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Lyssna på musik 1 och ange 

intensitet av sötma och beska
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Sötma

Låg intensitet Hög intensitet

372

Låg intensitet Hög intensitet

Beska



Lyssna på musik 2 och ange 

intensitet av sötma och beska
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Sötma

Låg intensitet Hög intensitet

605

Låg intensitet Hög intensitet

Beska



Exempel på resultat – studenter vid RHS 

(n=70)
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Sötma *** Beska ***



• Samband mellan (låga) bastoner och 

upplevelsen av beska

• Samband mellan (höga) diskanttoner 

och upplevelse av sötma

• Upplevelsen av sötma respektive 

beska varierar, 10% 

Att matcha musikaliska ljudfrekvenser 

med specifika smakkomponenter

2018-05-16 5

(Knöferie & Spence, 2012)





Mat och måltider i

äldreomsorgen – SLV Rapport 37 

(2017)

1. Mat och måltider inom äldreomsorgen – dimensioner 

och dilemman. Författare: Ylva Mattsson Sydner

2. Åldrande, mat och näring. Författare: Tommy Cederholm

3. Särskilda näringsbehov hos sköra äldre. Författare: 

Elisabet Rothenberg

4. Sensorik och åldrande. Författare: Åsa Öström och Ann-

Sofie Jonsson

5. Måltidsmiljö och verksamhetsstruktur. Författare: Ann-

Sofie Jonsson och Åsa Öström
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Multisensorisk upplevelse
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(modell efter Krishna 2012)



Produkten Människan

Sensorik

(Martens, 1999)

Sensorik en viktig länk i samspelet mellan produktens 

faktiska egenskaper, upplevelsen av dessa och vad vi 

tycker om produkten. 

(teckning B Watz)



• Med åldrande minskar pupillens storlek 

vilket gör att förmågan att släppa in ljus 

försämras, beroende av ljus för att se

• Linsens muskelspänning ändras, behov 

av läsglasögon ökar med stigande 

ålder

• Adaptationsförmågan förändras, 

näthinnan hos en äldre person kräver 

mer tid för att anpassa sig från ljus till 

mörker och även till starkt ljus –

svårare att köra bil i mörker

Synen

2018-05-16 10



• Försämrad förmåga att uppfatta 

högfrekventa ljudvågor – t.ex. talljud

• Konsonantljud – höga frekvenser jmf. 

vokaler – låga frekvenser

• Svårt höra tal i miljöer med 

bakgrundsljud (sorl)

• Svårt lokalisera varifrån ljud kommer 

(ex varningssignaler)

• Drar sig undan sociala sammanhang

Hörsel
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• Taktila förmågan minskar – färre antal 

mekanoreceptorer på huden

• Skärpan i känsel verkar avta snabbare i 

fingertoppar jmf. underarmar och 

läppar

• Försämrad taktilitet i kombination med 

minskad muskelkraft kan påverka 

upplevelse av matens konsistens

• Konsistens på mat påverkas av både 

hand- och munkänsla

Känsel – haptik vilket inkluderar taktilitet

och kinestetik
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• Svårt att upptäcka dofter och känna 

förändringar i intensitet.

• Svårt att skilja på olika dofttyper, att 

minnas dofter och att namnge dofte

• Äldre har generellt högre tröskelnivåer 

för att uppfatta dofter jämfört med yngre

• Försämring startar vanligtvis i 60-års 

åldern och försämras successivt upp 

mot 70- och 80-års ålder

• Alzheimer och Parkinson kan medföra 

förluster av luktförmågan

Doft
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• Åldrande resulterar i försämrad 

smakupplevelse – äldre har högre 

tröskelnivåer både för enskilda 

komponenter och blandningar

• Salivproduktionen viktig för 

smakupplevelse – stimulering kan ske 

genom smak (syrliga smaker), dofter 

och mekanisk stimulering. Även starka 

kemiska retningar påverkar 

salivproduktion.

• Brett spektrum av olika medicinska 

tillstånd som kan ge förändrad 

smakupplevelse

Smak- en kombination av doft och smak
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• Kemisk stimulering av receptorer på 

huden och i slemhinnor framförallt i 

munnen och i näsan.

• Förnimmelser som kallas för känsel 

men där mekanoreceptorer inte är 

involverade

• Exempel kan vara kolsyrade drycker 

och alkohol, stark mat som chili, 

pepparrot och ingefära eller produkter 

där mentol ingår och som har en 

kylande effekt

• Åldrande tycks dämpa effekten av 

starka retningar

Trigimenaleffekten
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Smörgåsbordseffekten – Sensory-

Specific Satiety

• Upplevelsen av smaklighet för den mat som äts 

minskar i takt med att magsäcken fylls och 

mättnadskänslan ökar

• Främja viljan att avsluta att äta en maträtt för att 

sedan äta igen då något annat serveras, t.ex. en 

dessert

• Måltid med flera rätter främjar ökat intag av mat 

jämfört med en måltid med en rätt

• Tillägg av måltidskomponenter kan påverka intaget –

t.ex. att lägga till ketchup och majonnäs efter att 

försökspersoner ätit pommes frites resulterade i att 

de fortsatte att äta. Detsamma gällde för chokladkaka 

och grädde.
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1. Presentation av mat på tallrik och på 

meny som möter gästers 

förväntningar

2. Aptitretande doft

3. Balans mellan smaker i relation till 

vad det är för mat

4. Att umami finns som en naturlig 

ingrediens

5. En variation mellan konsistenser

6. Hög smakintensitet

Den sensoriska förmågan i relation till 

gillande – Culinary Success Factors
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(Klosse, 2004)



Produktutveckling för äldre som 

målgrupp

Kompensatoriska åtgärder – att modifiera matens 

smak, doft och textur för att kompensera en nedsatt 

sensorisk förmåga.

Multisensoriska aspekter – kan vara en bättre 

förklaring till hur äldre kompenserar förlusten av smak-

och doftförmågan, t.ex.

De äldres röst är viktig – mat- och måltidsupplevelser 

skapas tillsammans med de äldre, att de är delaktiga i 

t.ex. sensoriska bedömningar
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Viktiga diskussionspunkter att 

beakta

• Gastronomiska egenskaper – smakförstärkare, 

tilltalande och färgglad uppläggning, matens 

konsistens

• Utbildning och kunskap kring äldres sensoriska 

förmågor och dess inverkan på måltiden –

Måltiden är så mycket mer än näring. Kunskap om 

smak- och doftsinnet, matens sensoriska kvalitet, 

social samvaro vid måltider
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Vidare forskning – viktiga områden 

att fokusera på

• Friska äldre samt de mycket sjuka

• Sensoriska nedsättningar för doft och smak

• Den multisensoriska effekten

• Universitetsgemensamsatsning: Successful

Ageing

• Doktorandprojekt: Äldres måltidsupplevelser på sjukhus. 

En explorativ studie med fokus på måltidens sensoriska 

aspekter – Doktorand Ann-Sofie Jonsson

2018-05-16 20



Slutsats

• De äldre vill ha mat som är någorlunda traditionell, 

utifrån matkultur och måltids-preferenser.

• Mat lagad från grunden med omsorg, vackert 

upplagd, färgrik, mindre till portionen samt lättuggad. 

• Att de äldre får vara med och bestämma över sin mat 

och att maten i så hög utsträckning som möjligt är 

individanpassad.

• Fler och fler äldre kommer från olika matkulturer och 

berikar därmed utbudet av måltiderna, det ställer krav 

på arbetet med individanpassning av måltidsutbudet.

• Ökad kunskap om sensoriska nedsättningar och dess 

betydelse för måltidsupplevelsen - vård och omsorg, 

måltidsvärdar.
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