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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Det dominerande nutritionsrelaterade problemet på svenska äldreboenden är 

undernäring, vilket associeras med bland annat försämrad livskvalitet, depression, fallolyckor 

samt för tidig död. Undernäring kan bero på att näringsintaget kompliceras av åldersrelaterade 

funktionshinder och sjuklighet, och kan förhindra ett hälsosamt åldrande. Forskning har visat 

att förändringar kring måltidssituationen kan påverka de boendes matintag positivt vilket 

skulle främja det hälsosamma åldrandet. Det är känt hur äldre tycker att en måltid ska vara för 

att känna tillfredsställelse vid denna. Det är dock angeläget att även lyfta personalens 

uppfattning om situationen samt deras åsikter om eventuellt förändringsarbete.  

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka personalens erfarenheter och inställningar 

kring måltiden och måltidssituationen inom äldreomsorgen. 

Metod Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med personal på två äldreboenden. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide. Intervjuernas spelades in och 

transkriberades ordagrant varpå materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Personalen delade till stor del känslor, tankar och inställningar kring måltiden och 

måltidssituationen. En ambivalens framträdde hos personalen och emellanåt intogs ett 

defensivt förhållningssätt, då matens kvalitet kom på tal. Yttre omständigheter var en källa till 

uppgivenhet och personalen kände otillfredsställelse över att det var svårt att påverka 

situationen, varför man efterfrågade en ökad kommunikation med ledningen. Personalen 

försökte göra sitt bästa för de boende utifrån olika aspekter av måltiden och 

måltidssituationen. Man hade också många förslag som skulle kunna förbättra dessa, 

exempelvis att tillaga mat på avdelningen för att på så sätt skapa dofter. 

Slutsats En ambivalens kring matens kvalitet finns hos personalen. Trots att det upplevs svårt 

att påverka de yttre omständigheterna, anstränger sig personalen för att göra måltiden och 

måltidssituationen så tillfredsställande som möjligt. Personalens kunskap och förslag på 

förbättringar bör bättre tas tillvara. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



 

ABSTRACT  

Background The dominating nutrition-related problem in Swedish nursing homes is 

undernutrition, which is associated with reduced quality of life, depression, fall accidents and 

an early death. Undernutrition could obstruct a healthy ageing process, as the nutrient intake 

sometimes is complicated by age related functional limitations and morbidity. Studies have 

shown that changes in the mealtime situation can affect residents’ food intake positively, 

which could promote the healthy ageing process. It is known how elderly thinks a satisfying 

meal should be. However, it is crucial to also emphasize staff members’ view of the situation 

and their opinions regarding potential work of change. 

Objective The objective of this study was to examine staff members’ experiences and 

attitudes towards the meal and the mealtime situation in elderly care.  

Method(s) Seven qualitative interviews were conducted with staff members in two nursing 

homes. A semi-structured protocol was used during the interviews, which were recorded and 

literally transcribed.  The data was then analyzed using a qualitative content analysis.   

Results Staff members had comparable feelings, thoughts and attitudes towards the meal and 

the mealtime situation. Ambivalence became noticeable and sometimes the staff took a 

defensive position, on the subject of food quality. External conditions were a source of 

resignation and the staff felt dissatisfaction as the situation was difficult to influence, why an 

enhanced communication with the management was requested. Staff members tried their best 

to please the residents regarding different aspects of the meal and the mealtime situation and 

many suggestions that could improve these existed, like creating aroma by cooking in the 

ward.  

Conclusion Ambivalence among the staff regarding food quality was noticeable. Though 

considered difficult to affect the external conditions, staff tried hard to make the meal and the 

mealtime situation as satisfying as possible. The staffs’ knowledge and suggestions for 

improvement should be made better use of.   
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1 BAKGRUND 
Ett hälsosamt åldrande är väsentligt för de flesta människor. Hälsa definieras som både 

mentalt, socialt och fysiskt välmående och alltså inte enbart som frånvaro av svaghet eller 

sjukdom (1). Fyra hörnpelare har identifierats som förutsättningar för det hälsosamma 

åldrandet: social gemenskap, fysisk aktivitet, delaktighet/meningsfullhet/att känna sig behövd 

samt goda matvanor (2). Forskning visar dock att åldersrelaterade funktionshinder och 

sjuklighet kan komplicera näringsintaget (3), vilket därmed får effekter på det hälsosamma 

åldrandet.  

 

Med stigande ålder kan lukt, smak och törst minska eller helt försvinna (4). Dessa 

försvagningar ses, tillsammans med bland annat förändringar av aptititreglerande hormoner, 

som ett led i det normala åldrandet och kan, i kombination med försämrad ätförmåga, leda till 

aptitlöshet (5, 6). Detta kan försvåra näringsintaget (4) samt öka risken för ett inadekvat 

energiintag hos äldre (6). Dessutom minskar både muskelmassa och fysisk aktivitet med 

stigande ålder, vilket medför ett minskat energibehov trots att näringsbehovet är oförändrat 

(3). I och med detta ställs högre krav på matens näringstäthet, då samma näringsbehov måste 

täckas in på en mindre mängd mat. 

 

Om dessa närings- och energibehov av olika anledningar inte uppfylls finns en överhängande 

risk för undernäring, vilket är ett vanligt problem bland äldre på boenden (7). I Sverige är 

detta det dominerande nutritionsrelaterade problemet (8), och kan kopplas till minskad 

livskvalitet (9), depression (10), fallolyckor (11) samt associeras med för tidig död (12). 

  

För att upprätthålla ett hälsosamt åldrande är det av vikt att undernäring förebyggs. Det är 

dock essentiellt att inte se nutrition endast som medicinsk behandling (13). Den mat som 

upplevs som välsmakande kan också vara en faktor för livskvalitet (14), och en hälsosam 

kosthållning kan vara en förutsättning för ett hälsosamt åldrande (15). Nutritionen har alltså 

betydelse för hälsan då den kan förebygga sjukdom, bevara funktion samt ge en ökad 

livskvalitet (13). 

 

Då svårigheter med ett adekvat matintag bevisligen är vanligt förekommande inom 

äldreomsorgen, är det därför angeläget att här fokusera på måltiden och måltidssituationen 

(16). Forskning har visat att förändringar kring måltidssituationen kan påverka de boendes 

matintag positivt, varför sådana förändringar skulle kunna förebygga undernäring (17). 

Liknande resultat har visats i en studie av Maloney et al, där man såg att ett tillräckligt intag 

hos äldre kan säkras genom att göra måltiderna som serveras inbjudande och tilltalande (16). 

Att förbättra måltidssituationen på äldreboenden kan alltså öka välbefinnandet, samt 

upprätthålla nutritionsstatusen hos de boende (8). Det har visat sig att en god måltid och 

måltidssituation kan nås med små och relativt enkla medel (16, 18), och att göra personalen 

uppmärksam på detta kan vara ett led i förändringsarbetet kring måltidssituationen. 

  

Det är alltså av vikt att personalen medvetandegörs om sitt handlingssätt, bland annat för att 

undvika ett alltför personalorienterat synsätt (19). Detta då forskning har visat att personalens 

attityd och arbetssätt kan påverka de boendes upplevelse vid måltiden, i både positiv och 

negativ riktning (8). Matintaget kan gynnas genom att personalen exempelvis 

uppmärksammas på betydelsen av samspelet med de boende vid måltidssituationen (19). 

Detta skulle kunna ge dem en bättre förståelse för hur äldre ser på måltiden, inte bara som ett 

tillfälle att inta energi och näring, utan även som social aktivitet. 
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I Livsmedelsverkets rapport från 2011 betonar man att studier redan visat hur äldre tycker att 

en måltid ska vara för att ge en känsla av tillfredställelse (8). Även om tonvikt läggs på 

matens kvalitet, med fokus på dess tillagning, doft och smak, anses det oumbärligt att även 

kunna njuta av måltiden i lugn och ro. Denna insamlade kunskap är oerhört viktig att nyttja i 

syfte att öka äldres välbefinnande vid måltiden.  

 

Då personalens roll kan vara betydelsefull i sammanhanget, är det angeläget att lyfta fram 

även deras uppfattning om måltiden och måltidssituationen, samt syn på eventuellt 

förändringsarbete kring dessa områden. Detta skulle förhoppningsvis kunna bidra till den 

befintliga forskningen inom området. 

2 SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka personalens erfarenheter och inställningar kring måltiden 

och måltidssituationen inom äldreomsorgen.  

3 METOD 
En kvalitativ forskningsmetod valdes då kvalitativa intervjuer kan ge en djupare förståelse för 

människors upplevelser, vilket underlättar åskådliggörandet av känslor, tankar och 

inställningar och kan minska risken för missuppfattningar. Möjlighet att hitta mönster i 

individernas upplevelser och erfarenheter ges också med denna metod.  

 

Författarnas förförståelse innefattade bland annat medias negativa bild av maten inom 

äldreomsorgen (20, 21), samt nutritionskunskap inom det geriatriska området. Förförståelsen 

utmanades under arbetets gång och hanterades genom att olika aspekter kontinuerligt 

diskuterades. Detta för att optimera studiens trovärdighet, samt för att undvika systematiska 

fel kopplade till förförståelsen.  

 Urval och rekrytering 3.1
Tio kommunala äldreboenden i en norrländsk stad valdes ut genom strategiskt urval, utifrån 

geografisk placering. Därpå kontaktades enhetscheferna, alternativt personalen, via telefon 

och en första muntlig beskrivning av projektet gavs. Därefter skickades följebrev (Bilaga 1) ut 

till de äldreboenden som visade intresse av att delta i studien. Av dessa tackade slutligen två 

ja till deltagande. Deltagarna rekryterades internt av kontaktpersonen på respektive boende. 

På grund av studiens tidsramar begränsades antalet deltagare till åtta, detta oavsett om 

mättnad vid datainsamlingens slut uppnåtts eller inte. Till följd av externt bortfall 

genomfördes sammanlagt sju intervjuer. Inkluderingskriterier var att personalen arbetade på 

äldreboendet ifråga under tiden studien pågick, samt att de på något sätt hanterade maten där. 

Personalen hade, innan intervjuerna genomfördes, endera läst följebrevet eller muntligt 

informerats om villkoren för studien. I samtliga fall gavs samtycke. 

 Datainsamling 3.2
Data insamlades genom individuella kvalitativa intervjuer. Utifrån studiens syfte hade en 

frågeguide utarbetats (Bilaga 2), vilken användes vid intervjuerna. Frågeguiden var av 

semistrukturerad typ med huvudsakligen öppna frågor, för att på så sätt få mer 

informationsrika intervjuer, samt var uppdelad i fyra olika teman. Dessa teman baserades på 

Five Aspects of Meal Model (FAMM), för att så långt som möjligt belysa måltiden och 

måltidssituationens olika aspekter (8, 22). Modellen togs ursprungligen fram för att optimera 

restaurangupplevelser och består av fem delar: produkten, mötet, rummet, styrsystemet och 
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atmosfären. Denna modell har inom äldreomsorgen modifierats för att bättre passa 

verksamheten (Figur 1), exempelvis genom att benämna produkten som mat och atmosfären 

som måltidsmiljö/stämning (8).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. FAMM anpassad till äldreomsorgen, Sverige, 2011. Källa: Livsmedelsverket (8) 
   

Intervjuerna inleddes med frågor om ålder, utbildning, antal år inom yrket respektive på den 

aktuella arbetsplatsen samt på vilket sätt man hanterade maten. I slutet av intervjun fanns 

tillfälle för personalen att göra egna tillägg, detta för att få en så uttömmande intervju som 

möjligt. Innan frågeguiden användes genomfördes en testintervju författarna emellan. 

Dessutom lästes och kommenterades frågeguiden av en oberoende person med 

sjuksköterskeutbildning, samt av två studiekamrater med kostrelaterad utbildning. Därefter 

modifierades frågorna för att få en naturligare struktur, och kompletterande revideringar 

gjordes även mellan de olika intervjutillfällena.  

 

Genomförandet av intervjuerna fördelades mellan författarna och båda var närvarande under 

samtliga intervjutillfällen som antingen intervjuare eller observatör, detta för att minska risken 

för feltolkningar vid analysen. Följdfrågor ställdes under intervjuernas gång, för ökad 

följsamhet till personalens svar. Observatören gavs möjlighet att ställa kompletterande frågor 

vid slutet av varje intervju. Samtliga intervjuer utfördes på personalens arbetstid, på 

respektive arbetsplats, och fem hölls avskilt på kontor. Under två av dessa intervjutillfällen 

förekom kortare avbrott när annan personal kom in i rummet. De övriga intervjuerna hölls i 

allmänna utrymmen, där längre och fler avbrott förekom av både personal och boende. 

Intervjuerna var mellan 15 och 32 minuter långa, dock var det endast en som var kortare än 20 

minuter. Intervjuerna spelades in med två diktafoner, för att säkerställa ljudupptagningen samt 

för att minska konsekvenserna av eventuella tekniska problem. Efter varje intervju 

reflekterade författarna kring den insamlade datan, samt gick igenom de fältanteckningar som 

gjorts under intervjun. Syftet med dessa fältanteckningar var att underlätta tolkning av 

materialet.  

 Analys 3.3
Intervjuerna transkriberades ordagrant och enskilt av respektive författare, vilket medförde att 

den ena författaren transkriberade fyra intervjuer och den andra tre. Regler för 

transkriberingen bestämdes gemensamt i förväg: skratt, harklingar, suckar och liknande sattes 

inom hakparentes, betonade ord skrevs med versaler och ord som inte var hörbara markerades 

med ett frågetecken inom parentes. För att få ett helhetsintryck, i syfte att underlätta analysen, 

genomlästes samtliga transkriberingar noggrant av båda författare var för sig.  
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Efter genomläsningen fortsatte det enskilda arbetet och meningsenheter identifierades, vilka 

sedan komprimerades till kondenserade meningsenheter varpå koder utformades. Därefter 

kom författarna överens om gemensamma koder utifrån de enskilda, och i de fall dessa 

bedömdes ha samma betydelse, eller komplettera varandra, kombinerades de. De 

gemensamma koderna delades därefter in i subkategorier, varpå ömsesidigt uteslutande 

kategorier konstruerades (Bilaga 3). Dessa kategorier återfinns som rubriker i resultatdelen. 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (23). För att exemplifiera resultaten från 

analysen användes citat ur intervjuerna, där fingerade namn användes. Ett undantag från det 

enskilda arbetet gjordes vid kodning av den första intervjun, vilken helt och hållet kodades 

gemensamt. Detta då författarna, på grund av sin begränsade erfarenhet av kvalitativa studier, 

ville säkerställa det grundläggande tillvägagångssättet för att på så sätt öka studiens 

tillförlitlighet.  

 Etiska aspekter  3.4
Personalen informerades om att deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas när som 

helst under studiens gång utan efterföljande konsekvenser. Konfidentialitet garanterades, och 

alla inspelningar och transkriberingar raderades efter studiens slut. Fingering av namnen på 

alla inblandade säkerställde anonymitet. Personalen gavs också information om hur de kunde 

ta del av den färdiga studien.  

4 RESULTAT 
Två äldreboende med åtta respektive sex avdelningar, och totalt åtta boende per avdelning, 

ingick i studien. Avdelningarna var antingen särskilda demensavdelningar eller avdelningar 

för boende med varierad funktionsnedsättning. Till respektive boende levererades dagligen 

lunch, med tillhörande efterrätt, samt middag färdigt i kantiner. Maten tillagades i ett skol- 

respektive sjukhuskök och till lunch erbjöds två olika maträtter från köken, av dessa fick 

personalen på de olika avdelningarna välja ett alternativ till de boende. Till middagen erbjöds 

endast en maträtt. I de fall de boende inte åt en viss maträtt kunde de välja bort denna varpå 

ett annat, av respektive kök valt alternativ, levererades. Utöver den varma maten togs det även 

hem varor till de mål som bereddes på avdelningen.  

Personalen som ingick i studien, en man och sex kvinnor, var i spridda ålderskategorier, från 

20- till 60-årsåldern. Samtliga hade någon form av vårdutbildning och flerårig erfarenhet av 

arbete inom äldreomsorgen. Personalen som deltog i studien serverade den levererade maten, 

och utöver detta dukade de fram samt beredde och serverade övriga mål, såsom frukost, 

mellan- och kvällsmål.  

 Personalen är ambivalent angående matens kvalitet 4.1
I stort fokuserade personalen mycket på matens kvalitet, och det var tydligt att de såg denna 

fråga som viktig. Med kvalitet menades smak, utseende, doft och konsistens. Även om maten 

till stor del ansågs vara bra, växte en motsägelsefull bild av just dess kvalitet fram under 

intervjuerna. Detta gällde inte endast skiftningar i specifika maträtter, utan handlade om 

maten generellt. Maten kunde av en och samma individ beskrivas som både bra och 

tillfredsställande, men också bristfällig, oaptitlig eller till och med härsken. Det sätt på vilket 

personalen beskrev maten visar på en ambivalens hos dem, och de gav sken av att vara 

splittrade i sina åsikter.  

Diana: De brukar få någon gryta som är fruktansvärt dålig. DEN är inte aptitlig och den 

tycker de INTE om. Fisk är ibland väldigt sönderkokt, men överlag tycker man ju att det är 

rätt bra… Ibland så går den att äta och ibland så skulle jag inte äta det om det var jag. 
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Emellanåt fanns en tendens bland personalen att inta ett defensivt förhållningssätt gentemot 

matens kvalitet. Exempelvis kunde spontana svar vara att det inte var något fel på maten, eller 

att det var sällan den absolut inte gick att äta. Först efter detta verkade personalen uttrycka 

sina egna åsikter. Även vid de tillfällen man uppenbart märkte att det var något fel på maten, 

försvarades denna genom att ge en förklaring till den bakomliggande orsaken.  

Barbro: Jag tycker ju inte att den [maten]är SÅ dålig, det måste jag ju säga. Men många 

klagar på att den är för kryddstark, men samtidigt kan jag förstå varför den är det. Många 

tappar sina smaklökar, så det är väl därför de [köket] höjer upp lite. Men ibland så kan man 

känna, när man lyfter på kantinen, att det bara luktar peppar. Så det är nog ganska 

kryddstarkt.  

 Personalen upplever uppgivenhet och frustration över yttre 4.2

begränsningar  
Personalens arbetssituation beskrevs som oföränderlig och förutbestämd och man 

konstaterade att beslut togs över huvudet på dem.  

 

Anita: Förra upphandlingen som kommunen gjorde, då tog de ju bort den mixade kosten. De 

upphandlade ju inte ens om det. DET är ju inte bra. För det finns ju faktiskt de som inte har 

några tänder… Ja vi har ju inget val, det är ju redan bestämt. Vi har ju inget att säga till om.  

 

Personalen upplevde en uppgivenhet som ibland övergick i ren frustration, och en känsla av 

otillfredsställelse blev tydlig. Personalen beskrev att yttre omständigheter, såsom exempelvis 

ekonomin, försvårade genomförandet av förändringar. Även om några i personalen ansåg att 

ledningen gör vad de kan så uttryckte flera ett missnöje över bristfällig kontakt med dem, 

samt att det även brast i kontakten mellan ledningen och köket. En ökad kommunikation med 

ledningen efterlystes därför. En del menade att arbetet kring förändringsfrågor i vissa fall inte 

heller var tillräckligt. Förslag från personalen framfördes sällan till ledningen, då man trodde 

att dessa ändå inte skulle gå att genomföra med hänvisning till den strama ekonomin. 

Avdelningskökens befintliga utrustning, såsom porslin och glas, var en källa till uppgivenhet 

och frustration bland personalen, då denna inte alltid var anpassad till de boendes behov. 

Bland annat gavs exempel på en finare kaffeservis som aldrig användes då den helt enkelt var 

för tung för de boende. Bristen på både variation och finare dekorationer nämndes också, 

exempelvis togs avsaknaden av en julduk på en avdelning upp, och enformigheten som kom 

sig av att endast ha ett slags porslin betonades på en annan. Det framhölls att inköp som skulle 

kunna ändra detta var små och inte nödvändigtvis behövde vara så kostsamma, men att dessa 

skulle kunna göra stor skillnad för de boendes upplevelse. 

Den tidspress som ibland upplevdes kring måltiderna ansågs kunna minska genom anställning 

av extra personal, vilket dock sågs som omöjligt på grund av ekonomin. Då det emellanåt 

krävdes fysisk närvaro av personalen för att de boende över huvud taget skulle sitta kvar vid 

bordet, kunde budgetens begränsningar kännas än mer betungande. Behovet av mer personal 

under måltiderna var främst kopplat till antal matningar, och personalens känsla av 

otillräcklighet blev här extra tydlig.  

Felicia: De som matas blir ju alltid lidande och får ju alltid vänta. 

Personalen beskrev uppgivenhet och frustration över att vara utelämnad åt det faktum att 

maten levererades. Exempelvis skapade den levererade matens transporttid problem, då det 

inte fanns tid att ersätta eller komplettera felaktiga matleveranser.  
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Barbro: För skulle den [maten] understiga, jag tror det är 60 [grader], så ska vi egentligen 

skicka tillbaka den men det är ingen som gör det, för då får de [de boende] ju aldrig någon 

mat. För innan vi har skickat och de [köket] har kommit och hämtat och vi får nytt… Så då 

värmer man ju på i mikron. 

Vidare var personalen frustrerad över att vissa tillbehör inte alltid levererades, samt att det 

ibland skickades för lite av den mat som var populär hos de boende. Omvänt kunde det istället 

komma alldeles för mycket mat vissa gånger. Detta medförde att mycket slängdes då regler 

om livsmedelshygien innebar ett förbud mot att frysa in överbliven mat, något som personalen 

betonade att de annars gärna hade gjort. De beskrev frustration över att inte kunna servera ett 

extra alternativ till de boende som någon gång ville ha annan mat. Denna frustration stärktes 

av att man inte heller upplevde sig kunna påverka matsedeln, på grund av att den levererade 

maten var anpassad till många. På det boende maten var densamma som skolmatsedelns, såg 

personalen ett problem i att de yngres preferenser verkade prioriteras framför de äldres, då 

man ansåg att dessa rätter ofta var för moderna för de äldre. Att maten levererades innebar 

även en avsaknad av dofter på avdelningen, vilket beklagades då personalen betonade vikten 

av dessa. Att personalen själv lagade mat på avdelningen, vilket skulle innebära att de boende 

fick känna dofter, var inte alltid möjligt.   

Barbro: Men det finns ju inte tid och det finns inte pengar och det finns inte folk för det, det är 

ju det som är lite tråkigt. 

 Personalen gör sitt bästa för de boende utifrån de förutsättningar som 4.3
finns 

Det var tydligt att personalen engagerade sig och försökte göra det bästa av måltiden och 

måltidssituationen för de boende, och de var övertygade om vikten av att se dem som olika 

individer. För att måltidssituationen skulle bidra till ökad samvaro mellan de boende, 

placerades de så att de hade möjlighet till kontakt med varandra under måltiden, trots 

funktionsförmågornas ibland begränsande faktorer. Det var viktigt att utrymme för samtal 

gavs, varför tv och radio stängdes av. Personalen lade också ett värde i att förhöja stämningen 

vid måltiderna, och genom att använda finare porslin eller servetter vid dukningen på 

veckoslut och högtider ville de ge de boende en känsla av helg.  

Mötet med de boende var grundläggande för stämningen på avdelningen, och personalen 

ansträngde sig för att få tid för dem. Bland annat anpassade man sina raster efter de boendes 

måltider för att då vara tillgängliga för dem, och åsikten att det egna schemat kom i andra 

hand delades av flera. Personalen var mån om att ha en god kontakt med de boende samt att 

känna dem som personer, för att kunna ge en god service. Tillgänglighet för, och att lyssna på, 

de boende var något som återkommande fördes på tal under intervjuerna. Man tog också 

hänsyn till individuella behov vid måltiden, som fick ta sin tid. Ibland kunde man ändra på 

rutinerna för att individuella önskemål skulle tas i beaktande, som på en avdelning där en 

kräsen boende, som enda undantag, tilläts vara med och välja lunchalternativ. Även andra 

individuella anpassningar gjordes, då man tog hänsyn till de boendes önskemål när livsmedel 

beställdes hem, och denna lyhördhet färgade också perspektivet på matrelaterade frågor. 

Bland annat såg man till att ha varor hemma, som en slags reserv vid missar i leveransen. 

Detta sågs som en självklarhet för att kunna göra måltiderna fullgoda och till höjdpunkter på 

dagen för de boende.  

Erica: Annars så beställer vi ju hem glass och grädde och allt sådant där som man kan vispa 

och göra i ordning ifall man ser att det skickas för lite.  
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Vikten av att de boende ska ha möjlighet att känna dofter, var något som samtliga i personalen 

ständigt återkom till. I samband med detta tog man upp att personalen ibland bakade för att 

inte bara kunna bjuda på något gott, utan även för att dofter skulle kännas på avdelningen. 

Egna näringsdrycker gjordes också, då dessa ansågs vara godare än de färdiga. Både de 

hemgjorda dryckerna samt bakningen upplevdes som mycket positiv av flera i personalen, och 

det verkade som om de uppskattade att sätta denna guldkant på de boendes tillvaro. 

Gunilla: Vi kan ju även baka kakor, sockerkakor och sådant där. Och som sagt, vi mixar ju 

frukter och gör egna drinkar av det, det tycker jag är bra. 

Det var också tydligt att personalen upplevde att mycket kunde göras med själva maten, för 

att öka tillfredsställelsen kring måltiden. Exempelvis gjorde vetskapen om de boendes 

önskemål att kunna se på tallriken vilken mat som serverades att man månade om att åtskilja 

maträttens olika kompententer. En i personalen såg det som ett personligt ansvar att lägga upp 

maten så att den var tilltalande, och flera beskrev hur de gjorde sitt bästa för att de boende 

skulle uppfatta maten så god och fin som möjligt. Även om personalen betonade att maten 

skulle vara funktionellt upplagd och därmed lätt att äta samt anpassad till de boendes 

individuella behov, så skulle den även upplevas som aptitlig. Eftersom personalen märkte att 

de boende emellanåt upplevde maten som enahanda, hade de knep för att göra den mer 

tillfredsställande och till en höjdpunkt på dagen. 

Barbro: Många tycker att potatis blir så himla långtråkigt så vi brukar mosa med smör. Sen 

är det väl efterrätter och sådant där man piffar till med att vispa grädde och gör det lite 

roligare. 

Vidare var personalen angelägen om att de boende skulle få i sig tillräckligt med energi och 

näring, varför man kunde tillsätta grädde och smör även som energiberikning. Av samma 

anledning försökte man hålla uppsikt över de boendes intag och i de fall de åt sämre var 

personalen oerhört mån om att de ändå skulle få i sig åtminstone någonting. De pratade med 

stolthet om att göra det man kunde för att underlätta de boendes matintag, exempelvis genom 

att till vissa boende servera öl för att stimulera en försämrad aptit.  Personalens upplevelse var 

att de gjorde så gott de kunde utifrån rådande möjligheter, och det var tydligt att de ansträngde 

sig mer än vad de kanske förväntades göra. 

Cecilia: Man får trolla med knäna ibland.  

 Personalen har önskemål om och förslag på framtida förbättringar 4.4
Personalen hade många önskemål om förbättringsarbete på respektive avdelning. Det 

betonades att det fanns möjlighet att, efter eget tycke, genomföra en del förändringar kring 

måltiden och måltidssituationen, och förbättringspotential sågs inom flertalet områden. 

Exempelvis talade samtliga varmt om matlagning på avdelningen. 

Barbro: Jag önskar att man kunde få laga egen mat, att inte få den från lasarettet utan kunna 

laga mat här på stället. Det skulle vara ett önskescenario... Just bara att de skulle få känna 

dofter. 

Flertalet lyfte fram att personalen själv, på tidigare avdelningar, mer frekvent hade tillagat 

vissa av de mål man på den nuvarande fick levererad. Man beskrev hur just dofterna från 

denna hemlagade mat hade påverkat de boendes aptit och matintag. Det betonades att det var 

så det skulle vara, och att den hemlagade maten positivt ändrade upplevelsen för de boende, 

samt att drömmen var att införa detta även på den nuvarande arbetsplatsen. Då skulle de 

boende också kunna vara delaktiga i förberedelserna av maten, genom att exempelvis skära 



12 
 

morötter. Om detta inte gick att genomföra i sin helhet, så ville man i alla fall ha möjlighet att 

oftare avboka de mindre populära maträtterna på matsedeln för att istället laga mat på 

avdelningen. I syfte att bättre ta hänsyn till de boendes önskemål, föreslog man att deras olika 

matpreferenser skulle lyftas genom individuella intervjuer, varpå denna information kunde 

framföras till köket.   

Ytterligare ett önskemål formulerades då man menade att fler personliga möten, kontinuerligt 

under dagen, skulle skapa en fördjupad relation mellan personal och boende. Man menade att 

detta i förlängningen skulle kunna påverka måltiden och måltidssituationen. 

Gunilla: Mer tid för personliga samtal och möten skulle ge större tillfredsställelse… Det 

allmänna välbefinnandet skulle ha en viss betydelse även vid måltiderna.  

5 DISKUSSION 

 Metoddiskussion 5.1
Den kvalitativa metod som användes var ett adekvat val då de svar som framkom i stort var 

uttömmande, och upplevdes väl beskriva personalens erfarenheter och inställningar. Att utgå 

från de olika delarna i FAMM hjälpte författarna att belysa de delar som anses viktiga för 

måltidssituationen, och har bidragit i strävan att försöka besvara studiens syfte. 

Urvalet var representativt då åldersspann, anställningstid och könsfördelning i stort speglar 

personalsituationen inom äldreomsorgen (24). Att avdelningarna var demensavdelningar samt 

avdelningar för boende med varierade funktionsnedsättningar, ses av författarna som en 

styrka i och med att urvalet av personal därmed, förhoppningsvis, blev än mer representativt. 

Att endast två boenden representerades i denna studie kan ha påverkat resultatet, men 

samtidigt upplevs parametrarna för personalstyrkan till stor del ha täckts in, varför detta är 

mindre troligt. Det kan ses som en svaghet att studiens tidsramar begränsade antal deltagare 

till sju, vilket dock motsägs av att många tankar och resonemang återkom, och att mönster 

kunde urskiljas. Därmed inte sagt att författarna menar att all variation täckts in. 

En del av författarnas förförståelse baserades på kunskaper inom nutrition och ses som en 

styrka, då tolkning av materialet ur denna synvinkel underlättades. Under hela 

arbetsprocessen reflekterades det över förförståelsen, i syfte att försöka minska dess påverkan 

på resultatet. Valet att arbeta enskilt fram till den gemensamma hopslagningen av koder 

gjorde att individuella tolkningar färgade av förförståelse förhoppningsvis sorterades bort, 

vilket troligen bidrog till att öka studiens trovärdighet. 

Vid två av intervjuerna förekom en hel del störningar samt brist på avskildhet, vilket kan ha 

påverkat personalens koncentration och därmed deras svar. Att båda författare var med under 

samtliga intervjuer, samt att den ena var observatör, ökade möjligen förståelsen vid analysen. 

Vid analysen gjorde författarna sitt yttersta för att få så rättvisande resultat som möjligt, bland 

annat då båda varit väl insatta i samtligt material. De citat som användes för att illustrera 

analysen anses ha fyllt sitt syfte och bidragit till en bättre förståelse hos läsaren.  

Att frågeguiden var semistrukturerad, samt att den testades och reviderades ett antal gånger 

under studiens gång, upplevs ha ökat följsamheten till personalens svar under intervjuerna. 

Även de valbara följdfrågorna upplevdes uppfylla sitt syfte om ökad följsamhet. Vid analysen 

upptäcktes dock svagheter i frågeguiden, då vissa frågor var felformulerade. Bättre 

formuleringar hade eventuellt inneburit mer innehållsrika svar, även om de som gavs ändå 

upplevdes som tillräckliga för att besvara studiens syfte.  Testintervjun som hölls innebar att 
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författarnas bekvämlighet i rollen som intervjuare ökade, vilket kan ha påverkat 

intervjutekniken på ett positivt sätt och därmed ökat studiens pålitlighet. Dubbla inspelningar 

vid samtliga intervjuer bidrog till att säkerställa ljudkvaliteten, och förbättrade därmed 

förutsättningen till korrekt återgivande. Att den första intervjun analyserades klart innan det 

enskilda arbetet fortsatte sågs som en styrka, då författarna skapade en gemensam grund. 

 Resultatdiskussion 5.2
Resultaten i vår studie har visat att personal på äldreboenden i mångt och mycket uttrycker 

liknande åsikter om bland annat matens kvalitet, begränsningar skapade av omgivande 

faktorer, vad som själv kan göras samt vilka önskemål man har kring måltiden och 

måltidssituationen.   

5.2.1 Ambivalens angående matkvalitet 
Att matens kvalitet är viktig är en åsikt som är vanligt förekommande bland personal i 

äldreomsorgen (25). Dock har det varit svårt att i litteraturen hitta vetenskapligt stöd för den 

ambivalens kring matens kvalitet som påträffats i vår studie, vilket skulle kunna innebära att 

ett nytt fynd gjorts. Detta är dock diskutabelt och inte något som med säkerhet hävdas. 

Däremot har Mattsson Sydner visat på att åsikter om matens skiftande kvalitet är vanliga 

inom äldreomsorgen hos såväl personal som chefer (25). I nämnda studie berördes också en 

ambivalens, som dock inte rörde matens kvalitet utan kom sig av det faktum att deltagarna, 

trots matens tillfredsställande näringsinnehåll, ansåg att de äldres frihet att kunna välja efter 

egna preferenser var begränsad. Trots att ambivalensen innehållsmässigt skilde sig från våra 

resultat, så styrker detta ändå att ambivalens förekommer inom äldreomsorgen.  

Den ambivalens som personalen i vår studie visade, kan eventuellt bero på att de slits mellan 

den normativa uppfattningen att mat inom äldreomsorgen är dålig, och det faktum att de själv 

anser att matens kvalitet är bättre än så. Både ambivalensen och den defensiva ställning som 

personalen intog kan vara orsakad av antingen en osäkerhet kring den egna åsikten, eller ha 

sin grund i omgivningens påverkan. Det sistnämnda då den gängse uppfattningen är att mat 

inom äldreomsorgen är bristfällig, vilket speglas i debatten som pågår i media (20, 21). Att 

personalen i vår studie påverkades av massmedias syn är därför möjligt. Det har visats att 

deltagare i studier de facto påverkas av debatter i massmedia (25), vilket stödjer vårt 

resonemang. Frågan hur stor effekt massmedias påverkan har kan, i framtida studier om 

känslor, tankar och inställningar hos personalen inom äldreomsorgen, lyftas fram. På detta sätt 

skulle man eventuellt kunna undvika den defensiva ställning som intogs av personalen i vår 

studie. 

5.2.2 Begränsningar skapar otillfredsställelse 
Den uppgivenhet och frustration som beskrevs verkade utmynna i en känsla av 

otillfredsställelse. Denna otillfredsställelse hos personal inom äldreomsorgen, tillsammans 

med upplevelsen att själv inte kunna göra något åt situationen, är resultat som även tidigare 

forskning visat (25). Trots att vår studie inte speglade någon märkbar skillnad i hur män och 

kvinnor upplever beslutsfattandet, kan det ändå vara så att den frustration som framkom kring 

detta grundas i att vårdyrket är kvinnodominerat. En studie från Linköpings universitet 

konstaterar att känslan av att beslut tas över huvudet på personalen är vanligt i 

kvinnodominerade yrken då kunskap inom dessa yrken inte alltid värdesätts (26).  Det är 

därför möjligt att personalen i vår studie upplever att de inte blir värdesatta, och för att öka 

känslan av att vara värdesatt kan en mer aktiv närvaro av representanter från ledningen vara 

nödvändig. Detta skulle samtidigt uppfylla behovet av en bättre kommunikation mellan 

personal och ledning. På så sätt skulle personalen förhoppningsvis uppleva att de blir sedda, 

att deras åsikter och förslag tas på allvar och att de kan påverka situationen på arbetsplatsen, 



14 
 

vilket skulle kunna förebygga känslan av uppgivenhet och frustration och därmed även 

otillfredsställelsen. Forskning har visat att riktlinjer och tillmötesgående respons från 

ledningen ökar personalens förtroende för denna (27). Detta skulle, i kombination med ett 

utbyte av idéer mellan dessa parter, kunna öka tillfredsställelsen hos personalen.  

En ökad lyhördhet hos ledningen skulle möjligen också förhindra att förslag går om intet. De 

förslag som då skulle kunna uppkomma är sådana som kan underlätta för de boende på enkla 

sätt, och skulle exempelvis kunna röra behovet av mer anpassad utrustning som framkom i vår 

studie. Att ha utrustning lämpad för de boende uttrycks i en studie av Crogan et al som 

grundläggande för att personal ska kunna utföra en bra service (14). 

Den otillräcklighet som tidspressen vid måltider gav upphov till, har även setts hos 

vårdpersonal inom hemtjänsten (28). I vår studie relaterades denna tidspress till 

personalantalet, och ansågs bero på den begränsade ekonomin. Ett sätt att öka antal personal 

under måltiden kan vara att omstrukturera schemat. Detta har en studie av Mathey et al visat 

kan göras utan extra kostnader, då det endast är en omorganisering av den befintliga 

personalstyrkan som krävs (29). I denna studie såg man att omstrukturering av schemat fanns 

bland de faktorer som kunde påverka matintaget, vilket förbättrade nutritionsstatus och 

livskvalitet hos boende. 

På grund av att den levererade maten måste anpassas till många ansåg personalen som deltog i 

vår studie att matsedeln inte går att påverka. Denna åsikt delas möjligen av annan 

vårdpersonal, men har inte hittats i befintlig forskning. Däremot har det framkommit att denna 

åsikt även finns hos boende inom äldreomsorgen (14), vilket indikerar att vår studies resultat, 

att personalen menar att matsedeln är opåverkbar, ändå är relevanta. Den uppgivenhet som 

verkar omge denna fråga kan eventuellt innebära att försök till förändringar inte görs, varför 

utvecklingen riskerar att stagnera. En åtgärd kan vara att personalen kontinuerligt uppmanas 

att aktivt komma med förslag på förändringar av matsedeln, varför de på så sätt skulle kunna 

känna att de visst kan påverka. Att involvera personalen i beslutsfattandet är dessutom ett 

enkelt sätt på vilket organisationen kan få vårdpersonal att känna delaktighet (30). 

5.2.3 Personalen gör sitt bästa 
Personalen ansträngde sig för att göra sitt bästa för de boende baserat på de resurser och 

förutsättningar som fanns, och betraktade måltiderna som höjdpunkter på dagen för de 

boende. Detta korrelerar med en studie av Bryon et al, som visar att personal är väl medveten 

om att maten och måltiden är ett glädjeämne istället för endast ett tillfälle att täcka 

näringsbehovet (31). Kopplingen till våra resultat, som visar personalens omsorg om att göra 

måltiden till just ett glädjeämne för de boende, kan eventuellt bidra till ett fullgott mat- och 

näringsintag och därmed även till en bibehållen hälsa. Forskning har visat att undernäring hos 

boende inom äldreomsorgen kan förebyggas genom förändringar av måltidssituationen (17). 

Personalen som deltog i vår studie serverade måltiderna så tilltalande som möjligt, något som 

har visats kunna säkerställa ett adekvat intag hos äldre (16). Förbättringar kring 

måltidssituationen upprätthåller inte bara nutritionsstatusen hos äldre, utan kan också öka 

deras välbefinnande (8).   

Då det har visats att det med små medel går att göra måltiden till en bättre upplevelse (16, 18), 

spelar personalen de facto en viktig roll vid måltiden och måltidssituationen. Vår studie 

konstaterar att många i personalen inser sin egen betydelse, och att flertalet gör vad de anser 

kunna öka trivseln hos de boende kring måltiden. Att exempelvis baka på avdelningen i syfte 

att sprida dofter, visar på att personalen anstränger sig och tänjer på sina dagliga rutiner. Det 

har visats att det finns möjlighet och utrymme att förändra rutiner, så länge någon eller några 

tar initiativet (25). Dessutom har forskning visat att bakdofter har en stimulerande effekt på 
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aptiten (3), och att personalen gjorde detta tyder på ett stort engagemang. Detta engagemang 

innefattade även den tillgänglighet som beskrevs, vilken visar på en vilja att vara närvarande 

för de boende. Forskning har visat att just närvarande personal, ur de boendes synpunkt, är en 

av de mest betydelsefulla faktorerna till trivsel och välbefinnande (32).  

För att uppmuntra personalen att fortsätta att ta egna initiativ, är det betydelsefullt att 

framförallt ledningen ger dem erkännande för dessa, samt ger handlingsutrymme att fortsätta 

med förbättringar kring måltiden och måltidssituationen. Det är dock av vikt att dessa initiativ 

från personalen även är en del av den ordinarie verksamheten, och således ingår i de dagliga 

rutinerna. På så sätt skulle man kunna frångå att de initiativ som tas blir alltför personbundna, 

och att dessa istället implementeras i personalens schema.  

5.2.4 Önskemål och förslag 
När personalen tillfrågades visade det sig att de både hade förslag på förbättringar samt 

önskemål om förändringar. Dessa förslag och önskemål är sådana som forskning redan 

konstaterat skulle behövas inom äldreomsorgen, bland annat läggs liknande förslag fram i en 

studie från Göteborgs Universitet (33). Att personal som deltog i vår studie gav samma 

förslag som dessa forskare visar att de besitter en värdefull kunskap, som bör tas tillvara av 

ledningen. Detta är extra viktigt då forskning visat att de äldreboende med mest nöjd personal, 

är de där ledningen uppmärksammar och tar till sig personalens förslag på förbättringar (34).  

En del av förslagen som framkom i vår studie skulle kunna öka matintaget hos de boende, 

genom att först öka deras välbefinnande. Förslaget om att införa fler personliga möten skulle 

enligt personalen ha just denna effekt på matintaget. Detta korrelerar med en studie av Dubé 

et al, som sett att protein- och energiintaget kan öka, ju fler interaktioner som förekommer 

mellan boende och personal inom äldreomsorgen (35). Ett annat förslag var intervjuer med de 

boende angående deras matpreferenser. Trots att man inom forskningen redan vet hur äldre 

vill ha sin måltid (8), så visar detta förslag från personalen att de tydligt förstår effekten av att 

lyfta fram även individuella önskemål. Detta för att kunna erbjuda de boende mat de tycker 

om och på så sätt öka möjligheten till ett större matintag. Därmed kan även livskvaliteten öka 

då forskning visat att välsmakande mat är en faktor för denna (14), och att få de maträtter man 

föredrar ökar kanske chansen att uppleva den som just välsmakande. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att undernäring undviks, och att man på så sätt bibehåller ett hälsosamt 

åldrande. Intervjuer med de boende skulle dessutom kunna ligga till grund för en framtida 

interventionsstudie, där man i enlighet med den insamlade informationen genomför 

förändringar i syfte att testa denna hypotes.  

6 SLUTSATS 
Det finns en ambivalens hos personalen kring matens kvalitet, och det är tydligt att man ser 

denna fråga som viktig. Trots att de upplever en känsla av otillfredsställelse över att inte 

kunna påverka situationen alla gånger, anstränger sig personalen för att göra måltiden och 

måltidssituationen så tillfredsställande som möjligt för de boende. Dock finns ett behov av en 

bättre kommunikation med ledningen. Personalens kunskap är en värdefull resurs, och deras 

förslag på förbättringar av måltiden och måltidssituationen bör därför bättre tas tillvara. 

7 YRKESRELEVANS 
Det kan vara av vikt för kommundietister att känna till hur personalen inom äldreomsorgen 

tänker kring måltiden och måltidssituationen, samt deras åsikt om den egna rollen i 

sammanhanget. Möjligen skulle denna insikt kunna innebära ett förbättrat samarbete mellan 

dessa två yrkesgrupper. Detta skulle i förlängningen kunna förebygga nutritionsrelaterad 
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ohälsa hos de boende, då denna utan tvivel påverkas av situationen kring måltiden och 

måltidssituationen.  

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET  
Anna Mandin och Åsa Rosén har tillsammans planerat studien, utformat frågeguiden och 

genomfört intervjuerna. De har även bearbetat och analyserat data samt författat uppsatsen 

gemensamt. 

9 TACK 
Författarna vill tacka personalen, som gjorde denna studie möjlig. Ett stort tack riktas även till 

de som kommit med råd och stöd under studiens gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

10 REFERENSER 
1. Stolk RP, Hutter I, Wittek RMP. Population ageing research: a family of disciplines. 

Eur J Epidemiol. 2009;24:175-718. 

 

2. Statens folkhälsoinstitut.  Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar: en 

kunskapssammanställning. Stockholm: Danagårds grafiska, 2005. ISSN: 1651-8624. 

 

3. Rothenberg, E. Vad är god mat för äldre sjuka: maten, måltiden och ätandet. 

Vårdalinstitutet. 2004. Tillgänglig från: http://www.vardalinstitutet.net  

 

4. Kenkmann A, Price GM, Bolton J, Hooper L. Health, wellbeing and nutritional status 

of older people living in UK care homes: an exploratory evaluation of changes in food 

and drink provision. BMC Geriatr. 2010;10:1-28. 

 

5. Malafarina V, Uriz-Otano F, Gil-Guerrerob L, Iniesta R. The anorexia of ageing: 

physiopathology, prevalence, associated comorbidity and mortality: a systematic 

review. Maturitas. 2013;74(4):293-302. 

 

6. Hays NP, Roberts SB. The anorexia of aging in humans. Physiol  Behav. 

2006;88:257–66. 

 

7. Saletti A, Yifter Lindgren E, Johansson L, Cederholm T. Nutritional status according 

to mini nutritional assessment in an institutionalized elderly population in Sweden. 

Gerontology. 2000;46:139-45.  

 

8. Livsmedelsverket. Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i äldreomsorgen. 2011. 

Livsmedelsverkets rapportserie 3. Sammanställt av Lövestram E. ISSN 1104-7089. 

 

9. Kamp BJ, Wellman NS, Rusell C. Position of American dietetic association, American 

society for nutrition, and society for nutrition education: food and nutrition programs 

for community-residing older adults. J Nutr Ed Behav. 2010;42:72-82. 

 

10. German L, Kahana C, Rosenfeld V, Zabrovsky I, Weizer Z, Fraser D et al. Depressive 

symptoms are associated with food insufficiency and nutritional deficiencies in poor 

community-dwelling elderly people. J Nutr Health Aging. 2011;15:3-8. 

 

11. Neyens J, Halfens R, Spreeuwenberg M, Meijers J, Luiking J, Verlaan G. Malnutrition 

is associated with an increased risk of falls and impaired activity in elderly patients in 

Dutch residential long-term care (LTC): a cross-sectional study. Arch Gerontol 

Geriatr. 2013;56:256-69. 

 

12. Persson MD, Brismar KE, Katzarski KS, Nordenström J, Cederholm TE. Nutritional 

status using mini nutritional assessment and subjective global assessment predict 

mortality in geriatric patients. J Am Geriatr Soc. 2002;50:1996-2002.   

 

13. Wellman NS, Kamp BJ. Nutrition in aging. In: Mahan LK, S Escott-Stump S, red. 

Krause’s Food & Nutrition Therapy. 12 uppl. St. Louis: Saunders, 2008;286-303. 

 



18 
 

14. Crogan, NL, Evans B, Severtsen, B, Shultz JA. Improving nursing home food service: 

uncovering the meaning of food through residents’ stories.  J Gerontol Nurs. 

2004;30(2):29-36 

 

15. Davies N. Promoting healthy ageing: the importance of lifestyle. Nurs Stand. 

2011;25(19)43-9. 

 

16. Maloney CM. Enforce nutrition and food service standards in group care facilities. In: 

Kaufman CM, red. Nutrition in promoting the public's health: strategies, principles, 

and practice. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2007;287-306. 

 

17. Kofod J, Birkemose A. Meals in nursing homes. Scand  J Caring Sci. 2004;18:128-34. 

 

18. Socialstyrelsen. Mat och måltider inom hälso- och sjukvården: exempel från 

sjukvårdsverksamhet. Socialstyrelsen. 2011. ISBN: 978-91-86885-63-2. 

 

19. Pearson A, Fitzgerald M, Nay R. Mealtime in nursing homes: the role of the nursing 

staff. J Gerontol Nurs. 2003;29:40-7.  

 

20. Johansson E. Västerbottens-Kuriren [Internet]. Kritik mot maten på äldreboende. 

[Citerad 2013-10-03]. Näslund I. Tillgänglig från: http://www.vk.se/532924/kritik-

mot-maten-pa-aldreboende. 

 

21. Dahlén Persson M. Expressen GT [Internet]. Mannerström dömer ut maten i 

äldrevården. [Citerad 2013-10-03]. Mattsson T. Tillgänglig från: 

http://www.expressen.se/gt/mannerstrom-domer-ut-maten-i-aldrevarden/ 

 

22. Gustafsson IB, Öström Å, Johansson J, Mossberg L. The five aspects meal model: a 

tool for developing meal services in restaurants. J Foodserv. 2006;17:84-93. 

 

23. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Ed Today. 

2004;23:105-12. 

 

24. Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, socialhögskolan. Arbetsvillkor 

och styrning i äldreomsorgens hierarki – en enkätstudie bland personal och politiker. 

Edsbruk: Akademitryck AB, 2005. (ISBN: 91-7155-120-4) 

 

25. Mattsson Sydner YM. Den maktlösa måltiden: om mat inom äldreomsorgen. Uppsala: 

Uppsala Universitet, Institutionen för hushållsvetenskap. 2002. Doktorsavhandling.  

 

26. Olsson A. Nu måste ni lyssna på oss: kontext och betydelse av den svenska 

vårdstrejken 2008. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för kultur och 

kommunikation. 2008. D-uppsats. 

 

27. Spence Laschinger HK, Finegan J. Using empowerment to build trust and respect in 

the workplace: a strategy for addressing the nursing shortage. Nurs econom. 

2005;23:6-13. 

http://www.vk.se/532924/kritik-mot-maten-pa-aldreboende
http://www.vk.se/532924/kritik-mot-maten-pa-aldreboende
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fgt%2Fmannerstrom-domer-ut-maten-i-aldrevarden%2F&h=gAQG1hGYNAQFxLa7sIpO2zqbo-qDva0GBU1bnYCirvkeFDA&s=1


19 
 

28. Simma M. Kung i sitt eget hem? En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens 

inställning till mat och måltider för äldre inom ordinärt boende. Umeå: Umeå 

universitet, Instutitionen för kostvetenskap. 2009. C-uppsats. 

 

29. Mathey M-F, Vaneste V, de Graaf C, de Groot L, van Staveren W. Health effect of 

improved meal ambiance in a dutch nursing home: a one-year intervention study. Prev 

med. 2001;32:416-23. 

 

30. Nilsson M. Delaktighet och lärande - en studie om delaktighet och lärande bland 

vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 

Sektionen för hälsa och samhälle. 2006. Magisteruppsats. 

 

31. Bryon E, de Casterle BD, Gastmans C, Steeman E, Milisen K. Mealtime care on a 

geriatric psychiatric ward from the perspective of the caregivers: a qualitative case 

study design. Ment Health Nurs. 2008;29:471-94. 

 

32. Park NS. The relationship of social engagement to psychological well-being of older 

adults in assisted living facilities. J Appl Gerontol. 2009:28;461-81. 

 

33. Selin P, Stirna A, Widell M. Reflektioner, riktlinjer och rutiner: servering av mat på 

äldreboende. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för mat, hälsa och miljö. 

2009. Kandidatuppsats. 

 

34. American health care association. Improving staff satisfaction: what nursing home 

leaders are doing. AHC Quality Improvement Committee, 2009. 

 

35. Dubé L, Paquet MZ, St-Arnaud McKenzie D, Kergoat M-J, Ferland G. Nutritional 

implications of patient-provider interactions in hospital settings: evidence from a 

within-subject assessment of mealtime exchanges and food intake in elderly patients. 

Eur J Clin Nutr. 2007;61:664-72. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 



 

 
 

Bilaga 1 (1/1) 

 

En studie om attityder kring måltiden och måltidsmiljön på äldreboenden  

 

Hej! 

 

Studier har visat hur viktig och grundläggande maten måltider och måltidssituation är för 

hälsa och välmående hos äldre. Att måltiderna som serveras är inbjudande och tilltalande kan 

säkra ett tillräckligt intag hos de äldre, vilket skulle kunna förebygga undernäring. 

Vi är två studenter vid dietistprogrammet vid Umeå universitet som ska skriva vår C-uppsats 

där syftet är att undersöka attityder kring måltiden och måltidssituationen på några slumpvis 

utvalda äldreboenden inom Umeå kommun.  

Därför söker vi deltagare för intervjuer som beräknas ta ca 30 min vardera och äger rum under 

vecka 35 och 36. Intervjun sker på din arbetsplats och spelas in med hjälp av en diktafon, för 

att kunna analyseras korrekt. Inspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie. 

Studien är konfidentiell vilket innebär att utomstående inte kommer att kunna identifiera 

enskilda deltagare. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien 

utan konsekvenser för dig som deltagare. Resultaten kommer att presenteras i form av en 

uppsats i kostvetenskap vid Umeå Universitet. 

 

Om du är intresserad av att delta så ber vi dig att kontakta oss via mail eller telefon. Ditt 

deltagande är av stor vikt för studien och vi är mycket tacksamma för din hjälp.  

 

Tack på förhand!  

Åsa Rosén och Anna Mandin 

 

 

 

Kontaktinformation:  

Anna Mandin  anma0344@student.umu.se  0760-39 85 97 

Åsa Rosén   asro0006@student.umu.se   0762-34 15 94
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Frågeguide 

 
 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du jobbat inom äldreomsorgen? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad är det för avdelning du jobbar på? 

 Hur många boenden finns det på avdelningen? 

 Vad har du för utbildning? 

 Har du någon kostrelaterad utbildning? 

 Hur ser din tjänst ut? På vilket sätt kommer du i kontakt med maten här? 
 

 Maten/måltiden 

 Kan du berätta för mig om den mat som serveras här på boendet? 

 Kommer maten hit eller lagar ni den på plats? 

 Händer det att ni serverar efterrätt? 

 Hur ofta? 

 Hur anser du att maten är när ni tar emot den med tanke på utseende, doft, konsistens 

och smak? 

 Vad är det som gör att du tycker så? 

 Smakar ni på maten? 

 Hur anser du att maten är när ni sen serverar den till de boende? 

 Brukar du förändra maten på något sätt innan du serverar den?  

 Hur uppfattar du att de boende tycker om maten? 

 Hur uppfattar du att andra i personalen tänker kring maten och måltiderna? 

 Kan personalen eller de boende påverka menyn? 

 Hur uppfattar du att ledningen tänker kring maten och måltiderna? 

 Finns det något som du känner skulle kunna göras för att ändra upplevelsen av maten? 

 

 

Rummet/måltidssituationen 

 Hur uppfattar du att måltidssituationen är generellt här på avdelningen? 

 Skulle du vilja ändra på något för att påverka måltidssituationen? 

 Hur ser platsen ut där de boende äter? 

 Hur är ljussättningen, färgerna, bordets placering? 

 Hur upplever du platsen? 

 Hur ser dukningen ut där de boende äter? 

 Porslin, dekoration, servetter? 

 Dukar ni annorlunda vid helger och speciella högtider  

 Hur serveras maten? 

 Hur är ljuden i omgivningen?  

 Hur tänker du om att ha musik i matsalen? 

 Hur är det med måltidsdryck och portionsstorlekar? 

 Upplever du att de boende kan välja själv hur lite eller mycket de vill ha? 

 Hur tror du att de boende upplever måltidssituationen? 

 Känner du att tiden är en faktor kring måltidssituationen?  
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 Finns det något som du känner skulle kunna göras för att ändra upplevelsen av 

måltidssituationen? 

 

 

Mötet 

 Sitter personalen med och äter? 

 Hur mycket personal i förhållande till boende? 

 Hur är placeringen av de som äter? 

 Hur upplever du att kontakten är mellan de boende och personalen vid måltiden?  

 

 

Utrymme för påverkan och förändring 

 Vilka möjligheter känner du att det finns till förändringar av maten och 

måltidssituationen? 

 Hur tänker du kring behovet av att ha extra ingredienser hemma? 

 Kan ni beställa vad ni vill? 

 Har du idéer om hur man kan utveckla maten och måltidssituationen? 

 Har du framfört dessa till ledningen på något sätt? 

 Har du fått gensvar på dessa? 

Övrigt 

 Tycker du att det är något jag glömt fråga om, skulle du vilja lägga till någonting? 

 Till den som observerar: Har du något du vill tillägga? 
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Exempel på analys 

 

Analysenhet 

 

 
Innehåll relaterat 

till personalens 

upplevelser av 

utrymme för 

påverkan 

och förändring 

 

 

Meningsenhet 

 

 
… Man skulle kunna 

intervjua dem och fråga 

vad de tycker om för 

mat … Man skulle 

kunna ta reda på mera, 

och sen så framföra det 

till dem i köket. Kanske 

kan ändra på matsedeln 

men de har ju samma 

matsedel i skolan som 

här, så att det är nog 

ganska svårt… Att få 

förändringar.  

Det är många rätter som 

de serverar på skolan 

som kanske liksom är 

mer moderna, som 

hamburgare med bröd.  

Kondenserad 

meningsenhet 

 
Man kan intervjua dem 

och fråga vad de tycker 

om för mat och sedan 

framföra det till dem i 

köket. 

 

 

 Man kan ändra på 

matsedeln men de har ju 

samma i skolan så det 

blir nog svårt.  

 

Det är nog ganska svårt 

att få fram förändringar. 

 

Det är många rätter på 

skolan som är 

modernare.  

 

 

Koder 

 

 
 Man kan intervjua de 

boende och fråga vad de 

tycker om för mat 

 

 Man kan framföra 

boendes åsikter till köket 

 

 Matsedeln kan kanske 

ändras 

 

 

  

Det är nog ganska svårt 

att få fram förändringar 

  

Många rätter på skolan 

är moderna  

 

 

 

 

 

Exempel på konstruktion av kategorier 

 

Koder   Subkategori  Kategori 
   

Man kan intervjua de boende   Möjlighet och förslag, Personalen har önskemål  

och fråga vad de tycker om för mat  önskemål och drömmar  och förslag på framtida  

Man kan framföra boendes     förbättringar   

åsikter till köket     

Matsedeln kan kanske ändras 

 
 

Det är nog ganska svårt   Det finns en känsla  Personalen upplever  

att få fram förändringar   av uppgivenhet  uppgivenhet och frustration 

Många rätter på skolan   Brister i yttre   över yttre begränsningar 

är moderna    omständigheter ger  

   maktlöshet i matsituationen 

 

 


