
 



  

Förord 

Denna studie kan ses som en mindre utvärdering av ett mycket större projekt som pågått på 
Södersjukhuset i ca. 7 år. Projektet inkluderar att bygga ett kök i egen regi samt implementera 
ett nytt måltidssystem på sjukhuset. I samband med ett extrajobb i slutskedet av projektet 
lyftes idén om ett c-uppsats arbete. Denna studie hade inte varit möjlig utan våra 
bihandledare och initiativtagare till studien, dietisterna och Kostcontrollers för 
måltidsprojektet, Agnes Renberg och Linda Hagdahl. Stort tack till er båda för inspiration 
och hjälp! Vi vill också tacka den personal på SÖS som berörts av projektet samt patienter 
som deltagit i studien. Slutligen vill vi tacka vår handledare Agneta Yngve och kursansvarig 
Meena Daivadanam för stöd under processens gång. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:  I vården är undernäring vanligt förekommande. Konsekvenserna av undernäring 
är t.ex. försämrat sjukdomstillstånd samt längre liggtider och högre vårdkostnader. Flera 
studier som gjorts inom ämnet har resulterat i olika förslag på åtgärder för att minska 
problematiken. 

Syfte:  Syftet är att undersöka om intaget vid lunch ökar i Matlådesystemet  jämfört med 
Kantinsystemet , definierat i energi/måltid, samt att undersöka om det finns skillnader mellan 
de två systemen gällande utvalda aspekter. 

Metod:  Totalt inkluderades 55 observationer från patienter på två avdelningar. Före och efter 
lunchservering vägdes huvudrättstallrik och brickan med samtliga måltidskomponenter 
fotograferades. Mängden intagen mat uppskattades visuellt, enligt en 5-gradig skala. 
Energiintaget som måltiden motsvarade beräknades.  

Resultat:  Det genomsnittliga energiintaget på 479 kcal minskade till 452 kcal efter 
implementeringen, men skillnaden var ej signifikant (p =0,419). I det nya måltidssystemet 
ansågs maträtterna se mer tilltalande ut och ha en godare doft och smak enligt patienterna. 
Möjligheten att välja maträtt och tidpunkt själv verkade inte korrelera med ett ökat 
energiintag. De som ansåg att portionsstorleken var lagom hade högst energiintag. 

Slutsats:  Energiintaget har inte ökat överlag efter implementeringen. Ser man dock på 
avdelningarna separat, indikerar resultatet att en avgörande faktor till om energiintaget ökat 
eller inte verkar vara vilken typ av kost som serverats på avdelningen innan 
implementeringen. Åtgärder för att höja energiintaget hos patienterna skulle kunna vara att 
öka energidensiteten på huvudrätterna i Matlådesystemet.  
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ABSTRACT 
 

Background:  In healthcare, malnutrition is common. Consequences can be impaired health 
and higher healthcare costs. Various studies on the subject have resulted in proposals for 
measures to reduce the problem. 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate whether energy intake at lunch increases 
in a new meal system compared to the energy intake from the system before. Also, to see if 
there is differences between the two systems regarding five chosen aspects. 

Method:  A total of 55 observations from two departments were included. Before and after the 
lunch serving, the meal tray with all components were photographed and the main course was 
weighed. Amount of food consumed was estimated visually using a 5-degree scale. The 
energy intake consumed was calculated.  

Results:  The average intake of 479 kcal decreased to 452 kcal following the implementation. 
The dishes in the new system were considered to have a more appealing presentation and a 
better taste and aroma. The opportunity to choose meal and time of meal increased did not 
correlate with a higher energy intake. Patients that found the portion size to be adequate ate 
the most. 

Conclusion : Energy intake has not increased after the implementation of the new system.  The 
type of diet served at the department before the implementation seems to be a deciding factor 
on the energy intake. Measures to increase patient’s energy intake could be to increase the 
energy density of the main dishes in the new system. 
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1. Bakgrund 

1.1 Undernäring inom sjukvården  

För ett snabbare tillfrisknande av patienter pekas på vikten av ett tillräckligt högt energiintag 
(Williams & Walton, 2011). Samtidigt har det under många år också varit ett problem med 
undernäring inom sjukvården. I olika europeiska studier inom området nämns att andelen 
undernärda patienter på sjukhus varierar mellan 30 till 85%. (Dupertius et al., 2003; Navarro 
et al., 2015). Dessa procentuella siffror skiljer sig beroende på hur studien genomförts, på 
vilken slags klinik den genomförts och vilken definition av undernäring som använts. 
Socialstyrelsens definition av undernäring lyder följande: “Ofrivillig viktminskning med mer 
än 5 procent under en månad eller mer än 10 procent under sex månader betyder lätt 
undernäring. Viktnedgång över 20 procent innebär svår undernäring…” (Socialstyrelsen 2000 
s. 23). McWhriter & Pennington (1994) visade med sin studie från 1994 som utförts i 
Storbritannien att 40% av de 500 patienterna i studien var undernärda och att två tredjedelar 
gick ner i vikt under sjukhusvistelsen. En studie utförd i Schweiz från 2003 (Duperitus et al., 
2003) visar att två tredjedelar av de 1700 patienterna i studien åt mindre än 
rekommendationerna och även Hiesmayr et al. (2009) visar i deras studie från 2009 att 
patienter på sjukhus äter för lite och har försämrad näringsstatus. I Sverige ligger 
förekomsten av sjukdomsrelaterad undernäring på sjukhus bland vuxna på mellan 8-87%, i 
genomsnitt 36% (Socialstyrelsen, 2000).  Man har dessutom sett att problematiken med 
undernäring ökar med åldern och är som svårast för kroniskt sjuka äldre på grund av svårare 
sjukdomsproblematik. I samtliga studier är man enig om att en förändring behövs. 

1.2 Problematik som kan medfölja undernäring  

En faktor som kan leda till undernäring är att patienten inte äter upp maten och alltså inte får i 
sig det energiintag hen behöver. Att mat lämnas kvar på tallriken är negativt inte bara för 
patientens energi- och näringsintag. Det har också stora konsekvenser för ekonomi och miljö 
(Strotmann et. al 2017). I Socialstyrelsens rapport “Näringsproblem i vård och omsorg” från 
2000 nämns att det finns tydliga samband mellan undernäring, ett fördröjt tillfrisknande och 
en förlängd sjukhusvistelse, vilket i sin tur leder till högre kostnader. Att slänga mat tär också 
på jordens resurser vilket är helt fel riktning i dagens samhälle. Matsvinnet sker på alla steg i 
måltidsservice kedjan, från tillagning av rätter, förvaring och transport, men det är som allra 
störst i sista steget, vid konsumtionen. (Williams & Walton, 2011; Engström et. al., 2004). I 
Williams & Waltons litteraturöversikt som summerat 32 internationella studier, från 
Storbritannien, Danmark, USA och Australien, kan man läsa att median tallrikssvinn är 30% 
(mellan 6-65%). Det är bland det högsta jämfört med andra verksamheter inom offentlig 
food-servicesektor (Williams & Walton, 2011). Sjukhus har höga nivåer av matsvinn och det 
mesta slängs av patienten, ändå lider allt för många patienter av undernäring (Freil et al., 
2006). Sjukdom kan påverka patientens ätande genom t.ex. illamående, smärta och mediciner 
som kan hämma aptit, att man har dysfagi (sväljsvårigheter), att man måste äta enligt en 
särskild diet eller att sensoriska funktioner som att känna smak och lukt försämrats i och med 
sjukdomen/behandlingen (Dupertius et al., 2003; Williams & Walton, 2011). Andra 
anledningar till att mat inte äts upp kan vara organisatoriska problem i distribution och 
servering av måltid till patient, att patienten trots behov av hjälp inte får hjälp med sitt ätande, 
att det inte råder måltidsro eller finns tillräckligt med tid att äta (Strotmann et al., 2017).  
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1.3 Förslag på lösningar 

Klart är att de aspekter som man kan lösa, behöver lösas för att motverka trenden av 
undernäring. Lunchen ska enligt rekommendationer från Socialstyrelsen (2011) täcka ca. 
20-25 av dagens energiintag, vilket resulterar i ca. 430-540 kcal. I en brittisk studie av 
Hartwell et al. (2015) fann man att mindre portioner, smakrika rätter, rätt temperatur på 
måltiden och måltidsro är faktorer som kan bidra till en bättre måltidssituation och ett högre 
matintag hos patienter. Det har också visat sig i en fransk studie att utseendet av måltiden är 
viktigt för en positiv måltidsupplevelse och att patienter äter upp mer av maten på tallriken 
när presentationen av maten förbättrats (Navarro et al., 2015). Beck et al. (2001) lyfter upp 
fem problem inom EU, 1) patienter kan inte påverka sitt intag/sin mat, 2) avsaknad av 
samarbete mellan vårdavdelningar, 3) ingen support uppifrån på sjukhuset, 4) en avsaknad av 
utbildning bland vårdpersonal och 5) en avsaknad av tydlig ansvarsfördelning i planeringen 
av nutritionen i vården. Författarna lyfter även riktlinjer för att lösa dessa problem och 
därmed motverka undernäring. Utbildning av och samarbete mellan personal, 
individanpassade och flexibla måltider och att lyssna på patientens behov och feedback kring 
måltiden tas upp som förbättringsförslag.  

1.4 Implementeringar av nya måltidssystem på sjukhus 

I flera studier har man jämfört olika sorters måltidssystem på sjukhus och skillnader på 
patientens näringsintag, förändring i vikt, patientnöjdhet och matsvinn i övergången från ett 
system till ett annat. Gemensamt för tre sådana studier, som lästs i samband med 
litteratursökningen till detta arbete, är att man gått över från ett måltidssystem med ett fåtal 
eller en bestämd rätt, till ett system där patienterna själva fritt får välja mellan flera olika 
rätter på en meny. I den första studien från Danmark (Freil, 2006) gick man från ett system 
där vårdpersonal valde maträtt åt patienten med hänsyn till patientens sjukdom, till ett system 
där patienten själv fick välja mellan två olika rätter. Man lyckades i och med 
implementeringen av det nya systemet öka patienternas energi- och proteinintag. Framgången 
berodde enligt resultaten på en kombination av en ökning i energidensitet i rätterna samtidigt 
som man minskade portionerna något. Att patienterna fick välja maträtt själva samt att man 
gjorde en satsning på att måltidspersonal fick lära sig mer om vikten av näringslära i 
behandlingen ,var också bidragande faktorer (Freil, 2006). I den andra studien, en belgisk 
studie, såg man en signifikant ökning av matintag mätt i gram hos patienterna i 
implementeringen från det gamla systemet till det nya (Geominne et al., 2012). I den tredje 
studien, genomförd på ett sjukhus i Nederländerna, såg man att antalet dagar patienter var 
inlagda minskade med i genomsnitt 1,6 dagar från ett ursprungligt genomsnitt på 8,9 dagar. 
Den största skillnaden mellan de två systemen var även i denna studie att patienterna i det nya 
systemet fick välja maträtt själva. Slutsatsen kan dock inte dras att resultatet enbart berodde 
på det nya måltidssystemet (Doorduijin, 2003).  

1.5 Ett nytt måltidssystem på Södersjukhuset 

Många akutsjukhus har gått över till nya måltidssystem de senaste åren, där 
enportionsförpackningar ska ge mer flexibilitet och patienterna valfrihet vid måltiden 
(Södersjukhuset, 2016). Det är i tiden att skapa individanpassade lösningar och 
Södersjukhuset går samma väg som andra akutsjukhus. I december 2011 tog Södersjukhusets 
[SÖS] styrelse ett beslut om att bygga ett tillagningskök som skulle drivas i egen regi. Ett 
arbete påbörjades med att förutom byggnationen skapa ett nytt måltidskoncept. Det nya 
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systemet beräknas vara helt implementerat till sommaren 2018. Det föregående 
måltidssystemet på Södersjukhuset benämns i denna studie som Kantinsystemet. 
Södersjukhuset jobbade länge tillsammans med Kostenheten Rosenlund som extern 
leverantör av måltider (Södersjukhuset, 2012). Lunch och middag har tillagats i ett centralkök 
och transporterats i kantiner i värmeskåp med lastbil till Södersjukhuset. Där har ett team 
transporterat värmeskåpen vidare upp till vårdavdelningarna. På varje vårdavdelning har en 
måltidsansvarig eller undersköterska tagit emot värmeskåpet och lagt upp individuella 
portioner. Den måltidsansvarige är instruerad att portionera rätterna efter angivna 
standardiserade portionsmängder, vilket är riktlinjer från kostenheten Rosenlund. 
Sjuksköterskor kan eventuellt rekommendera specifika portionsstorlekar för vissa patienter 
vilket tas hänsyn till när maten portioneras. Rosenlund har erbjudit en sorts rätt per måltid 
som serveras enligt de tidigare rekommendationerna om A-, E- och SNR- kost 
(Socialstyrelsen, 2011) samt en vegetarisk rätt.Vårdavdelningens måltidsansvarige har dagen 
innan servering beställt x antal portioner av varje kost. Frukost och mellanmål har tillagats 
direkt i vårdavdelningens kök av den måltidsansvarige och varor till dessa måltider har 
beställts från ett basvarulager på sjukhuset (L. Hagdahl 3 april 2018). SNR-kost syftar till 
kost enligt Svenska Näringsrekommendationer och är grundkost för patienter utan 
näringsproblem (Socialstyrelsen, 2011). A-kost är grundkost på sjukhus, och syftar till en 
kost med mindre kolhydrater och mer fett än SNR-kost, för att ge ett ökat näringsbehov till 
patienter med mindre fysisk aktivitet samt nedsatt aptit. E-kost är extra protein- och energirik 
och ges särskilt till patienter som är undernärda eller löper risk för undernäring. Portionen är 
mindre men innehåller lika mycket energi som A-kost och SNR-kost (Socialstyrelsen, 2011). 

I det nya måltidssystemet, som i den här studien benämns Matlådesystemet, har man gått över 
från A-, E- och SNR-kost till en typ av kost enligt NNR [Nordiska 
Näringsrekommendationer]. Detta enligt riktlinjer från Socialstyrelsen och Livsmedelsverkets 
beslut 2017 om att frångå A-, E- och SNR-kosterna. (Södersjukhuset, 2018). Det nya 
systemet innebär ett system där maten tillagas i sjukhuset egna centralkök, kyls ner till 4 
grader och portionsförpackas för att sedan transporteras upp i kylvagnar med hjälp av ett 
Måltidsservice-team upp till varje vårdavdelning (Södersjukhuset 2018). Det erbjuds 12 
huvudrätter samt 6 smårätter, 7 efterrätter och 3 sorters råkost till. På morgonen fyller 
undersköterskorna på varje avdelning i beställningslappar efter dialog med varje patient som 
ska äta lunch och middag under dagen. Varje patient har en meny på sitt rum med rätterna 
som erbjuds att välja mellan. De väljer vid samma tillfälle tid då de önskar äta. Det är först 
när måltidsansvarig på avdelningen ska värma upp varje patients mat som lådan tas ut ur 
avdelningskylen. Om en patient antingen ångrar sig angående sitt matval, hinner skrivas ut 
eller bestämmer sig för att hen inte vill äta, kommer lådan inte ha tagits ut ur kylen och 
behöver alltså inte kasseras (Linda Hagdahl 3 april 2018). Tack vare denna obrutna kylkedja, 
samt tack vare användningen av MAP gas (modifierad atmosfär) i lådorna, håller måltiderna 
upp till 10-20 dagar (Linda Hagdahl 3 april 2018). 

Syftet med införandet av det nya måltidssystemet är enligt SÖS Projektdirektiv (2016) “att 
stärka patientens välbefinnande och delaktighet” som en del i ledorden ”För patienten – med 
patienten” (s.3). Då både personal och patienter kommer påverkas av det nya 
måltidssystemet, har man i Projektdirektivet också skapat “hårda” och “mjuka” värden. 
Effektmål för mjuka värden är t.ex.” valfrihet för patienten att välja vad och när man vill äta 
sin måltid, som kan leda till en minskad vårdtid när patienten får sitt energi- och 
näringsbehov tillgodosett” (s.4). Ett annat handlar om menyn och hur viktigt det är att kunna 
erbjuda alternativ som passar de flesta patientgrupper oberoende av ålder, allergier eller 
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etnisk bakgrund m.m. och ett tredje att “erbjuda måltider som till största delen är tillagade 
från grunden och bygger på Livsmedelsverkets måltidsmodell FAMM…” (Södersjukhuset 
2016, s.4) FAMM innefattar faktorer som är viktiga för måltiden: Det handlar om styrningen 
runtomkring måltiden och stämningen som påverkas av rummet, måltiden och mötet 
(Edwards et.al., 2008).  Styrning innefattar de styrsystem som finns tillgängliga och 
organisatoriska frågor som är viktiga för måltiden. Hur måltider och kost- och 
nutritionsfrågor hanteras skiljer sig avsevärt mellan olika sjukhus (Stockholms Läns 
Landsting, 2012). Vidare kan det finnas mycket olika förutsättningar för patientens måltid. 
Platsen för måltiden kan på ett sjukhus innebära patientens säng eller ett dagrum. Hjälp med 
ätandet kan behövas liksom måltidsro för ett högre intag. Det är inte helt lätt att anpassa 
måltiden till individen när det på sjukhus finns patienter från alla åldersgrupper, med olika 
bakgrund. Hela måltiden ske idag ses som del av den medicinska behandlingen och därför är 
alla delar av FAMM lika viktiga att ta hänsyn till. Hårda värden rör miljö- och 
hållbarhetsfrågor och faktiska siffror, t.ex. att minska matsvinnet på avdelningarna 
(Södersjukhuset, 2016).  

1.6 Problemformulering 

Det finns tydligt formulerade mål om vad man vill uppnå men inga mätningar har gjorts än 
som kan besvara om utfallet blivit som man hoppats. Ett av de mest grundläggande orsakerna 
till att implementeringen genomförs är att förbättra patienternas energiintag. Resultatet från 
en studie som ämnar att undersöka energiintaget och om det finns specifika aspekter som 
påverkar energiintaget, kan vara betydelsefullt vid utvärdering av implementeringen och vid 
en eventuell vidareutveckling av det.  

1.7 Syfte 

Syftet är att undersöka om intaget vid lunch ökar i Matlådesystemet  jämfört med 
Kantinsystemet , definierat i energi/måltid, samt att undersöka om det finns skillnader mellan 
de två systemen gällande utvalda aspekter. 

2. Metod 

2.1 Ansats 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där tre metoder används; mätning av matintag i 
gram, fotografering av måltider för visuell analys samt enkäter. Data samlas ihop för varje 
patient till en så kallad “observation”. En observation syftar här till den unika data (vikt och 
fotografier) som finns insamlad för varje enskild deltagare i studien. Hädanefter syftas på 
denna definition när ordet “observation” används. Datainsamling sker under lunchservering i 
form av vägning av huvudrätten innan och efter att deltagaren ätit samt fotografering av 
serveringsbrickan med huvudrätten och övriga måltidskomponenter innan och efter att 
deltagaren ätit. Fotografierna används som hjälpmedel vid visuell analys vilket innebär att 
mängden intagen mat uppskattas. Data som samlas in från vägningen samt resultatet av den 
visuella analysen används för att beräkna vad den intagna maten motsvarar i energi angivet i 
kcal. Enkäter delas ut under datainsamlingen för att besvara det sekundära syftet med studien 
och utgör ett komplement till observationerna. Datainsamlingen genomförs av författarna av 
studien som är studenter på Uppsala Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Institutionen för kostvetenskap. 
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2.2 Exklusionskriterier och studiepopulation 
Endast de vårdavdelningar som inom tidsramen för studien ska genomgå implementeringen 
av det nya systemet kan innefattas. Patienter som på grund av sjukdom inte kan inta mat och 
dryck oralt exkluderas. Inga minderåriga behandlas på aktuella avdelningar och exkluderas 
därmed.  

Studien genomförs på två vårdavdelningar på Södersjukhuset i Stockholm. 
Vårdavdelningarna som ingår i studien har utifrån rådande exklusionskriterier valts ut i 
samråd med bihandledare. På en vårdavdelning serveras i Kantinsystemet huvudsakligen 
A-kost och på den andra vårdavdelningen huvudsakligen E-kost. Studiepopulationen 
innefattar alla patienter på de två vårdavdelningarna, där det totalt kan vara 51 patienter 
inlagda samtidigt. På varje vårdavdelning samlas data in en gång före implementeringen och 
en gång efter implementeringen. Det innebär att datainsamling sker vid fyra tillfällen totalt 
vilket resulterar i 102 möjliga observationer. Då den genomsnittliga liggtiden på sjukhuset är 
tre dagar (Linda Hagdahl, 3 april 2018), är det inte troligt att data samlas in från samma 
patient vid mer än ett tillfälle, antingen i Kantinsystemet eller i Matlådesystemet.  

2.3 Material och kostnader 

Två hushållsvågar av märket Soehnle har lånats från Institutionen för Kostvetenskap vid 
Uppsala Universitet, med kapacitet från 1 g upp till 15 kg. Kamera, protokoll, pennor, 
maskeringstejp, enkäter, plasthandskar och köks-arbetskläder har använts.  

Projektet har bekostats av studenterna själva. Inga bidrag har tagits från Södersjukhuset. 
Kostnad för pennor och maskeringstejp uppgick till ca. 150 sek och resekostnader uppgick till 
ca 2000 sek. Utskriftskostnader uppgick till ca. 50 sek. Kameran som används är en av 
studenternas privata va märket Nikon. Övriga material som används i studien har sjukhuset 
tillhandahållit , såsom engångshandskar och arbetskläder etc. 

2.4 Informationsinsamling 

Innehållsförteckning, recept, portionsvikter på rätter och andelar av olika komponenter i 
rätterna samt energi för varje komponent i de rätter som serveras på sjukhuset under tiden då 
studien genomförs, tillhandahålls av kostcontroller på SÖS för Matlådesystemet och 
kontaktperson på Rosenlunds Kostenhet för Kantinsystemet.  

2.5 Etiska principer  

De fyra forskningsetiska grundprinciperna har använts i denna studie (Bryman & Nilsson, 
2011). Dessa grundprinciper syftar till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet:  I introduktionen av enkäten informeras deltagarna om studiens syfte och 
att det är frivilligt att delta. Kontaktpersoner tillhandahålls för eventuella frågor. 
Samtyckeskravet : Alla deltagare är över 17 år. I introduktionen av enkäten informeras om att 
det är helt frivilligt att delta i studien och att man när som helst kan välja att avbryta 
deltagandet utan att ange orsak. Tillstånd att genomföra studien har getts av 
vårdavdelningschefer på aktuella avdelningar. Konfidentialitetskravet:  Inga patientuppgifter 
samlas in under projektets gång. Alla brickor tilldelas ett identifikationsnummer så att ingen 
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koppling kan göras till sängnummer eller patienter. Nyttjandekravet : Syftet med studien är att 
få information om patienterna energiintag. Datan som samlas in kommer enbart användas till 
att utvärdera vilken effekt det nya måltidssystemet verkar ha på energiintaget.  

2.6 Enkäter 
Enkäten med namnet “Dina åsikter om dagens lunch”  (Bilaga 1) syftar till att få information 
om hur patienterna upplevde lunchen. En redan existerande patientenkät som använts tidigare 
av SÖS för att undersöka patienters nöjdhet med sjukhusmåltiden, har använts som underlag 
vid utformningen av den enkät som använts i denna studie. Vissa frågor från SÖS enkät 
används och vissa nya tillkommer, vilket resulterar i totalt 12 frågor. Frågorna har 
formulerats så neutrala som möjligt för att inte påverka respondenterna. 
Svarsalternativen/skalorna skiljer sig mellan olika frågor och är utformade för att va så 
anpassade till frågan som möjligt. Frågorna har  har placerats i en logisk följd för att 
respondenten enkelt ska förstå hur hen ska använda svarsalternativen. Kryssrutor, 
flervalsfrågor, 6-stegs Likertskala samt ja/nej är de skalor som finns i enkäten. Att använda 
Likertskala är ett bra sätt att se nyanser i respondenternas attityd och åsikter (Bryman, 2011). 
Bryman rekommenderar en 5- eller 7-stegs skala. I denna studie har en 6-stegs skala använts 
då det användes i den ursprungliga enkäten. Att låta patienter fylla i en enkät med frågor om 
hur de upplever olika företeelser kopplade till sin vistelse på sjukhuset är vanligt för att 
undersöka patientnöjdhet. En nackdel här kan vara bristande möjlighet att hjälpa patienterna 
när de fyller i enkäten och man får då förlita sig på att respondenterna kan svara på enkäten 
själva eller får hjälp av exempelvis en undersköterska. Man kan inte heller ställa 
uppföljningsfrågor vilket hade varit intressant med tanke på det breda ämnet som presenteras 
(Bryman, 2011). Enkätens design har utformats med hjälp av det webbaserade verktyget för 
utformning av enkäter, SurveyMonkey (SurveyMonkey Canada Inc.) och råd från Brymans 
bok “Samhällsvetenskapliga metoder” (2011) kring utformning av enkäten har använts. 

Studenterna har i ett försök att sammanfatta läst litteratur, och tydliggöra syftet med studien, 
valt att fokusera på fem aspekter. Dessa lyfts upp gång på gång som viktiga aspekter som kan 
påverka energiintaget, bland annat i Williams & Waltons “narrative review” från 2011, som 
lyfter resultat från 32 internationella studier. De fem valda aspekterna är 1) Portionsstorlek 2) 
Valt maträtt själv 3) Valt tidpunkt själv 4) Presentation 5) Smak och doft. Frågorna i enkäten 
är utformade med de fem aspekterna i åtanke. Tre av frågorna i enkäten kommer användas 
som kontrollfrågor. Dessa lyfter upp grundläggande aspekter som kan tänkas påverka 
matintaget, såsom exempelvis hunger. Kontrollfrågorna syftar till att i den mån det är möjligt 
minimera felkällor, dock med insikten att flera möjliga felkällor kvarstår. 

2.7 Datainsamling 

Data samlas in vid fyra tillfällen mellan kl. 10:30 och 14:30 vilket inkluderar tiden då 
lunchen serveras på avdelningarna. Under två på varandra följande vardagar sker de två första 
datainsamlingarna, en dag på varje avdelning, då avdelningarna har Kantinsystemet som 
måltidssystem. Därefter genomförs implementeringen av det nya Matlådesystemet på 
avdelningarna. Två veckor efter att den första datainsamlingen genomförts sker de två sista 
datainsamlingarna under två på varandra följande vardagar då Matlådesystemet serverades. 
På plats i avdelningsköket på vardera avdelning där datainsamlingen sker, närvarar utöver de 
två studenterna en måltidsansvarig undersköterska. Den ena studenten väger och för in vikter 
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i ett protokoll och den andra studenten fotograferar serveringsbrickor med samtliga 
komponenter som ingår i lunchen. 

Under datainsamlingen vägs enbart den portionerade huvudrättstallriken på grund av 
praktiska begränsningar i och med strävan att inte inverka för mycket på lunchserveringen. 
Dryck, efterrätt och förrätt vägs inte. För att kunna inkludera lunchens samtliga komponenter 
(exklusive dryck) som inte vägts i beräkningen av energiintag används en standardiserad 
portionsvikt för dessa. Förrätter och efterrätter är portionerade i centralköket efter de 
standardiserade portionsvikter som används i denna studie. Dryck exkluderas helt i studien på 
grund av praktiska hinder att mäta intaget av dryck. Majoriteten av deltagarna försågs med 
olika sorters drycker inne på sina rum, dit studenterna inte hade tillträde. 

Då det bara var praktiskt möjligt att väga huvudrättstallriken under observationerna togs 
istället referens portionsvikter på förrätter och efterrätter. Dessa beräknas vara jämnlika i vikt 
då de läggs upp på förhand i centralköken. Genom att sedan även inkludera resterande 
komponenter för att ta fram ett total intag på hela måltiden, ges en bild av hur hela måltiden 
kan se ut i de två systemen och jämföra dessa siffror dem emellan. 

2.8 Vägning och fotografering samt utdelning av enkäter 

Varje datainsamlingstillfälle börjar med att studenterna kort informerar personalen på 
avdelningen om syftet med studien och hur datainsamlingen kommer gå till. Personalen 
instrueras att servera brickorna till patienterna i det befintliga skick brickorna är när de 
hämtas från köket, dvs. att ingenting ska adderas eller tas bort. De instrueras att inte heller 
addera eller ta bort något från brickorna när de samlar in brickorna från patienterna efter 
lunchen. Anledningen till detta är för att datainsamlingen ska bli så korrekt som möjligt och 
att resultaten ska bli trovärdiga, vilket de informeras om. 

1. Uppmärkning av serveringsbrickor före lunchens start. På varje bricka som ska 
serveras placeras en tejpbit synligt på brickans ena hörn med en identifieringskod. En 
enkät och en penna placeras på varje bricka och numreras med samma 
identifieringskod som brickan.  

2. Samtliga huvudrättstallrikar som används under lunchserveringen vägs separat och 
varje tallrik numreras med en tejpbit med en siffra på undersidan. Varje tallriks vikt 
antecknas i ett anteckningsblock, kopplat till tallrikens nummer.  

3. Måltidsansvarig portionerar kontinuerligt maträtterna som ska serveras under lunchen.  
4. Portionerade huvudrättstallrikar vägs och tallriken placeras på en av 

serveringsbrickorna, som preparerats enligt punkt 1, tillsammans med övriga 
måltidskomponenter såsom förrätt och efterrätt samt bestick, servett och glas. Vikten 
av den portionerade huvudrättstallriken förs in i protokollet kopplat till brickans 
identifieringskod (Bilaga 3&4 kolumn “Förvikt inkl. tallrik”) 

5. Hela brickan fotograferas (bild 1). Fotograferingen standardiseras till en vinkel rakt 
uppifrån från ca. 40 cm avstånd från brickan. Se exempel i bilaga 5. 

6. Serveringsbrickorna delas ut av undersköterskor till deltagarna, som antingen äter i 
sitt rum eller i avdelningens matsal. 

7. Efter lunchen placeras brickorna var för sig på en brickvagn av undersköterskor. 
8. Tallrikarna vägs ytterligare en gång. Vikten förs in i protokollet (Bilaga 3&4 kolumn 

“Eftervikt inkl. tallrik”). Enkät och penna samlas in. 
9. Hela brickan fotograferas (bild 2). Fotograferingen standardiseras till en vinkel rakt 

uppifrån och på ca. 40 cm avstånd från brickan. 
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10. Tallrikens numrering noteras och den unika vikten för tallriken förs in i protokollet 
kopplat till brickans identifieringskod. (Bilaga 3&4 kolumn “Intag i gram.”)

 
I Kantinsystemet serverades dag ett fiskpanetter med potatismos, kokt broccoli och en 
ört-gräddfilssås. Dag två serverades det falukorv med potatismos, gurkmajonäs och gröna 
bönor samt en grönsallad. I Matlådesystemet serverades olika huvudrätter. Se bilaga 2 för 
meny.  

2.9  Visuell analys 

Visuell analys är enligt Williams & Waltons (2011) en vanlig metod för att mäta hur mycket 
patienter i en vårdmiljö äter. I samma studie diskuteras hur man kan validera den visuella 
analysen genom vägning av matsvinnet för att se exakt hur mycket patienten äter, vilket ger 
rimliga uppskattningar. Ett nykommet tillägg är enligt studien även metoden med 
fotografering, som hjälpmedel vid den visuella analysen. I denna studie har man följt 
Williams & Waltons metoder och använt sig av både visuell analys, vägning av måltider samt 
fotografering. 

Den visuella analysen genomförs efter att datainsamlingen slutförts. Visuell analys sker med 
hjälp av en 5-gradig skala (0-25-50-75-100%) (bild 3) för att bedöma hur mycket som ätits 
upp från varje tallrik av 5 valda måltidskomponenter: kolhydratskälla, proteinkälla, grönsaker 
och sås på tallriken samt efterrätt och förrätt vid sidan om. Visuell analys är en vedertagen 
metod som använts i flertalet nutritionsstudier (Agarwal et al., 2011; Bjornsdottir et al., 
2012). Analysen kan göras med olika sorters skalor (Williams & Walton 2011), men i denna 
studie har alltså en 5-gradig skala använts. Varje komponent bedöms i tur och ordning genom 
att jämföra bild 1 och bild 2. Om en visuell analys görs på bild 1 och bild 2  skulle resultatet 
bli följande: Proteinkomponenten bedöms vara till helt uppäten, vilket innebär att intaget av 
proteinkomponenten som i denna rätt är panerad fisk är 100%. Vidare bedöms 
kolhydratskomponenten som i denna rätt är potatismos vara till hälften uppätet, vilket innebär 
att intaget av potatismos är 50%. De övriga komponenterna grönsaker, förrätt och efterrätt 
bedöms på samma sätt. Dessa bedömningar av hur mycket av varje komponent som ätits upp 
angivet i procent används vid beräkningen av hur mycket kilokalorier den intagna maten 
motsvarar. I de fall där de olika komponenterna på tallriken inte går att särskilja som till 
exempel en köttgryta bedöms de komponenter som ingår i rätten som en sammanslagen enhet 
och komponenterna som ingår i köttgrytan tilldelas samma procent. Efter att med hjälp av 
recept fått en uppfattning av vad soppan innehåller kan det avgöras vilka komponenter som 
ingår i köttgrytan, exempelvis protein, grönsaker och sås. Om det bedöms att hälften av 
köttgrytan ätits upp innebär det att intaget av protein är 50%, intaget av grönsaker 50% och 
sås 50%. Den visuella analysen resulterar i en uppskattning av intagen mat angivet i procent, 
vilket används under databearbetningen för att beräkna hur mycket som energi den intagna 
mängden mat motsvarar (se 2.15 ).  

 12 



  

 

   Bild 1: Foto av bricka innan servering.          Bild 2: Foto av bricka efter servering. 

   Bild 3: 5-gradig bedömningsskala för måltidskomponenter.  

2.10 Databearbetning 

Databearbetningen innebär en beräkning av vad den (genom visuell analys) uppskattade 
mängden intagen mat motsvarar i energi angivet i kcal är. Beräkningen görs i Excel. För alla 
olika sorters maträtter finns en unik referensportion för just den sortens rätt. Komponenternas 
vikt i referensportionen är angivna i gram. Portionsvikten för varje enskild observation som 
samlats in under datainsamlingen läggs in i Excel (se exempel Tabell 1.) Genom att anta att 
varje observation har samma procentuella fördelning av komponenter som referensportionen 
för samma sorts rätt, så kan en mängd angivet i gram för varje komponent i observationen 
uppskattas. För varje komponent finns kcal per 100 gram angivet, vilket är information som 
kostcontroller samt kontakt på Rosenlund bistått med. Det uppskattade procentuella intaget 
av varje komponent, (vilket är resultatet från den visuella analysen) används för att beräkna 
hur stort intaget är angett både i kcal och gram. Dessa värden används sedan i bearbetningen 
av data i SPSS. Som nämnts tidigare är det endast huvudrätten (komponenterna 1, 2, 3, 4) 
som vägts under datainsamlingen och inte sidorätterna. Det antas att samtliga sidorätter 
(komponenterna 5 och 6) som serveras har samma portionsvikt som den standardiserade 
referensportionen för sidorätten.  

I Tabell 1. nedan finns ett exempel på hur en beräkning av intag av energi ser ut.  “M1.D” är 
en identifieringskod och är en förkortning för “Matlådesystemet, dag 1, patient D”. 
Referensportionen, här angett som “ref. portion 410 g”  är den standardiserade portionsvikt 
som finns angiven för varje maträtt. Observera att denna vikt inte inkluderar komponenterna 
“Förrätt” och “Efterrätt”, utan enbart de fyra huvudkomponenterna som i exemplet här 
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namngetts “Köttbullar”, “Potatismos”, “Sås” samt “Grönsaker”. För förrätt samt efterrätt 
anges vikten för  referensportion enligt de standardiserade portionsvikterna, vilka  vägs 
separat som angivits i stycke 3.9. I den gröna rutan noteras den verkliga vägda vikten av den 
aktuella portionen. Den procentuella fördelning som komponenterna har i referensportionen 
antas stämma överens med fördelningen i motsvarande observationer. Med hjälp av den 
verkliga vikten och den procentuella fördelningen uppskattas en vikt av varje komponent för 
portion M1.D (se “Portionsvikt g”). Portionsvikten per komponent multipliceras med 
“kcal/100 g” samt poäng från visuell analys, vilket resulterar i ett uppskattat intag av kcal, se 
ruta “intag kcal”. Den blå rutan i kolumn “Intag kcal” visar totalt energiintag angett i kcal. 
Den lila rutan i samma kolumn visar energiintag från huvudrätt som inkuderar de första fyra 
komponenterna, angett i kcal. I kolumnen “Intag gram” visas totalt intag angett i gram. Den 
lila rutan i samma kolumn visar intag från huvudrätt som inkluderar de fyra första 
komponenterna, angett i gram. Observera att den gula rutan “100” enbart är till för en 
funktion i beräkningen. 

Tabell 1. Exempel på beräkning i Excel av intag kcal och gram. 

Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) 
används för att bearbeta all insamlad data. Signifikansnivå var satt till 5%. 

Envägs-ANOVA med en faktorn“måltidssystem” har gjorts för att undersöka effekten typ av 
måltidssystem har på energiintaget. 

2.11 Litteratursökning 

Litteratursökning har gjorts i databaserna Pubmed, Science Direkt & Scopus. 
Inklusionskriterier: Artiklar högst 20 år gamla som finns tillgängliga via “openacess” och i 
fulltext. Exempel på kombinationer av sökord använda: “distribution + food + systems + 
sweden”, “food + systems + hospitals”, “foodservice system”, “hospital meals”, “patient + 
hospital + food waste”. 
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3. Resultat 

3.1 Bortfall 

Antalet fullföljda observationer är 55 st. De båda vårdavdelningarna hade inte max antal 
patienter inneliggande under tiden för datainsamling vilket resulterade i 58 observationer. Tre 
bortfall förekommer till följd av:  

- Oförmåga att inta mat på grund av sjukdom/behandling (n 1). 
- Frånvarande patient (n 1). 
- Ej returnerad serveringsbricka inom tidsramen för datainsamling kl.10:30-14:30 (n 1). 

I studien ingår totalt 39 besvarade enkäter, varav 28 fullständigt besvarade enkäter och 11 
enkäter med 1-7 obesvarade frågor. Totalt delades 58 enkäter ut till samma deltagare vilkas 
observationsdata registrerats. Bortfall till följd av ej fullföljd observation: n 3. Bortfall till 
följd av obesvarad enkät: n 16. 

3.2 Energiintag 
Nedan presenteras resultat från mätning av matintag i gram och tolkning av energiintag i kcal 
från de visuella analyserna, samt resultat från enkätsvar presenterat i boxplots. 
 
Tabell 2. Uppmätt totalt energiintag från Kantinsystemet och Matlådesystemet. 

 

Energiintag har minskat från i genomsnitt 479 ± 179 kcal i Kantinsystemet till 452 ± 186 kcal 
i Matlådesystemet. Det finns ingen signifikant skillnad i det uppmätta energiintaget mellan 
systemen (p=0.419) med signifikansnivån 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 



  

Tabell 3. Jämförelse av genomsnittligt intag i gram och procent 

Totalt intag i gram inklusive samtliga måltidskomponenter har ökat från i genomsnitt 297 
gram i Kantinsystemet till 342 gram i Matlådesystemet. Intag i gram för huvudrätten har ökat 
och procentuellt intag av huvudrätt har ökat med 3%. 

 

Tabell 4. Uppmätt totalt energiintag i kcal och intag i gram. Kantinsystemet och Matlådesystemet fördelat efter 
typ av kost; avdelningen med E-kost och avdelningen med A-kost.  

  

Övergång från Kantin- till Matlådesystem på två avdelningar. Den ena avdelningen hade 
A-kost och den andra har E-kost under tiden för Kantinsystemet. Avdelningen med E-kost 
ökade från ett genomsnittsintag på 370 kcal till 495 kcal efter övergång till Matlådesystemet. 
På avdelningen med A-kost minskade intaget  från 576 kcal till 418 kcal efter övergången. 
Intag i gram har på avdelningen med E-kost ökat från 265 gram till 367 gram. Intag i gram på 
A-kost avdelningen har minskat från 325 gram till 323 gram. 
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3.3 Kontrollfrågor 

Se enkät med frågor och svarsalternativ i bilaga 1. 

Tabell 5. Fråga 1.

 

De flesta deltagarna i respektive system svarade “Ej relevant” vilket antas betyda att de åt upp 
hela eller majoriteten av portionen. 

 

Tabell 6. Fråga 4. 
Energiintag i kcal. median [min-max].  n = antal svar 

 

Medianen av de som svarat att de inte ätit någonting alls är något högre i Kantinsystemet, 480 
[190-760], än i Matlådesystemet 440 [320-630]. 

 

Tabell 7. Fråga 7. 
Energiintag i kcal. median [min-max].  n = antal svar 

 

Av de som svarat kände sig störst andel lagom hungriga i båda systemen. Skillnaden i 
energiintag är små mellan de som var lagom hungriga. Större andel deltagare i 
Kantinsystemet kände sig inte alls hungriga innan lunch, de åt också marginellt mindre. 
Skillnaden i energi bland de som kände sig mycket hungriga är större, 500 [440-740] i 
Kantinsystemet mot 380 [320-420] i Matlådesystemet. 
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3.4 Fem aspekter 

Figur 1. Aspekt 1: Portionsstorlek. n = antal svar 

De som tyckte att portionsstorleken är lagom stor har ett intag på 530 [290-920]  i 
Kantinsystemet och motsvarande 520 [320-890] i matlådesystemet. De som tyckte att 
portionsstorleken var för stor hade ett lägre intag än de som tyckte portionen var lagom stor, i 
Kantinsystemet intag 330 [180-400] och i Matlådesystemet 320 [190-400]. Endast en person 
tyckte att portionsstorleken var för liten, i Matlådesystemet, median 830.  
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Figur 2. Aspekt 2: Valt maträtt själv. n = antal svar 

Median energiintag är i Matlådesystemet 460 [190-890] när man får välja maträtt själv och 
640 när man inte får välja själv. Median energiintag i Kantinsystemet då man får välja själv 
är 760 kcal och 500 [190-760] kcal när man inte får välja själv. 

Figur 3. Aspekt 3: Valt tidpunkt själv. n = antal svar 

Ingen i Kantinsystemet har angett att de har fått välja tidpunkt för måltid själv. I 
Matlådesystemet har 4 av 15 svarande angett att de fått välja tidpunkt för måltid själv medan 
11 av 32 svarande i Kantinsystemet angett att de inte fått välja tidpunkt för måltid själv. 
Energiintaget i Matlådesystemet för de som svarat att de fått välja tidpunkt själv är 400 
[330-590] än de i Matlådesystemet som svarat att de inte får välja tidpunkt själv, 470 
[190-880]. I Kantinsystemet är energiintaget 490 [190-740].  
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Figur 4. Aspekt 4: Presentation. n = antal svar 

Deltagarna i Matlådesystemet tyckte överlag att maten såg mer tilltalande ut. Endast deltagare 
från Kantinsystemet fyllde i “instämmer inte alls”. Dessa hade ett energiintag på 290 
[290-920]. I grupp 2, “instämmer delvis”, hade deltagarna i Kantinsystemet ett energiintag på 
430 [190-530] och de i Matlådesystemet ett energiintag på 610 [190-650]. I grupp 3 där 
deltagarna var som mest nöjda med utseendet på måltiden var energiintaget i Kantinsystemet 
500 [450-760] och i Matlådesystemet 450 [330-550].  

 

Figur 5. Aspekt 5: Smak och doft. n = antal svar 

Deltagarna i Matlådesystemet har angett i högre grad att de instämmer med att maten smakar 
och doftar bra jämfört med deltagarna i Kantinsystemet. Av de som svarat “instämmer inte 
alls”, i Kantinsystemet, är energiintaget 430 [290-690 ]. Ingen i Matlådesystemet har angett 
“inte alls”. Energiintaget bland deltagarna som instämmer delvis med att maten doftar och 
smakar bra är Kantinsystemet 450 [190-930],  Matlådesystemet 640 [190-670]. Energiintaget 
i Kantinsystemet på kategori “instämmer helt” har en högre median 530 [290-750] än 
Matlådesystemet 460 [330-560].  

4. Diskussion  

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Studiens syfte var att se på om energiintaget vid lunch skulle öka i en övergång från 
Kantinsystemet till Matlådesystemet. Sekundärt syfte var att undersöka om skillnader förelåg 
mellan de två systemen gällande fem utvalda aspekter och om det i sin tur hade en inverkan 
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på energiintaget. I Kantinsystemet uppmättes ett genomsnittsintag på 479 ± 179 kcal vid 
lunch. Efter implementeringen av  Matlådesystemet var genomsnittsintaget vid lunch 452 ± 
186 kcal, alltså 27 kcal lägre. Det är inte en signifikant skillnad i uppmätt energiintag mellan 
de två måltidssystemen (p 0,419>0,005, konfidensintervall 95%). Trots att energiintag var 
lägre i Matlådesystemet så var intaget i gram högre än i Kantinsystemet. För hela måltiden 
var genomsnittsintaget 342 gram i Matlådesystemet, vilket är 45 gram högre än 
Kantinsystemet där genomsnittsintaget var 297 gram. Ser man på enbart huvudrätten och det 
vägda intaget, var i Kantinsystemet genomsnittsintaget 218 gram och i Matlådesystemet 
motsvarande siffra 264 gram, 46 gram högre. Ser man närmare på de olika typer av kost som 
finns på avdelningarna, har deltagare från avdelningen med E-kost i genomsnitt ökat sitt 
totalintag (hela lunchen inklusive samtliga komponenter) från i genomsnitt 370  ± 112 kcal 
till i genomsnitt 495 ± 171 kcal. På avdelningen med A-kost har intaget dock minskat, från 
576 ± 174 kcal till 418 ± 197 kcal. I gram har avdelningen med E-kost ökat sitt intag med i 
genomsnitt 102 gram, avdelningen med A-kost har minskat sitt intag i genomsnitt 2 gram. 
Enkätsvaren kan ge en bredare bild av resultaten på energiintag. Dessa lyfts nedan. 

4.2 Resultatdiskussion  
Resultaten visar att deltagare i båda system åt 75% respektive 78% av sin huvudrättstallrik 
mätt i gram. Det genomsnittliga energiintaget är 479 ± 179 kcal i Kantinsystemet och 452 ± 
186 kcal Matlådesystemet. Detta ligger inom ramen för Socialstyrelsens rekommendationer 
för energiintag 430-540 kcal vid dagens lunch (Socialstyrelsen, 2011).  
 
För att motverka undernäring är det av högsta vikt att så mycket som möjligt av måltiden äts 
upp, men det finns också många andra faktorer som spelar in vid måltiden. 
Förbättringsförslag som presenterats i andra studier är konsekventa i sina resultat; en mer 
individanpassad och flexibel måltid kan leda till att mer av måltiden äts upp vilket kan ge 
förbättringar i matintag, energiintag eller näringsintag (Freil, 2006; Geominne et al., 2012). 
Utifrån denna litteratur förväntades resultaten i denna studie visa att energiintag hos patienter 
ökat efter implementeringen av det nya Matlådesystemet. I denna studie har man dock sett att 
matintaget i gram har ökat efter implementeringen, men inte energiintaget. Variationen av 
energiintag inom grupperna är stor. Detta kan bero på de omständigheter som råder på 
sjukhus där måendet och därmed matintaget påverkas mycket av sjukdomstillståndet och 
behandlingen (Dupertius et al., 2003; Williams & Walton, 2011). Att samla in fler 
observationer från fler patienter och avdelningar under längre tid hade eventuellt gjort 
resultatet mer trovärdigt. Det skulle kunna minska risken för att de observationer som samlats 
in enbart representerar dagar då dagsintaget av olika anledningar är ovanligt lågt eller 
ovanligt högt.  
 
Att patienter själva får välja vad och när de vill äta sin måltid leder enligt dessa lästa studier 
till att mer mat äts upp (Geominne et al., 2012). I denna studie framgick i resultaten att 
patienterna i Matlådesystemet i större utsträckning kände att de kunde påverka den maträtt de 
ville äta. Deltagarna har i Matlådesystemet dock ett ca. 50 kcal lägre energiintag än 
deltagarna i Kantinsystemet som inte får välja. Liknande resultat ses hos de som fått välja 
respektive inte välja tid själva, de som fått välja själva äter mindre. Här kan dock tilläggas att 
enbart 4 patienter svarade att de fick välja tidpunkt själva. Patienterna ska i det nya systemet 
tillfrågas om när de vill få sin måltid serverad. Att inte alla patienter i Matlådesystemet 
svarade att de fick välja själva kan bero på bristande kommunikation mellan patienter och 
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undersköterskor. Patienterna har eventuellt inte förstått att de haft möjlighet att önska tid och 
att det är när beställningen görs som det är meningen att de ska uttrycka önskan om tid. 
 
I det nya Matlådesystemet är deltagarna överlag mer nöjda både med presentationen av 
måltiden, och med doft och smak på måltiden. 10 av de 14 som svarat tycker att måltiden ser 
tilltalande ut. I Kantinsystemet är samma siffra 6 av 20. Enligt en fransk studie är måltidens 
utseende viktig för en positiv måltidsupplevelse och för patientens matintag (Navarro et al., 
2015). I denna studie var deltagarna mer nöjda med utseendet på rätterna i det nya 
Matlådesystemet men det syns dock inte i energiintaget. Av de som instämmer helt på att 
maten smakar och doftar bra, har de i Matlådesystemet ett lägre energiintag än de i 
Kantinsystemet, men hos de som instämmer delvis är resultaten tvärtom och energiintaget är 
högre. Inga deltagare i något av måltidssystemen ansåg att portionerna var för små. De som 
tyckte att portionsstorleken var för stor åt mindre i energi än de som tyckte att 
portionsstorleken var lagom, detta gällde i båda systemen. 
 
På de två avdelningarna som ingår i studien serveras i Kantinsystemet på den ena 
huvudsakligen A-kost och på den andra E-kost. Resultaten visar att energiintaget ökat efter 
implementeringen av Matlådesystemet med genomsnitt 125 kcal på avdelningen som serverar 
E-kost. På avdelningen som serverar A-kost har energiintaget däremot minskat med i 
genomsnitt 158 kcal. Vid en jämförelse av energiintaget mellan de olika måltids systemen är 
skillnaden i energiintag liten, i genomsnitt 27 kcal lägre i Matlådesystemet. Den förklarande 
faktorn för skillnaden i energi mellan de olika systemet verkar framförallt vara vilken sorts 
kost som serveras innan implementeringen av Matlådesystemet. Patienter som äter E-kost 
verkar ha fått ett betydligt högre energiintag efter att kantinsystemet byts ut till 
Matlådesystemet. Ett intressant resultat är att implementeringen av Matlådesystemet inte 
medfört någon förbättring i energiintag, trots att intaget i gram ökat. Förklaringen till detta 
beror troligtvis på att energiinnehållet i matlådorna i regel är lägre än i maten som serverats i 
Kantinsystemet. Om energidensiteten i matlådorna varit högre hade detta sannolikt inneburit 
att energiintaget ökat även på den avdelning där A-kost serverats.  
 
I tidigare studier har man sett att framgång i patienters ökade mat-, energi- och näringsintag 
delvis berodde på en kombination i ökning i energidensitet i rätterna samtidigt som en 
minskning i portionsstorlek (Freil, 2006; Geominne et al., 2012; Doorduijn, 2003). Resultat i 
den här studien motstrider dock resultatet i dessa studier. E-kost som innebär mindre 
portioner med högre energidensitet (Socialstyrelsen, 2011) serveras på den avdelning där 
energiintaget ökat betydligt efter implementeringen av Matlådesystemet. I Matlådesystemet 
serveras normalstora portioner utan förhöjd energidensitet.  

De tre kontrollfrågor som ingår i enkäten är till för att se om skillnaden i energi mellan de 
olika systemen till stor del kan förklaras av 1) om de har svårigheter att tugga/svälja eller 
andra försvårande omständigheter 2) hur pass hungrig patienterna var innan lunchen 3) om de 
ätit något mellan frukost och lunch. Patienterna i båda systemen har svarat på ett liknande sätt 
på frågan om orsaker till att de inte åt upp, om de har svårigheter att äta etc. (se. tabell 1 i 
Resultat). Slutsatsen kan dras att tugg/sväljsvårigheter eller någon av de andra orsakerna som 
berörs i frågan, inte till någon större del kan förklara orsaker till skillnader i energiintag 
mellan de olika systemen.Resultaten visar inga betydande skillnader i upplevd hunger mellan 
deltagare i de olika systemen, de flesta har angett att de är lagom hungriga. Av detta kan 
slutsatsen dras att graden av hunger inte kan förklara skillnader i energiintag mellan 
måltidssystemen. Nästan hälften av patienter i Matlådesystemet hade ätit något mellan 

 22 



  

frukost och lunch till skillnad från patienter i Kantinsystemet där ca en tiondel ätit mellan 
frukost och lunch. Medianen av energiintaget skiljer sig dock inte betydligt mellan patienter 
som ätit de patienter som inte gjort det. Skillnader i energiintag mellan måltidssystemen och 
de olika svarsalternativen skiljer sig inte heller anmärkningsvärt. Svarsfrekvensen på frågorna 
är låg vilket innebär svårigheter i att dra några slutsatser överhuvudtaget baserade på svaren 
på frågorna.  

4.3 Metoddiskussion     
Efter att ha studerat måltiderna i de båda systemen bestäms en uppdelning av lunchen i sex 
komponenter; Proteinkälla, Kolhydratkälla, Sås samt Grönsaker i huvudrätten, och utöver 
detta två valbara sidorätter; Förrätt och Efterrätt. Dessa komponenter ingår på något sätt i 
varje måltid och kan lätt översättas till den aktuella observationen. I Matlådesystemet räknas 
den valbara sidosalladen i denna studie som förrätt då inga förrätter erbjuds i detta system.  

Resultat av intag redovisas på två sätt: Huvudrätt enbart samt total måltid med alla 6 
komponenter. Det var inte praktiskt möjligt att väga förrätt och efterrätt och som tidigare 
nämnt är dessa komponenter upplagda i centralkök och antas därför väga enligt en 
referensportion. Förrätt och efterrätt skiljer sig också mellan avdelningarna och kan i ett 
måltidssystem till exempel innefatta en energisnål grönsallad och i det andra måltidssystemet 
en energirik förrätt av potatissallad och rostbiff. Man kan därför inte jämföra totalintag från 
lunch i dessa två olika system utan att presentera dessa fakta, och ta det i beaktande.  

I de fall där huvudrätten består av t.ex. en pastagratäng eller en annan rätt där man inte kan 
särskilja de olika komponenterna på tallriken (kolhydratkälla, proteinkälla och sås), har man 
räknat rätten som en sammanslagen enhet. I databearbetningen har man tagit 
total-kalorivärdet för den portionen och delat den på antalet komponenter (tre eller fyra) som 
den rätten anses innehålla. Detta rör endast ett fåtal av det totala antalet portioner. Denna 
metod påverkar inte det slutgiltiga energiintaget och är endast till för att förtydliga innehållet 
i rätterna i analysen. 

I en den kostundersökningsmetod som använts, där matportioner vägs en gång för att sedan 
serveras, finns ingen möjlighet att i efterhand kontrollera att siffrorna stämmer. Detta kan ses 
som en svaghet men om vägningen genomförs noggrant och metodiskt kan eventuella 
felkällor minimeras. Vägningen har i den här studien utförts på ett noggrant sätt och med 
hänsyn till skillnader på porslinstallrikarnas vikt. Endast en matvåg användes vid vägningen, 
ingen kontrollvägning på ytterligare en våg gjordes vilket hade kunnat vara att föredra för att 
säkerställa att vikten stämmer. Att vågen som användes vid vägningen fungerade korrekt 
kontrollerades dock i förväg.  

Den visuella analysen används för att ta fram en tolkning av mängden intagen mat i energi 
redovisat i kcal. Faktiska siffror från vägning av huvudrättstallrik ställs mot den uppskattade 
mängden mat som den visuella analysen resulterat i. Skillnaden i genomsnitt är 4 gram per 
observation, vilket kan tolkas som att metoden visuell analys ger ett trovärdigt resultat.  

Enligt Williams & Walton (2011) kan flera olika sorters skalor användas för visuell analys. 
Den 5-gradiga skala som använts i denna studie kan kan anses vara grov. En skala med fler 
nivåer hade kunnat ha använts för att bedöma storleken på måltids komponenterna med bättre 
precision. Att använda sig av en grövre skala kan leda till en större differens mellan 
uppskattad mängd mat genom visuell analys och verklig mängd intagen mat. Detta är inte att 
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föredra då syftet med visuell analys är att göra en så verklighetstrogen uppskattning som 
möjligt. I denna studie ansågs en 5-gradig skala ha tillräckligt bra precision. Detta med grund 
i en jämförelse av vad andra liknande studier använt sig av för slags skalor och vilka resultat 
som nåddes. Den låga skillnaden i genomsnitt mellan verklig vikt och uppskattad vikt 
bekräftar att den 5-gradiga skalan var motiverad att använda i denna studie. 

För att få information om patienternas energiintag har endast energiintaget av lunchen mätts. 
Det kan finnas stor variation i intag över över dygnet, och skillnader från dag till dag. Detta 
medför begränsningar vid tolkning av resultat av denna studie. För att eliminera ett antal 
felkällor har kontrollfrågor ställts. Men möjliga felkällor kvarstår dock. Den huvudsakliga 
orsaken till skillnader i energiintag mellan måltidssystemet kan till exempel beror på 
patienternas sjukdomsstadie eller behandling snarare än att skillnaden beror på typ av system. 
Att mäta patienternas energiintag över hela dagen istället för endast en måltid hade kunnat 
eliminera felkällor och gett en bättre bild av patienternas energiintag. Att endast mäta lunchen 
ger dock en indikation av hur energiintaget ser ut och kan åskådliggöra skillnader mellan 
Måltidssystemen. 

Denna studie har enbart syftat till att utforska skillnader på energiintag hos patienter i två 
olika måltidssystem. Det finns ett till synes oändligt antal faktorer som påverkar varför en 
person äter som hen gör och det kan förstås att alla dessa inte kan presenteras i en studie av 
denna omfattning. De faktorer som presenterats i enkäterna har av studenterna ansetts vara 
viktiga och jämförbara mellan systemen. Ett måltidssystem kan också utvärderas med flera 
olika aspekter i tanke, men här har fokus varit på mat- och energiintag. I framtida studier kan 
man bygga vidare på denna studie genom en genomföra en mer omfattande datainsamling 
från fler avdelningar på sjukhuset. Man kan också väga in fler aspekter, som t.ex. matsvinn, 
förpacknings svinn, patientnöjdhet, total intag för hela dagen m.m. 

Tidsbegränsningen för projektet har också medfört att den andra datainsamlingen fick 
genomföras kort inpå implementeringen. Det hade varit intressant att se resultat från samma 
studie genomförd ett halvår eller ett år efter implementeringen, när allt i det nya 
Matlådesystemet satt sig. Samtidigt hade det också varit intressant att följa samma patient 
genom de två systemen, men då liggtiden i genomsnitt är tre dagar (Linda Hagdahl, 3 april 
2018) hade detta inte heller varit praktiskt möjligt. 

4.4 Kommentar till urval och bortfall 

Orsak till bortfall av enkäter kan vara att respondenterna inte vänt på den dubbelsidiga 
enkäten när de besvarat frågorna, vilket resulterat i att frågorna på baksidan inte blivit 
besvarade. Bortfall på vissa enskilda frågor kan bero på att frågan utformats på ett sådant sätt 
att respondenten inte förstått frågan eller saknar svarsalternativ. Ingen specifik fråga har 
utstickande lågt svarsfrekvens, vilket tyder på att frågorna inte är bristfälligt utformade. Att 
vissa frågor är obesvarade bedöms snarare bero på att det inte framgått tillräckligt tydligt att 
hälften av frågorna besvaras på enkätens baksida. Att använda en enkät med två blad hade 
varit att bättre alternativ. Genom muntlig kommunikation från personalen på sjukhuset 
framgick att vissa personer var för trötta på grund av sjukdom eller hade för dålig syn för 
kunna fylla enkäten på egen hand. För att minska antalet bortfall hade hjälp att läsa upp och 
fylla i enkäten kunnat erbjudas till respondenterna. Detta var dock inte praktiskt möjligt i 
denna studie.  
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Det låga antalet observationer och respondenter i studien kan anses vara en begränsning då 
resultaten inte är generaliserbara. Resultaten ger dock en en indikation på företeelser. Då 
antalet deltagare är lågt kan resultatet bero på en slump, det finns ingen signifikant skillnad i 
energiintag mellan måltidssystemen. Reliabiliteten hade kunnat förbättras med ett större 
slumpmässigt urval. Vid tolkning av resultaten bör beaktas att det är olika antal observationer 
och respondenter i de olika måltidssystemen.Standardavvikelsen på det genomsnittliga 
energiintaget vardera måltidssystem har ett brett spann, vilket innebär att det verkliga värdet. 
Signifikansnivå 5% har valts då att det inte anses medföra allvarliga konsekvenser med att att 
felaktigt tolka resultatet att det inte finns en skillnad i energiintag mellan måltidssystemen.  

Vid analys av resultaten finns ingen möjlighet att se några skillnader i resultaten på 
egenskaper såsom ålder och kön. Detta beror på de krav som ställdes från sjukhusets sida, för 
att denna studie skulle få genomföras där. Ett av dessa var att ingen personlig information 
fick registreras för att ingen koppling skulle kunna göras till patienterna som deltog. Därav 
presenteras inte namn på avdelningarna, ålder och kön etc. på deltagarna eller datum för 
datainsamlingen. 

4.5 Uppsatsens resultat i relation till Kostvetarprofessionen 

Kostvetare har med sig ett brett register av kunskap från utbildningen, och den framtida 
karriären kan ta flera olika vägar. Ett antal går vidare inom privat sektor medan andra går till 
offentlig sektor. Olika typer av kök, inom skola eller sjukhus, är en vanlig arbetsplats för 
många Kostvetare. Särskilt ingår planeringen av måltider i arbetsuppgifterna. Resultatet från 
denna studie kan bidra till kunskap för sjukhuset och val av produktionssystem i den fortsatta 
utvecklingen av Matlådesystemet och på så sätt liknar arbetet arbetsuppgifter som en 
Kostvetare kan arbeta med.  

4.6 Slutsats 

Resultatet av den här studien indikerar att bytet av måltidssystem från Kantinsystem till 
Matlådesystem överlag inte lett till ett ökat energiintag på de vårdavdelningar som studerats. 
En avgörande faktor för om implementeringen av Matlådesystemet resulterat i en ökning av 
energiintaget på respektive avdelning verkar vara vilken typ av kost som serverats på 
avdelningen innan implementeringen, då energiintaget på den avdelning som tidigare serverat 
A-kost har minskat medan det på avdelningen med E-kost har ökat. 
 
Skillnader har hittats mellan de olika systemen gällande vissa av de 5 aspekter som fokuserats 
på i denna i studie. Maträtterna i Matlådesystemet ansågs se mer tilltalande ut och smaka och 
dofta godare än i Kantinsystemet. Möjligheten att välja maträtt ökade efter implementeringen 
till det nya systemet. Skillnaderna var mindre mellan systemen i åsikt om portionsstorlek, och  
majoriteten av patienterna i båda system uppgav att portionen var lagom. Det var en skillnad 
mellan systemen i frågan om val av tidpunkt.  
 
Ett högre gillande för måltidens presentation sågs hos patienterna i Matlådesystemet, men de 
hade ett marginellt lägre energiintag än de som svarat samma i Kantinsystemet. Patienterna i 
Matlådesystemet åt marginellt mindre trots att de fick välja maträtt själv. I båda 
måltidssystemen hade patienterna som ansåg att portionsstorleken var lagom stor högst 
energiintag. Att patienterna fått välja tidpunkt för måltiden verkar inte korrelera med ett ökat 
energiintag. 
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Bilaga 2. Meny från Matlådesystemet 
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Bilaga 3a & b. Protokoll från datainsamling  

a) Kantinsystemet dag 1 
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b) Kantinsystemet dag 2 
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Bilaga 4a & b. Protokoll från datainsamling 

a) Matlådesystemet dag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 



  

b) Matlådesystemet dag 4 
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Bilaga 5. Illustrering av datainsamlingen 
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