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Sammanfattning 

Bakgrund Malnutrition är vanligt förekommande bland äldre och speciellt hos sjuka 

äldre. Rekommendationerna kring hälsosamt kroppsmasseindex (BMI) är högre för 

äldre personer. Faktorer som påverkar matintaget hos äldre är aptit, sjukdom och 

måltidssituation.  

Syfte Att studera olika aspekter av måltidssituationen på ett kommunalt äldreboende 

Dorotea kommun. 

Metod En vägd kostregistrering på gruppnivå genomfördes under en femdagarsperiod. 

Maten som intogs energi- och näringsberäknades med hjälp av Dietist XP, jämförande 

statistik analyserades i SPSS. Halvstrukturerade intervjuer utfördes med personal. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Även måltidshantering och 

måltidssituation observerades. 

Resultat Maten som vägdes intogs av 26 boende i den kvantitativa undersökningen. 

Intaget av protein, kostfiber och vitamin D låg signifikant lägre än 

rekommendationerna. Intaget av energi, kolhydrater, fett och kalcium nådde 

rekommendationerna. Personalen uppgav att utseende, smak och mängd på tallriken 

påverkade matintaget. Fokus låg på trivseln för de boende. För förbättrad 

måltidssituation föreslog intervjuad personal större avdelningsmatsal, förändrad 

måltidsordning för minskad nattfasta, fler tillfällen för önskemåltider samt mer 

matlagning från grunden. 

Slutsats Intaget av protein, kostfiber och vitamin D var betydligt lägre än 

rekommenderat samtidigt som det totala intaget av energi, kolhydrater, fett och kalcium 

nådde rekommendationerna. Ett kostdataprogram skulle därför vara ett behjälpligt 

verktyg för att bättre kunna anpassa energi- och näringsinnehållet till de boendes behov. 

Utifrån personalens erfarenheter uppskattades måltiderna av äldreboendets bofasta. 

Måltidsmiljön på de undersökta avdelningarna kan förbättras med exempelvis en 

utbyggnad av matsal samt genom förbättrad belysning. 
  
  

  



 

Abstract 
Background: Malnutrition is common among elderly, especially sick elderly. 

Recommendations regarding healthy Body Mass Index (BMI) is higher for older 

people. Factors affecting food intake among elderly are appetite, sickness and mealtime 

situation. 

Objective: To examine different aspects of mealtime situation at a nursing home in 

Dorotea municipality 

Methods: Weighed food recordings at group level was conducted over a five day 

period. Food intake was calculated by energy and nutrients using Dietist XP, 

comparative statistics with Student’s t-test was performed with SPSS. Semi-structured 

interviews conducted with personnel were recorded, transcribed and analyzed using 

qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman. Observations of 

food handling and food situation were made. 

Results: Weighed food recordings covered 26 residents in the quantitative survey. 

Protein, dietary fibers and vitamin D intake was significantly lower than 

recommendations. Energy, carbohydrates, fat and calcium reached the 

recommendations. Staff stated that appearance, taste and variety on the plate affected 

food intake. Personnel focused on residential comfort. For improved food situation 

interviewed personnel suggested larger dining areas, altered meal order for reduced 

night fasting, more favored meals and more cooking from scratch. 

Conclusion: Intake of protein, fibers and vitamin D was significantly below 

recommendations while total energy intake, carbohydrates, fat and calcium all reached 

the recommendations. To best adapt the foods nutritional content to the residents’ 

needs, a nutritional calculation program would be a helpful tool in meal planning. From 

experience of the personnel the food served at the care center was appreciated by the 

residents. Mealtime settings could be improved by enlargement of the dining room and 

lighting enhancements.  
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1 BAKGRUND 

Medellivslängden i Sverige ökar för varje generation, detta betyder att man kan leva 

längre med kroniska åldersrelaterade sjukdomar (1). Ett adekvat näringsintag är viktigt 

för den fysiska hälsan och välbefinnandet (2). Undernäring och avmagring hos äldre är 

vanligt förekommande, förändringar i aptit och ätförmåga leder till minskat matintag, 

framförallt hos sjuka äldre. Äldre som bor på boenden löper större risk för malnutrition 

än äldre som bor kvar i hemmiljön. Den vanligaste undernäringen i svenska 

äldreboenden är kombinationen av protein- och energibrist (3; s.15-16). Olika faktorer 

styr ätandet; humör, värderingar, hälsa, favoritmat, måltidsmiljö och sällskap vid 

måltiderna (4). En koppling mellan äldres matlust och livslust beskrevs i studien. 
   
 

För många äldre handlar maten i stor utsträckning om livskvalitet, därmed är det viktigt 

att maten smakar och doftar gott samt ser aptitlig ut (5). Eftersom matens näring endast 

tas upp om maten verkligen äts är det viktigt att personalen tar hänsyn till önskemål, 

religion, behov och vanor gällande äldres måltidssituation. 
 

Efter 70 års ålder sker vanligtvis en viktnedgång på ca 0,5 kilo per år, samtidigt kan 

personens kroppsmasseindex (BMI) stiga då längden minskar på grund av ryggkotors 

sammanpressning (1, 6-8). Rekommendationerna kring hälsosamt BMI för äldre ligger 

därför mellan 22 och 27 (9). Bland äldre med mild till svår kognitiv 

funktionsnedsättning, så som demens, finns en större förekomst av undernäring jämfört 

med äldre med normal kognitiv funktion (10, 11).  
  

 

I Sverige finns tre typer av grundkoster som rekommenderas till olika målgrupper; 

Svenska näringsrekommendationerna (SNR-kost), Allmän kost för sjuka (A-kost) samt 

Energi- och proteinrik kost (E-kost) (1). Grundkosterna baseras på Nordiska 

näringsrekommendationer (NNR 2012) (12). Inom äldreomsorgen rekommenderas 

främst A-kost då målgruppen oftast är sjuka eller sköra med minskad aptit. A-kost 

baseras på minskad portionsstorlek genom ökad fettmängd och minskad 

kolhydratmängd. Att maten innehåller tillräckligt med energi och näringsämnen blir 

därför extra viktigt (5). Rekommendationerna för mikronutrienterna är samma inom A-

kost som SNR-kost (13). Inom äldreomsorgen rekommenderas E-kost till personer med 

liten aptit som lider av undernäring eller riskerar att utveckla undernäring. Både A-kost 

och E-kost bör erbjudas inom äldreomsorgen för att tillgodose individernas behov.
  
 

Enligt A-kost ska proteinintaget för äldre över 65 år motsvara 15-20 energiprocent 

(E%), motsvarande 1,1–1,3 g protein/kg kroppsvikt (5, 12, s 281). När energiintaget 

minskar bör proteinintaget öka för att bevara kroppens muskelmassa och minska risken 

för fall och frakturer (12; s.281 och s. 298, 14). Äldres dagliga intag av vitamin D 

rekommenderas till 20 µg (12, s.349). Brist på vitamin D kan leda till flera sjukdomar 

som kan bidra till fall och frakturer samt öka risken för dödlighet (12, s.349, 357, 15-

18). För att tillgodose behovet av mikronäringsämnen bör multivitamin/mineraltillskott 

ges till grupper med energiintag under 6,5 megajoule (MJ) motsvarande ca 1500 

kilokalorier (kcal) (12, s.32-33).  
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I grund- och specialkoster är mätbara standarder och kriterier viktigt för beräkning av 

näringsinnehåll som överensstämmer med gällande rekommendationer (19). Att 

näringsberäkna matsedlar är bra hjälpmedel för att säkerställa att serverad mat 

innehåller tillräckligt med energi och näringsämnen (5). Rekommendationerna utgår 

från varje enskilt näringsämne med hjälp av tillgänglig vetenskaplig evidens (12, s.20). 
  
En lång fasteperiod kan resultera i låga blodsockernivåer (19). Nattfastan bör därför inte 

överskrida 10 – 11 timmar. Det är viktigt att fördela måltiderna jämnt över dagen för att 

öka energi- och näringsintaget, särskilt för patienter med nedsatt aptit. Personen bör 

således erbjudas mat vid minst sex tillfällen, fördelat på tre huvudmåltider och tre 

mellanmål. 
  
Måltidsmiljön kan påverka mängden dementa äter (5, 20). Rummet bör vara lugnt och 

trivsamt, ljus- och ljudfaktorer påverkar matintaget. Även bordsdukning och 

tallriksupplägg kan göra måltidsupplevelsen mer positiv. 
  

2 SYFTE 

  
Studiens syfte var att studera olika aspekter av måltidssituationen på ett kommunalt 

äldreboende i Dorotea kommun. 
                                                                                     
Följande frågeställningar studerades: 

●    Hur mycket energi och näringsämnen innehöll den mat som serverades vid 

studietillfället, skilde sig innehållet i jämförelse med gällande 

näringsrekommendationer? 

●    Hur var personalens upplevda erfarenheter kring maten som serverades på 

boendet? 

●    Personalens upplevelser kring förbättringsmöjligheter beträffande 

måltidssituationen inom äldreboendet, vad gjordes och vad kunde ha gjorts 

ytterligare? 

  

3 METOD 

 

Denna studie genomfördes på uppdrag av kostchefen i Dorotea kommun. 

Undersökningen skedde på gruppnivå och innefattade både kvantitativ och kvalitativ 

metod, så kallad “mixed methods” (21). Den kvantitativa metoden innefattade vägda 

kostregistreringar på gruppnivå och den kvalitativa metoden innefattade sex stycken 

halvstrukturerade intervjuer samt observationer av mathantering och måltidssituation. 

Metoden “mixed methods” gav ett bredare resultat av datainsamlingen då resultatet fick 

fler infallsvinklar. Boendet hade både en stor gemensam matsal för friskare boende och 

besökande samt mindre matsalar uppe på avdelningarna där majoriteten av maten 

serverades. 
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3.1 Kostundersökning 

Kostregistreringen utfördes under en femdagarsperiod vilket, utifrån boendets 

matsedelsintervall, motsvarade ca 10 % av årets måltider. Kostregistreringen utfördes i 

matsalarna på boendets två största avdelningar för att inkludera så många personer som 

möjligt i studien. På en av avdelningarna bodde en nyinskriven kvinna vars längd och 

vikt inte registrerats vilket skapade ett internt bortfall. Hennes längd och vikt var 

jämförbar med de andras och av praktiska skäl inkluderades hon trots att hennes 

näringsbehov inte kunde inkluderas i beräkningen av gruppens medelbehov.  
 

Författarna vägde under kostregistreringen den mat och dryck som serverades under 

samtliga måltider före och efter servering, inklusive slängd mat. Utifrån 

vägningsprotokoll (Bilaga 1) och recept från kökspersonal energi- och 

näringsberäknades måltiderna samt produkterna som användes på avdelningarna, t.ex. 

bröd och filmjölk. Två typer av vågar användes, för tyngre bleck användes Exacta 

Premium Body Analysis Scale med kapacitet för 5-180 kg med felmarginal på 100 g. 

För lättare matvaror användes en mindre elektronisk köksvåg, Coop cookware, med 

kapacitet upp till 5 kg och felmarginal på 1 g. 
 

För energi- och näringsberäkning användes kostdataprogrammet Dietist XP för 

studerande. Antalet deltagare varierade beroende på vilken måltid som intogs då ett 

fåtal personer under lunch och middag åt i den allmänna matsalen.  
  
Kön, ålder, längd och vikt för boende på avdelningarna samlades in för att kunna 

beräkna studiegruppens energibehov. Total daglig energiförbrukning för studiegruppen 

räknades ut med hjälp av faktoriell metod enligt NNR 2012 som går ut på att räkna ut 

Resting Energy Expenditure (REE) och Physical Activity Level (PAL) (12,s.170-171, 

17, Bilaga 4). Medelenergibehovet för gruppen beräknades genom att addera 

individernas uppskattade energibehov och dividera detta med det totala antalet personer 

som deltog i den vägda kostregisteringen, detta gjordes för att kunna jämföra det 

dagliga intaget med A-kostrekommendationerna. 
 

Utifrån vägningarna beräknades intaget för varje makronutrient i gram samt det totala 

energiintaget i kcal. För att kunna jämföra med A-kost som anges i E% utgick 

författarna från det dagliga intaget i kcal och beräknade hur stor del av det totala 

energiintaget de olika makronutrienterna utgjorde. Detta gjordes genom att omvandla 

makronutrienterna i gram till kcal.  
 

Signifikansnivån togs fram för att avgöra om skillnaden var av betydande karaktär för 

de nutrienter som skilde sig från rekommendationerna. Detta gjordes genom att ta fram 

ett värde för rekommenderade mängder makronutrienter i A-kost (gram/dag) de boende 

bör konsumera, de nya variablarna skapades i SPSS utifrån det beräknade 

energibehovet. Omvandlingen till gram gjordes utifrån medianen av de energiprocent 

som makronutrienten rekommenderades ligga mellan. För protein blev detta 18 E% då 

rekommendationerna för protein låg mellan 15-20 E%. Enligt kostrekommendationerna 

ska kostfiberintaget vara lägre inom A-kost än inom SNR-kost, alltså mindre än 25 

g/dag. Behovet kan räknas ut genom 3 g kostfiber/MJ, motsvarande 20 g kostfiber för 

medelpersonen på äldreboendet, dessa rekommendationer var utgångspunkten i denna 

studie. Resultatet sammanställdes i Excel 2013 och SPSS version 22. 
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För att undersöka om insamlad data var normalfördelad eller inte användes Q-Q plots. 

All data var normalfördelad. Som centralmått för datan användes därför medelvärde 

med standardavvikelse som spridningsmått. För jämförande statistik användes one-

sample t-test med signifikansnivån p=0,05. P≤0,05 Betyder att sannolikheten att den 

skillnad man ser beror på slumpen är mindre än 5% (22 s.117-120). 

3.2 Intervjuer med personal 

För att bredda förståelsen för måltidssituationerna inom verksamheten intervjuades 

personal från avdelningen för den vägda kostregistreringen, från en annan avdelning för 

att kunna jämföra upplevelser samt från köket för att få en annan infallsvinkel. Urvalet 

gjordes med hjälp av en målstyrd urvalsprocess med inriktningen teoretiskt urval. Detta 

innebar att deltagarna valdes ut medvetet vilket gav ett mer relevant och meningsfullt 

urval som trots färre deltagare besvarade studiens syfte (23, s.394). Urvalet innefattade 

avdelningspersonal, kökspersonal och kommunens kostchef. Rekryteringens 

inklusionskriterier grundades utifrån vilken avdelning de arbetade på, lång 

arbetstidserfarenhet på boendet samt vilja att delta. En dialog mellan författare och 

potentiella deltagare skedde på boendet och intervjuerna bokades i samråd med de 

rekryterade. 
 

Undersökningens kvalitativa del inleddes med en halvstrukturerad intervju med 

kommunens kostchef för att få överblick kring planering och upplägg av boendets 

matsedlar. Frågor kring kostchefens visioner och framtidsplaner för boendets måltider 

ingick. Intervjun baserades på en halvstrukturerad frågeguide (Bilaga 2). För att få en 

bild av personalens erfarenheter kring måltidssituationen genomfördes fem 

halvstrukturerade intervjuer med tre avdelningspersonal och två kökspersonal (Bilaga 

3). Intervjuernas medellängd var ca 20 minuter. För att minska risken för ledande frågor 

och för att låta informanterna tala fritt var intervjufrågorna öppna för fri tolkning. 
 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och inspelningsapplikationen - 

Another Sound Recorder. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant, från 

transkriberingarna lyftes meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades. De 

kondenserade meningsbärande enheterna användes för att skapa koder som placerades i 

kategorier (Bilaga 5). Kategorierna speglade det som koderna lyfte från intervjuerna och 

användes som rubriker för att besvara frågeställningarna. Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman användes (24).  I innehållsanalys användes 

slutsatsdragningar vilket innebar att författarna gjorde en tolkning av textens innebörd. 

Citat användes för att belysa tankar och erfarenheter från informanterna.  

3.3 Observationer 

Observationer utfördes på boendet samtidigt som den vägda kostregistreringen pågick. 

För att skapa en bild över boendets rutiner samt för att med egna ögon se boendets olika 

miljöer iakttogs situationer och interaktioner mellan personal och boende. Det som 

observerades, inklusive konversationer med personal utanför intervjuerna, skrevs ner 

och diskuterades mellan författarna.   

3.4 Författarnas förförståelse 

Uppsatsens författare har studerat två år vid kostvetenskapliga programmet vilket har 

gett dem förförståelse kring kost samt problematiken med kost för äldre. Två författare 
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har arbetat inom äldreomsorgen vilket har gett dem arbetslivserfarenhet med äldres 

kosthållning. Förförståelsen kan ha varit både negativ och positiv. Positivt då man var 

medveten om och kunde relatera till personalens situation. Negativt då det kan ha skapat 

förutfattade meningar kring situationen på boendet som inte nödvändigtvis stämde. 

Tankegångarnas subjektivitet hölls i åtanke under arbetets gång eftersom det kunde 

påverka resultatet. 

3.5 Etiska aspekter  

Studien anses inte vara av etisk känslig karaktär eftersom inga boende intervjuades. 

Namn angavs inte i intervjuerna och den vägda kostregistreringen kan inte kopplas till 

enskilda personer. Intervjuade informanter numrerades mellan 1-5 i uppsatsen för att 

upprätthålla konfidentialitet. Intervjuer med de boende uteslöts av etiska skäl då många 

av de boende hade kognitiv svikt, som t.ex. demens. De bofasta hade kylskåp på sina 

rum med diverse livsmedel som de kunde äta när de ville, dess innehåll undersöktes inte 

av etiska skäl. Alla uppgifter angående vikt, längd, BMI, kön och ålder samlades in 

anonymt från boendets sjuksköterska då de boende inte kunde godkänna sitt 

medverkande på ett tillfredsställande och etiskt försvarbart sätt. 
  
Individerna som intervjuades, exklusive kostchefen, försäkrades om att deras utsago 

förblev konfidentiell i studien, detta för att motivera dem till detaljerade och personliga 

svar. I kommunen fanns endast en kostchef och därför blev dess utsago en svårighet att 

behålla konfidentiellt, frågorna belyste kostchefens vision av boendets måltider samt 

gav värdefull bakgrundsdata. Därav ansågs inte konfidentialitet påverka svaren i 

intervjun. Informanterna fick veta att deras utsagor skulle vara med i en kandidatuppsats 

om boendets måltidssituation. Innan varje intervju informerades informanterna kring 

deltagandets frivillighet och att de fick avbryta intervjun och deltagandet närhelst 

personen i fråga skulle vilja. 
 

4 RESULTAT 

Kommunens kostchef hade en vision om ett boende som beskrevs i tidningarna som 

“boendet dit alla sökte sig”. Kostchefen berättade att hon ville ge de äldre bra, 

näringsriktig mat de kände igen i en lugn, rofylld miljö. Hon beskrev att man utgick från 

en befintlig matsedel som justerades om man märkte att serverad mat inte åts upp. 

Avsaknaden av kostdataprogram på kommunen medförde dock att boendets måltider 

inte energi- och näringsberäknades samt att det var svårt att med säkerhet följa särskilda 

riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen. Andra svårigheter hon upplevde var att veta 

matens näringsinnehåll samt hur kommunikationen mellan yrkesgrupperna, t.ex. 

avdelningspersonal och kökspersonal, fungerade på boendet eftersom dessa hade 

prioriteringar som inte nödvändigtvis sammanföll med varandra. Hon berättade även att 

hon trodde att ekonomin i framtiden kunde bli en svårighet på grund av omfördelad 

ekonomi samt nytt upphandlingsavtal.  
 

4.1 Vägd kostregistrering på gruppnivå 

Avdelningarnas måltidsordning såg ut enligt följande: frukost kl. 08.00, lunch kl. 12.00, 

mellanmål kl. 13.30, middag kl. 16.30 på vardagar (kl. 16.00 på helgdagar), kvällsmål 

kl. 18.30. Sammanlagt var det fem måltider fördelade över dagen vilket medförde en 
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nattfasta på 13,5 timmar. Kvällsmålet serverades ibland tidigare om de boende ville 

lägga sig.  
 

Den vägda kostregistreringen genomfördes på två avdelningar vid äldreboendet (n=26). 

Hela boendet hyste 76 boende vilket medförde att undersökningen motsvarade en 

tredjedel av boendets bofasta. Det var 17 kvinnor och 9 män. BMI beräknades för 

respektive grupp.  
 

Tabell 1. Ålder, vikt, längd, BMI och energibehov för deltagare i vägd kostregistrering 

på gruppnivå.  Dorotea, september 2015. 

  Totalt 

(n=25) 
Kvinnor 

(n=16) 
Män 

(n=9) 

Ålder, år 85 (10) 1 87 (7.8) 82 (12.9) 

Vikt, kg 70 (11,9) 70 (13,5) 71 (6,4) 

Längd, cm 163 (8,3) 159 (6,2) 171 (6) 

BMI*, Kg/m2 26,5 (5,6) 27,7 (6,4) 24,3 (3,2) 

BMI-grupp   <22 

22-27 

>27 

n=4 

n=12 

n=9 

n=1 

n=9 

n=6 

n=3 

n=3 

n=3 

Beräknat 

energibehov 

(kcal/dag) 

  
1635 (204) 

  
1535 (142) 

  
1812 (179) 

1 Medelvärde och standardavvikelse (SD) – alla liknande värden 

*Kroppsmasseindex; BMI 
 

Endast 12 personer av 25 hade ett BMI inom rekommendationerna. Ålder och BMI 

skilde sig mellan könen. Kvinnornas genomsnittliga BMI var högre än männens, t.ex. 

klassades tre män och en kvinna som underviktiga. Kvinnornas medelålder var fem år 

högre än männens.  
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Tabell 2. Medelintag av energi, kolhydrater, fett, protein, kalcium, kostfiber och vitamin 

D under fem dagars vägd kostregistrering på gruppnivå hos 26 deltagare i jämförelse 

med Allmän kost för sjuka (A-kost). Dorotea, september 2015.  

 Intag, medel (SD) A-kost*  p-värde** 

Energi, kcal 1603 (245)1  1635 (204) 0,962 

Kolhydrater, E% 45 (9) 40-50  

Fett, E% 42 (7)  35-40  

Protein, E% 13 (1) 15-20  

Fett, g 77 (21) 69 (9) 0,438 

Protein, g 54 (6) 74 (9) 0,002 

Kalcium, mg 870 (108) 800 0,221 

Kostfiber, g 14 (2) 20 (3) 0,003 

Vitamin D, µg               2,2 (0,6) 20 <0,001 

1 Medelvärde och standardavvikelse (SD) – alla liknande värden 

*källa: Bra mat i äldreomsorgen - mat och meny (13). 

**signifikanstest genom one-sample T-test 
 

Gruppens dagliga medelintag av protein var 53 g vilket motsvarade 0,7 g protein/kg 

kroppsvikt. Skillnaden från A-kost var signifikant, tabell 2. Det dagliga medelintaget av 

kostfiber var 14 g och signifikant lägre jämfört med A-kost. Intaget av vitamin D var 

2,2µg /dag vilket motsvarade 11% av rekommendationerna för äldre.  
 

Enligt sjuksköterskan för de två avdelningarna intog endast en boende extra kosttillskott 

i form av kalcium med vitamin-D3. Därav räknades kosttillskotten inte med i 

kostregistreringen. 
 

4.2 Halvstrukturerade intervjuer med personal 

4.2.1 Flera faktorer kring maten ansågs påverka boendes intag   

Personalen uppfattade maten på boendet som varierande och näringsriktig med mycket 

grönsaker. Informanterna berättade att matens utseende och smak påverkade de äldres 

matintag och prioriterades därmed framför näringsinnehållet. 

“Alltså det är ju, det är ju nånstans prio ett .. För okej, om det då innehåller allt 

det är ju också viktigt, en måltid, att dom får allt som dom behöv men det är 

klart, smakar det inte bra så då, då ät man ju inte upp de .. Så det är alltid, alltid 

mitt mål det är här å ska smaka gott annars blir man jättebesviken .. på sig 

själv” - Informant 4. 
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Kökspersonalen berikade frukosten med frön för att öka kostfiberintaget men enligt 

avdelningspersonalen kände de boende sig förätna på gröten och åt mindre av den. 

Istället erbjöds filmjölk till frukost då det ansågs viktigare att de åt överhuvudtaget än 

att de åt just gröten med fiber. Gällande konsistensanpassning ansågs matens utseende 

vara betydelsefullt men även en svårighet. Det blev lätt en grå smet som serverades och 

det föreslogs att man skulle visa maten innan den mixades så de äldre fick se hur maten 

egentligen såg ut. Det ansågs viktigt att servera välbekant mat, såsom husmanskost, 

samt mat som låg snyggt och grupperat på tallriken. 
  
Portionsstorlekarna ansågs ha betydelse för hur mycket boende åt vid varje måltid. 

Detta togs upp i flera intervjuer. Att servera för stora portioner kunde uppfattas som 

avskräckande och gjorde att de äldre åt mindre. Istället förespråkades att erbjuda 

påfyllning till de äldre som inte självmant bad om mer mat.  
 

Svårigheter sågs i att servera de personer som inte kunde ta mat själva då många äldre 

jämförde portionsstorlekarna med varandra. Betoning lades på att fråga boende hur de 

ville ha det och säga att de fick lämna mat om de inte orkade äta upp. Informanterna 

berättade att många boende var dementa vilket bidrog till att de inte sa till när de var 

hungriga utan att personalen ofta fick läsa av beteendemönster och tolka det som de 

boende gjorde, sa eller frågade efter. 

“Man ser tecken det är ju väldigt många dementa så det är inte väldigt många 

som kommer och säger direkt men man kan ju se tecken på oro och sånt här .. 

att dom är oroliga och frågar när blir det middag och såntdär och då .. förstår 

man ju att dom .. kanske vill ha nånting å äta.”- Informant 3. 
  
Eftermiddagens mellanmål på vardagarna bestod av kaffe, kex och skorpor. Enligt vissa 

informanter sågs detta snarare som fika eller kaffe på maten. På kvällen bestod 

mellanmålet av fil, välling, mackor, varm choklad och kaffe. Kvällsmellanmålen 

serverades på boendes rum medan mellanmålet på eftermiddagarna serverades 

gemensamt i matsalen. Personalen berättade att de alltid hade frukt och mat på 

avdelningen vilket de boende fick av om det kände sig oroliga eller frågade när det var 

mat. Under helgen byttes eftermiddagens mellanmål till lyxigare fika som vetelängder 

eller sockerkaka. 
  

4.2.2 Personalens välvilja och omsorg gentemot de boende 

På avdelningen som inte deltog i den vägda kostregistreringen hade man sedan flera år 

valt att servera måltiderna på avdelningen för att skapa en lugnare måltidssituation med 

minskad stress för de boende. Informanten berättade att avdelningens personal hade 

upplevt att den allmänna matsalens måltider blivit ett orosmoment som förbättrats 

avsevärt sedan förändringen. 

Förut har dom ätit nere i stora matsalen och .. det var många människor, det 

var .. stress för dom. Dom va väldigt bråttom att få fara upp tillbaks till 

avdelningen. Det var kö vid hissen, en del åt inte efterrätt, dom tog med sig 

efterrätt .. för att skynda sig å komma tillbaks igen så det här gjorde vi för 

många år sen att vi tog ett initiativ om att vi vill servera maten själv på 

avdelningen så dom kan sitta i lugn och ro och ta den tid dom behöver.- 

Informant 3. 
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Den allmänna matsalens måltidsmiljö hade enligt informanterna blivit mycket bättre 

sedan matsalen gjorts om i form av utbytt belysning, bord och införande av tema på 

inredningen. De nya borden var runda och större vilket skapade mer gemenskap. Temat 

och belysningen skapade en mysigare och hemtrevligare miljö. De spelades musik i 

matsalen vilket de äldre uttryckt att de uppskattade. 

Vi har försökt göra det mer hemtrevligt och göra teman på gardiner och dukar 

om det är nå högtidligt eller nått sånt. Så det tror jag, det upplevs att det är bra 

och så har vi ju musik det tycker dom ju om också .. så det tycker jag har blivit 

bättre mot vad det var förut - Informant 5. 
  
Enligt personalen låg fokus på trivseln för de boende. Det ansågs vara viktigt att lyssna 

på och fråga de boende för att se till deras behov. Det betonades att personalen var där 

för de boende och ville deras bästa. Förslag gavs om att man kunde intervjua de boende 

som var friska och orkade svara för att se vilka önskemål som fanns för att kunna 

anpassa måltidssituationen efter vad de boende ville ha.  

“är det bra eller saknar dom nånting eller amen är dom nöjd generellt ja då får 

man ju ta de då .. det tror jag, så dom känn sig mer delaktig för vi är ju ändå för 

dom vi jobbar..”- Informant 5. 
  

  

4.2.3 Förbättringsmöjligheter baserat på erfarenheter 

Måltidsmiljön i den vägda kostregistreringens avdelningsmatsalar ansågs ha stora 

förbättringsmöjligheter.  

“Det är inga fönster så dom ser ut nånting, dom ser bara in i väggarna och sen 

ryms inte alla där så dom sitter utanför vid hissen och där springer det ju folk 

hela tiden så det är ju ingen lugn och ro.“- Informant 1.  

Friskare boende ville inte stanna kvar i avdelningsmatsalen utan kom till måltiderna så 

sent som möjligt och gick så fort de ätit färdigt. Det nämndes att det lagts som förslag 

från avdelningspersonalen att förstora matsalen genom att ta ner en vägg, något andra 

avdelningar gjort tidigare. 
  
Informanterna föreslog att man kunde variera eftermiddagsfikat mer samt göra 

middagarna mer fantasirika då det förekom soppor och rester från serverad mat som 

ansågs vara tråkigt för de boende. 

Vi tycker att dom kunde variera lite dom här kexen å, det blir en och samma en 

och samma å det är många som är less på de också .. dom “- ha du inge, ha du 

inge nå gott?” Då frågar jag vad e de som e gott då, jag nånting som är .. gott å 

.. nå en kaka typ till kaffet istället dom här vanliga - Informant 2. 

Det uttrycktes även en önskan om att kunna tillhandahålla två rätter samt laga mer mat 

från grunden då detta gav boende större valmöjlighet och chans att uppskatta maten. 

Tid, ekonomi och transporter sågs som ett hinder gällande tillhandahållande av två rätter 

samt tillagning av mer mat från grunden. Informanterna berättade att smaktester utförts 

med boende och gällande vissa livsmedel hade halvfabrikat föredragits framför 

hemlagad mat. 
  
Det fanns en önskan om att få servera vin till de boende för att skapa trevnad.  

“Det är ju nånting som skulle va .. kännas trevligt för dom äldre .. som kanske 

är van som kommer ifrån eget boende och har valt själv, så det tycker jag”- 

Informant 4.  
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Det föreslogs att man skulle servera så kallade önskemåltider oftare eftersom det var 

uppskattat komplement i menyn. Önskemåltiderna gick ut på att avdelningarna fick 

turas om att en gång i månaden önska/bestämma vilken mat som skulle serveras. Oftast 

blev det någon finare rätt som till exempel fjällröding.  
  
Nattfastans längd var något informanter noterat och försökt förkorta genom att till 

exempel skala frukt till boende då detta fick dem att lugnt sitta ner och vänta. Enligt 

informanten blev nattron bättre för boende som åt innan de gick och la sig.  

“Det är ju just det här med nattfastan att man ska kunna ha nån lösning där, att 

dom kunde få säg vi har diabetiker vi har insulinbehandlade diabetiker och säg 

det kan va en nattfasta från .. 13 timmars nattfasta.”- Informant 3. 
  

4.3 Observationer gjorda av författarna 

Maten tillagades efter recept som saknade många mängdbeskrivningar för ingredienser. 

Det konstaterades att kökspersonalen ofta utgick ifrån huvudingredienser som alltid 

fanns i bestämd mängd, därefter följdes resten av ingredienslistan med mängder efter 

erfarenhet. Att tillaga efter personlig smak kunde innebära tillsatts av rester från tidigare 

dagar som ansågs passande till eller i rätten. 
 

På avdelningarna hade de visp- och matlagningsgrädde i kylskåpen för att blanda ut mat 

till de som önskade eller hade sväljsvårigheter. Grädden användes sporadiskt som 

energiberikning till såser, soppor samt till fruktsallader som gjordes av överbliven frukt, 

därför blev mängden svår att registrera. Eftersom det inte framkom att avdelningarna 

tillhandahöll frukt utöver den vid måltiderna är denna inte inräknad i undersökningen.  
 

På avdelningarna för den vägda kostregistreringen observerades dunkel belysning i 

korridor och kök. Inredningen var sliten på vissa ställen där rullstolar hade skavt av färg 

och form. Matsalarna inne på avdelningarna var underdimensionerade då flera boende 

fick äta utanför matsalarna och i korridorerna. 
 

Det fanns inte många män som arbetade på boendet. När någon ramlat tillkallades de 

som fanns för att hjälpa till vid lyft.  
  

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Att i studien använda mixed methods bidrog till att författarna fick större insyn och 

bredare förståelse för äldreboendets måltidssituation. Studien utfördes på uppdrag av 

Dorotea kommun, de råd som ges är anpassade efter verksamhetens förutsättningar, 

men eftersom de baseras på allmänna råd och rekommendationer kring kost för äldre 

bedömer vi att de kan vara användbara även för andra verksamheter.  
  

5.1.1 Kostundersökning 

Den vägda kostregistreringen och beräkningar i näringsberäkningsprogram gjorde det 

möjligt att jämföra måltidernas näringsinnehåll med de riktlinjer som finns för 
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äldreomsorgens måltider. Eftersom maten som boende hade på sina rum inte 

inkluderades i undersökningen var resultatet systematiskt missvisande. Sammantaget 

kan detta inneburit att det dagliga energi- och näringsintaget var större än den vägda 

kostregistreringens resultat. 
 

Avfallet från måltiderna slängdes i samma behållare vilket gjorde det svårare att väga 

varje komponent. När det serverades flytande föda var det svårare att dela upp avfallet 

eftersom maten blandades och löstes upp i varandra. Vägningen hade underlättats om 

avfallen hade skiljts åt från början men var inte möjligt då det var ont om plats på 

avdelningen och fler avfallshinkar hade försvårat personalens arbete. Avfallsvikten 

borde stämma men inte alltid till rätt komponent. Vågarna som användes hade 

felmarginaler vilket kan ha resulterat i att registrerad vikt inte stämde, dock var 

felmarginalerna inte särskilt stora och fördelat över 26 personer blir felkällan inte stor 

per person. 
 

För att stärka studiens validitet kring invägningarna hade det varit fördelaktigt att 

anlända till boendet en dag före kostregistreringen började för att utifrån boendets 

rutiner lägga upp en tillvägagångsplan för vägningarna. Reliabiliteten i studien var inte 

optimal då det inte fanns fasta recept med mängdbeskrivningar vilket gjorde att man 

inte kan garantera samma resultat om studien skulle utföras igen. Enligt 

Livsmedelsverket ska äldreboenden servera A-kost som standard och E-kost till 

personer med sämre aptit, därav utgick man från A-kost i jämförelserna (1). 
 

Arbetet inkluderade en tredjedel av äldreboendets bofasta. Deltagarna i den vägda 

kostregistreringen representerade två av de största avdelningarna för att företräda så stor 

del av äldreboendets bofasta som möjligt. På avdelningarna fanns både boende med och 

utan olika former av kognitiva funktionsnedsättningar. Detta gav 

undersökningsresultatet en bredd för att kunna vara relevant även för andra avdelningar 

och boenden, oberoende av funktionsnedsättningar. 
  

5.1.2 Intervjuer med personal 

Användandet av halvstrukturerade intervjuer gav insyn i hur personalen upplevde de 

äldres situation på boendet. Urvalsprocessen baserades på en lång arbetslivserfarenhet 

på boendet för att skapa god insyn i verksamheten och rutinerna och därmed återge en 

tydlig bild av egna erfarenheter. Det fanns inte många män som arbetade på boendet 

med tillräcklig erfarenhet av måltidsrutinerna vilket resulterade i att alla personer som 

intervjuades var kvinnor. Både måltidsservice och sjukvården är kvinnodominerande 

yrken vilket kan förklara den sneda könsfördelningen i intervjuerna (25). 

Kvinnodominerade yrken har generellt lägre status i samhället (26). Studenter vid en 

restaurangutbildning ansåg att arbetet inom måltidsservice var tråkigt och saknade 

yrkesstolthet vilket gjorde studenterna mer benägna att söka sig till restaurangbranschen 

framför måltidsservice. Det förklarades att restaurangbranschen inte har samma sneda 

fördelning mellan könen. Att öka måltidsservicens status skulle troligtvis generera 

större intresse och kapital som i sin tur skulle höja respekten för yrket vilket behövs 

eftersom måltidsservice utgör en viktig del av samhället. 
  
Vid intervjuerna blev informanterna delgivna om studiens syfte men man hade med 

fördel kunnat beskriva syftet mer ingående för att skapa större förståelse och motivera 

till mer detaljerade svar. Arbetet hade underlättats om författarna haft mer erfarenhet av 
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halvstrukturerade intervjuer eftersom det hade skapat mer enhetligt utförda intervjuer. 

Frågeformuleringar, transkribering och tolkningsprocessen hade även förenklats. Svaren 

i intervjuerna blev ibland korta och mer erfarenhet kring att motivera informanten att 

utveckla sina tankar hade kunnat bidra till mer fördjupade svar och därmed mer 

värdefullt material till undersökningens resultat. Författarna fick ändå ut tillräckliga svar 

från alla informanter vilket belyste boendets helhetsbild. 
  

5.2 Resultatdiskussion 

Kvinnornas medelålder och -BMI var högre än männens. Antalet män med undervikt 

var fler än antalet kvinnor, trots att det på boendet fanns fler kvinnor. Under 

kostregistreringen var medelintaget av energi, kolhydrater och kalcium i enlighet med 

A-kost för genomsnittspersonen, däremot var medelintaget av energi, protein, vitamin D 

och kostfiber lägre jämfört med A-kost medan fettintaget var högre. Måltidsmiljön var 

bristfällig, de boende satt med dunkel belysning i korridoren samt hade 

underdimensionerade matsalar. Boendets nattfasta varade ca 13,5 timmar.  
 

Att kvinnornas medelålder var högre än männens kan bero på att kvinnor har högre 

medellivslängd än män i Sverige (27). Förekomsten av undernäring var högre bland 

männen vilket går emot en svensk studie som visade på att högre ålder och undernäring 

kunde kopplas till kvinnorna (28). Dock är det förståeligt i denna studie då 

medelbehovet för männen var 200 kcal över medelintaget på boendet medan kvinnornas 

energibehov låg under medelintaget under kostregistreringen.  
 

Gällande äldres kost är första prioritet att täcka energibehovet (29, s.409), vilket 

kostregistreringen visade att man gjorde på gruppnivå. Att kostregistreringen utfördes 

på gruppnivå gör dock att resultatet kan vara missvisande och att individen lätt ses bort. 

Det är viktigt att tänka på att det kan finnas avvikelser hos individen även om 

genomsnittintaget var bra. Proteinintaget var signifikant lägre än A-kostens 

rekommendationer, vilket innebar att det dagliga proteinintaget hade behövt öka för att 

minska risken för tappad muskelmassa (12, s.281, 298, 14, 30). Ett lågt proteinintag har 

kopplats till försämrad benstatus och fördröjd läkningstid av sår. Minskad muskelmassa 

kan tillsammans med försämrad benstatus resultera i fler fall och frakturer vilket 

försämrar livskvaliteten, en lång läkningstid av sår ökar risken för infekterade sår. Brist 

på protein är ett av de vanligaste förekommande näringsbristerna inom äldreomsorgen 

(3), att det även förekom i denna kommun är därför inte förvånande. För att öka 

proteinintaget kan man ha mer lättuggad fisk istället för kött på menyn, göra serverat 

kött lättillgängligare genom att finmala eller strimla, använda mer mejeriprodukter i mat 

och dryck samt förstärka mellanmålen. 
 

Kolhydratsintaget var i enlighet med rekommendationerna men kolhydratskällorna kan 

med fördel bytas ut till mer fiberrika då fiberintaget var lågt. Studier visar att 

förstoppning hämmar det psykiska välmåendet samt att ett högre fiberintag kan förbättra 

digestionen och därmed den psykiska hälsan (31). Kostfiber underlättar tarmfunktionen, 

speciellt för stillasittande äldre, och är därför fortfarande viktigt för de med A-kost. Det 

prioriteras dock inte på samma sätt inom A-kost men intaget borde hållas under uppsikt 

för välmåendet. Något att tänka på är att kostfiberrika livsmedel innehåller protein. 

T.ex. ger fiberrikt fullkornsris 1 gram mer protein och 1,3 gram mer kostfiber per 100g 

än motsvarande mängd vitt ris (32, 33). Detta kan även ses i andra fiberrika livsmedel 

som bröd och pasta. Eftersom proteinintaget behöver höjas kan det vara enklare att 
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ersätta vissa livsmedel till mer fiberrika för både ökat proteinintaget som 

kostfiberintaget. Kostfiber ökar dock mättnadskänslan så man ska inte öka intaget för 

drastiskt då detta kan resultera i minskat intag av andra viktiga näringsämnen (12, 

s.269). 
  
Eftersom fett är energirikast av makronutrienterna är detta en viktig källa för att täcka 

energibehovet då äldre kan ha svårt att äta större volymer mat (2). Fettkvaliteten har inte 

en lika central roll inom A-kost då fokus ligger på ett adekvat energiintag och därmed 

matens smak. Detta kan kopplas till informanterna som ansåg att matens utseende, smak 

och mängd på tallriken påverkade de boendes matintag. Det överensstämmer även med 

Livsmedelsverkets råd (5). Det framgick att personalen lärt känna de boende och 

därmed deras måltidspreferenser då flera informanter nämnde att maten skulle vara 

bekant samt att man anpassade portionsstorleken efter personen de serverade. Boende 

fick äta den mängd de ville ha utan tvång, press att äta upp eller skynda och all personal 

som intervjuades tryckte på att de alltid erbjöd påfyllning. Denna metod fungerade 

uppenbarligen bra då energiintaget var i enlighet med A-kost. Vidare ville 

informanterna tillhandahålla två rätter per måltid, tillaga mer mat från grunden och 

oftare tillhandahålla önskemåltider. Detta skulle bevara boendes självständighet och 

egna åsikter vilket Livsmedelsverkets också lyfter som viktiga i sina råd (5).  
  
Mikronutrienternas fördelning var något skev. Trots att kalciumintaget nådde 

rekommendationerna kan det låga vitamin D-intaget begränsa kroppens användning av 

kalcium då dessa mikronutrienter är beroende av varandra för effektivt upptag (34). 

Förmågan att bilda vitamin D i kroppen är sämre hos äldre, därför är det extra viktigt att 

de får i sig behovet via kosten (13). Att förbättra vitamin D-statusen minskar 

förekomsten av fall och frakturer (18).  En studie utförd på ett äldreboende i 

Sundbyberg hade samma resultat som denna studie, att vitamin D-innehållet i maten var 

bristfälligt och behöver ses över (35). Studier visar på samband mellan brist på vitamin 

D och ökad dödlighet (15, 16). Detta talar för att man på äldreboendet i Dorotea borde 

sett över vitamin D-intaget då detta kan ha haft direkt påverkan på boendes hälsa. För 

ökat vitamin D-intag kan man använda sig av mer berikade mejeriprodukter och servera 

fet fisk oftare.  
 

Ett kostdataprogram skulle kraftigt underlätta möjligheterna att skapa en överblick över 

måltidernas fördelning av både makro- och mikronutrienter samt hjälpa till vid 

måltidsplaneringen för att öka intaget av främst protein och vitamin D. 

Kostregistreringen varade endast fem dagar men representerar ändå fem veckor av året 

och att intaget av protein, vitamin D och kostfiber var så pass lågt tyder på att man 

behöver kontrollera matens näringssammansättning mer då hälso- och sjukvården ska 

ha rekommendationerna i åtanke vid menyplanering (19, s.105). 
 

E-kost kan vara relevant gällande underviktiga boende eller de med risk för undervikt, 

speciellt i kombination med demens eller annan kognitiv svikt (36). För individanpassad 

kost bör någon form av nutritionsscreening gällande malnutrition och aptit/ätförmåga 

hos enskilda personer ske (37). Detta skulle bidra till att boende med dålig aptit lättare 

får i sig rätt mängd energi (1).  
  
Nattfastan varade längre tid än rekommendationerna (19). Det optimala hade varit att 

sprida ut måltiderna under dagen och sätta in ett mellanmål mellan frukost och lunch. 

För att möjliggöra detta skulle frukosten kunna serveras tidigare, cirka kl. 07.00 och 
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kvällsmålet senare vid kl. 20. Nattfastan skulle då bli elva timmar men eftersom de äldre 

ibland ville sova tidigare än så hade detta kunnat bli en svårighet.  
  
Att servera rester minskar svinnet vilket är ekonomiskt och bidrar till minskad 

miljöpåverkan. Maten lagades efter personlig smak vilket med stor sannolikhet kan ha 

resulterat i att måltidens näringsvärden sett olika ut vid varje tillfälle rätten lagats. Ett 

effektivt sätt att öka matintaget och därmed energiintaget inom äldreomsorgen är att 

tillsätta smakförstärkare i måltider (38). Detta kan leda till ökad kroppsvikt alternativt 

avstannande av viktnedgång som ofta är ett problem hos äldre. Dock inte i denna studie 

där övervikt var vanligare än undervikt.  
 

För att äldre ska känna sig bekväma och lugna vid måltider är en bra måltidsmiljö 

viktigt (5). Vid kostregistreringen var avdelningarnas måltidsmiljö bristfällig vilket 

speciellt kan påverka äldre med kognitiv svikt som med största sannolikhet äter mer 

genom att äta vid en ordentlig matplats (39). Informanterna lyfte ord som hemtrevligt 

och igenkänning för de boende vilket tyder på att man vill skapa en så bra miljö som 

möjligt vilket är något man borde ta vara på. För förbättrad måltidssituation kan 

matsalarna förnyas genom utbyggnad och renovering. En matsal där alla får plats skulle 

ge en trevligare måltidsmiljö och avdelningspersonalen en större uppsikt över boendes 

aptit. När boende äter i olika rum blir det svårt att se till allas behov. 
 

Pengar och tid blir en alltmer central och administrativ fråga inom äldreomsorgen (40). 

Att tid är pengar visas i denna undersökning, både kostchefen och flera informanter 

nämnde ekonomiska nedskärningar och tidsbrist. Detta gör att individen och hälsan blir 

sekundärt från administrativ nivå och kan försvåra förbättringarna som studien föreslår. 
    

6 SLUTSATS 

Medelintaget av energi, fett, kolhydrater och kalcium nådde rekommendationerna och 

informanternas resonemang kring hur man på bästa sätt får boende att äta visades sig 

vara både effektivt och i enlighet med SLV:s rekommendationer. Utifrån den vägda 

kostregistreringens resultat kan man dock konstatera att intaget av protein och vitamin 

D var betydligt lägre än rekommendationerna. För att anpassa energi- och 

näringsinnehållet till målgruppen på bästa sätt skulle det kraftigt underlätta att använda 

ett kostdataprogram. Avdelningarnas måltidsmiljö skulle kunna förbättras genom 

anpassad matsal och förbättrad belysning. 
  

7 SAMHÄLLSRELEVANS 

Detta examensarbete har gett insyn i hur arbetet inom måltidsservice kan se ut i 

praktiken vilket skapar en bild av hur olika arbetsplatser kan fungera. Det har även 

belyst relevanta aspekter som är viktiga att titta på gällande malnutrition för äldre vilket 

är ett vanlig förekommande fenomen i samhället. 
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8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETE 

Under insamling och sammanställning av data fokuserade AA på den kvalitativa 

metoden och LH och FO fokuserade på den kvantitativa metoden. Analysering av 

resultatet genomfördes gemensamt av AA, LH och FO. Sammanfattning och abstract 

skrevs av FO och reviderades av LH och AA. Metoddiskussion skrevs av AA och 

reviderades av LH och FO. Resultatdiskussion skrevs av främst av LH och FO och 

reviderades av AA.  
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Vägningsprotokoll, exempel 
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Frågeguide kostchef 
Beskriv din uppfattning kring kosthållningen inom äldreomsorgen i Dorotea 

kommun? 
 
Hur ser planering och upplägg av matsedlarna ut för äldreomsorgen? 

- Vem gör vad?  
- Delegering av uppgifter? 
- Hur resonerar du/ni? 

 
På vilket sätt skulle du beskriva möjligheter och svårigheter när det gäller 

äldreomsorgens måltider? 
- I dagsläget 
- Möjligheter till förändringsarbete 
- Begränsningar till förändringsarbete 

 
Beskriv din vision kring äldreomsorgens måltidsservice 

- Vad tycker du är viktigt att fokusera på? 
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Intervjuguide personal 
Hur skulle du beskriva maten som serveras här på boendet? 

- Näringsinnehåll 

- Livsmedelsval 

- Matsedelsutformning 

- Aptitlig 

- Igenkännande mat 

Beskriv hur du upplever måltidsmiljön en vanlig dag här på boendet? 

- Ljud 

- Ljus 

- Sällskap 

- Självbestämmelsemöjlighet 

- Önskemöjligheter  

Berätta hur mellanmålen planeras och serveras? 

- Mängd 

- Näringsinnehåll 

- Livsmedelsval 

- Matsedelsutformning 

- Aptitlig 

- Igenkännande mat 

Vad anser du vara viktigast med måltiderna här på boendet?  

- Näringsinnehåll 

- Livsmedelsval 

- Matsedelsutformning 

- Aptitlig 

- Igenkännande mat 

- Ljud 

- Ljus 

- Självbestämmelsemöjlighet 

- Önskemöjligheter  

- Mängd 

- Sällskap 

Vilka förbättringsmöjligheter ser du när det kommer till boendets måltider? 

Vilka förbättringsmöjligheter ser du när de kommer till måltidsmiljön? 

Hur tillreder du måltiderna? 

- Utgår du från recept? 

- Modifierar du någonsin recepten, berätta hur? 
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Beräkningar av medelbehovet i kcal för män och 

kvinnor på boendet 
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Kodningsexempel 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Kategori 

”Jo, jag har ju, jag 

brukar ju fråga vad 

dom tycker om 

maten å .. å sen .. det 

kan va sånna här 

modernare .. 

lasagne, lasagnette 

och sånna där som 

dom inte är så 

förtjust i å ry å .. 

sånna här modernare 

mat som d jag tycker 

oftast dom gillar .. 

mest det här .. 

husmanskost som 

dom är van å äta .. 

det ska va potatis 

istället för ris” 

Jag brukar ju fråga vad 

dom tycker om maten 

och det kan vara sånna 

här moderna lasagne 

och sånna där som 

dom inte är så förtjusta 

i. Mest det här 

husmanskost som dom 

är van å äta. Det ska 

va potatis istället för 

ris. 
 

Inte förtjusta 

i modern mat 
 

Husmanskost 
 

Potatis, inte 

ris 

 
 
 

Personalens 
erfarenheter 
kring mat i 
relation till de 
boende på 
avdelningen 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Kategori 

”ja, det är väl så 

man gör helt enkelt 

då, hör sig för om 

det är bra och så det 

är jätteviktigt att 

dom känner att .. att 

man verkligen tar 

dom .. lyssnar på 

dom och ser till 

deras behov å sådär” 

Det är så man gör, hör 

sig för om det är bra, 

det är jätteviktigt att 

dom känner att man 

verkligen lyssnar på 

dom och ser till deras 

behov 

 

Fråga 

 

Lyssna 

 

Se till deras 

behov 

Personalens 

välvilja och 

omsorg för 

boende  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Kategori 

” Ja, som vi har just 

nu. Den här lilla 

matsalen där borta 

så att den är 

alldeles för liten 

och miljön annars 

att bor.. kunde va 

mycket bättre .. 

alltså en de får äta .. 

nästan utanför 

matsalen, jo att det 

gör dom ju också, 

minst tre stycken 

äter utanför .. 

matsalen och där 

folk går i mitten 

och alltså. Den den 

själva miljön är int 

alls bra tycker jag.” 

Den lilla matsalen 

är alldeles för 

liten, miljön 

kunde vara 

mycket bättre. 

Minst tre stycken 

äter utanför 

matsalen där folk 

går. Miljön är inte 

alls bra.  
 

Alldeles för 

liten matsal 
 

Äter utanför 

matsalen där 

folk springer 

förbi 
 

Förbättringsmöjlig-

heter från 

personalens 

erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


