om de åt hemma (12). Även Pliner et al. 

visade att individer åt mer i sällskap av andra jämfört med om måltiden konsumerades i 

ensamhet samt att intaget ökade med fler personer som sällskap under måltiden (13). I en 

intervjustudie av Mattson Sydner et al. så beskrev de äldre att måltiderna förändrades under 

livet (14). Skörhet och trötthet ledde bland annat till minskad ork att laga mat. Många äldre 

uttryckte en rädsla att bli beroende av andra och utvecklande strategier för att hantera 

måltiderna. De förenklade exempelvis måltiderna, åt mer oregelbundet och hade färre sociala 

kontakter. Måltiderna blev allt mer sällan ett tillfälle för socialt umgänge.  

 

Måltidsvän är ett koncept där en äldre person får sällskap under måltiden av en frivillig 

person. Idén kommer ursprungligen från Danmark, där ”Spiseven” har bedrivits med gott 

resultat (15). I Odder kommun erbjöds äldre medborgare att delta i en gemensam lunchmåltid 

tillsammans med frivilliga. Projektet syftade till att motverka ensamhet bland äldre 

medborgare och ge möjlighet till social samvaro. Utvärderingen visade att deltagarna var 

mycket nöjda med projektet och att de fått ökat mod och lust att ta kontakt med andra 

människor. En kommun i södra Sverige hade utformat ett liknande projekt som bedrevs 

tillsammans med kommunens frivilligorganisation. Senioren och måltidsvännen träffades 

över en måltid en gång i veckan. Enligt utvärderingen var projektet uppskattat av både 

seniorerna och måltidsvännerna då de hade mycket att tala om samt för att det var trevligt att 

komma ut och äta på restaurang (16). I en annan mellanstor svensk kommun bedrevs Projekt 

Måltidsvän med syftet att möjliggöra sociala relationer samt stimulera aptiten hos äldre 

individer. Uppsatsens studie är gjord för att utvärdera delar av det projektet.  
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Mat relaterat till vård och omsorg för dem som bor kvar i sitt eget hem med hjälp och stöd 

från samhället är i liten utsträckning studerat, speciellt i fråga om sociala aspekter kring mat 

och måltider (17). Flera studier visar dock att just ensamhet är en riskfaktor för undernäring 

och påverkar matintaget negativt (9, 10). I denna studie undersöktes därför hur äldre personer 

upplever betydelsen av social samvaro och gemenskap under måltiden med grund i Projekt 

Måltidsvän. 

  

2. Syfte 
 

Syftet var att beskriva upplägget av Projekt Måltidsvän samt vilken betydelse äldre deltagare i 

projektet tillskriver social interaktion under måltiden. 

 

3. Metod 
 

3.1 Metodval 
 

Kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik och den 

kvalitativa forskningen handlar om hur den sociala verkligheten tolkas av deltagarna (18). 

Kvalitativ metod brukar användas för att studera komplexa frågor med en mångfald av svar. 

En kvalitativ metod med intervjuer valdes då ett av studiens syften var att undersöka den 

äldres beskrivning, tankar och upplevelser av Projekt Måltidsvän, vikten av social interaktion 

och vad måltiden innebar för social gemenskap. Med upplevelsen av social interaktion menas 

bland annat om måltiden kan skapa en upplevelse av gemenskap och trivsel samt om måltider 

som äts tillsammans med andra kan stimulera aptiten. En intervju med frivilligorganisationens 

samordnare gjordes också, då hen har ett övergripande perspektiv på verksamheten och träffar 

båda de äldre och måltidsvännerna. Det är en person med stor inblick i frivilligverksamheten, 

med kunskap om varför äldre söker sig dit. Syftet med den intervjun var att få en beskrivning 

av projektet samt tillföra ytterligare djup och bredda bilden av vad social gemenskap under 

måltiden kan betyda för den äldre.  

 

3.2 Urval och rekrytering 
 

Bryman beskriver målstyrt urval som en form av strategiskt urval, där deltagarna väljs ut för 

att de är relevanta för att kunna besvara forskningsfrågan (18). Det handlar följaktligen om ett 

icke-randomiserat urval. I studien tillfrågades alla de äldre personerna som medverkat i 

Projekt Måltidsvän före 2019-02-12 om de ville bli intervjuade. Genom sin medverkan i 

projektet bedömdes alla vara representativa för att kunna besvara forskningsfrågan. Urvalet 

gjordes med hjälp av frivilligorganisationens samordnare, som ringde upp till alla sju äldre 

som parats ihop med en måltidsvän, och informerade om hur utvärderingen av projektet 

skulle genomföras. De äldre tillfrågades om de ville berätta om sina upplevelser kring 

projektet och hur de ser på måltiden generellt. Samordnaren skickade ut ett informationsbrev 

(Bilaga 1) till alla som var intresserade av att bli intervjuade. I informationsbrevet fick de 

tilltänka deltagarna information om genomförandet av studien, vem som genomför den samt 

hur deras personuppgifter skulle hanteras. Tre personer ville bli intervjuade och kontakt togs 

med de berörda för att boka in tid och plats för intervju. Intervjun med samordnaren gjordes 
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efter att intervjuerna med de äldre genomförts och hen tillfrågades över telefon. I samband 

med att samordnaren tackade ja till intervjun fick även hen ta del av ett informationsbrev om 

studien (Bilaga 2).  

 

3.3 Datainsamling 
 

Intervjuerna genomfördes antingen i hemmet hos den äldre eller i kommunens lokaler under 

en och samma vecka och tog mellan 30 – 45 minuter. Intervjun med samordnaren gjordes 

efter att analysen av intervjuerna med de äldre påbörjats. Alla intervjuer spelades in med hjälp 

av en inspelningsapplikation på iPhone, för att sedan transkriberas. Anteckningar fördes även 

under intervjuerna för att ge stöd och struktur i samtalet samt för att ge minnesstöd att ställa 

följdfrågor vid en längre utläggning.   

 

En semistrukturerad intervjuguide utformades (Bilaga 3). Boken ”Reflexiva intervjuer” lästes 

innan intervjuerna och användes som stöd vid utformningen av intervjufrågor (19). 

Intervjuguiden hade olika teman med frågor och underfrågor i varje temakategori. 

Underfrågorna konstruerades som stöd för att vid behov styra respondenten mot temaområdet 

om denne svävade ut för långt ifrån temat. Öppna frågor användes för att respondenterna 

skulle kunna svara fritt och med sina egna ord kring studiens teman. Intervjuguidens olika 

teman var ”Projekt Måltidsvän”, ”Hemmaförhållande” och ”Maten och måltidsmiljön”. 

Bakgrundsfrågor om hemmaförhållanden ställdes för att det enligt Bryman hjälper till att sätta 

deltagarens upplevelser i ett sammanhang (18). En separat intervjuguide skapades för 

intervjun med samordnaren (Bilaga 4). 

 

Innan intervjuerna med deltagarna testades intervjuguiden på två personer, en person i 

medelåldern och en äldre person. De frågor som berörde projektet utelämnades dock under 

dessa intervjuer. Efteråt justerades intervjuguiden utifrån de synpunkter som framkom, vilket 

främst handlade om förtydligande av frågorna samt tillägg till underfrågorna under temat 

”Maten och måltidsmiljön”. Pilotintervjuerna gav också värdefulla inslag om vad som är 

viktigt att tänka på när man ställer frågor och hur frågorna ska ställas. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
 

Databearbetningen och analysens första fas var transkriberingen av alla intervjuer. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och när den var klar lästes intervjuerna flera gånger för att 

få en överblick av helheten. Transkriberad text av intervjuerna med de äldre mottagarna 

bearbetades genom tolkning, kondensering och strukturering enligt kvalitativ innehållsanalys 

(20). Analysen av intervjun med samordnaren gjordes enskilt och hade en mer deskriptiv 

karaktär med fokus på delar som var relevanta för syftet. 

 

I innehållsanalysen definierades de meningsbärande enheterna, vilka är ord, meningar eller 

stycken som är relevanta för syftet (Bilaga 5). Efter det kondenserades de meningsbärande 

enheterna med bibehållen essens i meningarna. De kondenserade meningsbärande enheterna 

kodades genom att de fick olika etiketter. Utifrån koderna konstruerades sedan kategorier, 

genom att gruppera eller sortera koder som delade något gemensamt. Samtliga kategorier var 

ömsesidigt uteslutande. Kategorinamnen användes som rubriker i resultatpresentationen och 

citat från respondenterna användes i resultatet för att exemplifiera de äldres olika erfarenheter 

av projektet, social interaktion och måltiden.  
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3.5 Etiska aspekter 
 

Insamlandet av data gjordes med hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (21). 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om projektet, vilka villkor som gällde för 

deras deltagande samt om dataskyddsförordningen (GDPR). Deltagarna informeras också om 

att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, utan att det 

medförde några negativa konsekvenser. Samtliga deltagare gav skriftligt samtycke till 

deltagandet (Bilaga 6). I uppsatsen hanterades inte känsliga personuppgifter och efter att 

uppsatsens godkänts förstördes och raderades all insamlad data. Under arbetets gång 

förvarades och hanterades insamlad data på ett säkert sätt. För att skydda deltagarnas 

konfidentialitet anges varken kön eller ålder på de personer som deltagit i intervjuerna.  

 

3.6 Förförståelse  
 

En forskare har genom sin utbildning en förförståelse för det ämnesområde som ska studeras 

(22). I det här fallet var det en kandidatexamen i kostvetenskap. Denna studie gjordes inte 

enbart utifrån ett studentperspektiv. En förförståelse fanns också som anställd i kommunen 

där projektet bedrevs, där jag medverkade i framtagningen av projektet samt delvis var 

ansvarig för Projekt Måltidsvän från tjänstemannaorganisationen sida. Det innebar också 

regelbundna avstämningsmöten med de två frivilligorganisationerna som kommunen bedrev 

projektet tillsammans med. Det kan finnas risker med att utvärdera projekt där ett personligt 

engagemang funnits och kan innebära att man är färgad av positiv grundinställning eller 

förutfattade meningar i sin syn på problemet (22). Förförståelsen har hanterats genom att 

reflektera över rollen som både student och anställd samt mina åsikter, värderingar och 

förutfattade meningar som funnits under studiens gång, exempelvis att jag har varit positivt 

inställd till projektet. Vid analysen har jag försökt förhålla mig objektivt och lyfta både för- 

och nackdelar med studiens syfte i åtanke. 

 

4. Resultat 
 
Projekt Måltidsvän startade 2018 som ett politiskt initiativ från kommunens vård- och 

omsorgsnämnd. Kommunen bedrev vid start projektet tillsammans med två 

frivilligorganisationer som rekryterade och utbildade frivilliga till uppdraget som måltidsvän. 

Kriterierna för att få delta som mottagare i projektet var en ålder på 67 år eller äldre. Den 

stora utmaning har varit att finna äldre som ville delta i projektet. Projektet gick ut på att man 

åt en måltid tillsammans på regelbunden basis. Frivilligsamordnaren matchade ihop en 

mottagare med en måltidsvän baserat på att hen trodde att de skulle trivas ihop. Tillsammans 

valde de om de vill tillaga en måltid i det egna hemmet, äta på någon av kommunens 

träffpunkter1 eller annan lunchrestaurang. Måltidsvännen fick kostnaden för lunchen ersatt av 

kommunen och den äldre betalade enbart för sin egen måltid. 

 

Den första rubriken i avsnittet ”Upplevelsen av Projekt Måltidsvän ur frivilligsamordnarens 

perspektiv” presenterar resultatet från intervjun med samordnaren. Efterföljande fem 

kategorier genererades av analysen av intervjuerna med de äldre: ”Ambivalens och nyfikenhet 

                                                      
1 En träffpunkt är en samlingsplats för äldre, där det många gånger finns en restaurang och där olika typer av 

aktiviteter anordnas. 
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inför projektet”, ”Vikten av en lyckad matchning”, ”Vikten av social gemenskap”, 

”Förutsättningar för trivsel under måltiden” och ” Behov av stöd och hjälp under måltiden”. 

Alla tre mottagare var ensamboende äldre över 67 år och hade deltagit i Projekt Måltidsvän i 

några månader vid intervjutillfället.  

 

4.1 Upplevelsen av Projekt Måltidsvän ur frivilligsamordnarens perspektiv 
 
Frivilligorganisationens samordnare beskrev sig själv som ”spindeln i nätet” och var den som 

skötte all utbildning, rekrytering och förmedling av frivilliguppdrag. En måltidsvän fick 

utbildning i hur det var att vara frivillig, gränsdragning och i äldres näringsbehov och 

måltidens sociala aspekter. Projekt Måltidsvän har varit ett av deras populäraste uppdrag som 

frivilliga anmält sig till, troligtvis för att det varit ett konkret uppdrag som inte krävt så 

mycket men har haft tydliga ramar. Dessvärre har det inte varit så många som velat ha en 

måltidsvän. Det har varit cirka åtta till nio personer som anmält intresse om att få en 

måltidsvän, men ungefär tre gånger så många som sökte för att bli måltidsvän. Majoriteten av 

mottagare i projektet hade någon typ av funktionsnedsättning och hade fått hjälp av 

frivilligorganisationen tidigare. Samordnare beskrev att den största utmaningen i projektet har 

varit att hitta mottagare. För att rekrytera mottagare hade information om projektet lämnats 

personligen till ett flertal pensionärsorganisationer, Svenska Kyrkan, kommunens 

biståndshandläggare och på träffpunkter.  

 
Samordnaren beskrev att det har känts svårt att nå ut till målgruppen och informationen nådde 

inte ut till dem som hen trodde skulle ha störst nytta av en måltidsvän.  

 
”Vi når inte de som skulle behöva projektet allra mest, de allra ensammaste äldre 

som är isolerade i sina hem och äter dåligt”.  

 

Ett tips som samordnaren ville ge till en annan kommun som vill starta ett liknande projekt 

var att ha en plan för hur man ska nå ut till den tilltänkta målgruppen. Att det skulle vara svårt 

att hitta mottagare var inget de hade reflekterat över eller tänkt skulle kunna vara svårt vid 

projektstart. Det tog drygt sex månader innan det första måltidsvänsparet var förmedlat. 

Samordnaren såg dock flera fördelar med projektet och beskrev att det hade betytt mycket för 

de som medverkat. De hade fått regelbunden social kontakt, kommit hemifrån och gjort något 

trevligt. Av de måltidsvänspar som träffades var det alla utom ett par som gick ut och åt på 

restaurang. Detta par valde att köpa hem mat. 

 
Vid samtal om den ojämna maktrelationen och frivilliguppdraget menade samordnaren att det 

kunde vara en utmaning i början av relationen. Frivilliga ansågs vara altruistiska, men de fick 

också ut något av sitt uppdrag eftersom det kändes bra att få ge hjälp. Samordnaren upplevde 

att de äldre tyckte att det viktigaste var att få känna social gemenskap, inte lunchen i sig. Att 

öppna upp Projekt Måltidsvän och kombinera det med fler aktiviteter som en fika eller 

promenad trodde samordnaren skulle kunna locka fler äldre. 
 

4.2 Ambivalens och nyfikenhet inför projektet 
 
Analysen av intervjuerna med de äldre visade att det bland respondenterna funnits en 

ambivalens till att delta i projektet. Inför deltagandet uttrycktes en oro för en ojämlik relation, 

där en ger hjälp och en tar emot. Alla respondenter hade vid tillfället de blev mottagare av en 

måltidsvän någon typ av fysiskt funktionshinder, som en synnedsättning eller var 
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rullstolsburen. Respondent 2 hade först utbildat sig till måltidsvän, men blev mottagare då ett 

hjälpbehov uppstod och respondent 3 sökte sig till projektet för umgängets skull. 

 

”Jag tänkte att det vore trevligt med sällskap när jag ska äta. Jag bor ju ensam så 

att, jag har inte så mycket kontakter.” 

Respondent 3 

 

Respondenterna fick information om Projekt Måltidsvän genom att de på olika sätt varit i 

kontakt med frivilligorganisation tidigare. Respondent 1 var först tveksam till att delta, efter 

att ha fått hem ett informationsbrev om projektet.  

 

” Jag ville inte att det skulle bli någon slags ’åh det är så synd om xxx, som är 

ensam och behöver komma ut och umgås med människor’. Jag ville inte att det 

skulle bli någon slags snyfthistoria eller någonting.” 

Respondent 1 

 
Efter att ha hört en presentation om projektet på ett möte av Pensionärernas riksorganisation 

(PRO) ändrade respondent 1 sig. Motsträvigheten förändrades till nyfikenhet och det slutade 

med att hen anmälde intresse och fick träffa sin tilltänkta måltidsvän.  

 

4.3 Vikten av en lyckad matchning 
 
Ett par av respondenterna önskade uttryckligen att de skulle få träffa en äldre måltidsvän, för 

att det skulle vara fördelaktigt för det sociala utbytet att vara i ungefär samma ålder. De 

trodde också att det skulle finnas tid att göra annat än att bara äta då pensionärer inte har ett 

schema att förhålla sig till på samma sätt som andra har. Att få hjälp med andra saker, som ett 

besök på apoteket efter lunchen var också betydelsefullt, då respondenterna hade svårt att ta 

sig runt själva. Två av respondenterna beskrev att kemin stämde bra med sin måltidsvän och 

att relationen nu utvecklats till en betydelsefull vänskap. 

 
”Jag tycker att jag fått en ny kompis och det är ju väldigt roligt! Och det vet jag 

att min måltidsvän också tycker. ’Ja hade jag inte hoppat på det här har jag inte 

träffat dig’, sa hen” 

Respondent 1 

 
För respondent 3 var matchningen tyvärr inte lika lyckosam. Efter en första lunch på 

restaurang avslutade måltidsvännen kontakten. Respondenten uttryckte att det var tråkigt, men 

att måltidsvännen var lite för ung och att hen gärna hade träffat någon i samma ålder. 

Respondent 3 såg fram emot att bli matchad med en ny måltidsvän. 

 

4.4 Vikten av social gemenskap  
 

Äldre personers ensamhet var något som lyftes under alla tre intervjuer. Det var inte alla som 

identifierade sig som ensamma, men alla kände någon som var ensam. Respondenterna 

beskrev dock ett grundläggande behov av social interaktion, vikten av relationer och att 

umgås med andra människor. Respondent 3 var den enda som uppgav att hen besvärades av 

ensamhet och åt bättre med sällskap.  
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”Jag äter oftast själv. […] Min aptit är bättre när jag har någon att äta med.” 

 

Respondent 3 

 
För de respondenter som fortsatte träffa sin måltidsvän hade relationen utvecklats för varje 

träff. De såg fram emot de gemensamma måltidstillfällena och en respondent berättade att de 

även brukade ringa till varandra och hade skickat julkort. Respondenterna uppgav att de varit 

nöjda med det sociala utbytet som projektet möjliggjort och träffarna har varit uppskattade 

och trevliga.  

 
”Det är väldigt trevligt. Hen är också härifrån. Så vi pratar mycket om när vi var 

unga. Hen är lite yngre än mig. Olika ställen vi gick och dansade på. Ja,.. vi har 

så mycket att prata om!” 

Respondent 1 

 
Alla hade valt att äta ute på restaurang, för att det upplevdes trevligt att gå ut och äta samt för 

att det var skönt att komma hemifrån, där mycket tid spenderades. Respondent 2 hade planer 

på att de tillsammans skulle laga en måltid i hemmet när de lärt känna varandra bättre. Även 

att umgås med familj och vänner över en måltid beskrevs av respondenterna som något som 

gjordes regelbundet och som var betydelsefullt för att må bra. Att äta på någon av 

kommunens träffpunkt var också en strategi för ökad social gemenskap. 

 
”Eftersom jag är så ensam känns det viktigt att komma ut. Det är skönt att komma 

ut. Jag är med i en del föreningar så jag kommer ut så. Jag äter två gånger i 

veckan på träffpunkt. Förut var det bara en gång i veckan men nu är det två.”  

 

Respondent 3 

 
Att ha ett slags sällskap under måltiden genom att lyssna på radio eller se på tv var något som 

två av de intervjuade uppgav att de hade när de åt själva i hemmet. Det upplevdes som 

trivsamt och skönt att det inte blev helt tyst under måltiden, när de såg på tv eller lyssnade på 

radio.  

 
”Jag sitter här i vardagsrummet och äter med tv:n på. Det är mitt sällskap.” 

 
Respondent 2 

 

4.5 Förutsättningar för trivsel under måltiden 
 
Att ha någon att äta tillsammans med beskrevs av respondenterna som en förutsättning för 

trivsel. Att det var en lugn måltidsmiljö var också något som respondenterna lyfte fram som 

viktigt, då det kan bli svårt att höra varandra om det är en för bullrig miljö eller om för hög 

musik spelas.  

 
”Det är jobbigt [med en stökig och bullrig miljö]. Det är svårare att prata 

eftersom jag hör dåligt. Då är det svårare att prata med måltidsvännen eller den 

jag träffar.” 

Respondent 2 
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Att maten smakade gott var en given faktor för att måltiden skulle bli en positiv upplevelse. 

Andra förutsättningar som uppgavs vara viktiga för en god måltid var att det skulle vara rent 

och snyggt runt omkring, att det var dukat fint, trevlig personal, att måltiden fick ta tid samt 

att lokalen var väl upplyst.  

 

4.6 Behov av stöd och hjälp under måltiden 
 

Respondenterna beskrev hur olika typer av funktionsnedsättningar kunde utgöra ett hinder för 

en god måltid. Det kunde vara svårigheter som att föra besticken till munnen, rädsla att sätta 

vissa livsmedel i halsen och svårigheter att ta sig runt själv. En respondent uttryckte en sorg 

över att matlagningen och måltiderna förändrats på grund av nedsatt synförmåga. Synskadan 

hade lett till att matlagningen inte gick lika smidigt jämfört med tidigare och att inköp av 

livsmedel inte kunde göras på egen hand. Respondenten beskrev hur måltidsvännen utgjorde 

ett stöd under måltiden. 

 
”Och så säger måltidsvännen att potatisen ligger där klockan sex och så har du 

köttet, det ligger klockan nio. Så hen berättar och hjälper mig och sådär. Jag har 

ju mina vänner, vi går ut och äter ibland. […] De har funnits vid min sida i alla 

år och varit med i min process med min synskada. […] Dom hjälper ju mig och 

sådär, men måltidsvännen har jag för mig själv när jag är ute. Hen är bara till för 

mig. Så på så sätt tycker jag att det är jättebra det här med måltidsvän.”  

 

Respondent 1 

 
Respondent 3 har en medfödd funktionsnedsättning, till skillnad mot respondent 1 vars 

funktionsnedsättning var förvärvad, och upplevde inte samma svårigheter att ta emot hjälp. 

Respondent 3 berättade att måltiderna levererades hem av kommunen och uppgav att hen 

föredrog det framför att själv laga mat.  

 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
De två respondenter som fortfarande träffade sin måltidsvän talade varmt om denne som en 

betydelsefull person i deras liv. De hade varit mycket nöjda med sitt deltagande, maten de ätit 

och den sociala gemenskapen som uppstått vid måltiden. Respondenten vars kontakt blev 

avbruten uttryckte en besvikelse över detta. En lyckad matchning var en förutsättning för att 

en god relation skulle uppstå och för att paren skulle ha ett utbyte av varandra. 

Respondenterna föredrog att äta en måltid utanför det egna hemmet. Utvärderingen av 

”Spiseven” visade på liknande resultat som framkom i denna studie (15). Enligt de danska 

projektdeltagarna var det betydelsefullt att delta för den sociala samvaron som uppstod och 

för att komma ut från sin bostad för att äta en god måltid. I utvärderingen drogs slutsatsen att 

projektet bidrog till att förbättra livskvaliteten för målgruppen, genom att det hjälpte till att 

möta upp äldre medborgares behov av hälsosam kost och social samvaro. 
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5.1.1 Äldres ensamhet 
 
Vid projektet start fanns en viss ambivalens till deltagandet. Hur villig en person är att ta emot 

hjälp kan bero på ens självbild och ens vilja att klara sig själv samt påverka upplevelsen av 

ensamhet (23). Eftersom mat är en del av vårt vardagliga liv kan förändringar i kosthållningen 

påverka hur vi uttrycker vår identitet och hur vi ser på oss själva (8). Det kan också finnas 

skamkänslor kring att ha ett hjälpbehov. Innan relationen med måltidsvännen utvecklats till 

ett vänskapsförhållande är gränsdragningen tydlig mellan vem som ger hjälp och vem som tar 

emot hjälp. Åldrandet är en process och det kan vara svårt att tappa funktioner och behöva få 

stöd och hjälp av andra.  

 

Roos et al. fann att en förlust av förmågor och mobilitet bidrog till en känsla av ensamhet 

(23). Känslan av ensamhet ökade när individen inte längre var behövd eller hade möjlighet att 

vara behjälplig för andra. Att engagera sig som frivillig kan vara ett sätt att hjälpa andra. Att 

vara äldre och frivilligarbetare kan ha en preventiv effekt på ensamhet och även bidra till 

förbättrad hälsa genom att senioren är fysiskt, mentalt och socialt aktiv (24). De flesta 

måltidsvänner som deltog i projektet var själva pensionärer och ingick i den målgrupp som 

projektet riktade sig till. Studien undersökte inte deras upplevelse av Projekt Måltidsvän, men 

deras medverkan kan potentiellt vara hälsofrämjande även för deras åldrande.  

 

Studiens fokus ligger på respondenternas upplevelse och de beskrev olika problem kring 

äldres ensamhet, utan att nödvändigtvis nämna att de själva kände sig ensamma. En studie av 

Dahlberg visade att ensamhet som inte var självvald var smärtsam och kännetecknades av 

brist på sammanhang (25). Vidare beskrevs att ensamhet upplevdes som något skamfullt och 

stigmatiserande, särskilt när det inte fanns någon specifik anledning till ensamheten. Stigmat 

kring ensamhet kan vara en anledning till den ambivalens som upplevdes inför att delta i 

projektet, att det tog flera månader innan projektet kom igång samt en orsak till att fler 

personer inte deltagit. Alla respondenter hade ett fysiskt funktionshinder som innebar att de 

behövde hjälp och stöd på olika sätt, bland annat för att komma ut ur hemmet. De kan 

möjligtvis ha kommit över en tröskel där de förlikat sig med att behöva mer hjälp från sin 

omgivning samt givit dem en legitim anledning att söka en frivilliginsats för att delta i sociala 

aktiviteter, till skillnad mot någon som enbart skulle söka sig till projektet med orsaken att 

ensamhet och social isolering blivit ett psykiskt funktionshinder.  

 

Samordnaren ansåg att de inte hade nått ut till de som kände sig ensamma, var isolerade i sina 

hem och förmodligen skulle dra störst nytta av projektet. Svårigheterna kring att locka 

mottagare angavs som projektets största utmaning. För att nå ut till ensamma äldre menade 

Pettigrew et al. att kommunikation och marknadsföring borde rikta sig till äldres anhöriga och 

vänner (24). Det ansågs vara effektivare, än att förvänta sig att den äldre personen proaktivt 

ska initiera social kontakt. Det överensstämmer med samordnarens upplevelse av att anhöriga 

och andra kontakter utgjorde en viktig brygga för att hjälpa den äldre personen att få en social 

kontakt. Det finns också anledning att se över rekryteringsprocessen och undersöka om 

gränsdragningen mellan hjälpare och mottagare kunde göras mindre tydlig. Fokus kunde 

istället vara att par ses och umgås på olika sätt, då samordnaren lyfte att lunchen som aktivitet 

i sig inte var det primära, utan den sociala gemenskapen.  

 

5.1.2 Måltidens förutsättning att agera som brygga för social gemenskap 
 
När respondenterna i studien inte åt tillsammans med andra använde ett par av dem media 

som sällskap under måltiden. Locher et al. fann liknande resultat i sin studie om 
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hemmaboende äldre (26). Flera valde att lyssna på radio eller se på tv under måltiden och 

deltagarna uttryckte att måltiden hade förlorat sin mening när maten åts i ensamhet. 

Mottagarna i Projekt Måltidsvän beskrev bland annat att en trivsam måltid var att äta 

tillsammans med andra. En respondent berättade att hen åt bättre med sällskap. Även om de 

andra respondenterna inte specifikt uttryckte att sällskapet påverkade aptit, fanns det 

anledning att tro att även de åt bättre, då forskning visar att äta tillsammans med andra ökar 

matintaget (12, 13). En studie visade att matkonsumtionen hos äldre ökade med så mycket 

som 60 procent i sällskap med andra (27).  

 

Pettigrew et al. fann att den sociala och kulturella betydelsen av mat och dryck var stor i alla 

åldersgrupper, men framför allt bland den äldre befolkningen (24). Studien visade att 

förberedelse och konsumtion av mat var en viktig del av äldres liv. Därigenom kunde de 

bevara sin hälsa och upprätthålla sociala kontakter med familj och vänner. Författarna menade 

att man bör dra nytta av den sociala ritualen som ätande och drickande innebär för att skapa 

kontakt, då måltiden ger en naturlig och legitim anledning till att umgås. Att träffas 

regelbundet för en fika även korta stunder kan ha stor positiv effekt för den äldres välmående. 

Respondenterna och samordnaren uppgav flera exempel på hur måltiden var en brygga för 

social gemenskap, inte bara med måltidsvännen, men också med familj och vänner. Att ses på 

en fika eller över en middag var en vanlig aktivitet när de träffades. 

 

Five Aspects Meal Model (FAMM) beskriver hur rummet, mötet, produkten, styrsystemet 

och atmosfären påverkar hur vi uppfattar måltiden (28). De sammanvägda faktorerna påverkar 

i vilken grad måltiden accepteras och konsumeras. Upplevelsen startar så fort matgästen går 

in i rummet och faktorer som ljud, ljus, färg och möbler är nyckelfaktorer som kan förklara 

varför samma måltid kan upplevas olika beroende på var den serveras. Respondenterna i 

studien lyfte hur rummets utformning, ljudnivån, matens smak, gemenskap och trevliga 

samtal under måltiden påverkade deras upplevelse av måltiden och var en förutsättning för 

trivsel. En bullrig och stökig miljö eller att det var fel konsistens på maten kunde utgöra ett 

hinder för en trivsam måltid. Funktionsnedsättningar, som nedsatt synförmåga, kunde 

försvåra måltiden. I det fallet kunde måltidsvännen finnas till som ett stöd. I en studie av 

Gibbons et al. åt deltagarna mer i en ombonad miljö med dukar, tygservetter och bra akustik, 

jämfört med en mer avskalad miljö utan detta, trots att de uppgav samma gradering av 

hungerkänsla före måltiden (29).  

 

5.1.3 Samhällsrelevans 
 

Under 1900-talet har medellivslängden i västvärlden ökat med cirka 30 år (30) och den 

förväntade livslängden fortsätter att öka (1). I Sverige finns en demografisk utmaning i och 

med att andelen äldre ökar och idag är cirka 20 procent av befolkningen över 65 år (31). Den 

grupp som ökar mest, procentuellt sätt, är personer som är 80 år eller äldre och om tio år 

beräknas de vara 255 000 fler än idag (1). Det är också den grupp som är mest mottaglig för 

sjukdom och funktionsnedsättning (30). Prevalensen av sjukdom ökar hos den äldre 

befolkningen i och med att de lever längre. En nedsatt näringsstatus, lågt BMI, viktförlust och 

aptitlöshet har alla visat sig vara riskfaktorer för död hos äldre (32). I en japansk studie av 

100-åringar identifierades ett tillgodosett proteinbehov och regelbunden träning som två av 

åtta oberoende faktorer för ett gott åldrande (33). Förlust av muskelmassa och skörhet ökar 

risken för fall och fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig (34). Närmare 1 000 

äldre personer dör varje år på grund av fallolyckor och antalet fallolyckor är högre inom 

åldersgruppen 85 år eller äldre. Samhällets kostnader för fallolyckor inom den specialiserade 

vården och inom kommunernas vård och omsorg var mer än 10 miljarder kronor 2014.  
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Kvarboendeprincipen innebär att samhället ska underlätta för individen att kunna bo kvar i det 

egna hemmet så länge som möjligt genom olika hjälpinsatser (35). Att äldre som kan och vill 

bo kvar hemma gör det, är också en ekonomisk vinst för kommunen, då kostnader för 

äldreomsorg i ordinärt boende2 i genomsnitt är tre gånger lägre jämfört med en plats på ett 

särskilt boende3 (36). Ungefär tolv procent av de över 65 år i Sverige hade år 2018 en låg 

pension, och framförallt ensamstående äldre kvinnor löpte störst risk för en relativt låg 

ekonomisk standard (37). En brittisk studie visade att särskilt äldre män, men även kvinnor 

med låg inkomst, hade en mindre hälsosam kosthållning (38). Fysiska funktionsnedsättningar 

och bristande matlagningskunskap kan ha konsekvenser för äldres matval (39). Att äta en 

balanserad och näringsrik kost blir svårare och med åldern skiftar utbudet till att bestå mer av 

färdigmat och konserver (38). Måltiderna blir mer oregelbundna, orken att laga mat minskar 

och måltiden blir allt mer sällan ett tillfälle för socialt umgänge med stigande ålder (14). En 

partners bortgång med följd att sällskapet under måltiderna försvinner, kan bidra till ökad 

fysisk och känslomässig ohälsa (9).  

 

Projekt Måltidsvän kan vara en av en rad olika hälsofrämjande insatser för att bidra till 

förbättrad näringsstatus hos äldre genom att erbjuda sällskap under måltiden som kan 

stimulera aptiten och tillgodose behov av social gemenskap. Socialstyrelsen lyfter att rätt kost 

och en god måltidsmiljö är viktigt för att förebygga sjukdom och främja livskvalitet hos äldre 

(40). Aptit och att äta bra är starkt kopplat till social interaktion (10, 12). Kommunala 

måltider som serveras på exempelvis dagverksamhet eller träffpunkter har stor potential att 

bidra till ett förbättrat näringsintag för pensionärer med låg pension, som själva kan ha svårt 

att tillreda en varm måltid eller saknar intresset för mat, och kan även stimulera till en ökad 

aptit genom social samvaro (38). Genom att möta äldres näringsmässiga och sociala behov 

kan den offentliga måltiden bidra till att äldre kan leva självständigt längre enligt Sylvie et. al. 

(41). Just socialt stöd kopplat till måltider rankades i studien som den andra viktigaste 

möjliggöraren för att främja hälsosamt ätande hos äldre. Projekt Måltidsvän skulle kunna ingå 

i dessa kommunala måltidsinsatser. Det finns således potentiellt både samhällsekonomiska 

vinster att göra samt vinster för den enskilde individens livskvalitet och välbefinnande. 

Kostnaden för Projekt Måltidsvän var också relativt låg och innefattade till största del 

ersättning för måltidsvännens lunch. Genom att kommuner samarbetar med 

frivilligorganisationer kan ideella krafter tas till vara, vilket är fördelaktigt sett till de 

rekryteringsutmaningar som välfärdssektorn står inför (42). Samverkan med frivilliga för att 

de ska finnas till som socialt stöd skulle även kunna bidra till minskad ensamhet bland äldre.  

 

5.2 Metoddiskussion  
 
Inom kvalitativ forskning bedöms studiens tillförlitlighet genom begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet (20). Studiens trovärdighet bedöms vara god utifrån att de 

respondenter som intervjuats har varit relevanta för syftet. Den kvalitativa intervjuns styrka 

ligger i att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal och en vardaglig situation (22). 

Thomsson menar att en intervjuare med ett öppet och reflekterande sinne i större grad lägger 

märke till nyanser och det outsagda (19). Tolkningar är sällan helt valida men om de är 

noggrant utförda kan forskaren argumentera för att man studerat det som var avsett att studera 

och att tolkningar är giltiga under rådande premisser. Därför har stor vikt lagts vid tolkning 

                                                      
2 Ordinärt boende innebär att en person bor kvar i det egna hemmet och kan få hjälp och stöd vid behov. 
3 Särskilt boende är en boendeform av kollektiv karaktär för exempelvis äldre med stort behov av vård och 

omsorg. 
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och analys av resultat. De intervjuer som hölls i den äldres hem gav personlig information om 

individen i fråga, till skillnad från intervjuerna som gjordes i kommunens lokaler, vilket är ett 

exempel på något som reflekterades över i analysen. En styrka var att studiens genomförande, 

analys och resultat har diskuterades med andra och därmed fått ett vidare perspektiv och fler 

tolkningar än bara mitt eget. Citat användes också för att styrka de tolkningar som gjorts. En 

svaghet var att projektet inte granskades utifrån och att det initialt fanns en positiv inställning 

till projektet, vilket kan innebära konfirmationsbias, det vill säga att man omedvetet selektivt 

uppmärksammar det som bekräftar ens egen uppfattning (18).   

 

Intervjuerna förbereddes genom att intervjuteknik studerades, vilket kan öka studiens 

pålitlighet. Tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer fanns också även om det inte 

innebar expertkunskaper i området. Intervjuguiden var semistrukturerad och fördelar med 

öppna frågor är att de lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. Det öppnar också 

upp för respondentens egen tolkning av frågan (18). Det var en liten studie där enbart tre 

individer som deltagit i Projekt Måltidsvän intervjuades, vilket innebär en metodologisk 

svaghet. Det kan även vara så att de som tackade ja till att medverka i studien är de som var 

positivt inställda till projektet. Eftersom intervjuerna gjordes inom ramen för en 

magisteruppsats så nådde inte intervjuunderlaget mättnad. En styrka var att pilotintervjuer 

utfördes samt att frivilligorganisations samordnare intervjuades, vilket gav ytterligare 

substans och tyngd till övriga intervjuer. Ljudet vid inspelningen under intervjun var god, 

vilket underlättade vid transkriberingen. 

 

Överförbarhet ligger i vilken utsträckning resultateten kan överföras till andra grupper och 

sammanhang (20). Bryman menar att genom att göra ett målinriktat urval som var fallet i 

denna studie, kan inte resultaten generaliseras för hela befolkningen, som vid ett randomiserat 

urval. (18). Eftersom studien hade få deltagare görs inga försök att överföra slutsatser av 

resultatet till liknande grupper eller dra allmängiltiga hypoteser kring äldres upplevelse av 

social interaktion under måltiden. Dock kan resultaten användas som stöd till kommuner som 

planerar att starta upp liknande projekt som Projekt Måltidsvän.  

 

6. Slutsats 
 

Respondenterna i studien ansåg att Projekt Måltidsvän bidrog till att de fick uppleva social 

gemenskap under måltiden. En lyckad matchning var en förutsättning för att relationen skulle 

utvecklas och för att ett socialt utbyte skulle ske. En god måltidsmiljö kunde bidra till en 

positiv måltidsupplevelse genom att lokalen var inbjudande eller att ljudnivån inte för hög. 

Måltidsvännen kunde även finnas till som stöd under måltiden. Eftersom andelen äldre ökar 

är det relevant att på olika sätt skapa arenor som främjar äldres hälsa och näringsintag samt 

möter upp olika sociala behov. Projekt Måltidsvän som kommunal insats kan på så vis bidra 

med social interaktion under måltiden och främja ett friskt åldrande för äldre medborgare i 

kommunen.    
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med 

titeln: Projekt måltidsvän – måltidens sociala betydelse för 

hemmaboende äldre 
 

Jag heter Maria Tladi Granquist och arbetar som utvecklingsledare för mat och måltider i 

Norrköpings kommun. Jag har en kandidatexamen i kostvetenskap och skriver just nu en 

uppsats på avancerad nivå vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. I mitt 

uppdrag som utvecklingsledare ska jag göra en utvärdering av Projekt måltidsvän. 

Utvärderingen kommer också vara en del av min magisteruppsats. 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse äldre personer tillskriver social 

interaktion under måltiden inom Projekt måltidsvän. 

Deltagandet i studien kommer att innebära en intervju som beräknas ta ca 45-60 minuter 

där jag kommer att ställa frågor till dig om din upplevelse av att vara med i Projekt 

måltidsvän. Ljudupptagning kommer ske under intervjun. Det vore värdefullt om du vill 

träffa mig och berätta om dina upplevelser av projektet.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer 

oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. De insamlade 

uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 

Umeå universitets studieregister. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att 

enskilda personers svar inte går att identifiera.  

Anmäl ditt intresse att medverka i studien till Lisa Larnemark Schultzberg, 

frivilligsamordnare på Frivilligcentralen, tel 011-15 18 34. Anmälan görs senast måndag 

den 4 mars. Jag kommer därefter att ta kontakt med dig via telefon för att bestämma tid 

och plats för genomförande av intervjun. 

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta mig som student 

på följande e-postadress: Maria Tladi Granquist matl0001@student.umu.se samt handledare 

Sandra Einarsson, Universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap, 
sandra.einarsson@umu.se  

Vänliga hälsningar 

Maria Tladi Granquist 

Utvecklingsledare 

Vård- och omsorgskontoret 

Norrköpings kommun 

 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se.

mailto:matl0001@student.umu.se
http://www.umu.se/kost
mailto:sandra.einarsson@umu.se
mailto:pulo@umu.se
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Intervjuguide   

 
Projekt måltidsvän 

 

Hur gick tankarna hos dig när du först fick information om Projekt måltidsvän? 

 Vad väckte nyfikenhet?  

 Fanns det något motstånd? 

Innan första lunchen fick du träffa din tilltänkta måltidsvän. Beskriv din känsla kring 

matchningen? 

 

Tanken med Projekt måltidsvän har varit att umgås över en måltid. Har det känts naturligt 

att träffas på det viset eller hade du velat inleda relationen på något annat vis? 

 

Du och din måltidsvän får välja om ni vill laga en måltid tillsammans eller köpa mat och 

äta i hemmet eller på restaurang/träffpunkt. Hur har ni gjort? 

 Beskriv varför ni valde att göra så? Hur kom ni fram till det? 

 Hur kommer det sig att ni valt just den platsen? 

 Varför valde ni att inte t ex laga mat eller att gå på restaurang?  

 

Följdfråga om personen valt att laga mat tillsammans med sin måltidsvän: 

 Beskriv din upplevelse av laga mat tillsammans med måltidsvännen 

 

Följdfråga om personen ätit på träffpunkt: 

 Beskriv din upplevelse av att äta på träffpunkten tillsammans med måltidsvännen 

 Brukar du spendera tid och/eller äta på träffpunkten i övrigt? Om ja, varför känns 

det viktigt? Om nej, hur kommer det sig? 

 Har det lett till andra sociala kontakter med andra besökare på träffpunkten? 

Utveckla 

Hur har det varit att träffa måltidsvännen? Vad tar du med dig?  

 Syftet med Projekt måltidsvän har varit att möjliggöra sociala relationer och 

stimulera till en ökad aptit. Hur ser du att Projekt måltidsvän nått upp till detta 

syfte?  

Vad skulle du säga till en person som funderar att vara med i Projekt måltidsvän? 

 

Övergång; nu skulle jag vilja veta lite mer om dig och din vardag… 

 

Hemmaförhållanden 

 

Bor du själv eller med en partner? 

 Har du barn eller barnbarn?  

Hur intar du oftast din måltid? I sällskap med andra eller själv? 

 Radio/tv som sällskap? 

Hur ser måltiderna ut för dig en vanlig dag?  

 Har du hemtjänst idag? Har du matdistribution eller ordnar du måltiderna på något 

annat vis?  
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 Vad är viktigt för dig när du ska äta och tillreda måltider? Att det ska gå snabbt att 

laga, tillreda, smak, pengar, etc. 

Maten och måltidsmiljön 

Hur skulle du beskriva en trivsam måltid? 

 Hur skulle du beskriva vikten av att matens smak och doft för att måltiden ska 

upplevas som trivsam? 

 Vilken betydelse tillskriver du att ha någon att äta tillsammans med? Är det viktigt 

att ha någon att prata med under måltiden?  Hur föredrar du att äta? 

 Hur är din aptit när du äter i sällskap jämfört med när du äter själv?  

 Hur ofta äter du i sällskap med andra?  

 Att måltiden upplevs som trivsam, är det något du strävar efter vid alla dina 

måltider? Utveckla 

 Hur har det du lyfter kring vad som är en trivsam måltid kunnat mötas med 

Projektet måltidsvän? 

 

Finns det några hinder eller något som upplevs som svårt som påverkar måltiden? Om ja, 

kan du beskriva på vilket sett? 

 På vilket sätt kan du tackla dessa hinder?  

Med måltidsmiljö menas bl.a. hur lokalen är utformad, ljud- och ljussättningen, om maten 

ser god ut och doftar gott, om det är tyst eller mycket liv och rörelse i lokalen, dukningen, 

etc. Kan du beskriva vad måltidsmiljön har för betydelse för dig och hur den påverkar hur 

du upplever måltiden? 

 Du nämnde att …. är viktigt. Skulle du kunna utveckla varför? 

 Påverkar måltidsmiljön ditt val av plats för intag av måltiden t ex om du ska gå ut 

och äta? 

 När/om du äter ensam, är måltidsmiljön något du tänker på? 

 Hur påverkas du av en bullrig/stökig miljö? 

 Hur har måltidsmiljön betydelse för samtalet? Ser du någon skillnad på om 

måltiden intas i hemmet eller på restaurang? 

 Hur har det du lyfter kring vikten av en god måltidsmiljö kunnat mötas med 

Projektet måltidsvän? 

 

Vad betyder måltiden för dig?   

 Ser du det som ett sätt att mätta hunger, få i sig näring eller handlar det om att 

umgås med andra?  

 Hur ser du att den betydelsen har blivit tillgodosedd under Projekt måltidsvän? 

Nu kommer vi till sista frågan… 

Har dina måltider förändrats genom livet? 

 Hur?  

 Varför?  

 Är det något du hade då som du saknar nu? 

 

Är det något som jag har missat att fråga dig om eller är det något du vill tillägga när det 

gäller mat, måltider eller projektet? 

 

Tacka deltagaren för medverkan.
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Intervjuguide samordnare 

 

Kan du kort beskriva vad ni är för typ av verksamhet? 

 

Vilka är det som vänder sig till er? Vad anger de är orsaken till att de kontaktar er? 

 

Kan du beskriva din roll som samordnare på Frivilligcentralen och vad du har för koppling 

till Projekt Måltidsvän?  

 

Vad var din tanke när du först fick höra om projektet?  

 

Kan du beskriva vad ni gjort för att rekrytera måltidsvänner? Finns det någon 

selektionsprocess?  

 

Vad är din upplevelse kring rekryteringen? Kan du beskriva hur rekryteringsprocessen går 

till? 

 

Kan du beskriva vad ni gjort för att hitta mottagare i projektet?  

 

Enligt din upplevelse, varför har man valt att söka sig till projektet, antingen som 

måltidsvän eller som äldre?  

 

Hur upplever du att intresset har varit för projektet? Varför tror du att det har varit (si eller 

så)? 

 

Målgruppen för projektet är personer som är 67 år eller äldre som bor i denna kommun 

och som bor i ordinärt boende. Vad tänker du om att nå ut till denna målgrupp?  

 

Hur många par har ni matchat ihop? Hur går matchningen till?  

 

Vad är det för ålder på måltidsvännerna respektive de äldre?  

 

Var träffas måltidsvänsparen? 

 

Vilken kontakt har du med måltidsvännerna? Med mottagarna?  

 

Kan du berätta om din upplevelse kring hur du tror att mottagarna upplever Projekt 

Måltidsvän och kontakten med sin måltidsvän? 

 

Kan du berätta om din upplevelse kring hur du tror att måltidsvännen upplever projektet 

och kontakten mottagaren? 

 

Är det någon relation/matchning där man behövt hitta en ny måltidsvän eller mottagare? 

Om ja, varför? 

 

Kan du berätta om vilka framgångar ni haft i projektet?  

 

Vilka vinster tänker du finns med projektet?  

 

Kan du berätta om ni upplevt några hinder eller något som är svårt? Hur har du/ni hanterat 

det?  
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Är det något du tänker att man skulle kunna göra annorlunda? Vad/varför? 

 

Om  en annan kommun skulle vilja starta ett sådant här projekt, vilka råd skulle du ge 

dem?  

 

Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga kring projektet och din roll i projektet?
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Meningsbärande enhet Kondensering Koder Kategorier 

Det kom ett brev, tror att det var förra året 

någon gång och jag läste det och att någon 

kunde komma hem till dig och laga mat eller 

att man kunde gå ut och äta om man ville 

det. Jag tänkte det här är ingenting för mig 

och slängde undan brevet. Nej jag vet inte, 

jag fick någon konstig känsla där att, nej jag 

tycker inte alls att det är tråkigt att sitta 

ensam och äta eller att laga mat, så jag 

tänkte att det där är nog ingenting för mig. 

 

Brev med information att någon 

kunde komma hem till dig, laga 

mat eller att man kunde gå ut 

och äta om man ville det. Jag 

slängde undan brevet då jag fick 

en konstig känsla. Jag tycker inte 

att det är tråkigt att äta ensam 

eller att laga mat. Därför tänkte 

jag att det är ingenting för mig.  

 

Negativ känsla om projekt 

måltidsvän utifrån skriftlig 

information. 

 

Tillfredställelse att laga 

maten själv. 

 

Ville ej delta utifrån skriftlig 

information. 

Ambivalens och nyfikenhet 

inför projektet 

  

Förra veckan var vi på God vän och åt mat, 

och så bjöd jag hen för att hen är så trevlig 

så. Så det är inget som jag måste göra för 

hen får ju sin måltid betald… men jag ville 

bjuda hen för att hen är så trevlig. 

 

Vi var ute på restaurang och jag 

bjöd hen på mat, fast jag inte 

behöver, för att hen är så trevlig. 

Perfect match Vikten av en lyckad 

matchning 

Vi ska inte träffas mer. Hen är student och 

har mycket att göra. Det sa hen när vi 

träffades första gången, att hen pluggar. Hen 

är ung. 

 

Inte träffas mer då mer då hen är 

student och inte hinner. 

Misslyckad matchning 

Avbruten kontakt 

Vikten av en lyckad 

matchning 

Jag tycker att det är mycket trevligare att gå 

ut och äta. Det tycker jag. Jag är så mycket 

hemma ändå, så jag tycker att det är trevligt 

att komma ut och äta. 

 

Trevligt att gå ut och äta. Det är 

skönt att komma ut ur hemmet. 

Trevligt att äta ute på 

restaurang.  

 

Är hemma mycket 

Vikten av social gemenskap 
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En trivsam måltid kan ju vara på många 

olika sätt. Det kan ju vara tillsammans med 

en vän, det kan ju vara väldigt trivsamt. 

Eller om jag lagat något jag längtat efter. Ja 

då är ju det trivsamt. Lugn och ro och inte 

behöva stressa i sig maten. När man 

arbetade fick man alltid springa med en 

macka i handen halva dagen. Så det är så 

skönt att slippa stressa. 

 

Trivsam måltid kan vara på 

många olika sätt – att äta 

tillsammans med en vän, äta 

något jag längtat eller i lugn och 

ro. Mindre stress vid måltiden 

som pensionär 

Social gemenskap 

 

Njutningsfulla måltider 

 

Eftersträvar en lugn 

måltidsmiljö 

Förutsättningar för trivsel 

under måltiden 

Men jag ser den inte längre. Jag kan inte se 

min mat på tallriken. Nej men jag har dragit 

mig för det liksom, när jag beställer har gjort 

förut, inte numera. Har jag gått med min 

måltidsvän, då har jag beställt sådan 

fiskgryta, som man kan äta med sked sådär. 

 

Ser inte maten på tallriken. 

Dragit sig för att äta ute förr men 

inte nu längre. Under lunch med 

måltidsvän har mat som kan ätas 

med sked beställts.  

Ätsvårigheter p.g.a. 

funktionsnedsättning 

Behov av stöd och hjälp 

under måltiden 

Jag åt rostbiff men satte det i halsen så det 

vågar jag inte äta längre. Men jag äter 

grillspett istället. 

 

Vågar inte äta rostbiff längre, 

istället äts grillspett. 

Ätsvårigheter p.g.a. 

funktionsnedsättning 

Behov av stöd och hjälp 

under måltiden 
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Samtycke i intervju 

Jag har muntligt och skriftligt informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

................................................ 

Underskrift 

 

................................................ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


