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Inledning
Människor lever allt längre, antalet äldre ökar i Sverige och enligt beräkningar kommer denna utveckling
att fortsätta. Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett
ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. Att
undersöka attityder till och vanor bland personer över 65 år kan ge en fördjupad förståelse när det gäller
val av mat och mellanmål som kan ligga till grund för hälsofrämjande insatser riktade till äldre.
Syfte och frågeställningar
Att undersöka attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år. Frågeställningarna
handlar om vilka faktorer som påverkar mellanmålsvalet, om proteinrika mejeriprodukter äts till
mellanmål och vad de tycker om några av dessa produkter.
Material och metod
En kvantitativ studie gjordes genom att använda en enkätundersökning. Urvalet i studien är ett
bekvämlighetsurval. Materialet samlades in från en konventionell pappersenkät samt en webbsurvey.
Respondenterna var över 65 år och materialet innehåller 49 svar.
Resultat
Resultatet visade att majoriteten åt ett till två mellanmål per dag och de bestod oftast av frukt/grönsaker,
smörgås med pålägg och kakor/kaffebröd. Gällande respondenternas attityder till mellanmål uppgavs
dricka förmiddags/eftermiddagskaffe som den huvudsakliga anledningen till mellanmål. Viss skillnad
fanns mellan män och kvinnor med avseende på attityder till mellanmål. De faktorer som påverkade
valen av mellanmål mest var gott, enkelt och nyttigt/hälsosamt. Att mellanmålen skulle vara proteinrika
spelade minst roll.
Slutsats
Mellanmål associeras med förmiddags/eftermiddagskaffe och därför kan framtida satsningar på
proteinberikade kakor och kaffebröd bidra till att personer över 65 år lättare kan täcka sitt proteinbehov.
Proteinrika mejeriprodukter till mellanmål var mindre omtyckta. En medvetenhet om vikten av proteinrika
mellanmål förefaller saknas hos målgruppen. Generaliserbarheten av resultaten i studien är begränsad
på grund av bekvämlighetsurvalet.
Ämnesord: Äldre, mellanmål, protein, attityder, vanor, enkätundersökning, kvantitativ metod.
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Abstract
Introduction
People today live longer than ever, and the number of elderly people in Sweden is increasing and
according to calculations this will continue. Food and meals are of great importance for preventing agerelated health problems. Older adults need more dietary protein to support good health and a snack is a
great way for them to get more protein. Studying attitudes and habits among people over the age of 65
can provide a deeper understanding of what kind of food and snacks choices they make. This can also
be used as a basis for health promotion intended for elderly people.
Aim
To study attitudes and habits towards snacks among people over 65 years. The questions asked in the
study focused on what factors influencing the choices of snacks, if high-protein dairy products are eaten
as a snack and how these products are regarded.
Material and method
A quantitative study was conducted using a survey, where a convenience sampling was made. The
material was collected from a conventional paper questionnaire and a web questionnaire. The
respondents were over 65 years old and the material contained 49 answers.
Results
The result showed that a majority ate one-two snacks per day and these mostly consisted of
fruit/vegetables, sandwiches or cookies/pastries. When it came to the respondents attitudes towards
snack the main motive for snacking was to drink forenoon/afternoon coffee. There was some difference
between men and women when it came to attitudes to snacks. The factors that affected the choices of
snacks the most were that they should be tasty, simple and healthy. That the snack should be high in
protein was of least importance.
Conclusion
Snacking was associated with drinking forenoon/afternoon coffee and consequently future efforts to
promote and develop protein-enriched cakes, cookies and pastries can help people over 65 years to
easier acquire their protein need. High-protein dairy products as snacks were less appreciated.
Awareness about the importance of high-protein snacks appears to be lacking in the targeted
population, however the generalisation of the results from this study is limited because of the
convenience sampling.
Keywords: Elderly, snacks, protein, attitudes, habits, survey, questionnaire, quantitative method.

Förkortningar och ordförklaringar
NNR 2012: Nordiska näringsrekommendationer 2012 (Nordic Nutrition Rekommendations)
har antagits som de officiella rekommendationerna i Sverige. Näringsrekommendationer är
rekommendationer för dagligt intag av proteiner, fett, fettsyror, kolhydrater, kostfiber,
vitaminer och mineralämnen.

Sarkopeni: Från grekiskans sarx (kött) och penia (brist) innebär progressiv minskning av
muskelmassa på grund av åldrandet; det medför minskad funktionell kapacitet i musklerna.

Frailty: Tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk
för funktionshinder och sjuklighet.

Protein: Stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv. Proteiner är de
grundläggande ämnen som kroppens alla celler är uppbyggda av.

Aminosyror: Kemiska föreningar som bygger upp proteiner. Det finns många olika sorters
aminosyror, det är bara 20 som finns i proteiner. Tio aminosyror kan kroppen inte själv
tillverka utan de behöver man få i sig med maten. De kallas essentiella aminosyror.

Måltidsordning: Rekommendation om att äta tre huvudmål (frukost, lunch och middag) och
eventuellt två till tre mellanmål.
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Förord
Efter många års arbete inom äldreomsorgen och med ett genuint intresse för mat och
näringslära har vi insett behovet av att förbättra kosten för äldre samt hur komplext detta
är för samhället. Vi vet att mat- och näringsintag är betydelsefullt för äldres hälsa och
välbefinnande. Efter tre år på Gastronomiprogrammet på Högskolan Kristianstad är vi
ännu mer övertygade om hur oerhört viktigt och angeläget området med mat- och näring
för äldre är. Med vår kandidatuppsats önskar vi bidra med ytterligare kunskap till ämnet.

Vi vill tacka vår handledare Elisabet Rothenberg som har följt, stöttat oss och gett oss
snabb och värdefull feedback under uppsatsens gång. Vi tackar också Viktoria Olsson för
all hjälp med kandidatuppsatsen. Stort tack till våra respondenter för att de tog sig tid och
ville medverka. Slutligen tackar vi varandra, arbetet har varit lärorikt och utvecklande.
Gemensamt har vi ansvarat för studiens alla delar och detta har lett till många roliga och
givande samtal och diskussioner.

Matilda Gustafsson & Florina Mikkelsen

1. Inledning
Människor lever allt längre och antalet äldre ökar inte bara i Sverige utan också globalt.
Beräkningar visar att utvecklingen kommer att fortsätta och att det år 2045 kommer att
finnas över en miljon människor som är 80 år och äldre i Sverige (Statistiska
centralbyrån, 2015). Mat och måltider har stor betydelse för hälsa och livsglädje genom
hela livet samt är viktiga verktyg för att förebygga åldersrelaterad ohälsa
(Livsmedelsverket, 2017). En naturlig del av åldrandet innebär förändringar i kroppen
och med stigande ålder ökar risken för att drabbas av sjukdom. Hög ålder och
sjukdomar påverkar och begränsar människors självständighet. Idag fokuserar samhället
allt mer på det ”friska åldrandet”. Genom att förebygga sjukdomar kan äldres
livskvalitet och autonomi upprätthållas (Livsmedelsverket, 2017).

Det finns vetenskapligt belägg för att äldre personer har ett ökat behov av protein och
att protein är viktigt för äldre (Bauer et al., 2013; Deutz et al., 2014). Mellanmål är
därför ett ypperligt tillfälle att få i sig mer protein och kan användas i syfte att
förebygga ohälsa. Att sprida ut mellanmålen över dygnet medför att det blir lättare att
fylla behovet av energi och protein.

En fördjupad förståelse för äldre människors behov och önskningar när det gäller val av
mat och mellanmål är viktigt och kan ligga till grund för hälsofrämjande insatser i
framtiden.

För

att

samhället,

exempelvis

kostchefer,

hemtjänstpersonal,

produktutvecklare, ska hjälpa äldre behövs det kunskap om målgruppens vanor kring
och attityder till mellanmål. Ett antal sökningar i olika databaser har gjorts under
uppsatsens förarbete, där det dock uppmärksammats att det i dagsläget inte finns några
studier enbart om äldres attityder och vanor kring mellanmål. Författarnas konklusion är
därmed att det finns ett behov av att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre
personers val av mellanmål, men också att få kunskap om hur äldre förhåller sig till
mejeriprodukter med högt proteininnehåll till mellanmål.
Faktorerna som påverkar valen av mellanmål analyseras i uppsatsen utifrån två teorier:
Belascos kulinariska triangel av motsättningar (Belasco, 2008) samt Krondl och Laus
”Cultural anthropological framework” (Lau, 2008).
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2. Syfte
Att undersöka attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år.

Frågeställningar


Vilka faktorer påverkar valet av mellanmål?



Äter de äldre proteinrika mejeriprodukter till mellanmål och vad tycker de om
dessa produkter?



Finns

det

skillnader mellan kön

och civilstatus

med avseende på

mellanmålsvanor, attityder till mellanmål och val av mellanmål?

3. Bakgrund
3.1. Äldre, nutrition och hälsa
Räknat i kronologisk ålder omfattar äldre flera generationer, från alla dem som uppnått
65 år till de allra äldsta. Gruppen är heterogen i många avseenden eftersom människor
med samma kronologiska ålder befinner sig på olika nivåer beträffande de fysiska och
psykiska

funktionella

Livsstilsfaktorer som

förmågorna

(Nyberg,

Olsson

&

Rothenberg,

2014).

fysisk aktivitet, kost, rökning och alkoholintag samt

sociodemografiska faktorer som utbildning, sociala och ekonomiska förutsättningar har
stor betydelse för risken att utveckla ohälsa (Aihie, Osmond, Briggs & Cooper, 1999).
Den genetiska dispositionen, sjukdomar och livsstilsfaktorer leder till att åldrandet
utvecklas med stora individuella variationer.
I Sverige, liksom i resten av världen utgör äldre en ökande andel av befolkningen. År
2060 förväntas var fjärde invånare i Sverige att vara ålderspensionär (SCB, 2016).
Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016 visar en positiv utveckling av folkhälsan i
Sverige som helhet. Personer över pensionsåldern har i ett flertal avseende haft en bättre
hälsoutveckling än yngre åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). Andelen äldre
över 80 år som upplever sin hälsa som god är mindre än de yngre åldersgrupperna
(SCB,

2015).

Ökade

pensioner,

fritidsaktiviteter,

tillgång

till

bil,

datorer,

internetanvändning och socialt närverk är faktorer som bidrar till en hög
levnadsstandard är (SCB, 2003; Falk, Johansson & Ostling, 2014). Äldres matvanor
skiljer sig inte från de övriga befolkningen, valet av livsmedel avviker inte i någon
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större utsträckning från yngres. Friska äldre har goda matvanor och ett bra intag av
energi och näringsämnen jämfört med rekommendationerna (Eiben et al., 2004). Många
äldre har goda kunskaper om vad som är nyttigt och vad som är mindre bra för hälsan.
Måltidsordningen är stabil. Nästan alla äter frukost samt ett eller flera lagade mål per
dag (Rothenberg, Bosaeus & Steen, 1994). Goda matvanor och trivsamma måltider har
stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är
viktiga strategier för ett hälsosamt åldrande. Forskningen betonar framför allt fyra
områden för att uppnå detta: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet
och goda matvanor (Regeringen, 2010). Längre liv med god hälsa innebär stora vinster
för samhället. Bättre hälsa och funktionsförmåga minskar behovet av vård och omsorg.

Metabolismen och aptiten förändras med stigande ålder. En del studier har visat på en
ökning av mättnadshormoner som exempelvis leptin och en minskning av
hungerhormonet ghrelin. Insulin verkar också påverka mättnadskänslorna och det är
vanligt att äldre har förhöjda insulinnivåer. Aptitlöshet kan orsakas av en liten
inflammationsaktivitet som är vanligt när man åldras (Morley, 1997). Läkemedel är
troligen den mest betydelsefulla orsaken till att äldre förlorar lukt och smak (Schiffman,
2009). Även dysfagi inverkar på aptiten och är vanligt bland äldre. Sjukdom,
ätsvårigheter, minskad aptit och dålig tandstatus är faktorer som ökar risken för
avmagring och undernäring (Reeves, Ascione, Chamberlain & Angelini, 2003; Galanos
et al., 1997; Campillo et al., 1992).

3.2. Proteinbehovet
Oavsett ålder behövs muskulaturen för att kunna utföra motoriska arbeten. Musklerna
utgör kroppens proteinreserv och är nödvändiga för att möta ett ökat behov av syntes av
inflammationsrelaterade proteiner i samband med sjukdom och skador (Cruz-Jentoft et
al., 2010). Sarkopeni är en del av de normala åldersförändringarna samt en konsekvens
av undernäring och otillräcklig rörelse. Det medför att möjligheterna till ett oberoende
liv försämras (Livsmedelsverket, 2017). Sarkopeni ingår i begrepet frailty och innebär
en dynamisk progressiv process från hälsa till funktionell nedgång för att slutligen leda
till döden (Fried et al., 2001). Förlusten av muskelprotein är en följd av undernäring.
Protein ingår i samtliga vävnadsceller och är nödvändigt för den kroppsegna (endogena)
syntesen av bland annat hormoner, enzymer och immunförsvar (Walrand & Boirie,
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2005). Protein byggs upp av ett tjugotal aminosyror varav nio är essentiella och måste
tillföras via kosten eftersom kroppen själv inte kan tillverka dem. Som en del i den
normala åldrandeprocessen och i samband med sjukdomar förändras metabolismen,
vilket innebär att proteinomsättningen och kroppen börjar bryta ner protein i
skelettmuskulaturen. Kroppen utnyttjar proteinpoolen och detta leder till förlust av
muskelprotein (Bauer et al., 2013).

Särskilt vetenskapligt stöd finns om att protein är ett viktigt näringsämne för äldre
personer, att de har ett ökat behov av protein och att även friska äldre har ett högre
behov av protein (Bauer et al., 2013; Deutz et al., 2014). I ett flertal studier har det
visats att protein är bra för att motverka effekterna av bristande förmåga att upprätthålla
adekvat muskelproteinsyntes (Bauer et al., 2013; Morse et al., 2001 & Chernoff, 2004).
Det finns forskning som visar samband mellan ett högre intag av protein 13-20 E % och
större muskelmassa hos personer över 65 år (Pedersen & Cederholm, 2014). Vid
behandling av undernäring rekommenderas främst en energi och proteinrik kost
eftersom en proteinrik kost kan bromsa förloppet av muskelförluster (Socialstyrelsen,
2011).

En trend som finns idag inom livsmedelsindustrin är att utveckla produkter med högt
proteininnehåll eller berika vanliga livsmedel med extra protein (urskola.se). Utbudet av
mejeriprodukter är större än någonsin, proteinberikade mjölkdrycker, puddingar och
kvarg tar allt större plats i kyldiskarna (rodron.se). Mjölk och mejeriprodukter har ett
högvärdigt proteininnehåll och innehåller alla de essentiella aminosyrorna som behöver
tillföras via kosten (NNR, 2012). Kvarg och keso har ett högre proteininnehåll än
standard mejeriprodukterprodukter. Försäljningen av kvarg mellan åren 2008 och 2014
ökade med 137 % (KFS, 2015). I västvärlden äter vi ofta mer än tillräckligt med
protein. En normal kost ger i de flesta fall det proteinet som kroppen behöver (Grout et
al., 2016; Maughan et al., 2007). Studier visar att friska människor som äter en
balanserad och varierad kost inte behöver få i sig extra protein från proteinberikade
produkter. Äldre och sjuka är däremot riskgrupper som kan ha svårt att täcka
proteinbehovet och för de kan dessa produkter vara ett bra komplement för att öka
proteinintaget.
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3.3. Näringsrekommendationer och måltidsordning
De nordiska näringsrekommendationerna NNR 2012 gäller primärt för grupper av friska
individer. Näringsbehovet för friska äldre är detsamma som för övriga vuxna och
måltiderna bör fördelas jämt över dagen. Tre huvudmål och två till tre mellanmål anses
vara en lämplig fördelning (NNR, 2012). Det rekommenderade intagsintervallet för
åldersgruppen äldre än 65 år är följande fördelning av energi mellan kolhydrater, fett
och protein: en kost med 45 – 60 E % kolhydrater, 25 – 40 E % fett och 15 – 20 E %
protein (NNR, 2012). För vuxna upp till 65 år är det 10 – 20 E % protein som
rekommenderas. Rekommendationen för protein har höjts för äldre över 65 år i
jämförelse med tidigare rekommendationer som var 0,8 g protein per kg kroppsvikt
(SNR, 2005). Enligt NNR 2012 rekommenderas ett proteinintag på 1,0 – 1,2g
protein/kg kroppsvikt/per dag för friska äldre.

Mellanmålen är viktigt för äldre och kan utgöra upp till 30 % av det dagliga
energiintaget (Socialstyrelsen, 2011). De är viktiga för personer vars aptit börjar svika
för att de ska täcka sitt energi- och näringsbehov (Socialstyrelsen, 2011). Äldre som äter
små portioner och har minskad aptit kan sprida ut mängden näring och energi över
dygnet genom att äta flera små mål med täta mellanrum (Faxén Irving et al., 2016).
I Socialstyrelsens rapport (2011) är förslaget till måltidsordningen att maten fördelas på
tre huvudmål samt två till tre mellanmål och eventuellt ett kvällsmål. Lämplig
energifördelning anses förslaget att energiprocenten (E %) distribueras som i tabell 1:

Tabell 1. Förslag till energifördelning över dygnet.
Måltid
Frukost
Lunch
Middag
Kvällsmat
Mellanmål

Energifördelning (%)
15-20 E %
20-25 E %
20-25 E %
10-20 E %
10-20 E %

Lunch och middag föreslås täcka cirka 50 % av personernas energibehov. Frukost,
mellanmål och kvällsmål måste täcka resten och är därför lika viktiga som huvudmålen.
Därför är energi- och näringsrika mellanmål tre gånger per dag (10 – 15 E % till varje
mellanmål), inklusive ett sent kvällsmål, nödvändiga för att personen ska uppnå sitt
12

energibehov. För personer med nedsatt aptit är det oftast lättare att äta flera och mindre
måltider (Socialstyrelsen, 2011). För personer med sjukdomar eller med särskilda behov
kan kosten och energiinnehållet anpassas på lämpligt sätt (NNR, 2012). För äldre som
är undernärda eller i riskzonen för undernäring rekommenderas ett högre intag av
protein, 1,2 – 1,5 g protein/kg/kroppsvikt/dag eller ännu högre (Deutz et al., 2014).

3.4. Om mellanmål, vanor och attityder
Mellanmålen definieras som måltider mellan huvudmåltiderna och består generellt av
mat som inte är lagad. Dessa kan vara fett- och sockerrika men näringsfattiga (ex. kaffe
och wienerbröd), näringsrika och energirika (ex. mjölk och smörgås) eller näringsrika
men energifattiga mellanmål (ex. frukt) (ne.se). Det engelska ordet för mellanmål,
”snack” beskrivs i Oxford Dictionary som ”A small amount of food eaten between
meals.” och som “A light meal that is eaten in a hurry or in a casual manner.” Måltider
”Meals” har beskrivits av sociologer som en planerad aktivitet och den äts sittande
tillsammans med andra, medan mellanmål ”snacks” är ett uttryck för spontanitet och där
krav på sittplats och socialt umgänge saknas (Nyberg, 2009). Den brittiska
kulturantropologen Mary Douglas beskriver skillnaden mellan måltider och mellanmål
således: mellanmål konsumeras inte på bestämda tidpunkter och äts oftast som ett enda
föremål eller som en kombination av högst två föremål som t.ex. en dryck och chips.
Måltider däremot konsumeras på bestämda tidpunkter på morgonen, middagstid eller
kvällstid och ses som en social händelse medan mellanmål oftast inte anses vara en
social händelse (Douglas, 1984).

I denna kandidatuppsats undersöks vanor kring och attityder till mellanmål. En vana är
ett beteende som upprepas. Det innebär ett sätt att bete sig eller förhålla sig i viss
situation som har kommit att läras in genom ständig upprepning och som i liknande
situation naturligen kommer att användas utan särskild ansträngning eller eftertanke
(ne.se). Ordet attityd kommer från det franska ordet ”attitude” som betyder hållning.
Attityd är en term inom socialpsykologin och andra socialvetenskaper. Termen avses i
modern psykologi som en inställning till något (ne.se).
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3.5. Tidigare studier kring mellanmål
Författarna försökte finna liknande studier som behandlar vanor kring och attityder till
mellanmål bland äldre personer dock utan resultat. Två undersökningar om
mellanmålsvanor upptäcktes men ingen av dessa inriktar sig på de som är 65 år eller
äldre. Den första undersökningen är ett magisterarbete av Anders Westling, där han med
hjälp av en enkät kartlägger preferenser och vanor kring mellanmål. Syftet var att
undersöka hur demografiska attribut, såsom ålder, kön, hushåll, yrkesställning och
bostadsort påverkade preferenser om mellanmål. Inkluderingskriterierna var att

konsumenterna är i åldrarna 16 – 45, bor i Sverige och konsumerar mellanmål minst en
gång per vecka. 343 deltagare svarade på enkäten. Resultatet visade att det var relativt
få deltagare som åt de två till tre mellanmål om dagen. 60 % av deltagarna konsumerade
mellanmål minst en till två gånger per dag. De vanligaste mellanmålen var frukt och
smörgås med lättare pålägg, yoghurt på tredje- och godis på fjärde plats. Andra
mellanmål som konsumerades av många var kaffebröd, Risifrutti, fil/mjölk och flingor.
För kvinnor var det viktigt att mellanmålet var hälsosamt och fettsnålt, de åt mellanmål
betydligt oftare och var större konsumenter av frukt och yoghurt (Westling, 2008).
I en Sifo undersökning gjord på uppdrag av Ekströms och Procordia Food (2003)
framkom en likande bild av mellanmålskonsumtion. Det visades att knappt två
tredjedelar åt de två – tre mellanmål per dag. Var femte person åt aldrig mellanmål och
den främsta orsaken till detta var tidsbrist. Undersökningen visade att mellanmål oftast
bestod av frukt, smörgås, kaffebröd, fil, müsli och yoghurt (Procordia Food, 2003).
Referensen till Sifo undersökningen är bristfälligt dokumenterad.

Det finns vetenskapligt underlag kring måltidsordning och mellanmål för äldre. Studier
visar vikten av mellanmål för äldre när det kommer till att öka närings- och
energiintaget (Kruizenga et al., 2005; Lorefält & Wilhelmsson, 2012; Charlton, et al.,
2013). Studierna har gjorts på äldre på sjukhus eller på äldre på särskilt boende. De
åtgärder som är vanligast att sätta in när en äldre person riskerar att bli undernärd är:
mellanmål, näringsdryck, minska nattfastan till maximalt 11 timmar (Socialstyrelsen,
2011). I en interventionsstudie av sköra undernärda sjukhuspatienter gav man två
mellanmål per dag. Effekten blev ett ökat intag med 600 kcal och 12 g protein/dag för
dem samt kortare vårdtider jämfört med dem som fick rutinvård (Kruizenga et al.,
2005). Lorefält och Wilhelmsson (2012) genomförde en interventionsstudie på tre
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särskilda boenden. Interventionen bestod i att sjuksköterskor, undersköterskor,
ansvariga för boendet samt kockarna utbildades i praktiska och teoretiska kunskaper
inom kost och måltidsmiljö. Det erbjöds individuellt skräddarsydda mellanmål för de
äldre som medverkade i studien. De äldre som hade bra näringsstatus erbjöds
exempelvis frukt mellan måltiderna. Till dem som var undernärda eller hade sämre
näringsstatus erbjöds en aptitretare innan lunch (ex. soppa, ägg eller sill) samt
mellanmål i form av smörgås med smör och ett glas mjölk eller smoothies. Följden blev
att de äldres näringsstatus förbättrades efter tre månader och förbättringen höll i sig efter
nio månader (Lorefält & Wilhelmsson, 2012).

Äldre som bor hemma har en ökad risk för undernäring i förhållande till de som bor på
särskilt boende (Thorslund et al., 1990; Visvanathan et al., 2003; Wikby et al., 2006).
Många äldre är beroende av hemleveranser för att klara sin mathållning. I en
litteraturöversikt (Sahyoun & Vaudin, 2014) framkom att, om fler måltider och
mellanmål skickas hem skulle detta bidra till att förbättra äldres hälsa. Diskussioner om
hemleveranser av mellanmål finns i flera länder. I Australien gjordes en
interventionsstudie på äldre som får matleveranser. De erbjöds även mellanmål och de
hemskickades 5 gånger i veckan via programmet ”Meals on Wheels” (Charlton et al.,
2013). Resultaten blev att protein och energiintaget ökade, risken för undernäring sjönk
och både vikten och BMI höjdes hos de äldre som deltog i mellanmålsprogrammet
(Charlton et al., 2013).

3.6. Teorier kring matval
Olika faktorer påverkar individens val av mat och måltider. För att kunna utforska
motiven bakom mellanmålsvalen ur ett mat- och måltidsperspektiv kommer uppsatsens
resultat att tolkats utifrån två teorier. En teori som används för att förstå komplexiteten
vid matval är Warren Belascos modell ”Den kulinariska triangeln av motsättning”
(Belasco, 2008). Eftersom denna modell används ofta för att analysera val som görs
kring måltider valdes Belascos modell för att analysera de val av mellanmål som visas i
studiens resultat. Triangeln omfattar tre olika faktorer, identitet, ansvar och
bekvämlighet och dessa menar Belasco är ofta motstridiga. Identitet handlar om hur
man väljer mat utifrån personliga preferenser och vem man är, sin bakgrund, sina
minnen, smak, kultur och tradition. Bekvämlighet påverkar valet av mat på så sätt att
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människor väljer att konsumera en viss typ av mat och livsmedel på grund av pris,
tillgänglighet, tid och arbetsinsats. Den sista faktorn är ansvar som innebär personliga,
sociala, psykologiska och politiska konsekvenser av individens handlingar. Ansvar
betonar medvetenheten om hur konsumtionen av viss mat påverkar hälsan, miljön,
politik och sociala rättigheter (Belasco, 2008).

Ansvar är den svagaste faktorn när det gäller matval (Belasco, 2008). Ansvarsfaktorn
handlar om de beslut som en individ tar som antingen kan gynna eller missgynna dem
nu eller i framtiden. I denna uppsats refereras ansvarsfaktorn till ansvar för den egna
hälsan i relation till attityder och vanor kring mellanmål.
Det finns många faktorer: biologiska, sociokulturella och ekonomiska som avgör vad vi
väljer att äta. Krondl och Lau (Lau, 2008) har bidragit med en modell om hur mat
uppfattas. Denna modell används i denna uppsats eftersom den inriktar sig specifikt på
hur äldre uppfattar mat och vad som påverkar deras val. Modellen Cultural
antropological framework for food selection demonstrerar hur kognitiva och sensoriska
faktorer liksom exo- och endogena faktorer samspelar och påverkar äldres val av mat.
De exogena faktorerna inkluderar kultur, samhälle, ekonomi och de endogena
faktorerna omfattar genetisk uppsättning, kön, ålder, aktivitetsnivå.

4. Material och Metod
4.1. Litteratur
Huvuddelen av litteraturen som använts är vetenskapliga artiklar. Utöver den reviderade
rapporten Mat och måltider i äldreomsorgen – vetenskapliga underlag om måltidsmiljö
och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt
särskilda näringsbehov hos sköra äldre (2017) som Livsmedelsverket gett ut, har flera
vetenskapliga artiklar hittats genom databasen Summon. Sökord som använts är:
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snacks, meals, elderly, nutrition, home care. Övriga artiklar har hittats via de olika
vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Boken Geriatrisk nutrition (2016) samt
rapporter från Livsmedelsverket (2017) och Socialstyrelsen (2011) har också använts.

4.2. Urval och datainsamling
Inklusionskriterierna för denna studie var att personen skulle vara 65 år eller äldre och
bo hemma. Det har inte tagits hänsyn till aspekter såsom kön, socioekonomisk status,
etnicitet eller geografiskt området när personer har värvats till studien. Det urval som
har använts i studien är det som Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval.
Författarna vände sig till personer inom sin bekantskapskrets som uppfyllde
inklusionskriterierna. Ett antal personer som var relevanta för studien tillfrågades att
delta i enkätundersökningen. De träffades i Lund på en danskurs för seniorer. Dessutom
skickades ett e-postmeddelande till ytterligare möjliga deltagare, de flesta pensionerade
lärare.
I studien användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning (Bilaga 1).
Kvantitativ forskning är en metodisk inriktning som utgjort den dominerande strategin i
samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Kvantitativ metod är ett arbetssätt där
forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data. Forskaren
sammanfattar dessa i statistisk form och från dessa bearbetade data analyseras utfallet
med utgångspunkt i testbara hypoteser (ne.se). Enkäter som respondenter fyller i är ett
av de huvudsakliga instrumenten som finns för att samla in data när man använder
kvantitativ metod (Bryman, 2011). Inspiration till frågorna i enkäten hämtades från
tidigare forskning inom området (Westling, 2008) genom att anpassa dem till studiens
syfte. Enkäten innehöll 20 frågor och uppskattades att ta cirka 10 minuter att fylla i.
Majoriteten var slutna frågor med flera svarsalternativ. Det fanns även några öppna
frågor ställda med avsikt att ge deltagarna möjlighet att skriva sina egna tankar om
mellanmål. Sedan framställdes enkäten i Google formulär för att kunna skicka ut länken
till enkäten via mejl. En pilottest gjordes med tre personer som stämde in på
inklusionskriterierna, där två enkäter utfördes i pappersform och en i webbenkät. Inga
ändringar gjordes så dessa enkäter räknas med i resultatet.

Enkäten administrerades på två sätt: en webbsurvey kombinerades med en
konventionell enkät i pappersform. Den konventionella enkäten skapades i ett
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Worddokument, skrevs ut och delades till 45 personer i åldrarna 65 år eller äldre när de
befann sig på ett kurstillfälle på dansklubben i Lund. De som tog emot enkäten fick
information (Bilaga 2) om studien och fick välja om de fyllde i enkäten på plats eller
hemma. De flesta svarade på enkätfrågorna och samtycket när kursen var slut. Ingen av
dem behövde vägledning med enkäten. De som ville svara på enkäten hemma fick med
sig ett frankerat kuvert där även informationsbrevet och samtycket fanns med. De
ombads att posta enkäten därefter till författarna. I informationsbrevet upplystes de om
studiens syfte, om de forskningsetiska principerna, om att materialet kommer behandlas
konfidentiellt och att alla svar är anonyma. I webbsurveyn ombads personerna att följa
länken i ett e-postmeddelande för att fylla i enkäten. Genom att delta i enkäten i Google
formulär bekräftade de sitt samtycke.

4.3. Dataanalys och statistisk bearbetning
Ett e-postmeddelande med länken till enkäten skickades till 15 respondenter och 12 svar
erhölls. Den konventionella pappersenkäten delades ut till 45 respondenter och 37 svar
mottogs. Det var 25 respondenter som fylldes i enkäten på plats och 12 som gjorde det
hemma. Data från pappersenkäterna lades i efterhand in manuellt i Google formulär
och slogs samman med svaren från webbsurveyn. Svaren överfördes till Google
Spreadsheet, laddades sedan ner och analyserades med Microsoft Excel. Frågorna i
enkäten mättes på nominal- eller ordinalskala och bearbetades sedan med beskrivande
statistisk, procenttal och tabeller. Frekvenstabeller och stapeldiagram skapades i Excel.
En likertskala användes i enkäten för att kunna genomföra en attitydmätning. Vissa
variabler kodades och frågor med likertskalan kodades med minsta värdet 1 och högsta
värdet 4. Medianen mättes sedan på ordinalskalenivå. Faktorerna som graderades av
respondenterna i frågorna 14, 15 och 16 slogs ihop, räknades i procent och sattes i
relation till alla som har svarat. Svaren från ”Mycket viktigt” slogs ihop med ”Viktigt”
och svaren från ”Påverkar helt” ihop med ”Påverkar i hög grad”. För att studera vanor
kring mellanmål behandlades män och kvinnor som en enhetlig grupp. När det gällde att
undersöka om det fanns skillnader mellan kön och civilstatus med avseende på attityder
till och val av mellanmål behandlas män och kvinnor som två grupper. För att upptäcka
skillnaderna mellan variablerna användes chi - två test. En signifikans nivå på 0,05
valdes i studien. Korstabeller konstruerades och en statistisk analys med flera Chi - två
tester gjordes.
18

Respondenternas reflektioner kring mellanmål, dvs. kommentarerna som skrivits in på de

öppna frågorna kodades i efterhand. Frågorna ” Har du ändrat dina vanor kring
mellanmål sen du blev pensionär?” och ” Tycker du att du äter bra mellanmål?” gav
delvis styrda svar. Sista frågan i enkäten var helt öppen. Författarna läste igenom
kommentarerna först enskilt och sedan gemensamt. Utifrån ett mönster som författarna
tyckte sig kunna se, utskildes olika teman som författarna enades om tillsammans.
Dessa blev fyra kategorier: Ambivalent hållning, Hälsomedvetenhet, Fokus på fika och
kaffe och Mellanmål ersätter andra måltider. Fraser som upprepades i kommentarerna
placerades i de olika kategorierna.

4.4. Bakgrundsmaterial från enkäten
Dataanalysen, databearbetningen och vidare resultatet grundas på materialet som
sammanställts ur de 49 enkätsvaren. En sammanfattning ses i figur 1 där även bortfallen
samlats.

Figur 1. Enkät svar.

För att framställa respondenternas bakgrundsuppgifter ställdes frågor om kön,
civilstatus, yrke, ansvar samt tidsåtgång för planering och matlagning. Respondenternas
åldrar varierade mellan 65 till 84 år, vilket gav ett medelvärde på 74 år ± 4 (medelvärde
± SD). Två respondenter angav inte sin ålder och två respondenter svarade inte på
frågan om yrke. Svaren visade att kvinnorna bär i högre utsträckning ansvaret för
matlagningen i hushållet och att de lägger ner mer tid på matlagning och planering av
mat och måltider. Materialet från bakgrundsuppgifterna författas i tabell 2.
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Tabell 2. Bakgrundsuppgifter
Kvinnor [53 %]

Män [47 %]

N=26

N=23

Gift
Sambo
Singel

42
8
50

70
4
26

65-75
76-85
Ej angivit

81
12
8

91
9

Tjänstemän
Arbetare
Ej angivit

88
9
8

70
30

Jag
Min partner
Båda

69
9
27

26
30
43

< 30 minuter
30 min - 1 timme
> 1 timme
1 - 2 timmar

12
58
31
8

13
57
22

Civilstatus

Ålder

Yrke

Ansvar matlagning

Tid på matlagning och
planering av mat och måltider

5. Etiska överväganden
Inför studiens genomförande har de etiska övervägandena och riktlinjer beaktas för att
utförandet och resultatet skall presenteras som ett ansvarsfullt slutresultat. Utifrån de
gällande forskningsetiska aspekterna och forskningskrav hade respondenterna
informerats om studiens syfte och deras roll i studien. I enlighet med detta underrättades
de

om

Informationskravet,

Konfidentialitetskravet,

Nyttjandekravet

och

Samtyckeskravet (Bryman, 2008) innan studien började. I informationsbrevet som
skickades till respondenterna gavs information om deras rättigheter kring deltagandet
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Hermerén, 2017). Dessutom
informerades de om att alla uppgifterna återgavs helt anonymt i studieresultatet, att
informationen skulle förstöras efter studiens slut samt att denna kandidatuppsats skulle
finnas fritt tillgängligt på Högskolan Kristianstads öppna arkiv.
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6. Resultat
I resultatet presenteras materialet från den kvantitativa delen och från de öppna frågorna
i enkäten. Resultatet delas in avsnitt med tabeller och figurer och redovisar de svar som
har relevans för studiens syfte och frågeställningar. Avsnitten är strukturerade på
följande sätt: först redogörs respondenternas svar på frågor om vanor kring mellanmål,
sen svaren på frågor som handlar om deras attityder till mellanmål. Därefter kommer
svaren som kopplas till det viktiga med mellanmålet – val av mellanmål och vad
respondenterna påverkas av när de väljer mellanmål. I sista avsnittet presenteras deras
reflektioner kring mellanmål, indelade i de fyra kategorierna som författarna summerat:
Ambivalent hållning, Hälsomedvetenhet, Fokus på fika och kaffe och Mellanmål
ersätter andra måltider. Genom att använda några av respondenternas citat exemplifieras
de mönster som kunde ses i kommentarerna.

6.1. Vanor kring mellanmål
Den första frågan i enkäten var om respondenterna åt mellanmål. Svaren redogörs i
tabell 3 där det även visas hur ofta respondenterna angav att de åt mellanmål.

Tabell 3. Mellanmålsvanor
Äter inte mellanmål

[%]
16

Äter mellanmål
1/d
2/d
3/d
3 - 4/v

84
48
41
7
2

Från ytterligare frågor angående vanor kring mellanmål svarade 55 % av
respondenterna att de inte har ändrat sina vanor beträffande mellanmål sedan de gått i
pension.
På frågan ”Vad består dina mellanmål oftast av?” valde respondenterna bland de femton
valmöjligheterna som fanns i alternativsvaren. Oftast bestod mellanmålen av:
frukt/grönsaker/juice/smoothie, smörgås med pålägg och kakor/bullar/kaffebröd (figur
2). De flesta av respondenterna valde fler än ett alternativ.
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Figur 2. Vad mellanmålen oftast bestod av.
På frågan ”Vilka av följande livsmedel äter du till mellanmål?” fanns som
svarsalternativ

vanliga

mejeriprodukter,

filmjölk,

yoghurt,

drickyoghurt

samt

proteinrika mejeriprodukter, exempelvis proteinpudding, drickkvarg, keso, och
kvarg/kesella. Nedan presenteras en frekvenstabell där konsumtionen av yoghurt
jämförs med keso och kvarg.

Tabell 4. Andel respondenter som konsumerar yoghurt, keso, kvarg.
Frekvens

Yoghurt [%]

Keso [%]

Kvarg [%]

Varje dag

10

0

0

1-2 gånger i veckan

14

14

10

3-4 gånger i veckan

10

0

2

Aldrig

55

71

75

Ej angivit

10

15

12

Den statistiska analysen som gjordes därefter visade att det inte fanns någon signifikant
skillnad mellan män och kvinnor huruvida de äter mellanmål, beräknat värde χ² = 0,92.
Det gick inte heller att påvisa någon skillnad i mellanmålsvanor relaterat till civilstatus,
beräknat värde χ² = 1,77.
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6.2. Attityder till mellanmål
Respondenternas attityder till mellanmål presenteras utifrån svaren från frågor som
”Hur ser du på mellanmål?”, vad som är viktigt och inte viktigt i relation till mellanmål,
vad de tyckte om vissa livsmedel, vad som ansågs vara gott och inte gott samt hur vissa
livsmedel värderas som just mellanmål.
På frågan ” Tycker du att du äter bra mellanmål?” uppgav 75 % av respondenterna att
de åt bra mellanmål. Mellanmålen sågs som mycket viktigt av 18 % av respondenterna,
ganska viktigt av 55 % och inte alls viktigt av 27 % av respondenterna.
”Ange i vilken grad följande påstående gällande mellanmål stämmer in på dig” var en
fråga med flera svarsalternativ. Utifrån dessa valdes det olika anledningar till varför
mellanmål åts. De viktigaste anledningarna var att dricka kaffe/eftermiddagskaffe, att ta
hand om kropp och hälsa och för att det var socialt att fika med någon (tabell 5).

Tabell 5. Respondenternas anledningar till mellanmål
Kvinnor [%]
73
69
77
73
46
30
23

Vill dricka förmiddags/eftermiddags kaffe
Viktigt att ta hand om kropp och hälsa
Socialt att fika med någon
En gammal vana/tradition att fika
Ger extra energi
Vill hålla blodsockernivån stabilt
För att hålla mig mätt till nästa huvudmåltid

Män [%]
78
78
61
52
39
52
48

Total [%]
76
73
69
63
43
41
35

Vad respondenterna tyckte om några vanliga mejeriprodukter samt om några proteinrika
mejeriprodukter visas i tabell 6. Det beräknades att det var 42 % av kvinnorna och 17 %
av männen som tyckte att keso är gott samt att 27 % av kvinnorna och 13 % av männen
som tyckte att kvarg var gott.
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Tabell 6. Bedömning av mejeri- och proteinrika mejeriprodukter.
Är gott

[ %]

Yoghurt
Filmjölk
Keso
Kvarg
Har aldrig smakat

78
61
31
20

Kvarg
Drickkvarg
Proteinpudding

22
55
84

Respondenternas svar på hur de värderade vissa livsmedel som bäst, respektive sämst
när dessa äts som mellanmål presenteras i Figur 3. Frukt, smörgås och ägg ansågs vara
de bästa mellanmålen. Respondenterna gjorde en individuell tolkning av påståendena
”Bäst” och ”Sämst”.
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Figur 3. Livsmedel som värderades som bäst, respektive sämst till mellanmål.

6.3. Det viktiga med mellanmålet – val av mellanmål
Vad respondenterna påverkades av i relation till val av mellanmål var främst
aspekterna: smak (84 % ville att mellanmål ska vara gott), att mellanmål var enkelt och
att mellanmålen var nyttigt/hälsosamt (tabell 7). Vad som definierades som gott, enkelt,
nyttigt och respektive hälsosamt tolkades individuellt av respondenterna. 47 % av de
påverkades av att mellanmålen var mättande och 8 % påverkades av priset. Tre
fjärdedelar av respondenterna som påverkades av priset var gifta eller sambo.
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Tabell 7. Faktorer som påverkar val av mellanmål.
Gott
Enkelt
Nyttigt/Hälsosamt
Energikick
Mättande
Fettsnålt
Proteinrikt
Pris

Kvinnor [%]
85
77
58
62
35
46
31
8

Män [%]
83
74
65
34
29
20
48
9

Total [%]
84
76
61
49
47
45
39
8

Det finns även ett resultat som redogör medianvärden för hur respondenterna graderade
de olika faktorerna som summerats i tabell 7. Medianvärden presenteras i tabell 8.

Tabell 8. Medianvärden för faktorer som påverkar mellanmålsvalen.
Medianvärde
4 = Hög grad

3 = Viktigt

2 = Mindre viktigt

3 = Påverkar delvis

Nyttigt/hälsosamt

Mättande

Proteinrikt

Pris

Gott
Energikick
Fettsnålt

Angående aspekten om det ”går att äta utan bestick” visade svaren att 50 % av
kvinnorna och 26 % av männen inte alls påverkades av detta.

6.4. Reflektioner kring mellanmålen
Respondenternas kommentarer delades in i kategorierna nedan.
Ambivalent hållning: 8 respondenter uttryckte en ambivalens gällande mellanmål. De
var tveksamma till om mellanmål överhuvudtaget var bra, exempelvis ”För en del
behövs kanske inte mellanmål” – redovisningskonsult, 69 år. Några uttryckte att
mellanmål var bra för barn och att det inte längre behövs när man blir äldre: ”Vid min
ålder behöver man inget mellanmål”- sjuksköterska, 67 år. Ytterligare citat: ” Är
tveksamt om de är nyttiga som mest” – distriktsjuksköterska.
Hälsomedvetenhet: I 23 svar visades en medvetenhet om hälsoaspekten med
mellanmål. Flera respondenter uttryckte att det var viktigt att mellanmålen skulle vara
nyttiga och att de gärna åt frukt, smörgås och nötter till mellanmål. Flera skrev att de
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”försöker undvika att bli överviktigt ”och ”försöker äta så nyttigt jag kan”. De hade en
medvetenhet om regelbundna måltider och mellanmålens betydelse för kroppen och
blodsockernivåerna. Respondenterna i denna kategori visade också en förståelse för att
mellanmål är viktiga. Citatexempel: ”Tänker ofta på att det ska vara nyttigt och att
försöka undvika skadlig inverkan på kroppen”- elingenjör, 69 år; ”När man blir äldre
och inte orkar äta så stora portioner vid huvudmåltiderna, så blir mellanmålen
viktigare” – lärare, 67 år.
Fokus på fika och kaffe: 20 respondenter uppgav att mellanmålen handlade mycket om
att dricka kaffe och fika. Generellt var det den sociala företeelsen med fika som lyftes
fram. Flera uttryckte att deras mellanmålsval inte var sunda och att de innehöll
”antagligen för mycket socker” och/eller ”en pepparkaka eller en bulle till kaffet”arkitekt, 76 år. Ett flertal svarade att de visste att valen av mellanmål inte var nyttiga
men de valde det ändå för att det var gott, som en respondent uttryckte det, att det var
”Kanske för mycket vetebröd”- vd, 69 år. ”Jag tror inte förmiddags- och
eftermiddagsfika är så nyttigt, men som social företeelse är det ju trevligt”- skrev en
lärare, 78 år, medan en annan skrev att ”Man har gott om tid över för att träffa vänner…
då blir det ofta att man ses och fikar”- lärare, 74 år.
Mellanmål ersätter andra måltider: Några respondenter gav uttryck för att deras
måltider blivit förskjutna och att mellanmålen ersatte andra huvudmåltider. ”Som
pensionär… det blir en riktigt lagad måltid en gång om dagen, och en lättare typ era
förslag som mellanmål till lunch eller kvällsmat - administrativ chef, 71 år.
”Jag äter frukost, en huvudmåltid, och det ni beskriver som mellanmål är min lunch
eller kvällsmat. Mitt mellanmål blir då dagens fika, en gång under dagen och en
kvällskopp med tillbehör”- kvinna, 65 år.

7. Diskussion
7.1. Studiens huvudresultat
Resultatet av respondenternas mellanmålsvanor visade att en majoritet åt ett till två
mellanmål per dag och de bestod oftast av frukt/grönsaker, smörgås med pålägg och
kakor/kaffebröd. Gällande respondenternas attityder till mellanmål visar resultatet att
den huvudsakliga anledningen till mellanmål uppgavs vara önskan att dricka
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förmiddags- och eftermiddagskaffe. Viss skillnad finns mellan män och kvinnor med
avseende på attityder till mellanmål. De faktorer som påverkar valen av mellanmål mest
är gott, enkelt och nyttigt/hälsosamt. Att mellanmålen skulle vara proteinrika spelade
minst roll.

7.2. Material och metoddiskussion
Stickprovet bestod av 53 % kvinnor och 47 % män med en ojämn ålders- och
yrkesfördelning. Att bortfallet i studien enbart är 18 % kan anses vara en styrka. Att
författarna

närvarade

när

pappersenkäten

distribuerades

gjorde

troligen

att

svarsfrekvensen ökade. Bryman (2011) skriver att ett stort bortfall ofta är ett problem
vid enkätstudier och det gör att stickprovet inte blir lika representativt för populationen.
Det är 86 % i åldersgruppen 65 – 75 och 10 % som är 76 – 85 år. Respondenterna
valdes ut med ett bekvämlighetsurval. I enlighet med Bryman (2011) kan därför den
externa validiteten i denna studie ifrågasättas. Bryman (2011) beskriver att urvalet
måste vara representativt för att det ska gå att generalisera resultateten från stickprovet
till hela populationen, för att kvantitativa studier ska ha en hög extern validitet måste
därför urvalet ske slumpmässigt. Bekvämlighetsurvalet har genererat ett homogent
material som påverkar representativiteten negativt. Att urvalet är snedvridet och att
många har akademisk bakgrund är svagheter i studien. Andelen ensamstående kvinnor
är dubbel så stor som ensamstående män. Detta överensstämmer med statistisk från
SCB som visar att upp till 60 års ålder finns det något fler män än kvinnor, däremot i de
äldsta åldrarna finns det fler kvinnor än män. Det beror på att kvinnor lever längre än
män (Befolkningsstatistik SCB, 2017).

Fördelarna med att använda en enkät är att det är billigare och går snabbare att
administrera än strukturerade intervjuer. En nackdel är risken att respondenterna inte
besvarar alla frågor och att informationen om de variablerna går förlorad (Bryman,
2011). En annan styrka i studien var att de kvantitativa frågorna i enkäten
kompletterades med öppna frågor av mer kvalitativ natur. Enligt Bryman (2011) ger det
en bättre förståelse när respondenterna svarar med sina egna ord och att området
utforskas

djupare.
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internbedömarreliabiliteten kan därför anses som acceptabel. För att få bättre påstående
i enkäten borde författarna ha gjort ett mer omfattande bakgrundsarbete t.ex. genom att
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göra en förstudie med intervjuer om mellanmål med pensionärer. Detta skulle ge en
bättre validering av enkätfrågorna. Författarna anser att enkätfrågorna gett svar på det
som skulle undersökas i studien och att mätningsvaliditeten i enlighet med Bryman
(2011) är hög. Bryman (2011) menar att genom att kombinera en enkät med intervjuer
eller fokusgrupper kan reliabiliteten för en studie bli högre. På grund av begränsade
resurser och tid utfördes inte detta. Även om studien brister i sin externa validitet och
reliabilitet så kan den ses som en utforskande studie då syftet var att undersöka ämnet
och bana vägen för större och mer omfattande studier inom området.
En likertskala användes för att göra en attitydmätning. Skalan användes därför att det är
den attitydskalan som används mest i enkätstudier (ne.se). I efterhand insåg författarna i
enlighet med Bryman, (2011) vikten av att undvika frågor där respondenterna markerar
flera svarsalternativ eftersom detta riskerar att försvåra analysarbetet.

För att studera skillnaderna mellan bakgrundsvariablerna och svar på olika frågor
användes Chi - två test. Testet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader
mellan kön eller civilstatus med avseende på mellanmålskonsumtion. Det kan inte
uteslutas att det föreligger en skillnad men eftersom detta material bygger på ett
begränsat antal svar kunde en statistiskt säkerställd skillnad inte konstateras. Med
avseende på attityder till mellanmål fanns det en viss skillnad mellan män och kvinnors
svar. Kvinnor uttryckte i något högre utsträckning att det var socialt att fika och att det
var en gammal vana och en tradition att fika.
Att de flesta respondenterna är ”yngre äldre” (65 – 75 år) har en viss betydelse för
resultaten. Inga skillnader mellan ”yngre äldre” och ”äldre äldre” har analyserats
eftersom enbart 10 % tillhörde gruppen 76 – 85 år.

7.3. Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån tre centrala begrepp: vanor kring, attityder till
och val av mellanmål. Det utgås ifrån förståelsen att det är attityder som påverkar
faktorer som i sin tur påverkar mellanmålsvalen. Respondenternas vanor kring
mellanmål innebär hur ofta de äter det och vad mellanmålen består av. Aspekter som tid
eller var de äter eller vem de äter mellanmål tillsammans med har inte undersökts.

28

7.3.1. Vanor kring mellanmål
Att nästan alla i studien äter mellanmål och att de flesta äter ett till två mellanmål per
dag kan tolkas som att de har goda mellanmålsvanor. Med hänseende till den
rekommenderade måltidsordningen kan detta anses som positivt (NNR, 2012). De
flesta kommer dock inte upp i det rekommenderade två till tre mellanmål per dag (NNR,
2012). En risk med detta på lång sikt kan vara ifall äldre äter för lite vid huvudmålen
och för lite till mellanmål, att detta leder till undernäring. Så länge äldre är friska, har
god aptit och är viktstabila så spelar detta inte någon större roll men i samband med
sjukdom ökar risken. Mellanmålen bestod oftast av frukt/grönsaker, smörgås med
pålägg och kakor och kaffebröd. Studiens resultat överensstämmer med resultatet av
Westlings (2008) och Sifos (2003) mellanmålsundersökningar.
7.3.2. Attityder till mellanmål
Att fikakulturen och traditionen är kraftigt förankrad visas i respondenternas attityder
till mellanmål. ”Jag vill dricka förmiddags/eftermiddags kaffe, ”Det är socialt att fika
med någon” och ”Det är en gammal vana/tradition att fika” var anledningar till
mellanmål som stämde in på många av respondenterna. Respondenternas attityder till
mellanmål visar att fika, förmiddags/eftermiddags kaffe anses vara ett mellanmål.

Mat och dryck kan markera tid och fyllas med socialt innehåll och används av
människor för att skapa gemenskap. Begreppet ”commensality” används för att ge
uttryck för det gemensamma ätandet och för matens och måltidens sociala dimensioner
(Nyberg et al., 2014). Mary Douglas gör en skillnad mellan ”meals” och ”snacks” och
menar att måltider betraktats som strukturerade och namngivna mathändelser, medan
”snacks” istället har framställts som ostrukturerade och ofta bestående av någonting
mindre som kan intas på stående fot (Douglas, 1975). Detta kan även jämföras med det
som ibland kallas ”grazing” (Caplan, 1997) eller ”eating on the run” (Mestdag, 2005).
Inga av dessa begrepp ställer samma krav på den sociala inramningen, tiden, platsen
eller maten som måltiden. ”Meals” ses som en social händelse medan ”snacks” oftast
inte anses vara en social händelse (Douglas, 1984).

Fika är en vanlig form av social samvaro i Sverige och denna hänger samman med vår
stora konsumtion av kaffe (ne.se). Att fika kan ha flera innebörder, förknippas oftast
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med att tillsammans med en eller flera andra personer ta en paus från arbete, umgås,
prata, dricka kaffe eller någon annan dryck och äta något till. På många svenska
arbetsplatser finns en tradition att ta kaffe-, eller fikapaus både på förmiddagen och
eftermiddagen, medarbetarna sätter sig då ofta ner tillsammans och umgås. Kaffet kom
till Sverige under 1700-talet och kaffedrickande har en lång social tradition i Sverige.
Till skillnad från i andra delar av Europa dracks kaffet framför allt hemma ofta under
sociala former. Till en början var det mest männen som drack kaffe på så kallade
kaffehus. På 1800-talet när konditorierna kom började kvinnornas också delta i
kaffedrickandet. Kvinnorna började också ha kafferep då de träffades för att handarbeta
och dricka kaffe med tillbehör till (Sprakochfolkminne, 2014).

I Sverige blir kaffedrickande och att fika ett mellanmål. Johanna Mäkelä (2001) skriver
att kaffepausen i Sverige är ett regelbundet mellanmål som ofta inkluderar bullar, kakor,
kaffebröd eller smörgås. Eftersom företeelsen med fika är en social företeelse som man
ofta intar tillsammans med andra människor skulle man kunna argumentera för att just i
Sverige är mellanmålen också en stark social händelse. ”Eftermiddagens kaka till kaffet,
men också fredagens förmiddagsfika bland arbetskollegorna kan vara organiserade och
strukturerade i såväl tid som plats och utifrån vilka relationer de inbegriper” (Nyberg,
2009, s. 37). ”Uppdelningen i måltider och snacks som två varandra uteslutande
kategorier bär på en oförmåga att fånga nyanser och skilda uttryck, men också hur
individen upplever måltider i olika sociala sammanhang” (Nyberg, 2009, s. 37).
Påståendet ”Det är viktigt att ta hand om min kropp och hälsa” hamnade på en andra
placering, detta visar en annan attityd som respondenterna hade till mellanmålen.
Krondl och Lau menar att matens hälsoaspekt är av stor vikt för många äldre, detta kan
ha att göra med en ökad medvetenhet om vad kroppen behöver för att behålla hälsan, till
följd av krämpor och sjukdomstillstånd, men också av en önskan att skjuta bräcklighet
och osjälvständighet på framtiden (Lau, 2008). Forskarna Lundkvist och medförfattarna
genomförde en studie med semistrukturerade intervjuer med äldre från flera europeiska
länder. Deras slutsats var att hälsofaktorn och äldres önskan att behålla en hälsosam
livsstil är en av de viktigaste faktorerna som påverkar äldres val av livsmedel
(Lundkvist et al., 2010). Många av respondenterna var högutbildade. Det kan tyda på att
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de besitter en större förståelse för vad som är hälsosamt. Studier har visat att
högutbildade som grupp har bättre hälsa än lågutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2015).

När det gäller attityder till proteinrika mejeriprodukter så var de inte så omtyckta. Kvarg
och proteinpudding ansågs inte vara bra som mellanmål. Vad som är ”bra” enligt
respondenterna om det är nyttigt, gott eller social lämpligt är respondenternas
individuella tolkning. Yoghurt och filmjölk verkar ha en mer naturlig plats som
mellanmål. Många hade inte alls smakat varken proteinpudding eller drickkvarg. Om
detta beror på att produkterna är nya i sortimentet eller om kunskapen om det ökade
proteinbehovet inte har nått ut till äldre i allmänhet eller till just studiens respondenter
kan inte konkluderas. Några fler respondenter hade fyllt i att de åt keso. Detta kan också
bero på att keso är en produkt som har funnits längre tid på den svenska marknaden i
jämförelse med kvarg. Ett resonemang kan föras huruvida kunskapen och informationen
om äldres ökade proteinbehov har nått ut i samhället. Media, tidningar och reklam
uppmärksammar ofta hur viktigt mellanmål och protein är i samband med träning, med
protein uppmärksammas sällan som extra viktigt för äldre. Forskning tyder på ett
samband mellan ett högre intag av protein 15 – 20 E % och större muskelmassa hos
personer över 65 år (Pedersen & Cederholm, 2014). För äldre och sjuka personer kan
proteinrika mejeriprodukter vara ett bra komplement för att öka proteinintaget eftersom
mjölk och mejeriprodukter har ett högvärdigt proteininnehåll och innehåller alla de
essentiella aminosyrorna som behöver tillföras via kosten (NNR, 2012). Kvarg och
proteinpuddingar marknadsförs idag mest till yngre människor som tränar och
styrketränar på gym. Uppsatsförfattarna anser att en annan typ av marknadsföring av
sådana produkter hade behövts för att nå den äldre målgruppen. Det kan inte dras några
slutsatser huruvida proteinrika mejeriprodukter inte är populära bland äldre eller om de
äter andra proteinrika livsmedel till mellanmål (ex. ägg, hårdost, leverpastej) och anser
att dessa täcker behovet. Fler studier om äldres preferenser beträffande mellanmål med
fokusgrupper, intervjuer eller andra enkätfrågor skulle behövas för att kunna dra en
sådan slutsats.
7.3.3. Val av mellanmål
Att det ska vara ”Gott” visade sig påverka valen av mellanmål mest. Detta tyder på att
Identitet faktorn som Belasco (2008) framhäver, att mat väljs utifrån personliga
31

preferenser och vem man är, sin bakgrund, sina minnen, smak, kultur och tradition är
påfallande i denna undersökning. ”Enkelt” var den andra viktigaste faktorn som
påverkade valen av mellanmål. En majoritet lägger 30 minuter - 1 timme på matlagning
och planering av mat och måltider per dag. Utifrån Belascos (2008) modell, är det
Bekvämlighetsfaktorn som handlar om att människor väljer att konsumera en viss typ av
mat och livsmedel på grund av pris, tillgänglighet, tid och arbetsinsats som är av
avgörande betydelse. ”Pris” faktorn graderades som minst betydelsefull i relation till
mellanmål. Att urvalet i studien består till största del av en medelklass med akademisk
bakgrund med troligen en stabil ekonomi kan ge en felaktig bild av betydelsen av ”Pris”
faktorn. För en grupp från en annan socioekonomisk bakgrund hade möjligtvis denna
faktor varit mer betydelsefull. Av faktorerna som påverkar valen av mellanmål hamnade
”Proteinrikt” sist. Bauer et al., (2013) och Deutz (2014) har visat att äldre behöver äta
mer protein. Respondenterna i denna uppsats uppvisar en hälsomedvetenhet, att
mellanmål ska vara nyttiga som t.ex. frukt och smörgås men det verkar saknas en
medvetenhet om proteinets betydelse för hälsan. Materialet visar att kvarg hamnar i
kategorin ”Sämst” tillsammans med glass, godis och snacks. Det kan spekuleras om det
finns en missuppfattning om produkten och att den därför inte anses lämpa sig som
mellanmål. Kunskapen om att muskelsyntesen försämras med åldern måste nå ut i
samhället så att äldre kan införa nya vanor i god tid och minska muskelförlusterna. Det
är oftast när äldre kommer in på ett äldreboende som åtgärder sätts in med protein om
de är undernärda (Socialstyrelsen, 2011) men de förebyggande åtgärderna måste nå
äldre tidigare. Eftersom det kommer att bli fler äldre i framtiden som bor hemma med
hemtjänst är det viktigt att öka hemtjänstpersonalens kunskaper om nutrition och även
om proteinrika mellanmål, det är ofta hemtjänst som handlar och planerar inköp med de
äldre. En vision för framtiden kan vara att äldre som har matdistribution också får
proteinrika och energirika mellanmål hemskickade.
Ansvar är den svagaste faktorn när det gäller matval och handlar om de beslut som en
individ tar som antingen kan gynna eller missgynna dem nu eller i framtiden (Belasco,
2008). Det var åtta respondenter som uttryckte en ambivalent hållning till mellanmål
och svarade att de som pensionärer inte behöver äta lika många mål om dagen. De
kanske uppfattar måltidsordningen som mindre viktig. Huruvida de tar ansvar för den
egna hälsan i frågan om mellanmål går inte att säga eftersom det är möjligt att de äter en
hälsosam kost som uppfyller näringsrekommendationerna för övrigt.
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Enligt Krondl och Lau (Lau, 2008) påverkar de exogena faktorerna som kultur och
samhälle äldre personers val av mat. Fikat är djupt rotad i det svenska samhället och
svenskarna är i dag ett av världens mest kaffekonsumerande folk (Sprakochfolkminnen,
2014). Att fikakulturen och traditionen är tydliga i studien gör att man också kan
argumentera för att Belascos (2008) Identitet faktor har inverkan på mellanmålsvalen.
Identitet faktorn handlar om att mat väljs utifrån kultur och tradition. Krondl och Laus
modell (Lau, 2008) med de exogena faktorerna relaterar i detta avseende med Belascos
(2008) modell.

När det handlade om anledningar till mellanmål var kaffe och fikastunder viktiga för
respondenterna. Kakor, bullar och kaffebröd kom på en tredjeplats på frågan när det
gällde vad som oftast konsumeras till mellanmål. De livsmedel som konsumeras till
fikat är dock ofta energirika, innehåller mycket socker och snabba kolhydrater och
saknar i regel protein. Tidigare studier med utveckling av proteinberikade produkter
specifikt riktade till äldre har gjorts. Proteinberikade muffins med mandelmjöl
utvecklades i två studier (Andersson, 2015; Loftager et al., 2016). Det har visat sig att
äldre människor föredrar livsmedel och måltider som de känner igen och som de
uppfattar som trygga och säkra (Weurlander & Gurner, 2006). Resultatet i denna
kandidatuppsats pekar i en liknande riktning att, troligen är det bra att satsa på
proteinberikade kakor och kaffebröd till äldre i Sverige som lever i en fikakultur och
uppskattar kakor och kaffebröd till eftermiddagskaffet mer än kvarg och proteinrika
mejeriprodukter. Kvargbaserade bakverk, proteinberikade kakor, kaffebröd och kanske
vetebröd skulle kunna också bidra till att äldre lättare kan täcka sitt proteinbehov.

7.4. Reflektion över etiska aspekter
Kandidatuppsatsen har följt de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet. Uppsatsens
ämne är av sådan natur att kränkande och känsliga frågor har kunnat undvikas. Enkäten
innehöll inga identitetskränkande frågor. Frågor om kroppsvikt och etnisk bakgrund
uteslöts i bakgrundsuppgifterna och på så sätt berördes inga känsliga aspekter. Alla
respondenterna var anonyma och kunde välja att hoppa över frågor som de inte ville
besvara.
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7.5. Relevans för mat- och måltidsområdet
Vad, hur ofta och vilka mellanmål personer över 65 år äter är en relevant aspekt för
ämnet Mat- och måltidsvetenskap. För att kunna förbättra mellanmålen för den äldre
målgruppen är det viktigt att undersöka utgångsläget, attityderna och vad som påverkar
valen av mellanmål. Eftersom antalen äldre ökar i Sverige (SCB, 2015) så har framtida
gastronomerna ett ansvar i att utveckla måltider och måltidssituationer vilket även
omfattar mellanmål, för människors välbefinnande och ökad livskvalitet oavsett ålder
och bostadsform. Resultatet från denna studie kan inte generaliseras till hela
populationen men har relevans för mat- och måltidsområdet eftersom det är möjligt att
många andra personer över 65 år har liknade attityder och vanor gällande mellanmål.
Denna grupp kommer i framtiden troligen att behöva insatser från vård och omsorg. Det
kommer att bli en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens
framtida behov av vård och omsorg. Det finns ett fokus i samhället att verka för
hälsofrämjande insatser och förebygga sjukdom. Genom att öka medvetenheten kring
mellanmål för personer över 65 år kan studien öppna för nya möjligheter för
produktutveckling

av

proteinrika

mellanmål

som

gynnar

bibehållandet

av

muskelmassan hos äldre.

7.6. Framåtblick mot nya studier
För att vidare utforska och utveckla mellanmålsområdet för äldre kan denna studie
göras om med ett slumpmässigt urval och med ett större stickprov för att det ge ett mer
generaliserbart resultat. Förslag på framtida studier kan vara att proteinrika mellanmål
speciellt utvecklade för äldre t.ex. ett kvargbaserat mellanmål och/eller proteinberikade
muffins eller kakor skickats hem till de som bor hemma och har matdistribution.
Därefter kan mellanmålen utvärderats med sensoriska test och med intervjuer med
deltagarna för att få en fördjupad förståelse om hur mellanmålen uppfattas. Utifrån det
aktuella resultatet hade ytterligare studier inriktade på att utveckla och ta fram fler
proteinberikade fikaprodukter som passar och är omtyckta av äldre varit av stort
intresse. Vidare hade studier om marknadsföring av kvarg och andra proteinrika
mejeriprodukter till äldre också kunnat göras.
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8. Slutsats
Majoriteten av respondenterna åt ett till två mellanmål per dag och de bestod oftast av
frukt/grönsaker, smörgås med pålägg och kakor/kaffebröd. Inga signifikanta skillnader
mellan kön och civilstatus i relation till mellanmålsvanor kunde identifieras. Gällande
attityder till mellanmål var den huvudsakliga anledningen till mellanmål önskan att
dricka förmiddags/eftermiddagskaffe. Viss skillnad fanns mellan män och kvinnor med
avseende på attityder till mellanmål. Det viktigaste var att mellanmålen skulle vara
goda, enkla och nyttiga/hälsosamma. Att mellanmålen skulle vara proteinrika var minst
viktigt. Proteinrika mejeriprodukter var mindre omtyckta och de flesta av
respondenterna åt inte dessa till mellanmål. En medvetenhet om vikten av proteinrika
mellanmål förefaller saknas hos målgruppen. Generaliserbarheten av resultaten i studien
är begränsad på grund av bekvämlighetsurvalet. Resultaten kan dock ha betydelse för
framtida hälsofrämjande insatser för äldre med fokus på att bibehålla muskelmassa och
funktion.
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Bilagor
Bilaga 1. Mellanmålsenkät

Mellanmålsenkät
1. Äter du mellanmål?
Ja
Nej
2. Ålder

3. Kön
Man
Kvinna
4. Civilstatus
Gift
Sambo
Singel
5. Innan jag gick i pension jobbade jag som

6. Vem ansvarar för matlagningen i hushållet?
Jag
Min partner
Båda

43

7. Hur mycket tid lägger du/ni ner på matlagning och planering av mat och
måltider per dag?
Mindre än 30 minuter
30 minuter - 1 timme
Mer än 1 timme
1 - 2 timmar
8. Hur ser du på mellanmål?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte alls viktigt
9. Har du ändrat dina vanor kring mellanmål sedan du blev pensionär?
Ja
Nej
Om ja, på vilket sätt?

10. Hur många mellanmål brukar du äta?
1 om dagen
2 om dagen
3 om dagen
3 - 4 i veckan
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11. Vad består dina mellanmål oftast av? (Du kan välja flera alternativ)
Frukt/grönsaker/juice/smoothie
Smörgås med pålägg
Yoghurt/filmjölk/flingor
Kvarg/keso/kesella
Gröt/risifrutti
Nypon/blåbärssoppa
Nötter/frön
Kakor/bullar/kaffebröd
Godis/glass
Snacks/Chips
Pirog/pizza/paj
Hamburgare/korv med bröd
Rester från tidigare huvudmåltid
Enbart dryck: Kaffe, te, varm choklad
Annat:
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12. Vad tycker du om följande livsmedel?
Gott

Sådär

Inte gott

Aldrig
smakat

3-4 gånger
i veckan

Äter
inte

Filmjölk
Yoghurt
Keso
Drickkvarg
Proteinpudding
Drickyoghurt
Kvarg/Kesella

13. Vilka av följande livsmedel äter du till mellanmål?
Varie
dag

1-2 gånger
i veckan

Filmjölk
Yoghurt
Keso
Drickkvarg
Proteinpudding
Drickyoghurt
Kvarg/Kesella
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14. Hur viktigt är följande för dig när du väljer mellanmål?
Att det är...
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre
viktigt

Inte alls
viktigt

Mättande
Hälsosamt
Energikick
Proteinrikt
Enkelt
Gott
Fettsnålt
Fruktigt

15. Vad av följande påverkar dina val av mellanmål?

Påverkar
helt

Påverkar Påverkar
i hög grad delvis

Pris
Smak
Nyttigt/hälsosamt
Mättande
Går att äta utan bestick
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Påverkar
i låg grad

Påverkar
inte alls

16. Ange i vilken grad följande påstående gällande mellanmål stämmer in på dig.

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
helt
i hög grad
delvis
i låg grad

Det är en gammal
vana/tradition att fika
Det är socialt att
fika med någon
Det är viktigt för mig
att ta hand om min
kropp och min hälsa
Jag vill dricka
förmiddags/
eftermiddagskaffe
Jag blir sugen på
något gott
Jag vill hålla
blodsockernivån stabilt
För att hålla mig mätt
till nästa huvudmåltid
Att det ger extra energi
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Instämmer
inte alls

17. Vi är intresserade av attityder kring mellanmål. Hur värderar du dessa livsmedel
som mellanmål?
1 Sämst

2

3

4

5Bäst

Frukt/grönsaker
Smörgåsar
Gröt
Godis
Ägg
Glass
Kvarg/Kesella
Snacks/Chips
Yoghurt
Kakor/Bullar

18. Protein är ett näringsämne som finns i många livsmedel. Vad är protein bra för?
För skelettet
För ämnesomsättningen
För blodsockret
För musklerna
Vet inte
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19. Tycker du att du äter bra mellanmål?
Ja
Nej
Motivera gärna ditt svar

20. Vi tar tacksamt emot dina åsikter, tankar eller funderingar kring mellanmål
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare.

Informationsbrev till deltagare
En studie om mellanmålsvanor samt inställningar och attityder till mellanmål

Vi är två studenter som heter Matilda Gustafsson och Florina Mikkelsen som skriver
våra kandidatuppsatser i ämnet mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad.
Syftet med studien är att undersöka människors vanor kring samt inställningar och
attityder till mellanmål. Vår målgrupp är personer över 65 år eftersom vi anser att det
behövs mer kunskap om målgruppens inställningar och attityder i frågan.

Mellanmål brukar beskrivas som ett lite mål som man äter mellan huvudmåltiderna
frukost, lunch och middag/kvällsmat. Vad ett mellanmål består av kan vara olika för
olika personer. En del brukar kalla mellanmålet för förmiddagsfika och
eftermiddagsfika.

Till studien söker vi deltagare som är intresserade av att bidra med sin inställning och
sina attityder beträffande mellanmål. Om du brukar äta mellanmål, är vi intresserade av
dina mellanmålsvanor. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten.

Svaren från enkäterna kommer endast att användas i en statistisk sammanställning som
kommer att presenteras i vår kandidatuppsats. Materialet kommer att behandlas
konfidentiellt och du kommer inte att kunna identifieras. Dina svar kommer således att
behandlas helt anonymt. Det är endast vi som författare och vår handledare Elisabet
Rothenberg som har tillgång till materialet.

Vi tar hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt
och du närsomhelst kan välja att avbryta deltagandet utan att någon förklaring ges.
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Läs noggrant igenom frågeformuläret och markera det svar som stämmer bäst för dig.
Är det någon fråga du inte kan eller vill besvara, hoppa över denna fråga och fortsätt
med nästa.
Informationen kommer endast att användas i denna studie och materialet förstörs sedan
efter studiens slut. Resultatet kommer att sammanställas i våra kandidatuppsatser och
finnas fritt tillgänglig på Högskolan Kristianstads öppna publikationsarkiv. På begäran
kan uppsatsen skickas till dig via mejl.

Vi hoppas att du vill ställa upp och ta Din tid och besvara denna enkät. Dina svar är
viktiga för oss och för att öka kunskapen inom området.

Tack på förhand för ditt deltagande!

Om du har frågor om studien eller behöver ytterligare information får du gärna kontakta
oss.

Med vänlig hälsning

Matilda Gustafsson
tilda.gustafsson@live.se

Florina Mikkelsen
florina.mikkelsen@gmail.com

Elisabet Rothenberg

Biträdande professor

Associate Professor, PhD

Kristianstad University
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Samtycke till att medverka i ovanstående studie

Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. Jag har fått information
om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan närsomhelst utan
att behöva ange någon speciell orsak.
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