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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Sedan år 2011 har Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Kost & Näring använt 

FAMM - modellen (the Five Aspect of Meal Model) för att utvärdera en måltidsverksamhets 

arbete med att optimera kundens/patientens måltidsupplevelse. FAMM - modellen betraktar 

måltiden som en helhet utifrån rummet, mötet, produkten, styrningssystemet och atmosfären. 

Dock finns det få studier där personalens upplevelser av att arbeta utifrån denna modell har 

undersökts. Landstinget i Kronoberg har arbetat utifrån FAMM - modellen sedan år 2012 och 

fått utmärkelser för sitt framgångsrika arbete. 

Syfte Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelser av arbetet med patientmåltiden hos 

köks- och omvårdnadspersonal inom landstinget i Kronoberg. 

Metod Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med köks- och omvårdnadspersonal inom 

landstinget i Kronoberg. Till hjälp vid intervjun användes en halvstrukturerad frågeguide. 

Därefter analyserades materialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Personalen upplevde att ett personligt engagemang kombinerat med möjligheter till 

flexibilitet i arbetet var en förutsättning för att tillgodose patientens individuella behov, att det 

fanns en ambivalens kring serveringssystemet, samt en problematik kring tillämpningen av 

FAMM - modellen. 

Slutsats Ett fortsatt arbete med FAMM - modellen kan lyfta befintlig kunskap hos både köks- 

och omvårdnadspersonal och vidareutveckla denna, främst genom att belysa kunskap som lätt 

tas för given och som kan vara svåra att ge och få uppskattning för.



 

 

ABSTRACT 

Background The Swedish National Board of Health and Welfare, the Swedish National Food 

Administration and Kost & Näring (the Swedish organisation for foodmanagers and 

dieticians) have since the year 2011 used the FAMM - model (the Five Aspect of Meal 

Model) to evaluate the work of a foodservice to optimize the meal experience of the 

customer/patient. The FAMM - model considers the entirety of the meal as a combination of 

the room, the meeting, the product, the management control system and the atmosphere. 

Nevertheless few studies have been conducted in the matter, targeting the experience of the 

staff working accordingly to the model. The county council of Kronoberg has been working 

on the basis of the FAMM - model since the year 2012 and has got attention for their 

successful work. 

Objective The purpose of this study was to explore the experiences of kitchen- and nursing 

staff working with the patients’ meal, within the county council of Kronoberg. 

Method(s) Five qualitative interviews were conducted with kitchen- and nursing staff within 

the county council of Kronoberg. A semi structured questionnaire was used for assistance 

during the interviews. The data was then analysed using qualitative content analysis. 

Results The staff experienced that to meet the patient’s individual needs a personal 

commitment combined with flexibility in their work was necessary. There was an 

ambivalence regarding the food distribution and perceived problems concerning the 

implementation of the FAMM - model. 

Conclusion By continuing the work with the FAMM - model existing knowledge within both 

kitchen and nursing staff can develop, foremost by highlighting the knowledge that is easily 

taken for granted and difficult to both give and receive appreciation for. 
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BAKGRUND 

När Socialstyrelsen år 2011 gav ut sin rapport Näring för god vård och omsorg - en 

vägledning för att förebygga och behandla undernäring, betonade de att mat och näring är 

lika viktigt som läkemedel och att den kliniska nutritionen är en viktig del av behandlingen 

(1). Detta är särskilt viktigt eftersom undernäringstillstånd drabbar i genomsnitt 28 procent av 

svenska patienter, där förekomsten av undernäring i synnerhet drabbar kronisk sjuka äldre (2). 

En viktig del för att undvika undernäring är att arbeta med flera aspekter kring måltiden och 

då inte enbart maten som hamnar på tallriken. Socialstyrelsen framhäver FAMM – modellen 

som en bra modell för att arbeta med dessa aspekter (1). FAMM (the Five Aspects Meal 

Model) introducerades ursprungligen på Örebros Universitet 1993 av bland annat Inga-Britt 

Gustavsson (3). Inspiration till modellen hämtades från Michelinguiden och går ut på att 

betrakta måltiden som en helhet utifrån fem aspekter; rummet, mötet, produkten, 

styrningssystemet och atmosfären. Rummet är det första som möter kunden. Rummet är den 

plats där maten äts och innefattar den rumsliga upplevelsen av platsen med färger, former 

dofter och ljud. Mötet består av hur kunden upplever mötet med personalen, upplevelsen av 

service, men även upplevelsen av andra kunder och hur personalen är mot varandra. 

Produkten innefattar upplevelsen av maten och drycken som serveras. Styrningssystemet är av 

administrativ karaktär och består dels av lagar och regler som verksamheten måste förhålla sig 

till, men även ekonomi, logistik och ledarskap. Atmosfären utgör helheten och är det samlade 

intrycket av måltiden utifrån de fyra andra aspekterna rummet, mötet, produkten och 

styrningssystemet. 

 

År 2008 satte regeringen upp mål om hur Sverige som matnation ska utvecklas till Sverige - 

det nya matlandet (4). Visionen delades upp i sex fokusområden, varav offentlig mat är ett. 

Ett av målen för den offentliga maten är att: ”Måltiderna ska genomsyras av kvalité och 

matglädje och ska serveras i en trevlig miljö.” Socialstyrelsen och Livsmedelsverket fick då i 

uppdrag att leta upp måltidsverksamheter som arbetar genomgående utifrån detta mål (5). År 

2011 gav Socialstyrelsen ut rapporten Mat och måltider inom hälso- och sjukvården – 

exempel från sjukvårdsverksamhet. I rapporten utgick de från FAMM – modellen när de 

skulle redogöra för olika verksamheters arbete med måltiden. Sveriges kostchefers och 

dietisters organisation Kost & Näring hade ett liknande uppdrag samtidigt (6). I deras rapport 

från år 2012 Bästa sjukhusmaten! – så höjs måltidskvalitén vid svenska sjukhus utgick även de 

från FAMM – modellen. Enligt Kost & Näring är det inte främst vad som hamnar på tallriken 

som behöver förbättras utan snarare arbetet med bemötande, kompetens och miljö. När 

Sveriges konsumenter år 2012 letade efter exempel på ”föredömliga” måltidverksamheter 

utgick även de från FAMM – modellen (7). De bedömde den offentliga maten inom sjukvård 

och äldreomsorg med hjälp av en smakpanel. Maten bedömdes utifrån ett protokoll som 

baserade på FAMM – modellen. Gemensamt för rapporterna har varit att de har en tydlig 

kundfokus. Förbättringar i måltidsmiljön handlar främst om att öka nöjdheten hos 

kunden/patienten. 

 

Det finns många rapporter som tar upp olika aspekter av att arbeta med att förbättra måltiden 

för patienten. Eftersom personalens upplevelser och erfarenheter inte är lika väldokumenterat 

finns det därför ett behov av att undersöka deras upplevelser av att arbeta med patientmåltiden 

utifrån FAMM - modellen. Landstinget i Kronoberg har sedan år 2012 arbetat utifrån FAMM 

– modellen (8). Den introducerades under en måltidsutbildning oktober 2012 där 130 personer 

som arbetar med måltiden, från både kök och omvårdnadsavdelningar, deltog (personlig 
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kommunikation). I Kost & Närings rapport lyfte de fram Växjö lasarett i Kronobergs 

landsting som ett särskilt gott exempel på en måltidsverksamhet som arbetar genomtänkt, med 

målet att även inspirera andra sjukhus till förbättring (6). Lasarettet i Växjö fick även ett 

hedersomnämnande i Sjukhusläkarföreningens tävling Sveriges bästa sjukhusmat – till sista 

steget år 2013 (9). När Sveriges Kommuner och Landsting genomförde sin årliga nationella 

patientenkät år 2012 fick landstinget i Kronoberg högst betyg för sin mat av inneliggande 

patienter (10).  

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av arbetet med patientmåltiden hos köks- 

och omvårdnadspersonal inom landstinget i Kronoberg. 

 

METOD 

Metod för datainsamling 

En kvalitativ metod ansågs mest lämplig då syftet med studien var att undersöka personalens 

upplevelser. En kvalitativ metod kan ge ett mer nyansrikt material utifrån informanternas 

tankar och känslor, vilket ger en djupare förståelse kring bakomliggande drivkrafter och 

handlingssätt kring deras arbete (11). 

Intervjuerna var halvstrukturerade och inför intervjuerna utformades en frågeguide. För att få 

reda på mer om verksamheten och få idéer till frågor intervjuades kostchefen och en dietist 

innan frågeguiden färdigställdes. Efter att frågeguiden hade utformats anpassades den med 

frågor som var mer specifika för respektive yrkeskategori (Bilaga 1). Den främsta skillnaden 

var att frågeguiden till omvårdnadspersonalen innefattade fler frågor rörande arbetet med 

patienterna. Inför skrivandet av frågeguide och inför intervjuerna hämtades inspiration från 

Bill Gillhams Forksningsintervjun: tekniker och genomförande (12). 

Då författaren har tidigare arbetserfarenheter inom storkök med matproduktion för 

äldreomsorgen har detta påverkat förförståelsen. Det har till viss del påverkat utformningen av 

frågeguiden men samtidigt varit viktigt för tolkningen av resultatet. Inför utformandet av 

frågeguide var författaren osäker på hur väl integrerad FAMM – modellen var i det dagliga 

arbetet, vilket påverkade upplägget av frågeguiden. Förförståelsen har tagits i beaktande under 

samtliga delar av studien då författaren har reflekterat över hur den kan ha påverkat.  

 

Urval och rekrytering 

Det genomfördes fem intervjuer med personer som arbetar med måltidsverksamhet inom 

Kronobergs landsting. Två av informanterna var kökspersonal och tre av informanterna var 

omvårdnadspersonal på olika avdelningar. Syftet med att intervjua både kökspersonal och 

omvårdnadspersonal var att de arbetar med olika delar av patientmåltiden och att de därmed 

troligtvis har olika upplevelser och tankar kring måltiden. Då de utgör olika delar av samma 

måltidskedja, från tillagning till servering, är det viktigt att även undersöka deras samarbete. 

Kökspersonalen tillagar och skickar ut maten medan omvårdnadspersonalen tar emot och 

serverar den.  Genomgående i studien definieras begreppet måltiden både som maten och 

situationen då patienten äter maten. 
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Rekryteringsförfarandet skedde genom att information om syftet med uppsatsen skickades till 

kostchefen, som undersökte om det fanns något intresse att ställa upp på intervju. Kostchefen 

tog i sin tur kontakt med avdelningschefen för respektive avdelning för att undersöka 

eventuellt intresse hos personalen. Därefter skickades information om syftet med studien, 

några frågor och information om konfidentialitet till de intresserade med en förfrågan om det 

fortfarande fanns intresse. Därefter kom informanten och författaren överens om tid och plats 

för intervjun. Förutom vid rekryteringen gavs även information om konfidentialitet inför varje 

enskild intervju. Samtliga informanter deltog i den frivilliga måltidsutbildningen hösten år 

2012 där de bland annat fick information om FAMM – modellen (personlig kommunikation). 

I samband med måltidsutbildningen sammanställdes en måltidschecklista där personal från 

olika avdelningar lämnade förslag på hur man skulle kunna arbeta med måltiden utifrån 

rummet, mötet och maten (8). Måltidschecklistan var tänkt som ett stöd för respektive 

avdelning i det fortsatta arbetet med modellen. 

 

Datainsamling 

Insamlandet av data genomfördes under personalens arbetstid i ett personalrum eller 

mötesrum på respektive informants arbetsplats. Varje intervju tog 35-40 minuter och spelades 

in med en diktafon. Intervjuerna var fördelade på fem dagar och varje intervju lyssnades 

igenom och transkriberades samma dag som den hade spelats in. Detta medförde att de senare 

intervjuerna var något mer informationsrika eftersom författaren blev uppmärksammad under 

transkriberingen på potentiella följdfrågor som hade förbisetts men som kunde lyftas fram 

under nästa intervju. Utöver inspelningsmaterialet nedtecknades även yttre omständigheter, 

icke-verbal kommunikation och andra saker som inte registreras på en inspelning. Detta togs 

sedan i beaktande vid tolkning av resultatet. 

 

Analys 

Efter att transkriberingen av samtliga intervjuer hade genomförts analyserades materialet 

utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (13). Först lästes samtliga 

intervjuer igenom tills meningsbärande enheter började framträda. Därefter kondenserades 

dessa meningar ner till korta meningar eller ord, med bibehållen innebörd. De kondenserade 

meningarna sorterades i koder, som innebar en kontextuell tolkning utifrån de kondenserade 

meningarna. Slutligen konstruerades kategorier utifrån koder som delade ett gemensamt 

innehåll (Bilaga 2). Resultatet strukturerades utifrån kategorierna då de användes som 

rubriker. Citat från intervjuerna användes för att styrka resultatet. 

 

Etiska aspekter 

Eftersom det var kostchefen som först kontaktade informanterna fanns det till viss del 

svårigheter att anonymisera material helt och hållet. Detta togs i beaktande, framförallt vid 

citering och redovisande av eventuellt känslig information. Informanterna var medvetna om 

detta och lovades konfidentialitet i största mån och de blev informerade om att deltagandet 

var frivilligt. Informanternas namn blev även utbytta till fingerade namn. 

 

RESULTAT 

Personalen som ingick i studien bestod av fyra kvinnor och en man i åldern 30-60 år. Två av 

informanterna var kökspersonal och arbetade i samma kök. De tre informanterna som var 

omvårdnadspersonal arbetade på olika avdelningar. Köket tillagade och skickade ut cirka 



8 

 

2000 portioner/dag. Köket lagade mat för både brickservering och kantinservering. Samtliga 

informanter av omvårdnadspersonalen fick frukost, lunch och kvällsmat levererat från köket 

på färdigupplagd bricka, som sedan serverades till patienterna. Mellanmål och kvällsfika 

förbereddes på respektive avdelning, med möjlighet att göra ytterligare beställningar från 

köket. Patienterna kunde välja på tre olika rätter till lunch respektive middag, varav ett 

alternativ var vegetariskt. 

 

Att inte behöva bli påmind om sin sjukdom 

Samtliga informanter återkom genomgående under intervjuerna till hur viktigt det är att 

patienterna har det bra. En central del handlade om patienternas aptit och hur viktigt det är att 

de får i sig ordentligt med mat. Patienterna åt sin mat antingen i sängen eller bredvid i sin stol, 

alternativt i det gemensamma dagrummet. Ambitionen på avdelningarna var att patienterna 

skulle sitta i dagrummet och äta, men oftast var det inte så. Huruvida patienterna åt på sitt rum 

eller i dagrummet kunde bero på många olika saker. Personalen upplevde att det dels berodde 

på hur pass sjuka patienterna var och om de orkade ta sig ut till dagrummet, men även om de 

hade aptit och hur mycket personalen och andra patienter uppmanade patienterna att gå ut till 

dagrummet. Personalen tyckte att det var trevligare när patienterna satt i dagrummet då det 

blev en mer livfull stämning på avdelningen, samt att det blev lättare för personalen att 

servera och hålla koll på patienterna när de var samlade. Både Malin (omvårdnad) och 

Gertrud (omvårdnad) upplevde att många patienter drog sig för att sätta sig i dagrummet då de 

kände att den egna sängen var deras trygga zon. Där hade de sin säng, sitt bord och sin stol. 

Att gå ut i dagrummet innebar att röra sig utanför trygghetszonen.  

Gertrud (omvårdnad): En del har svårt att äta till tillsammans, någon 

kanske sitter och hostar. Det kan vara lite sådant, att man är lite känslig för 

andras lukter. Eller så skäms man själv för att man har svårt att, och man 

har ju det här i sig att man inte ska lämna mat och sådant. En del har ju 

jättesvårt att äta och då tycker dem att det är pinsamt att sitta där och peta i 

maten.  

Oavsett var patienterna valde att sitta menade samtliga informanter att det var viktigt att skapa 

en bra miljö och en trevlig stämning för att undvika att patienterna skulle känna obehag eller 

minskad aptit. Detta var något som de lade ner mycket tid på och de använde sig alla av olika 

strategier för att uppnå det. De olika strategierna handlade dels om att skapa en trevlig miljö 

att vistas i genom att exempelvis sätta fram blommor och levande ljus, dock inga riktiga på 

grund av allergier och brandrisk. Det handlade även om att på olika sätt markera att det var 

dags att äta och att det var något som de skulle prioritera. På Gertruds avdelning satte 

personalen på sig blåa förkläden för att markera att det var dags att äta och att det inte skulle 

genomföras några undersökningar, tas några sprutor eller liknande. Saker som påminde om 

patientens tillstånd, till exempel kissflaskor och liknande plockades också undan. Detta 

uppskattades av patienterna som upplevde att personalen mer såg ut som restaurangpersonal 

och att de inte behövde bli påminda om att de var på ett sjukhus. De gånger patienterna ändå 

kände obehag försökte personalen att på olika sätt minska och avdramatisera obehaget. Det 

kunde handla om att lägga upp maten på en annan tallrik, ta bort lite mat eller erbjuda något 

annat. 

Gertrud (omvårdnad): För ibland har man sådan aversion mot mat att det inte går och då 

kanske man inte ska tjata på ett tag utan då får de StructoKabiven eller att de får dropp till 

natten, just för att avdramatisera det lite. Men de flesta vill ändå försöka. 
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Även om kökspersonalen inte träffade patienterna dagligen så var omsorgstanken för 

patienterna ständig närvarande. När de pratade om avdelningarna och patienterna beskrevs de 

ofta som deras kunder. Båda informanterna framhävde att födelsedagsbrickan var något som 

de var stolta över. Ett sätt för köket att visa att de bryr sig om sina patienter, men även ett sätt 

att normalisera tillvaron på sjukhuset. Födelsedagsbrickan innebar att inneliggande patienter 

fick en bricka på sin födelsedag med exempelvis en räksmörgås, en liten svensk flagga, en 

finare servett och ett gratulationskort med hälsningar från köket. Detta var något som köket 

har gjort i åtminstone 20 år.  

 

Mitt arbete gör skillnad för patienten 

Samtliga informanter upplevde att deras arbete var viktigt och att hur de utförde arbetet även 

hade inverkan på deras kollegor och för patienterna. 

 Malin (omvårdnad): När vi var på den här utbildningen pratade de om den 

här 40/60 principen, att 40 % är själva maten, 60 % är själva serveringen 

och det som är runtomkring för själva måltidsupplevelsen. Så det är ändå 

rätt mycket som påverkar det hela. Så de i köket kan slita hur mycket de vill, 

men vi kan förstöra det genom att vara lite sura och bara sätta in brickan.  

Detta uppfattades av några som att det innebar ett stort eget ansvar medan andra betonade att 

det också uppmuntrade personalen till att tänka på hur deras arbete påverkar andra och vilka 

möjligheter de har att förändra. Återkommande under intervjuerna med 

omvårdnadspersonalen var att de framförallt lyfte fram vikten av att tänka på att även små 

saker kan påverka mycket. Främst handlade det antingen om visuella aspekter som att tillsätta 

färg på tallriken i form av paprikaringar eller att servera näringsdrycker i finare glas, eller om 

aspekter som var kopplade till personalens bemötande med varandra och patienterna. 

Elsie (omvårdnad): Just det här med att det ska vara lugnt och att man inte bara smäller ner 

brickan framför dem eller så, utan lite lugnt och stilla så att det inte smäller. Så enkelt 

egentligen.  

Några av informanterna gav även uttryck för att intresset och engagemanget var personbundet 

då engagemanget bland kollegor uppfattades som olika starkt och att en del inte tänkte på hur 

dessa småsaker påverkar. Även stödet hos kollegor kunde variera då vissa saker bara 

förväntades fungera. Detta upplevdes dels bero på olika prioriteringar då tiden inte räckte till 

men främst på oaktsamhet och glömska. Flertalet informanter betonade att det var viktigt att 

uppmärksamma och påminna varandra om att alla delar av verksamheten påverkar hur 

måltiden upplevs av patienten i slutändan. 

Irene (kök): För jag känner att det är det som vi kan göra här nere när vi dukar våra brickor 

och man kanske säger till vaktmästaren ”ja idag är det tisdag, det är soppa ikväll. Tänk på 

att inte köra för fort i krökarna utan så att brickan fortfarande är snygg när den kommer 

upp”.  

 

Delaktighet ger flexibilitet 

Genomgående under samtliga intervjuer betonades hur viktigt det var med ett fungerande 

samarbete. Samtliga informanter återkom flertalet gånger till hur lätt det var att slå en signal 

mellan köket och avdelningarna och vice versa. Framförallt informanterna på 

vårdavdelningarna kände uppskattning för att köket ofta ställde upp vid ändrade beställningar, 
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förfrågningar av olika slag och liknanden, även när beställningstiden hade passerat. 

Kökspersonalen ställde upp på dessa ändringar då de upplevde att de levererade en viktig 

tjänst för avdelningen och i slutändan för patientens bästa. 

Gertrud (omvårdnad): Sen kan man ju alltid ringa för ibland ångrar dom ju sig och en del 

har fått för sig att vi har beställt fel och det är ju det som är en sådan fördel att vi kan ha ett 

kök här på lasarettet, att vi kan springa ner och byta brickor eller hämta upp om vi har missat 

något. 

Förutom samtal kring dagliga beställningar av mat och liknande så bestod samarbetet mellan 

köket och de olika vårdavdelningarna av att de hade kostombudsträffar och att 

kökspersonalen besökte avdelningarna. Kostombudsträffarna skedde fyra gånger per år och 

det var köksansvariga från avdelningarna, dietister och kökspersonal som deltog. 

Kostombudsträffarna upplevdes av flertalet informanter som ett viktigt tillfälle för att ge 

synpunkter på maten som serverades och att ta del av tankar och idéer från andra avdelningar.  

Kökspersonalen initierade även år 2011 att de återkommande skulle besöka avdelningarna för 

att prata med omvårdnadspersonal och patienter om deras upplevelser av maten. Både Göran 

och Irene upplevde att detta var ett bra sätt att på ett mer avslappnat sätt få reda på olika 

åsikter kring maten, vilket i sin tur också kunde ge förslag till eventuella förändringar och öka 

förståelsen för varandras arbete. Detta medförde också en ökad flexibilitet med olika 

lösningar för olika avdelningar. 

Göran (kök): […] Och sen standardfrukosten, det fungerade inte riktigt med gröt på BB. Det 

är yngre människor och så, det är ingen som äter det. Jaha men vi kan komma på det att en 

standardfrukost på BB kan var brödfrukost och vi skickar 2-3 skålar med extra gröt om någon 

vill ha. Det funkade utmärkt.  

 

Ambivalens kring begränsningar i serveringssystemet och matsedelns utformning 

Maten som kom till avdelningarna var färdigserverad på brickor. Samtliga informanter från 

avdelningarna uttryckte en lättnad över att köket tog ansvaret för portionsstorlek, 

energiinnehåll och uppläggning. Systemet upplevdes även som hygieniskt och 

arbetsbesparande. Samtidigt upplevde några att kantinsystemet till viss del var ett trevligare 

system eftersom patienterna hade möjlighet att vara delaktiga vid serveringen, men att det 

medförde större arbetsbelastning. 

Gertrud (omvårdnad): Jag har ju varit med om båda och kantinsystemet är ju ett väldigt 

trevligt system egentligen när man har uppgående, självgående patienter, men vi lade så 

himla mycket tid på att göra aptitliga brickor och sådant som man ibland bara fick bära ut. 

Det tog för mycket tid, det blev liksom inte bra. 

Samtidigt lyfte samtliga informanter på avdelningarna även fram begränsningar med 

bricksystemet då det inte fanns möjlighet för dem att spara maten ifall någon patient inte hade 

aptit eller var iväg på operation vid serveringstillfället. 

Gertrud (omvårdnad): Vi har haft jättemycket diskussioner med Anticimex 

som sköter det. Alltså det är ju inte det att maten står ute i flera timmar utan 

vi kyler ner den på våra kylbrickor och sedan sätter vi in det i kylskåpet i 

sådana fall, för vi tycker att det är så viktigt. För då har de hävdat att vi ska 

ha sådana här färdigrätter, vilket vi också har. Men det är inte samma sak 

att äta en upptinad fisk.  
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Det handlade dels om att de inte ville slänga mat i onödan men även om att det tog emot att 

slänga ifall en patient som var iväg på operation hade längtat efter den rätten hela dagen. 

 

Förutom en matsedel som fanns på avdelningarna fick patienterna information om vilka rätter 

de hade att välja på av omvårdnadspersonalen när de skulle göra beställningarna till köket. 

Samtliga informanter från avdelningarna uttryckte att matsedeln var informativ men att den 

ibland kunde vara svår att förstå. Oftast var det förknippat med att rätterna hade namn som var 

svåra för både patienter och personal att förstå vad det var och vad rätten innehöll. Några 

informanter efterlyste en mer informationsrik matsedel med tydligare beskrivningar om de 

olika rätternas innehåll. Samtidigt var köket begränsade av att matsedeln skulle passa in i 

landstingets webbformat, vilket minskade utrymmet för att beskriva rätterna. 

 

Variationer i tillämpning av FAMM - modellen 

Samtliga informanter var delaktiga vid måltidsutbildningen år 2012 då de bland annat fick 

information om FAMM – modellen och utformade en måltidschecklista. Även om samtliga 

informanter kände att utbildningsdagen var inspirerande blev förhållningssättet till modellen 

väldigt olika. Flertalet informanter kände sig osäkra på vad modellen egentligen innebar 

samtidigt som de upplevde att tankarna kring modellen var något som de redan arbetade med. 

Samtliga informanter hade tagit fasta på sådant som de upplevde var användbart för deras 

verksamhet. En informant kände att FAMM – modellen beskrev och satte ord på redan 

existerande arbete. Informantens inställning till modellen var att den var viktig som ett 

verktyg för att väcka nya tankar och idéer om arbetet och hur verksamheten kunde utvecklas. 

För några informanter väckte det tankar om hur viktiga de är, det arbete de utför och att alla 

delar av verksamheten påverkar helhetsupplevelsen för patienten. Samtidigt upplevde några 

av informanterna att det inte pratades om modellen då kunskapen och intresset hos kollegorna 

var skiftande. Även när en avdelning införde FAMM – modellen i de nedskrivna 

arbetsrutinerna fanns det svårigheter med att implementera modellen i det dagliga arbetet. 

Malin (omvårdnad): Alltså vi har ju pratat om det, men jag tror inte att det 

har satt sig liksom. När man säger FAMM då vet nog inte någon mer än 

kanske jag och kanske någon sköterska och undersköterska vad det är för 

någonting. Så det är inte så spritt, men mer själva tankesättet, kanske mer 

att man, på det vi kan påverka med måltidsupplevelsen och hur det ser ut.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En svårighet som fanns var att författaren intervjuade både kökspersonal och 

omvårdnadspersonal. Detta kan medföra att materialet tar upp flera aspekter då personalen i 

köket och personalen på avdelningarna troligtvis har olika erfarenheter av patientmåltiden på 

grund av att deras arbete ser olika ut. Ett sätt att få ett mer lättolkat material hade varit att 

endast intervjua omvårdnadspersonal. Samtidigt utgick frågorna från en anpassad frågeguide 

där frågorna som togs upp handlade om saker som var relevant för både kökspersonalen och 

omvårdnadspersonalen. Dessutom var samarbetet mellan personalen på avdelningarna och 

köket en intressant aspekt som ansågs vara värt att belysa då de arbeta utifrån samma modell, 

som utgår från ett helhetstänk. Trots det blev det en större fokus på omvårdnadspersonalens 
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upplevelser då de träffar patienterna dagligen och då FAMM – modellen utgår från 

kundens/patientens upplevelser. 

Eftersom författaren inte var så insatt i hur de arbetade på förhand så bestod frågeguiden till 

viss del av frågor som handlade om personalens arbetsuppgifter. Samtidigt var det nödvändigt 

för förståelsen och i en intervju kan det vara önskvärt att först ställa inledande frågor innan de 

eventuellt mer känsliga frågor ställs. 

Inför datainsamlingen fanns även en osäkerhet hos författaren kring i vilken utsträckning 

arbetet med FAMM – modellen var implementerat i verksamheten. Detta påverkade 

utformningen av frågeguiden och upplägget på intervjuerna. Hade det funnits större klarhet i 

detta hade det troligtvis även påverkat datainsamlingen eftersom en del av arbetet bestod i att 

få en uppfattning om kopplingen mellan deras arbete och FAMM – modellen.  

Frågeguiden revideras ett antal gånger inför datainsamlingen. Formuleringar på några frågor 

reviderades i viss mån efter de första intervjuerna då några formuleringar uppfattades som 

svåra att förstå. Detta fick dock inga större konsekvenser eftersom uppföljande frågor 

användes. Viss oerfarenhet av att intervjua medförde att författaren missade enstaka 

följdfrågor under första intervjun. Detta uppmärksammades då genomlyssning av det 

inspelade materialet samt transkribering skedde direkt efter intervjun. Därefter var författaren 

mer uppmärksam på att ställa fler följdfrågor och även ta upp eventuella kortare sidospår. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från studien visar att personalen upplevde att det personliga engagemanget hade 

betydelse för både patientens måltidsupplevelse och möjligheterna till flexibilitet i arbetet, att 

det fanns en ambivalens kring serveringssystemet och matsedelns utformning, samt en 

problematik kring variationen i tillämpning av FAMM - modellen. 

 

Vikten av ”det lilla extra” 

För den sjuke patienten innebär en sjukhusvistelse ofta att befinna sig i en främmande miljö 

(14). Sjukhusmiljön och den personliga situationen kan väcka obehag som bland annat 

påverkar aptiten negativt, vilket leder till ett minskat matintag. Ett sätt att normalisera 

tillvaron är att skapa en hemtrevlig miljö på avdelningen, där måltiden utgör en central del av 

de dagliga rutinerna. Detta var något som omvårdnadspersonalen arbetade mycket med och 

kände stort ansvar inför, särskilt då patienternas aptit ofta kunde skifta på grund av 

sjukdomstillståndet. Även i tidigare studier har det lyfts fram hur viktig 

omvårdnadspersonalen är för patientens måltidsupplevelse (15), där deras arbete kring 

måltiden kan vara ett sätt att normalisera tillvaron (16). Återkommande under intervjuerna 

belystes vikten av de små sakerna och att ”göra det lilla extra”. Det handlade om allt från att 

tänka på hur man satte fram brickan till patienten till att hälla upp näringsdrycken i ett finare 

glas; något som för många faller sig naturligt om än det inte ingår i någon formell 

arbetsbeskrivning, medan en del av personalstyrkan inte lade lika stor vikt vid detta. 

Metoderna varierade mellan olika avdelningar, dels på grund av olika förutsättningar och 

behov hos patienterna, men även på grund av olika starkt engagemang och olika rutiner inom 

respektive arbetslag. Möjligheten till flexibilitet i arbetet kring måltiden skapade 

förutsättningar för personalen att tillgodose patientens individuella behov, och därigenom 

bästa möjliga måltidsupplevelse. 
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Att möjliggöra ett flexibelt arbete 

Förutom personalens patientnära insatser möjliggjordes också flexibiliteten genom att det 

fanns ett nära samarbete mellan köket och avdelningarna. Samarbetet bestod dels av daglig 

kontakt, men även återkommande kostombudsträffar och att kökspersonalen besökte 

avdelningarna för att prata mat med personalen och patienterna. Genom att 

omvårdnadspersonalen var uppmärksam på patientens aptit och önskemål kunde beställningar 

och liknande skräddarsys till avdelningarna. Eftersom patientens aptit kan förändras snabbt är 

möjligheten att välja maträtt nära inpå serveringstillfället något som kan öka en patients 

nöjdhet med maten (17, 18). Detta är en nackdel med bricksystemet eftersom varje portion 

som beställs i förväg blir individbunden. Genom ett nära samarbete mellan köket och 

avdelningarna fanns det ändå möjligheter att göra ändringar nära inpå serveringstillfället, 

vilket till stor del berodde på att kökspersonalen ställde upp och var flexibla. Kökspersonalen 

ställde upp på dessa ändringar då de upplevde att de levererade en viktig tjänst för 

avdelningen och i slutändan för patientens bästa. Även tidigare studier visar att organisationer 

som värderar samarbete, delaktighet och flexibilitet tenderar att vara mer effektiva, samtidigt 

som både personal och patienter blir mer nöjda (15, 19). 

 

Att föra kunskapen vidare 

Måltidschecklistan, som togs fram under måltidsutbildningen år 2012, var tänkt som en 

inspiration för respektive avdelning, som i sin tur därefter skulle utgå från förslagen och 

forma sin egen måltidschecklista att utgå från på respektive avdelning. Vad berodde det på att 

inte alla avdelningar fortsatte arbetet med måltidschecklistan? Många av förslagen på 

måltidschecklistan var specifika instruktioner på till synes enkla vardagliga sysslor kopplat till 

måltiden som oftast tas för givet, men som ändå gör stor skillnad. Detta är sysslor som lätt 

glöms eller prioriteras bort i mängden av uppgifter under dagen, men som också kan både 

vara svåra att ge och få uppskattning för. Det är en form av service traditionellt förknippad 

med god omvårdnad, en väletablerad tradition från den moderna sjukvårdens begynnelse. 

Arbetet har traditionellt varit kvinnligt dominerat och förknippat med husmoderliga 

egenskaper och därför något som förväntats komma av sig själv (20). Det kan vara svårt att 

dela med sig av en kunskap som man själv eller mottagaren ser som självklar eller naturgiven, 

likaså att prioritera och lyfta fram detta. För personalen som deltog på måltidsutbildningen 

kan det därmed ha varit förenat med vissa svårigheter att använda måltidschecklistan som ett 

verktyg i det gemensamma omvårdnadsarbetet. Kosten är en del av omvårdnadsarbetet och 

inte enbart näringstillförsel. Således krävs det att även detta område diskuteras, 

problematiseras men också följs upp av samtlig personal, liksom övrig medicinsk behandling 

inom vården. En stor fördel med att kunna dela med sig av och belysa denna kunskap är att 

det kan förbättra patientens upplevelse av måltiden, då patientens måltidsupplevelse ofta 

påverkas mer av personalens bemötande än själva maten (16). 

 

Ett sätt att sprida och belysa kunskapen är att förankra det i en modell. FAMM- modellen 

belyser olika aspekter som påverkar måltidsupplevelsen, men det krävs att verksamheten där 

den ska tillämpas fyller modellen med innehåll och skapar ett forum för hur man aktiv jobbar 

och utvecklar den, vilket skapar förutsättningar för individ- och verksamhetsanpassade 

lösningar. Ett välutvecklat samarbete enligt en förankrad modell kan även leda till 

vidareutveckling av gemensamma redskap, så som matsedeln. Detta är en strategi som 

tillämpas i restaurangbranschen i form av målande och aptitliga beskrivningar av maten. 
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Genom att inte endast beskriva maten informativt utan även sensoriskt skapas förväntningar 

på en givande måltidsupplevelse (16, 21). Det blir något för patienten att se fram emot och ett 

redskap för personalen i presentationen av måltiden. 

 

SLUTSATS 

I en patientorienterad verksamhet förefaller ett personligt engagemang och möjligheter till 

flexibilitet i arbetet vara avgörande för personalens arbete kring patientmåltiden och 

patientens måltidsupplevelse. En stor del av arbetet med patientmåltiden innefattade sysslor 

och kunskap som lätt togs för givet och som kunde vara svåra att ge och få uppskattning för. 

Genom att förankra arbetet i en modell blir den personbundna kunskapen explicit. På så sätt 

kan kunskapen och engagemanget delas med kollegor, delaktigheten och flexibilitet ökar, 

vilket ger möjligheter att utveckla verksamheten framåt. 

 

YRKESRELEVANS 

FAMM – modellen har under de senaste åren börjat användas som ett sätt att bedöma 

måltidsverksamheters arbete med måltiden och kundens/patienten upplevelse av den. 

Dessutom har modellen börjat få spridning hos måltidsverksamheter, bland annat inom 

landsting. För kostvetare kan det vara viktigt att uppmärksamma FAMM – modellen som ett 

utvecklingsverktyg för verksamheten. Potentialen är stor då det är upp till verksamheten själv 

att ange hur det arbetet ska se ut. Studien visar på de svårigheter som kan finnas vid 

implementering och vidmakthållande av FAMM - modellen, samtidigt som modellen kan vara 

ett värdefullt redskap för att belysa arbete och kompetens som lätt tas för givet och hamnar i 

skymundan. Därför hade det även varit intressant att undersöka hur andra verksamheter har 

implementerat FAMM – modellen och vilka eventuella förändringar det har medfört för deras 

verksamhet. 

 

TACK 

Tack till personalen på landstinget i Kronoberg som ställde upp och på ett eller annat sätt 

deltog i uppsatsarbetet. 
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Frågeguide (Kökspersonal) 

Jag skriver som sagt min c-uppsats i kostvetenskap. Jag är intresserad av hur ert arbete med patientmåltiderna ser 

ut, det vill säga de olika delar som du arbetar med kopplat till maten, patienterna och måltidssituationen och då 

framförallt dina upplevelser av det utifrån ditt dagliga arbete. Eftersom det är dina tankar och funderingar som 

jag är intresserad av så vill jag att du ska känna att du har möjlighet att berätta och utveckla dina svar. 

Förberedelser 

Hur ser arbetsfördelningen ut i köket? 

Har ni rotation på stationerna? 

Hur ser föreberedelserna ut inför en måltid, exempelvis lunch eller middag? 

 

Matsedeln 

Hur går ni tillväga när ni ska ta fram matsedeln? 

Vad tycker du om matsedelns utformning? 

Beskriver den maten du lagar på ett bra sätt? 

Servering 

Hur går ni tillväga när maten ska serveras? 

Hur ser efterarbetet ut när ni har skickat iväg vagnarna? 

Vad tycker du om bricksystemet, det vill säga att ni skickar färdigupplagda matbrickor till avdelningarna?  

Vad tycker du om maten som serveras? 

Får ni någon respons på maten från patienterna? Från omvårdnadspersonalen? 

Hur mycket av portionen brukar patienterna äta upp? 

Om det är mycket som de inte äter upp vad gör ni då? 

Hur stor möjlighet har du att påverka maten som hamnar på tallriken? 

 

Samarbetet mellan kökspersonal och omvårdnadspersonal 
Hur ser samarbetet ut mellan kökspersonal och omvårdnadspersonal? 

Är det ett fungerande samarbete? 

Vad tycker du är viktigt för att få till ett bra samarbete? 

Bemötande 

Vad är viktigt för att få till ett bra bemötande? 

Har ni några nedskrivna rutiner kring arbetet, även för sådant som kommunikation och bemötande? 

Känner du att du får uppskattning för det arbete du utför? 

KRAV 

De senaste åren har landstinget i Kronoberg fått en del uppmärksamhet för sitt arbete med KRAV – märkta 

livsmedel och KRAV – certifiering av verksamheten. Har det påverkar ditt arbete på något sätt? 

FAMM – modellen 

Hur bekant är du med FAMM – modellen? 

Vad hade du för tankar när det började pratas om FAMM – modellen? 

Upplever du att ni har fått tillräcklig information om vad modellen innebär? 

Har arbetet med FAMM förändrat ditt arbete på något sätt? Hur arbetar du med FAMM? 

 

Är det något som du tycker att jag har glömt att ta upp eller som du vill lägga till? 

Annars tackar jag så mycket för att du ville ställa upp på intervjun. 
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Frågeguide (omvårdnadspersonal) 

Jag skriver som sagt min c-uppsats i kostvetenskap. Jag är intresserad av hur ert arbete med patientmåltiderna ser 

ut, det vill säga de olika delar som du arbetar med kopplat till maten, patienterna och måltidssituationen och då 

framförallt dina upplevelser av det utifrån ditt dagliga arbete. Eftersom det är dina tankar och funderingar som 

jag är intresserad av så vill jag att du ska känna att du har möjlighet att berätta och utveckla dina svar. 

Förberedelser 

Hur ser arbetsfördelningen ut på avdelningen när det gäller arbete relaterat till måltiderna? 

Hur ser föreberedelserna ut inför en måltid, exempelvis lunch eller middag? 

 

Matsedeln 

Jag har förstått att det finns olika rätter att välja på till lunch och middag. Hur får patienterna reda på vilka 

alternativ de har att välja på? 

Vad tycker du om matsedelns utformning? 

Finns det tillräckligt med information så att du kan beskriva rätterna för patienterna? 

Servering 

Hur går ni tillväga när maten ska serveras? 

Hur många patienter äter i ett gemensamt rum och hur många på sitt eget rum? 

Varför tror du att det ser ut så? 

Vad tycker du om bricksystemet, det vill säga att ni får färdigupplagda matbrickor till avdelningarna?  

Vad tycker du om maten som serveras? 

Vad tycker patienterna om maten? 

Hur mycket av portionen brukar de äta upp? 

Om det är mycket som de inte äter upp vad gör ni då? 

Hur går ni tillväga om det är någon som inte har aptit eller som inte vill äta vid serveringstillfället? 

Hur ser efterarbetet ut efter en måltid? 

Hur stor möjlighet har du att påverka maten som hamnar på tallriken? 

 

Samarbetet mellan kökspersonal och omvårdnadspersonal 
Hur ser samarbetet ut mellan kökspersonal och omvårdnadspersonal? 

Är det ett fungerande samarbete? 

Vad tycker du är viktigt för att få till ett bra samarbete? 

Bemötande 

Vad är viktigt för att få till ett bra bemötande? 

Har ni några nedskrivna rutiner kring arbetet, även för sådant som kommunikation och bemötande? 

Känner du att du får uppskattning för det arbete du utför? 

FAMM – modellen 

Hur bekant är du med FAMM – modellen? 

Vad hade du för tankar när det började pratas om FAMM – modellen? 

Upplever du att ni har fått tillräcklig information om vad modellen innebär? 

Har arbetet med FAMM förändrat ditt arbete på något sätt? 

Hur arbetar du med FAMM? 

 

Är det något som du tycker att jag har glömt att ta upp eller som du vill lägga till? 

Annars tackar jag så mycket för att du ville ställa upp på intervjun.
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Exempel på analys 

 

Exempel på konstruktion av kategorier 

Koder Kategorier 

Normer om att äta upp 

Patientsängen blir en trygg zon 

Avdramatisera bristande aptit 

Skapa hemtrevlig miljö 

 

Personligt engagemang ger resultat 

Göra ”det lilla extra” 

 

 

 

Att inte behöva bli påmind om sin sjukdom 

 

 

 

Mitt arbete gör skillnad för patienten 

 

Analysenhet Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Koder 

Innehåll relaterat 

till personalens 

upplevelse av 

arbetet med 

patientens aptit och 

måltidsupplevelse 

En del har ju jättesvårt att äta och 

då tycker dem att det är pinsamt 

att sitta där och peta i maten. Och 

man blir lite hospitaliserad också 

ganska fort. Det är rätt skönt, 

sängen är ju ens revir på något 

sätt, det är där man bor och har 

sitt bord, så att, det är ju lite hur 

pushiga vi är också… Och vi 

försöker också plocka om på 

tallriken så att det ska se mindre 

ut om vi vet att de inte äter så 

mycket eller om de tycker att det 

är jobbigt. […] Sen sätter jag 

varje morgon även dit ett ljus som 

är, det är ju konstgjort eller så. 

Men det ser väldigt verkligt ut för 

det flammar så där då och dom 

blir så rofyllda i detta, att det är 

någon som har tänkt till liksom 

och gjort det lite mysigt och 

hemtrevligt.  

 

Pinsamt att peta i 

maten. 

 

 

Sängen är ens revir. 

 

 

Det beror på hur 

pushiga vi är. 

 

Försöker plocka 

om på tallriken så 

att det ser mindre 

ut. 

 

 

Sätter fram ljus 

varje morgon. 

 

De blir så rofyllda 

att någon har tänkt 

till. 

 

 

Normer om att äta upp 

 

 

 

Patientsängen blir en 

trygg zon. 

 

Personligt 

engagemang ger 

resultat 

 

Avdramatisera 

bristande aptit. 

 

 

 

Göra ”det lilla extra” 

 

 

Skapa hemtrevlig 

miljö 

 

 

 


