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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Vi människor blir allt äldre och andelen äldre personer ökar i snabb takt, 

detta kan leda till att det i framtiden kan komma att bli svårt för de äldre att få tillräcklig 

vård. När man blir äldre kan vardagliga sysslor ibland bli svåra att hantera vilket kan 

påverka livsmedelsval och matberedning, och i förlängningen näringsintag och hälsa. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka attityder till och val av livsmedelsprodukter 

bland personer över 55 år och vilka slags problem det finns vid val av och tillagning av 

mat. 

 
Metod: Data har samlats in genom en enkätundersökning. Personer över 55 år var de som 

tillfrågades, urvalet skedde genom snöbollsmetoden. Av de 60 personer som tillfrågades att 

delta i studien var det 50 som deltog. 

 

Resultat: Studien visade bland annat att deltagarna ville äta mat som var bra för hälsan men 

att hälften av respondenterna ändå var överviktiga och ingen av dem var underviktiga. De 

hade en positiv syn på nya livsmedelsprodukter och skulle inte ha något emot att prova 

dem. De flesta valde att laga maten från grunden.  Deltagarna ansåg även att märkningen 

av livsmedelsprodukterna när det gäller innehåll och pris var otydliga. 
 

Slutsats: De allra flesta ville vara hälsosamma vid val av livsmedel och matintag men 

det kunde finnas en viss okunskap kring hur det kunde uppnås. Många ansåg att 

informationen på och om livsmedelsprodukterna var dålig eller otydlig. Det var mycket 

positivt att deltagarna ville vara hälsosamma och att de allra flesta var positivt inställda 

till nya produkter. Detta skulle underlättas om det kom nya anpassade och hälsosamma 

livsmedelsprodukter. Studiens resultat kan ge livsmedelsindustrin den kunskap som 

behövs för att skapa nya produkter och för att förstå vad denna åldersgrupp har för 

attityder till mat. 

 

Nyckelord: Äldre, matvanor, Sverige, Europa 



 

 

Abstract 
 

Background: People are getting older and the proportion of elderly people is increasing 

at a rapid pace, this may lead to difficulties for them to get adequate care in the future. 

As you get older, everyday tasks sometimes become difficult to manage, which can 

affect food choices and food preparation, and by extension, nutrition and health. 

 

Purpose: The study aims to examine attitudes to and choice of food products amongst 

people that are older than 55 years and what kind of problems there can be when 

choosing and cooking food. 

 

Method: Data was obtained through a questionnaire which was distributed to 60 

persons using the so called snowball method. It was answered by 50 participants. 

 

Results: The results of this study showed that most of the respondents wanted to eat 

food that is good for their health, but half of the respondents were overweight, and none 

of them were underweight. The participants had a positive approach to new products 

and would not mind trying them.  Most people chose to cook from scratch. Most 

participants believed that the labels of the products in terms of the content and price 

were unclear. 

 

Conclusion: Most people wanted to be healthy, but there were some ignorance how 

they could achieve that. That might be due to poor or unclear information on food 

products. It's positive that the participants wanted to be healthy and that the majority 

were positive towards new products, which is good if new products that are tailored and 

healthy would come out on the market. The results of this study can give the food 

industry useful information so they can produce new products that attracts this age-

group. 

 

Key words: elderly, food habits, Sweden, Europe 
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1. Bakgrund 

Enligt FN (Förenta Nationerna) lever vi människor allt längre och andelen äldre 

personer i befolkningen ökar i snabb takt (1). I rapporten uppskattar man att den 

europeiska befolkningen kommer att bestå av nästan 35 % personer som är 60 år eller 

äldre, år 2050, jämfört med 22 % år 2009. När man åldras förändras kroppen, 

basalomsättningen minskar och även den genomsnittliga fysiska aktiviteten minskar, 

detta varierar dock mycket mellan olika individer (2). Näringsbrist och undernäring är 

inte ovanligt bland det allra äldsta och bland äldre personer vilka lider av sjukdom eller 

handikapp som kan påverka deras matsituation som till exempel att ge dålig aptit. En 

tidigare svensk undersökning har visat att 16 % av de äldre befann sig i riskzonen för 

undernäring (3). Medelvärdet för BMI var signifikant lägre hos de personer som hade 

risk för undernäring än de personer som var välnärda. De personer som löpte mer risk 

för undernäring upplevde i högre grad att deras minne påverkade deras ADL-status 

(Aktivitet i det dagliga livet). Att bo ensam i eget boende innebar en större risk för att 

drabbas av undernäring än för de som är sambo. Även hälsorelaterade faktorer så som 

sjukhusvistelse, sjukdom, försämrat minne och matsituationen som till exempel 

levererad, färdiggjord mat visade sig ha betydelse för risken att drabbas av undernäring. 

Livsstilen påverkar till viss del vårt åldrande (4). De avgörande faktorerna är mat och 

fysisk aktivitet. Många äldre personer vet att det är viktigt att äta nyttigt för att hålla sig 

så frisk som möjligt, men en svårighet är att veta vilka man ska lyssna på om vad som är 

nyttigt (5). En del upplevde att råden om vad man ska äta och inte äta ändras från en dag 

till en annan och detta skapar en osäkerhet. De officiella råden förändras dock inte så 

ofta, men det kan upplevas så på grund av massmedia. I studien framkom att istället för 

att lyssna på experter valde de flesta deltagarna, som var i åldrarna 65-98 år, att lyssna 

på sin egen kropp och trodde mer på sina egna idéer om vad som är hälsosamt.  

En näringsrik kost är en viktig faktor till att behålla en bra hälsa och förebygga 

sjukdomar, både för de yngre och äldre (2). När man blir äldre sker det både fysiska och 

psykiska förändringar i kroppen som till exempel värk och försämrat minne (6). Detta 

kan påverka matlagningen och göra den svår att klara av som förut. Därför är det viktigt 

att studera på vilka sätt det är svårt med matlagning hemma, och på så sätt se vad det 

kan finnas för underlättande lösningar för att välja bra mat som är lätt att laga. 

 

 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka attityder till och val av livsmedelsprodukter bland 

personer över 55 år och vilka slags problem det finns vid val av och tillagning av mat. 

 

  

3. Metod 
Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie och är en del i ett europeiskt 

projekt som kallas BIO LIFE. Enkäten (Bilaga 1) togs fram i en engelsk version inom 

BIO LIFE och översattes, av författaren till denna studie, till svenska i samband med 

denna undersökning. Enkäten består av 27 frågor som behandlar bland annat 

bakgrundsfrågor så som ålder, kön och utbildning samt frågor om matvanor och 

inställning till livsmedelsprodukter. 
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3.1 Urval 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var personer som var 55 år eller äldre, både 

kvinnor och män. Den metod som använts för rekrytering av data var snöbollsmetoden, 

vilket innebär att man söker upp personer som har kunskap om ämnet och genom dem 

söker man vidare efter personer som också kan ha kunskap inom området. I denna 

studie kontaktades hemtjänsten i Umeå, där både anställda och brukare fick delta i 

studien, varav 7 personer valde att delta. Dessutom rekryterades 21 informanter via en 

kyrkoförsamling. Personer som hade svarat på enkäten, lämnade vidare enkäter till 

personer som de kände som uppfyllde kriterierna och kunde delta i undersökningen, 

vilket resulterade i ytterligare 22 personer. Syftet med denna urvalsstrategi var att 

rekrytera både friska personer och de som är i behov av viss vård genom att dela ut 

enkäten till personer som fortfarande bodde hemma och inte behövde någon hjälp och 

personer som till exempel hade hemtjänst som hjälpte dem med vissa saker i vardagen. 

Totalt tillfrågades 60 personer om att delta i undersökningen varav 50 personer deltog. 

Alla som deltog bodde inom Västerbottens län. Det var en del interna bortfall på några 

av enkätfrågorna. Störst bortfall gäller frågan om vikt och längd, där en deltagare tyckte 

att det var för personliga uppgifter, vilket denna person hade skrivit i enkäten under 

punkt 20. Två personer hoppade över både vikt och längd och en person nämnde ingen 

vikt. Den andra frågan med internt bortfall gäller frågan om vilka slags produkter de 

använder vid matlagning, halv/helfabrikat eller om de lagade maten från grunden (en 

person). En person svarade inte på frågan om hur många som bor i hushållet och en 

person på frågan om vilken smak på maträtter som föredras. 
 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Enkäterna delades ut personligen av författaren eller genom personer som kände till 

någon/några personer som skulle kunna delta i undersökningen. Insamling av enkäterna 

gjordes antingen av författaren eller genom att deltagarna skickade enkäterna till 

författarens adress. Datainsamlingen genomfördes under ca två veckor. 

 

 

3.3 Databearbetning/Analys 
De data som samlades in matades in i SPSS, version 18.0 och genom SPSS gjordes 

Chi2-test, Fisher exact test och t-test. Signifikansnivån i denna studie ligger på 95 

procent. Fisher exact test användes för att få fram svar på om det fanns någon 

signifikant skillnad beroende på bostadsort vad gäller vilken inställning man har till nya 

livsmedelsprodukter och även om det fanns någon signifikant skillnad mellan om man 

hade studerat på universitet eller inte och vad gäller inställning på nya produkter. T-test 

användes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan kön vad gäller 

inställning till nya livsmedel och även skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 

BMI. 

 

 

3.4 Etiska aspekter 
Med enkäten medföljde ett följebrev (bilaga 2). I följebrevet beskrevs bland annat 

studiens syfte och vilka enkäten riktade sig till. Det stod även att deltagandet var 

frivilligt och att alla svar behandlades anonymt. 
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4. Resultat 
I studien deltog fler kvinnor än män (Tabell 1). Majoriteten av deltagarna var mellan 55-

65 år. Respondenternas BMI var i genomsnitt 25, ungefär hälften var normalviktiga och 

något fler överviktiga. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor när 

det gällde BMI (p=0,412). De flesta, 38 % (n=19), bodde i en by, 30 % (n=15) bodde i 

en liten stad under 50 000 invånare och resterande 30 % bodde i en stad under 500 000 

invånare (2 % svarade inte på frågan). De flesta bodde tillsammans med sin 

man/fru/sambo (n=36) medan de andra bodde själv (n=8) och en person bodde 

tillsammans med ett eller flera barn. 

 

Tabell 1: Deltagarnas kön, ålder, utbildning, inkomst samt BMI. Västerbotten hösten 

2011.  

Kön (antal)  

Kvinnor 33  

Män 17  

  

Ålder (antal)  

55-65 år 27 

66-75 år 14  

76-85 år 0 

Över 85 9 

  

Utbildning  (antal)  

Grundskola 10  

Gymnasium 28  

Universitet/högskola 9  

Annat 3  

  

Inkomst efter skatt (antal)  

Under  15000 kr/månad 20  

15000/16000 kr/månad 7  

Över 16000 kr/månad 23  

  

BMI* (kg/m
2
) (antal)  

BMI, medelvärde (SD**) 24,8 (5,51) 

  

BMI <18.5 (underviktig) 0  

BMI 18.5-24.9 (normal vikt) 21  

BMI >24.9 (överviktig) 25  

*Body Mass Index  ** Standardavvikelse 

 
 
4.1 Inställning till nya produkter 
En större andel av respondenterna 68 % (n=36) var positivt inställda till nya produkter 

och skulle gärna prova dem, 32 % (n=14) var mer tveksamt inställda mot dem men 

accepterade ändå nya produkter. Det var ingen signifikant skillnad mellan könen vad 
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gäller inställning till nya livsmedelsprodukter (p=0,778). Inställningen till nya produkter 

skilde sig inte signifikant beroende på om man bodde i en by, liten eller medelstor stad 

(p=165). När det gällde inställningen till produkter som rekommenderas till en viss 

grupp av personer (till exempel äldre personer) var det fler personer som inte tyckte att 

det var en bra ide, 64 % (n=32) av deltagarna. Det var 30 % (n=15) som svarade att det 

kanske var en bra idé medan det endast var 6 % (n=3) som tyckte att det var självklart 

att det var en bra idé att rekommendera produkter för en viss grupp eller vissa grupper. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan om man hade studerat på universitet eller 

inte och vilken inställning de hade till nya produkter (p=0,161). 

 

 

4.2 Produkter och deras märkning 
Det allra viktigaste vid inhandling av livsmedelsprodukter var kvaliteten, var produkten 

är tillverkad och smaken (Figur 1). Priset och hur pass hälsosam produkten var hade 

även en ganska stor inverkan på valet av produkt. Däremot hade inte till exempel 

utseende på produkten så stor betydelse. 

 

 

Figur 1. Faktorer som är viktigast vid inhandling och val av livsmedelsprodukter (data 

presenteras som antal av personer över 55 år, 50 personer i Västerbottens län 2011). 

 

De flesta respondenter markerade att de ibland (72 %, n=36) påverkades av den 

information som finns på etiketten och det var färre personer som inte påverkades alls 

av informationen på etiketten (24 %, n=12). Det var endast 4 % (n=2) som alltid 

påverkades av informationen. Hälften av respondenterna tyckte att produkterna var 

märkta med tillräcklig information (50 %, n=25) och resten hade svarat att de inte visste 

eller att informationen inte var tillräcklig (50 %, n=25). Mest uppmärksamhet på 

etiketten fick först produktens ursprung (72 %, n=36), produktens sammansättning eller 

innehållsförteckning (72 %, n=36) och sen hur pass naturliga ingredienserna var (42 %, 

n=21). Därefter kom hälsofrämjande egenskaperna med 24 % (n=12) och kaloriinnehåll 
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med 20 %. En fråga handlade om vad respondenterna tycker om idén att märka 

produkter som rekommenderades för en viss grupp av personer till exempel äldre. De 

flesta tyckte att det inte var någon god idé (64 %, n=32) medan 36 % (n=18) tyckte att 

det var en bra idé. 

 

 

4.3 Påverkande faktorer och svårigheter vid val, beredning och inköp av 
mat 
När det gäller inställningen till mat så tyckte de flesta att de äter det som är bra för 

hälsan, nästan lika många angav att de äter vad deras familj eller vänner äter (Tabell 2). 

Därefter noterades att deltagarna äter det de tycker om. Antalet som inte brydde sig om 

vad de åt var litet 4 % (n=2) eftersom det var 64 % (n=32) som angav att de bryr sig om 

vad de åt. När det gäller matens pris så var det fler som inte valde mat utifrån priset, än 

de som gjorde det. 

 

Tabell 2. Faktorer som påverkar valet av mat (data presenteras som antal (procent)) hos 

personer över 55 år, 50 personer i Västerbottens län 2011. 

 Instämmer/ 

Instämmer helt 

Kan inte ta 

ställning 

Instämmer inte/instämmer 

inte alls 

Jag bryr mig 

inte om vad jag 

äter 

2 (4 %) 16 (32 %) 32 (64 %) 

Jag äter bara 

det jag tycker 

om 

27 (54 %) 11 (22 %) 12 (24 %) 

Jag äter det min 

familj/vänner 

äter 

34 (68 %) 11 (22 %) 5 (10 %) 

Jag äter det min 

doktor 

rekommenderar 

5 (10 %) 40 (80 %) 5 (10 %) 

Jag äter det min 

dietist 

rekommenderar 

5 (10 %) 38 (76 %) 7 (14 %) 

Jag äter det 

som är bra för 

hälsan 

36 (78 %) 13 (26 %) 1 (2 %) 

Jag äter det 

som är billigt 

11 (22 %) 21 (42 %) 18 (36 %) 

 

 

De allra flesta hade inte några problem med matlagningen (94 %, n=47). Bland de 

problem som rapporterades var svårigheter att öppna förpackningar den vanligaste (10 

%, n=5) följt av brist på tydlig information på livsmedelsförpackningar om hur man 

bereder maten, och att det var för stora portioner i livsmedelsförpackningarna (4 %, 

n=2). Det var fler personer som föredrog större livsmedelsförpackningar och att då köpa 

dem mer sällan jämfört med att köpa mindre förpackningar men oftare. Av dem som 

svarade var det 48 % (n=24) som lagade mat själv varje dag och 24 % (n=12) som själv 
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lagade då och då. 28 % (n=14) lagade maten tillsammans med familjemedlemmar. De 

tre vanligaste problemen när respondenterna skulle gå och handla var allt för höga priser 

(20 %, n=10), dålig eller otydlig märkning och prismärkning av varorna och att 

avståndet till butiken var långt eller att det var svårt att ta sig dit. Kunskap om kost och 

hälsa har de främst fått genom vänner, därefter via TV och i tredje hand via dags- och 

kvällstidningar. Dessa ”kunskapskanaler” påverkade respondenternas val av livsmedel. 

 

 

4.4 Användning och tillagning av produkter samt vad som smakar bäst 
Antal personer som åt mellanmål var 44 % (n=22), som inte åt mellanmål 38 % (n=19) 

och som åt mellanmål ibland 18 % (n=9). De mest populära mellanmålen var frukt (68 

%, n=34), smörgås (48 %, n=24) och fikabröd (32 %, n=16) (till exempel bullar, kakor). 

Därefter kom grönsaker (16 %, n=8), nötter (10 %, n=5) och mejeriprodukter (8 %, 

n=4). Sist bland de populäraste mellanmålen angavs torkad frukt, godis och 

charkuteriprodukter som alla bestod av 2 % (n=1). Det var 6 % (n=3) som hade valt 

”annat” och som exempel kaffe. När det gällde att äta ute var det 30 % (n=15) som åt 

ute några gånger per månad, 26 % (n=13) som åt ute några gånger i veckan och 12 % 

(n=6) som åt ute flera gånger i veckan. Den smak som de allra flesta föredrog var 

kryddigt (76 %, n=38). I fallande ordning angavs sedan salt (12 %, n=6), inte allt för 

intensiva smaker (8 %, n=4) och till sist sött (2 %, n=1). 

 

Enligt Figur 2 var det vanligast att man dagligen eller flera gånger i veckan lagade 

maten från grunden, medan hel- och halvfabrikat inte användes mycket i den dagliga 

matlagningen. Flest personer använde helfabrikat en gång per månad eller mindre. 

Halvfabrikat användes oftast flera gånger i månaden. De vanligaste 

tillagningsmetoderna var att steka (94 %, n=47) och att koka (92 %, n=46), sedan kom 

att grilla (36 %, n=18), mikrovågsugn (34 %, n=17) och baka (30 %, n=15).  
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Figur 2. Personer över 55 år och deras användning av helfabrikat, halvfabrikat och mat 

tillagad från grunden. (antal individer av 50 personer i Västerbottens län, höstterminen 

2011). 

 

 

5. Diskussion 
 

 

5.1 Metoddiskussion 

Urvalet till denna studie var både kvinnor och män över 55 år, totalt 50 deltagare. Det 

var få deltagare vilket också gör det svårare att se signifikanta skillnader, vilket kan 

innebära att resultaten eventuellt blir missvisande. Urvalet kan inte med säkerhet 

generaliseras till att gälla för hela Sverige, eftersom ingen av respondenterna angav att 

de bodde i en stad över 500.000 innevånare. Det var många glesbygdsbor vilket kan 

göra att det kan bli missvisande för att glesbygdsbor har mindre utbud av restauranger 

och stora livsmedelsbutiker. 

 

Antalet kvinnor var fler än antalet män vilket kan göra det svårare att se signifikanta 

skillnader mellan könen. I en studie som syftar till att studera skillnader mellan könen 

kan det vara ett bättre alternativ att fråga lika många kvinnor som män, 25 av vardera, 

för att lättare se signifikanta skillnader och lättare kunna jämföra de två grupperna. 

 

Att ingen pilotstudie gjordes för att prova enkätens frågor kan ha lett till att frågor har 

blivit missförstådda eller obesvarade om respondenterna inte förstått frågan så som den 



 

12 

 

är tänkt. Det finns misstankar om att så kan vara fallet då några deltagare inte ville svara 

på frågan om deras vikt och längd eftersom de tyckte att det var för personligt, fastän 

det stod i följebrevet att alla svar var anonyma. Det kan även vara så att de missat att 

svara på frågan.  

 

Valet av en enkät och en kvantitativ metod fungerade väl. Studien skulle göras i flera 

olika länder med samma enkät överallt. Enkäten är framtagen genom ett projekt (BIO 

LIFE). Det vill säga, enkäten var redan en färdigställd, och frågorna kunde inte påverkas 

av författaren till denna undersökning. Enkäten översattes från engelska, och därigenom 

finns risken att någon/några av frågorna missförståtts eller blivit felaktigt översatta. En 

fördel jämfört med till exempel intervjuer är att det var lätt att nå ut till många personer 

och att frågorna var tämligen allmänt hållna vad gäller kost och matvanor för personer 

över 55 år. Undersökningen har en författare, vilket ledde till svårigheter att få tiden att 

räcka till att både lämna ut enkäter och att sammanställa all data.  

 

En svårighet med enkäter är att respondenter inte alltid svarar sanningsenligt, utan att de 

istället anger det svar de skulle vilja var sant vilket kan leda till ”bättre” resultat, svaren 

kan alltså vara felvisande. Följebrevet kan ha varit för långt så att alla inte orkade läsa 

igenom det och därmed inte förstod att det var anonymt. Detta kan vara en orsak till 

varför vissa inte svarade på vissa frågor och tyckte att vissa av frågorna var för privata. 

Några av respondenterna kanske inte ägde en våg eller kunde mäta hur långa de var. På 

vissa frågor i enkäten var det väldigt många svarsalternativ, och en av respondenterna i 

enkäten ansåg att det kunde bli svårt att få fram bra svar och att det var jobbigt att läsa 

igenom allt. Till följd av detta hoppade respondenterna över frågor alternativt kryssade i 

ett av alternativen utan att vara noga med att det var det rätta. Enkäterna delades ut och 

deltagarna fick ta med dem hem för att besvara enkäten i lugn och ro för att eliminera 

stress och främja noggrannhet.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 
 
5.2.1 Hälsa och inställning till mat 
En näringsrik kost är en viktig faktor till att behålla en bra hälsa och förebygga 

sjukdomar, både för de yngre och äldre (6). Ett positivt resultat i denna studie var att de 

flesta ansåg att de åt det som är bra för hälsan. Det var många som tänkte på hälsan och 

det var fler som åt dyrare mat än billig vilket kan betyda att de inte bryr sig lika mycket 

om priset som de gör om produktens innehåll. Trots detta var det ändå en större del av 

alla deltagare som var överviktiga än normalviktiga. Det kan betyda att de som svarat på 

enkäten har svarat som de skulle vilja att det var, istället för hur det faktiskt var. 

Resultaten överensstämmer med tidigare resultat där genomsnitts-BMI hos äldre mellan 

55-64 år var på 26,5 och 26,3 hos dem mellan 65-79 år (10). Ett BMI över 25 räknas 

som övervikt, vilket de alltså överstiger. Respondenterna hade lika fullt viss kunskap 

om vad som är nyttigt respektive onyttigt men de agerade inte i enlighet med sin 

kunskap.  

 

En tidigare studie visades att många faktorer spelar in på vilka val man gör så som 

bland annat kunskap om mat, deras aptit och avstånd till affärer (9). Dock har det visats 
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att det är bra att ha ett högre BMI i en ålder över 70 år. Man fann i en studie att ett BMI 

mellan 25-27 kopplas med lägst dödlighet hos kvinnor och BMI mellan 27-29 hos 

männen (8). I Sverige är det beräknat att cirka en tiondel av befolkningen mellan 70 och 

80 år ligger i riskzonen för undernäring (2). Nästan en fjärdedel (n=11) av deltagarna 

valde att köpa mat som är billig, då de kanske anser att de inte har råd att köpa de 

nyttigare eller bättre alternativen. Antagandet stämmer inte alltid då nyttig mat och 

livsmedel i många fall är mycket bättre val som kan leda till att man spenderar mindre 

pengar på mat (11). Upp till 5600 kr per år kan sparas genom att äta så kallad 

S.M.A.R.T mat, vilket bland annat innebär att man äter mer vegetabiliska livsmedel 

med kortare transportsträckor och mindre tomma kalorier. Vad kan det vara som gör att 

de flesta vill vara hälsosamma eller äta hälsosamt men att det ändå var flest som var 

överviktiga? Det kan ha att göra med kunskap. I en annan studie visades det att 

deltagarna lyssnade främst på sina egna kroppar i stället för att lyssna på nya rön om 

mat och vad som är nyttigt eftersom upplevelsen var att detta kunde ändras från en dag 

till en annan, vilket skapade en viss osäkerhet (5). Det kan vara svårt att veta vad som är 

bra och hälsosamt vilket i sin tur kan leda till mindre bra val av produkter.   

 

 
5.2.2 Svårigheter/problem 
Många i undersökningen hade inte några problem vid matlagningen, vilket kanske kan 

bero på att det var flest personer som var i den yngre åldersgruppen 55-65 år. De tre 

största problemen när respondenterna ska göra sina matinköp var alltför höga priser, 

dålig eller otydlig märkning och prismärkning av varorna och att avståndet till butiken 

var långt eller att det var svårt att ta sig dit. Informationen på etiketterna visade att det 

var hälften som tyckte att det var bra med information medan det var hälften som tyckte 

att det inte var det eller att de inte visste. Det var alltså en stor del av deltagarna som 

tyckte att det inte var tillräcklig information på etiketterna. Bättre och mer tydlig 

information skulle kunna leda till att deltagarna skulle göra mer hälsosamma val, med 

tanke på att de allra flesta i undersökningen ville välja och äta hälsosam mat. Att göra 

det lättare att förstå hur man tillagar produkten man köpt kan också minska de problem 

respondenterna har vid matlagningen och göra det lättare att laga maten själv hemma. 

Även att göra livsmedelsprodukterna mer lättöppnade skulle underlätta, eftersom det 

största problemet vid matlagningen för deltagarna var just att öppna förpackningarna.  
 
 
5.2.3 Produkter och matlagning 
De allra flesta i denna studie ville äta det som är bra för hälsan. Detta speglar sig även i 

val av mellanmål: frukt och smörgås var populärast och godis och charkuteriprodukter 

var minst populärt.  Att dagligen eller flera gånger i veckan laga mat från grunden var 

mest populärt, medan hel- och halvfabrikat inte användes mycket i den dagliga 

matlagningen. Flest personer använde halvfabrikat en gång per månad. En tidigare 

undersökning som handlar om matvanor bland äldre i Europa visar också på att 

hemlagad mat var mest populär och att det fanns en misstro till mat som halvfabrikat 

och snabblagad mat på grund av deras innehåll av till exempel tillsatser som 

konserveringsmedel (5). Även tillagningsmetoden hade betydelse för om 

respondenterna ansåg att något var nyttigt - att koka ansågs som ett nyttigare alternativ 

jämfört med till exempel att steka. I min studie var det vanligast att man stekte (94 %, 

n=47) men nästan lika många använde tillagningsmetoden koka (92 %, n=46). Detta 
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kan tyda på att deltagarna antingen inte brydde sig eller inte hade kunskap om vad som 

är bra tillagningsmetoder. Det som avgjorde valet av produkt berodde mest på 

produktens kvalitet, ursprung och smak. De ville veta vad det är för slags produkter, att 

det skulle vara av bra kvalitet. Det var vanligast att äta ute på restaurang eller cafeteria 

några gånger i månaden, vilket inte var så mycket och det kanske till viss del skulle 

kunna bero på att de inte var säkra på vad maten innehåller.  

 

När man blir äldre tappar man en del av smakupplevelsen (6). I denna studie var 

kryddig mat det allra mest populära och det kan vara möjligt att det beror på tappad 

smakupplevelse.  

 

 
5.2.4 Inställning till nya produkter 
Majoriteten av respondenterna var positivt inställda till nya produkter. Det fanns inte 

någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män, inte heller mellan boende i en by 

eller en liten/medelstor stad, vilket kan bero på att TV och dags- och kvällstidningar var 

vanliga källor till kunskap om hälsa och kost. Enligt Statistiska centralbyrån har TV-

tittandet ökat för både män och kvinnor och de allra flesta har en TV i sitt hushåll (7). I 

denna undersökning var den vanligaste källan till kunskap familjer och vänner, vilka 

också säkert har en TV och/eller dags- eller kvällstidning, vilket innebär att alla kan få 

samma information av reklam och till exempel TV-program oavsett var man bor. 

Majoriteten ansåg att det inte fanns något behov av speciella produkter riktade mot 

äldre. Inställningen till nya produkter var inte beroende av utbildningsnivån. 

 

En större andel av deltagarna var positivt inställda till nya produkter och skulle gärna 

prova dem men de andra var mer tveksamma och negativa mot nya produkter men 

accepterade dem ändå. Det största problemet vid matlagning var att öppna 

förpackningar och otydlig information på dem. Det skulle kunna vara en anledning till 

varför de deltagare som var mer negativa och tveksamma mot nya produkter väljer de 

vanliga och bekanta produkterna istället för att köpa nya. Att göra mer lättöppnade, 

hanterbara produkter med bättre information skulle göra det lättare att testa nya 

produkter. 

 

 

6. Slutsats 
Slutsatsen i denna studie var att äldre personer ville äta det som är hälsosamt och att de 

allra flesta ville bry sig om sin hälsa. Detta är väldigt positivt med tanke på att en 

näringsrik kost är en viktig faktor när det gäller att undvika att drabbas av sjukdomar 

och att hålla sig så frisk som möjligt. Viktiga faktorer som påverkade produktval var 

lättläst information på förpackningen, kvalitet, smak - gärna kryddig, samt kännedom 

om produktens ursprung. Användandet av hel- och halvfabrikat var lågt. Med bättre och 

tydligare märkning skulle det bli lättare för respondenterna att hitta dessa 

livsmedelsprodukter. Inställningen till nya produkter var mycket positiv och det var 

många som gärna skulle prova dem, men det skulle underlätta om det fanns en mer 

tydlig information på produkternas etiketter. Det kan vara intressant för tillverkare av 

livsmedelsprodukter att de flesta var positivt inställda till nya produkter. Det skulle 

alltså inte vara ett problem att lansera nya hälsosamma produkter. Studiens resultat kan 

ge livsmedelsindustrin den kunskap som behövs för att skapa nya produkter och för att 
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förstå vad denna åldersgrupp har för behov när det gäller mat. Studien ger också 

kunskap om vilka slags problem som finns vid val av och tillagning av mat. 

 

Det behövs fler studier inom detta område för att få en ännu bättre bild av hur det står 

till med matvanor hos dem som är över 55. Detta är ett viktigt ämne att ta upp för att så 

många som möjligt ska vara så friska och välmående så långt upp i åldrarna som det går. 

 
 
7. Författarens bidrag till arbetet 
Författarens bidrag till denna studie har varit att skriva uppsatsen, översätta enkäten från 

engelska till svenska, att samla in data och sammanställa denna. Sammanställningen 

analyserades och resultat togs fram. 

 
 
8. Tack 
Ett stort tack till alla som deltagit i studien och till alla dem som har hjälpt till så att 

studien har varit möjlig att genomföra. 
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Kryssa bara i ett svar per fråga om inget annat anges! 
 

Personuppgifter: 

 

1. Kön 

 

a. Kvinna  b. Man 

 

 

2. Ålder 

 

a. 55-65 b. 66-75 c. 76-85 d. Över 85 

 

 

3. Hur bor du? 

 

a. By 

b. Liten stad (<50 tusen invånare) 

c. Stad under 500 tusen invånare 

d. Stad över 500 tusen invånare 

 

 

4. Utbildning 

 

a. Grundskola 

b. Gymnasium 

c. Universitet / Högskola 

d. 

Annat______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Inkomst efter skatt  
 
a. under 15000 kr/månad b. 15000-16000 kr/månad c. Över 16000 
kr/månad 
 
 
6. Sysselsättning 

 

a. Arbetar 

b. Pensionär 

c. Arbetslös 

d. 

Annat________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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7. Hur många bor i ditt hushåll:     

 

a. Jag bor ensam 

b. Jag bor med man/fru/sambo 

c. Jag bor själv med ett barn/flera barn 

d. Jag bor med fru/man/sambo och ett/flera barn 

e. 

Annat______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vänligen fyll i följande uppgifter 

Kroppsmått  

Längd (cm)  

Vikt (kg)  

 

 

 

Frågor om dina matvanor 

 

1. Vilka är de största problemen när du handlar? (kryssa i de 3 viktigaste) 

 

a. Avståndet till butiken/svårt att ta sig dit. 

b. Det är jobbigt att handla.  

c. Dålig/otydlig märkning och prismärkning av varorna  

d. Förvirring i affären/ otillräcklig kunskap om mat 

e. Alltför höga priser 

f. Jag gör inga inköp 

g. 

Annat______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Hur lagar du oftast mat? 

 

a. Själv, varje dag 

b. Själv, då och då 

c. Lagar mat med familjemedlemmar 

d. Måltider serveras färdig till mig (t ex i kantiner, matlådor från hemtjänsten) 

e. 

Anna_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 (3/7) 

3. Vad har du för problem vid tillagning av mat? (du kan välja mer än ett svar) 

 

a. Öppna förpackningarna 

b. Brist på tydlig information på livsmedelsförpackningarna om hur man bereder maten 

c. För stora portioner i livsmedelsförpackningarna (rester går till spillo) 

d. Problem med att använda utrustning som behövs för att laga mat  

e. Lagar inte min egen mat 

f. Jag har inga problem med att laga mat 

g.Annat_____________________________________________________________________ 

 

 

 Hur ofta äter du ute? (t ex restaurang, cafeteria) 

 

a. Flera gånger i veckan 

b. Några gånger i månaden 

c. Några gånger per år 

d.Annat_____________________________________________________________________ 

 

 

 

5. När du tillagar mat använder du: (kryss för det alternativ som passar bäst på dig) 

 

  Dagligen Flera 

gånger i 

veckan 

En gång i 

veckan 

Flera 

gånger i 

månaden  

En gång 

per månad 

Mindre än 

en gång i 

månaden 

Aldrig 

A Helfabrikat, 

produkter som 

bara   värms upp 

(t ex frysta 

köttbullar)  

       

B Halv fabrikat  

 (t ex köttfärs, 

skalade morötter) 

       

C Lagar maten från 

grunden, helt 

själv 
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7. Vilken storlek på förpackningarna föredrar du när du köper mat? 

 

a. Mindre förpackningarna, men oftare. 

b. Större förpackningar, mer sällan. 

c. Inget av ovanstående, köper den inte själv. 

 

 

8. Äter du något mellan måltiderna? (om inte hoppa till fråga 10) 

 

a. Ja 

b. Nej 

c. Ibland 

 

 

9. Vad för slags mellanmål föredrar du mellan måltiderna? (du kan välja mer än ett svar) 

 

a. Fukt (t ex äpple, vindruvor, banan) 

b. Grönsaker (t ex morot, tomat, gurka) 

c. Smörgås 

d. Salta mellanmål (t ex salta kex) 

e. Salta jordnötter 

f. Torkad frukt (t ex russin, torkade plommon) 

g. Godis, chokladkaka, chips  

h. Mejeriprodukter (t ex yoghurt, fil mjölk) 

i. Nötter 

j. Charkprodukter (t ex skinka, korv) 

k. Fika bröd (t ex bullar, kakor) 

l. 

Anna_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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10. Vad är din inställning till mat? 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer  Kan inte ta 

ställning  

Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

Jag bryr mig inte om vad 

jag äter 

     

Jag äter bara det jag 

tycker om 

     

Jag äter det min 

familj/vänner äter 

     

Jag äter det min doktor 

rekommenderar 

     

Jag äter det min dietist 

rekommenderar 

     

Jag äter det som är bra 

för hälsan 

     

Jag äter det som är billigt      

 

 

 

11. Vad är källan till dina kunskaper om kost och hälsa? (du kan välja mer än ett svar) 

 

a. TV (television) 

b. Radio 

c. Internet 

d. Dag- och kvällstidningar 

e. Veckotidningar 

f. Populäravetenskapliga tidningar 

g. Böcker 

h. Familjen 

i. Vänner 

j. Läkare 

k.Annat_____________________________________________________________________ 

 

 

 

12.När du köper nya produkter påverkas du av den information som finns på etiketten? 

 

a. Ja, alltid 

b. Ja, ibland 

c. Nej  

d. Vet ej 
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13. Vad är det som får mest uppmärksamhet på etiketten? (du kan välja mer än ett svar) 

 

a. Kalori innehåll  

b. Produktens sammansättning/innehållsförteckningen 

c. De hälsofrämjande egenskaperna 

d. Hur naturliga ingredienserna är  

e. Närvaro eller frånvaro av konserveringsmedel  

f. Graden av förädling 

g. Produktens ursprung (t ex från utlandet) 

h. Jag bryr mig inte om vad som står på etiketten 

 

 

14. Tycker du att produkter är märkta med tillräcklig information? 

 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej 

 

 

15. Tycker du produkter ska vara märkta med att de är rekommenderade för en viss grupp av 

personer? (t ex att vissa livsmedel rekommenderas för äldre)  

 

a. Ja, självklart 

b. Ja, kanske 

c. Nej tror inte det 

d. Nej, självklart inte 

 

 

16. Vad är viktigt för dig när det handlar om mat? (du kan välja mer än ett svar) 

 

a. Hur hälsosam den är 

b. Priset 

c. Kvalitet 

d. Lätt att köpa (t ex nära till hemmet) 

e. Smaken 

f. Lågt kaloriinnehåll  

g. Vegetarisk, religiös matvanor (t ex kosher) 

h. Tillverkarens, märkets rykte 

i. Produktdesign, produktens utseendet 

j. Var den är tillverkad (I Sverige eller inte)  

k. Lätt av förvara (håller länge)  

l. Vänners eller professionellas (läkare, dietist) åsikter. 
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17. Vad är din inställning till nya produkter? 

 

a. Jag är öppen för nya produkter, provar dem gärna. 

b. Jag accepterar dem, men är lite tveksam till dem. 

c. Jag bryr mig inte om dem, använder dem inte. 

 

 

 

18. Vilka tre tillagningssätt använder du oftast? (ange de tre vanligaste) 

 

a. Steker 

b. Bakar 

c. Kokar 

d. Använder microvågsugn 

e. Grillar  

f. Ångar 

 

 

19. Vilken smak på maträtter föredrar du? 

 

a. Sött 

b. Salt 

c. Surt 

d. Kryddigt 

e. Jag tycker inte om allt för intensiva smaker 

 

 

20. Har du några synpunkter på undersökningen och dess frågor var vänlig skriv dem här. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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En studie om matvanor och inställning till livsmedelsprodukter 
bland personer över 55 år 

 
 
 

Hej! 
 
 
Jag heter Anna Dagman och går Kostvetarprogrammet på Umeå Universitet. 
Nu håller jag på att skriva min C-uppsats. Den handlar om matvanor hos 
personer över 55 och deras inställning till livsmedelsprodukter. 
 
Studien ingår i ett Europeiskt projekt som kallas BIO LIFE, vilket handlar om 
de behov som personer över 55 år när det gäller kost. En näringsrik kost är en 
viktig faktor till att behålla en bra hälsa  och förebygga sjukdomar. Att komma 
fram till vilka behov som konsumenter över 55 år har kan ge nya möjligheter 
till bra metoder och livsmedelsprodukter som motsvarar behov i denna 
åldersgrupp. Denna kunskap kan också hjälpa livsmedelsindustrin att skapa 
nya produkter. 
 
Alla svar i enkäten kommer behandlas anonymt och deltagandet är 
självklart frivilligt! 
 
 
 
 
 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Har du frågor kontakta mig på: 
 
Anna Dagman 
Mejl: anda0052@student.umu.se 

Telefonnummer: 070-3645165 

 

mailto:anda0052@student.umu.se

