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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Självbestämmande, Måltid, Äldre, Ordinärt boende, Undernäring 

Specialistsjuksköterskan med inriktning vård av äldre ska arbeta med ett personcentrarat 

förhållningsätt där både patienten och sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter är viktiga 

för utformandet av vården. Delaktighet och självbestämmande kring det som rör mat och 

måltider kan leda till en positiv självkänsla och förhindra undernäring hos äldre personer i 

ordinärt boende. 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av självbestämmande hos äldre personer 

med biståndsbeslut som rör måltiden, genom att undersöka hur de upplevde att de var 

delaktiga och kunde påverka kring maten, måltiden och måltidsmiljön.   

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Tio deltagare i åldern 69- 97 år som 

hade insatser som rörde mat och måltider i Örebro kommun intervjuades. De transkriberade 

svaren analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.  

Att välja från matlistan innebar en möjlighet att vara delaktig och påverka samtidigt som 

dessa maträtter var förutbestämda, och valet var därmed begränsat. Matlistan var svår att fylla 

i självständigt och det hände att fel maträtt valdes. Svårigheter att tillreda enklare maträtter på 

egen hand beskrevs. Att förenkla eller förbereda var strategier för att kunna vara delaktig eller 

självständig. Om assistans behövdes från personalen för att exempelvis värma matlådan 

framkom också att personalens rutiner delvis styrde när måltiden intogs. Även medicinering 

eller behov av assistans vid omvårdnad påverkade när måltiden kunde intas. Sjukdom, nedsatt 

ork och mobilitet kunde påverka delaktigheten i göromål runt måltiden och möjligheten att 

påverka måltidsmiljön. Måltiden intogs helst tillsammans med andra. 

Att ha insatser som rör mat och måltider innebar olika möjligheter att påverka och vara 

delaktiga i det som rör maten, måltiden och måltidsmiljön för de som deltog i studien. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Keywords: Self- determination, Meal, Elderly person, Home-dwelling, Malnutrition 

The specialist nurse within care of the elderly will work with a person-centred approach in 

which both the patient and the nurse's knowledge and experience are important for the 

approach of care. Participation and self-determination related to food and meals can positively 

influence self-esteem and prevent malnutrition among older home-dwelling individuals. 

 

The aim of the study was to investigate the experience of self-determination among elderly 

people with municipal assistance decisions relating to their meals, by investigating how they 

perceived that they were involved and could affect the food, the meal and the meal 

environment. 

 

The study was conducted as a qualitative interview study. Ten participants aged 69-97 years, 

who had assistance concerning food and meals in Örebro municipality, were interviewed. The 

transcribed answers were then analysed by qualitative content analysis. 

 

Choosing from the food list meant an opportunity to participate and influence. However, these 

dishes were predetermined, and the choice was therefore limited. The food list was difficult to 

fill in independently and the wrong dish could be chosen by mistake. Difficulties to prepare 

simpler dishes on their own were described. Simplifying or preparing were strategies 

described by the participants to become involved or independent. If assistance was needed 

from the staff, for example for heating the food, it was also described that the staff routines 

partly decided when the meal was to be eaten. Also, medication or nursing assistance affected 

when the meal could take place. Illness, reduced strength and mobility could affect the 

participation in meals and the ability to affect the meal environment. The meal was preferably 

held together with others.  

 

To receive assistance concerning food and meals from the municipality meant different 

opportunities to influence and participate in the food, meal and meal environment of those 

who participated in the study. 
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BAKGRUND 

Många av de som bor på vård- och omsorgsboenden är multisjuka och sköra och tillhör 

gruppen äldre som löper stor risk för undernäring (Borgström Bolmsjö, Jakobsson, Mölstad, 

Östgren & Midlöf, 2015). Bland de äldre (65 år och äldre) som bor hemma i ordinärt boende 

är de flesta friska och lever självständiga och aktiva liv, medan andra har stöd från hemtjänst 

och hemsjukvård på grund av sjukdom eller nedsatt funktion. 2016 var det nästan 221 000 

personer över 65 år som hade hemtjänst och hemsjukvård i Sverige (Socialstyrelsen, 2018b). 

Det är samma lagstiftning och författning (SOSFS 2014:10) som styr vården på vård- och 

omsorgsboenden som vården i hemtjänst/hemsjukvård, men det finns flera skillnader i 

förutsättningar. En stor skillnad är närheten till omvårdnadsteamet, samt hur många patienter 

som varje sjuksköterska ansvarar för. Med ett större fysiskt avstånd och större antal patienter 

ökar svårigheterna att möta upp, genomföra och följa upp insatser och åtgärder vid risk för 

undernäring (Lannering, Bravell & Johansson, 2017), vilket även sjuksköterskorna i Pajalic, 

Persson, Westergren, och Skovdahl (2012) studie beskrev. De upplevde svårigheter att följa 

upp vikt och matintag och undersköterskorna gav dem viktig information för utvärdering av 

insatser (ibid). 

Undernäring 

Undernäring är, enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, i.d.a), när en person har brist på 

energi, protein eller andra näringsämnen och där bristen leder till ogynnsamma och mätbara 

förändringar i kroppens funktion, sammansättning eller sjukdomsförlopp. Åldrandet innebär 

bland annat förändrad kroppssammansättning som exempelvis minskad muskelmassa, 

minskad skelettmassa och ett ökat behov av bland annat protein, mineraler och vitaminer 

(JafariNasabian, Inglis, Reilly, Kelly, & Ilich, 2017). Risken för undernäring ökar med åldern, 

därför är individuellt anpassad kost där energi- och näringsinnehållet är välbalanserat en 

förutsättning för att bevara hälsa hos äldre (JafariNasabian, et al., 2017; Leslie & Hankey, 

2015).  

Riskfaktorer för att bli beroende av hjälp kring det som rör mat och måltider är plötsliga 

livshändelser som till exempel vid sjukhusvistelse eller plötslig försämring av sjukdom 

(Edfors & Westergren, 2015). Detta ses också i samband med risk för ofrivillig viktnedgång 

(Sørbye, et al., 2008) och risk för undernäring (Johansson, Sidenvall, Malmberg & 

Christersson 2009). Risk för undernäring sågs också i större omfattning hos dem med nedsatt 

kognitiv förmåga, upplevd försämrad hälsa, och som mottog mattjänst i en tvillingstudie som 
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genomfördes prospektivt i Sverige (ibid). Undernäring eller risk för undernäring har samband 

med ohälsa hos äldre, så som depressionssymtom (Johansson, Bachrach- Lindström, 

Carstensen & Ek, 2009) och en lägre upplevelse av fysisk eller psykisk livskvalitet (Naseer & 

Fagerström 2015). 

Sørbye och medarbetare såg (2008) också ofrivillig viktnedgång tillsammans med minskad 

aptit, svårigheter att svälja mat, svår kakexi, förstoppning, fall, trycksår, daglig smärta, 

minskad social aktivitet samt hos de som ätit ett mål mat per dag eller mindre de senaste tre 

dagarna. Maten och måltiden har ett värde för att behålla positiv självkänsla och identitet 

genom att delta i måltidsrelaterade aktiviteter (Plastow, Atwal, & Gilhooly, 2015). Att vara 

fysiskt aktiv var också den viktigaste faktorn för liten risk för undernäring (Tomstad, 

Söderhamn, Espnes & Söderhamn, 2012). 

Med en befolkningsutveckling som går mot fler personer över 65 och med en medellivslängd 

som är bland de högsta i EU, blir också fler personer i Sverige beroende av vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2018b) vilket leder till ökade kostnader för samhället. Den främsta åtgärden 

för att begränsa kostnaderna för morgondagens äldreomsorg är att arbeta förebyggande och 

rehabiliterande för att förbättra funktionsförmågan hos äldre (Vårdanalys, 2015). Det 

preventiva arbetet med att förebygga undernäring behöver förbättras för de äldre boende i 

ordinärt boende enligt Socialstyrelsen (2018b). 

Maten mer än bara näring 

Hur vi lagar maten, hur vi äter och hur vi ser på maten är starkt kopplat till vår kultur och 

faktorer som ålder, kön, klasstillhörighet och historia. Mat i praktiken är därför inte så enkelt 

som enbart nutrition och biologi, maten har en stark symbolik i samhället för oss som 

individer (Lupton, 1996). 

Foods stirs the emotions, both because of its sensual properties and its social meanings. 

For many, the pleasures to be gained from food are the high points of their everyday 

sensual experiences” (ibid, pp 31.). 

I äldreomsorgens organisation har det funnits en syn på maten som en produkt som ska 

levereras effektivt och med vetenskaplig medicinsk rationalitet vilket Mattson Sydner (2002) 

beskriver i sin avhandling. Ju sjukare och skörare äldre personer är desto färre möjligheter 

finns till frihet och valmöjligheter kring mat och matsituation, vilket beskrivs som ”den 

maktlösa måltiden” (ibid.). I Harnetts forskning (2010) intervjuas bland annat socialchefer i 
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kommuner angående klagomålshantering inom äldreomsorgen. Klagomål på maten sågs av 

dem som triviala klagomål som inte behöver åtgärdas eller undersökas vidare, vilket 

underminerar äldre personers makt (ibid).  

Ritualer, normer från samhälle och familj som vård- och omsorgspersonal utgår ifrån vid 

måltiden, formar strukturen för måltiden (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1996). Genom den 

marginalisering som skett i samhället av traditionellt kvinnliga sysslor, äldres liv och behov 

samt maten har symbolvärdet för mat och måltid i äldreomsorgen blivit näst intill obefintligt 

(Mattsson Sydner, 2002). Symboler beskrivs exempelvis som vissa maträtter som är som 

artefakter för en kultur, eller möjligheten att få äta tillsammans med andra, vilket kan ses som 

något avgörande för att åstadkomma definitionen av en måltid (ibid.). En studie gjord av 

Gustafsson och Sidenvall (2002) visade att frånvaro av partner att äta tillsammans med och 

laga mat till, ger mindre känsla av välbefinnande och ökar risken för undernäring hos äldre 

kvinnor i ordinärt boende. Ätandet handlar inte längre om välbefinnande, livsmålet att äta och 

laga mat till familjen har gått förlorat. Ätandet handlar nu bara om att hålla sig vid liv, och 

därför förenklas matlagningen vilket kan leda till ett sämre intag av näringsämnen (ibid).  

Livsmedelsverkets nya rådgivande information ”Bra måltider i äldreomsorgen” (2018) 

innebär ett paradigmskifte i synen på mat och måltider inom äldreomsorgen. Ordet ”kost” är 

ersatt med ”måltid” och lyfter fram individen i fokus, vilket synliggör att måltiden inte är 

fristående från kärnverksamheten, och förhoppningsvis kommer det ge vårdgivare nya 

dimensioner i synen på mat och måltid.   

Mat och måltid vid ordinärt boende 

I Sverige har ungefär 14,5 procent av äldre personer som bor hemma risk för undernäring 

utifrån bedömning med Mini Nutrition Assessment [MNA], vilket är ett validerat 

frågeformulär för att upptäcka risk för undernäring (Johansson, Bachrach- Lindstöm, 

Carstense, & Ek, 2009). MNA är ett av de instrument som används i det nationella 

webbaserade kvalitetsregistret Senior Alert, där vårdpersonal bedömer risk för undernäring, 

fall, trycksår och munohälsa hos personer som är 65 år och äldre, med möjlighet till 

bedömning av orsaker och stöd att arbeta preventivt (Edvinsson, Rahm, Trinks & Höglund, 

2015). Bland de som bedömdes ha risk för undernäring i Senior Alert hade 45 procent 

omvårdnadsåtgärder insatta, till exempel regelbunden viktkontroll, minskad nattfasta eller 

mellanmål bland de som bor i ordinärt boende, jämfört med 63 procent bland de som bor på 

särskilt boende (Socialstyrelsen 2018b).  
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Äldre personer med ofrivillig viktnedgång sågs oftare ha behov av hjälp med matlagning, 

inköp, förflyttning eller hjälp att äta än de som höll sin vikt enligt Sørbye och medarbetare 

(2008). Många som hade problem med att förbereda en måltid på egen hand hade mattjänst 

som insats, trots att personalen såg flera möjligheter till att stärka individen genom att ge 

möjlighet att delta vid förberedelse av måltider istället för att ta över och utesluta dem enligt 

en studie utförd i Sverige (Johansson, Björklund, Sidenvall & Christensson. 2017).  

De med insatsen mattjänst är i större utsträckning än genomsnittet nöjda och trygga med sin 

hemtjänst enligt Socialstyrelsens enkät; Så tycker äldre om äldreomsorgen 2017 (2018a). 

Pajalic och Pajalic (2015) frågade äldre personer med mattjänst hur nöjda de var med 

insatsen. De som haft mattjänst under en längre tid var nöjda med portionsstorlek samt tid för 

leverans men missnöjda med utbudet, medan de som nyligen börjat få leveranser av matlådor 

var nöjda med vad som erbjöds. Resultatet kan bero på att de som haft mattjänsten en längre 

tid har tröttnat på menyn (Pajalic & Pajalic, 2015), eller kunde ha ett samband med den 

sociala kontakt som mattjänsten innebar (Pajalic, Persson, Westergren & Skovdahl, 2012).  

Mat och måltid vid ordinärt boende i Örebro kommun 

Enligt Engelheart och Akners (2013) kartläggning av Örebro kommuns biståndsbeslut, hade 

41 procent (1 630 personer) av alla personer med vård och omsorg i hemmet insatser 

relaterade till mat, måltid och/eller nutrition. 30 procent av alla med biståndsbeslut hjälp med 

Matlåda/matlagning och 25 procent hade hjälp med Inköp (Ibid).  

Örebro kommun använder sig av det systematiska arbetssättet Individens Behov I Centrum 

(IBIC) vid biståndsbedömning, som utgår ifrån individens behov, resurser, mål och resultat 

inom nio livsområden i det dagliga livet (Örebro kommun, 2017). ”Lärande och att tillämpa 

kunskap”, ”Allmänna uppgifter och krav”, ”Kommunikation”, ”Förflyttning”, ”Personlig 

vård”, ”Hemliv”, ”Mellanmänskliga interaktioner och relationer”, ”Utbildning”, ”Arbete 

sysselsättning och ekonomiskt liv” och ”Samhällsgemenskap och medborgerligt liv” är de nio 

livsområdena som kan användas för att beskriva individens behov, utifrån det som 

framkommer i ansökan (Socialstyrelsen, 2016) Relaterade faktorer som hälsotillstånd, 

personfaktorer och omgivningsfaktorer beskrivs för att förstå individens situation från en 

helhetssyn och de svårigheter de innebär. Insatserna som beviljas kan vara av stödjande/ 

tränade karaktär eller så behöver behovet tillgodoses med kompenserande insats (ibid). 

Bedömningen kan ofta vara beroende av flera professioners eller vårdgivares samverkan. Om 

behov finns ska en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas, för att göra det klart vem som 
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ska ansvara för vad när flera instanser är inblandade. Det beslut till bistånd som tas 

tidsbegränsas och följs upp antingen om behov förändras eller minst en gång per år (Örebro 

kommun, 2017). 

Biståndsbeslut kan exempelvis vara mattjänst eller måltidsstöd i hemmet. Valmöjligheter i 

Örebro kommun vid mattjänst (levererad matlåda) finns beträffande val av utförare, i form av 

tre företag och ett kommunalt alternativ och hur många måltider per vecka som ska levereras, 

där maximum är sju. Vid val av maträtt finns ett antal alternativ (vanligtvis två till tre) av 

maträtter där personen väljer ett alternativ per dag från matlistan. Där finns också möjlighet 

att välja potatismos till maträtten. Detta val av maträtter sker veckovis eller månadsvis. Maten 

kommer portionsförpackad, antingen varm eller kall utefter valmöjlighet vilket kan vara 

beroende av bostadens lokalisering (Örebro kommun, 2018). Samhall har fått uppdrag att dela 

ut kalla matlådor tre dagar i veckan. Andra matlådor delas ut av hemtjänstpersonal. Utöver 

detta kan biståndsbeslut som rör mat eller måltid innebära att personal ledsagar vid besök till 

restaurang, hjälper till att värma matlådan, sitter med vid måltiden, handlar mat eller på annat 

sätt hjälper till i förberedelser eller med efterarbetet vid flera eller någon av dagens måltider.  

Detta är ett beslut under Socialtjänstlagens och således kan detta ske utan att patienten har en 

kontakt med kommunens sjuksköterska som jobbar under HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 

Rutinen är att omvårdnadspersonal i sin tur ska kontakta närstående eller med hjälp av 

personen som har insatser boka tid till vårdcentral eller kontakta biståndshandläggare vid 

tecken på risk för undernäring (Örebro kommun, 2016).  

I vissa fall i samband med utskrivning från sjukhus eller korttidsplats kopplas teamet i 

hemsjukvården in och ”Utredning i hemmet” påbörjas inom de första dagarna. I den ingår 

bland annat en riskbedömning för risk för undernäring i grundutredningen.  En särskilt 

utbildad omvårdnadspersonal blir ”hemgångsmottagare” och fungerar som kontaktperson och 

samordnare. Målet är att förhindra att patienten hamnar på sjukhus, och det är just de personer 

som har oroliga inför hemgång eller har hög risk att återinläggas som är målgruppen 

(Näsholm & Larsson, 2017). 

Sjuksköterskans ansvar 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:10) tydliggör att det är vårdgivaren som ska 

fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas och hur en utredning av 

näringstillståndet ska göras. All verksamhet som lyder under Socialtjänstlagen eller Hälso- 

och sjukvårdslagen ska även ha rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas.  
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Inom hemtjänsten nationellt saknas rutiner kring personalens agerande vid upptäckt av 

undernäring i 30 procent av kommunerna (Socialstyrelsen, 2018b). Örebro kommun har 

utformade riktlinjer för hur personalen ska agera och det finns även tydlig ansvarsfördelning i 

rutinen (Örebro kommun, 2016). Sjuksköterskan har ansvaret för att ge stöd och hjälp i 

sjukvårdsfrågor, genomföra riskbedömning och eventuell utredning av nutritionstillstånd och 

att vid behov kontakta andra professioner. Hen ska också ordinera och följa upp 

nutritionsbehandling, specialkost och dokumentera handleda omvårdnadspersonal i 

nutritionsfrågor samt kontakta tillagningsköket i särskilda ärenden, exempelvis specialkost 

(ibid).  

Enligt initial riskbedömning är det en eller flera av följande faktorer som indikerar risk för 

undernäring; ett lågt BMI som är under 20 för personer 69 år eller yngre och ett värde under 

22 för 70 år och äldre, ätsvårigheter eller ofrivillig viktnedgång. Utredning av 

nutritionstillstånd och bakomliggande orsaker bör göras (Socialstyrelsen, i.d.a) för att kunna 

sätta in individanpassade åtgärder (Sørbye et al., 2008). Sjuksköterskan bör också vara 

medveten om att risk för undernäring och viktnedgång ses i samband med flera andra 

områden för omvårdnadsbehov (Y.Johansson, et al., 2009; Sørbye et al., 2008). En del av 

arbetet för den som är ansvarig för patientens vård är att se över personens läkemedel för att 

bedöma om den bidrar till minskad aptit, muntorrhet, illamående och förstoppning 

(Socialstyrelsen, i.d.a). Att undersöka den äldres dagliga matintag för att skapa sig en bild för 

att sedan ha som utgångsläge, med vägning samt längd och därigenom ett BMI som 

dokumenteras är en viktig del (Sørbye et al., 2008).  

Sjuksköterskan ska också vara medveten om de resurser som finns hos varje person och stötta 

dem att värdesätta sina förmågor, bygga sin självkänsla och även att värdesätta sociala 

relationer (Söderhamn, Dale & Söderhamn, 2013). Kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskan inom vård av äldre poängterar samarbetet med patienten, närstående 

och teamet, att främja och förebygga genom att utbilda och vägleda utifrån deras individuella 

förutsättningar och främja äldres självständighet och delaktighet. (Riksföreningen för 

sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) I en svensk studie 

beskriver sjuksköterskan sin roll i matdistributionen som utbildare och stödjare till 

omvårdnadspersonal, anhöriga och patienten med att följa upp sitt matintag (Pajalic et al., 

2012).  
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Regelbundna etiska diskussioner bland personalen kan öka medvetenheten kring autonomi 

och självbestämmande och förbättra vården (Fjordside & Morville, 2016). Även där har 

specialistsjuksköterskan en viktig uppgift att skapa förutsättningar och leda samt driva 

utvecklingen av arbetsgruppen (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

Lagar och värdegrund 

Inom medicinsk etik poängteras autonomiprincipen eller självbestämmandeprincipen, vilka 

innebär att vi har rätt till att vara delaktiga i beslut och handlingar som rör oss så länge det 

inte kränker någon annans autonomi. Patienten har också rätt att överlämna bestämmandet till 

någon annan om hen inte kan eller vill bestämma själv. Självbestämmande skiljer sig från 

integritet på det sätt att självbestämmande är kopplat till förmåga och kan variera och kan 

överlämnas till andra medan integriteten endast kan tillhöra personen själv och därför är 

konstant. Förmågan till självbestämmande (autonomi) kan vara avtagande hos en svag eller 

sjuk äldre (Statens Medicinsk-Etiska Råd, [SMER] 2018). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) utgår från skyldigheter som hälso- och 

sjukvårdspersonal har gentemot befolkningen ”…att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador” med ”respekt för patientens självbestämmande och 

integritet”. Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och den nationella värdegrunden betonar hur 

äldreomsorgen ska bedrivas: ”… socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (SoL 2001:453, kap 5 §4) och utgår 

ifrån samhällets (socialtjänstens) skyldigheter i respekt för personens självbestämmanderätt 

och integritet.  

I SOSFS 2012:3 beskrivs hur denna nationella värdegrund ska tillämpas i äldreomsorgen. 

”Leva ett värdigt liv” innebär insatser av god kvalitet, ett gott bemötande, respekt för 

självbestämmande och integritet, stöd i självbestämmande, individanpassad omsorg och 

delaktighet i hur stöd och omsorg ges. Det ska kunna tillämpas bland annat genom att stöd till 

att bibehålla oberoende, ett rehabiliterande och funktionsbevarande arbetssätt och att 

personalens förhållningsätt inbjuder till att den äldre kan uttrycka önskemål och påverka 

beslut om insatser. Kommunikationen ska ske utifrån den äldres villkor, och närstående kan 

på den äldres önskan föra dennes talan (ibid.).  

Även Örebro kommun har en värdegrund som belyser självbestämmande i äldreomsorgen; 

”Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på 
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dig och respekterar din rätt att bestämma själv.” En av punkterna för förhållningsätt i arbetet 

är; ”Du har rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor” 

(Örebro kommun, 2017).  

Teoretisk utgångspunkt 

Psykologen Carl Rogers är den som tillskrivs som grundare till teorin som har rötter i antikens 

filosofier. Enligt Leplage och medarbetare (2007) menar Carl Rogers i sin teori om 

klientcentrerad psykoterapi, senare personcentrerad, att; För att kunna hjälpa och stötta en 

annan person måste dennes subjektiva erfarenhet förstås, utifrån hur denne upplever sin värld 

och situation. En personcentrerad omvårdnad kräver god kännedom om personen som ska 

vårdas, om dennes intressen och behov, att se personen som expert på sina behov och sina 

förmågor (ibid). 

WHO (2016) beskriver den personcentrerade vården som ett av medlen för att nå målet med 

hälsosamt åldrande för världens allt större andel av åldrande befolkning. Personcentrerad 

omvårdnad handlar om att se personen bakom åldrandet, sjukdomen eller symtomen och kan 

ses som ett humanistiskt synsätt vid vård och omsorg (Edvardsson, 2010). Livsvärlds- 

perspektivet inkluderas i teorin, vilket kan ses som kritik mot det tidigare ledande 

biomedicinska synsättet. Det innebär att lyssna och bekräfta personens sjukdomsupplevelse 

och att utgå från den när vården planeras, att inkludera personen i beslut och processer (ibid).  

I Umeå pågår en studie (U- age) som bland annat studerar personcentrerad hemsjukvård, där 

interventionsgruppens personal har fått utbildning i området och reflektionsstöd för att 

undersöka uttalade behov tillsammans med den äldre och dennes närstående för att maximera 

den äldres livskvalitet och tillfredställelse. Det kan exempelvis ge sig i uttryck genom att gå 

och handla tillsammans med den äldre istället för att handla åt den äldre, eller att stödja för att 

bibehålla sociala kontakter (Edvardsson et.al., 2016).  

Den exakta definitionen av begreppet personcentrerad omvårdnad är inte okomplicerad, ännu 

pågår forskning för att enas om vad som ingår i teorin (Edvardsson, 2010; Leplage et al., 

2007). På Göteborgs universitet finns ett nationellt centrum för personcentrerad omvårdnad 

som definierar nyckelbegreppen som partnerskap, patientberättelse och dokumentation. 

Partnerskapet är mellan patienten/anhörig och de professionella inom vård och omsorg, där 

var och en har expertkunskaper som är viktiga (GPCC, [Centrum för personcentrerad vård], 

i.d.). Patientberättelsen kan vara en livsberättelse eller en sjukdomsanamnes som patienten 

delar med sig av. Utifrån patientens berättelse och det man kommit fram till tillsammans 



9 
 

skrivs en plan med strategier och mål som är den dokumentation som man sedan använder i 

arbetet (ibid).  

Personer som var 70 år eller äldre deltog i en studie i elva europeiska länder beskrev också 

förtroende i relationen, ömsesidig respekt, tillräckligt med tid och information som en 

förutsättning för att vara delaktig i frågor som rör sin egen vård (Bastiaens,Van Royen, 

Pavlic, Raposo & Baker, 2007). Relationen mellan patienten, närstående och sjuksköterskan/ 

vårdpersonal är viktig för att den äldre personen kan behålla kontroll i sitt liv och kunna 

påverka och vara delaktig i vården och omsorgen (GPCC, i.d.).  Att lära känna personalen på 

ett informellt plan med kommunikation utanför riktlinjer och planering av vården anses vara 

viktiga för att den formella planeringen av vården utifrån livsmål ska kännas trygg för 

patienten (Wolf et al., 2017).  

Sjuksköterskans arbetsuppgifter kan ses som uppdelad i två dimensioner som inte går att 

separera: att utföra en uppgift, och relationen till personen som vårdas (Edvardsson et al, 

2008). Inom personcentrad vård får båda uppgifterna samma värde, vilket innebär att 

planeringen av vården och vårdorganisationen är viktig för att göra detta möjligt (ibid). 

Specialistsjuksköterskan med inriktning vård av äldre ska arbeta personcentrerat och utforma 

omvårdnaden utifrån ett helhetsperspektiv med den äldres behov i fokus, där utbildning av 

patienten och anhöriga för att göra dem delaktiga är en viktig del (Riksföreningen för 

sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

För den äldre personen är det inte bara händelsen som utlöser behovet av hemtjänst eller 

hemsjukvård som kan innebära en livskris, även steget till att ta emot hjälp kan innebära en 

kris, ett upplevt hot mot identiteten och autonomin. Därför är det viktigt att uppmuntra och 

stärka och involvera den enskilde i beslutfattande för att återfå känsla av kontroll över sitt liv 

(Janlöv, Hallberg & Pettersson, 2006) Genom att fokusera på personens förmågor och ha ett 

personcentrerat synsätt kan den äldre personen utöva självbestämmande trots att de har behov 

av hjälp vid dagliga aktiviteter (Fjordside & Morville, 2016; Ottenvall Hammar, Dahlin- 

Ivanoff, Wilhelmson & Eklund. 2014).   

För att möta målet med god nutritionsstatus hos hemmaboende äldre är det viktigt att ha 

kunskap om äldres liv så som det ser ut i dag och de vanor och preferenser som de tidigare 

haft, och ta hänsyn till självbestämmande och delaktighet vid planering (Edfors & 

Westergren, 2015). 
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Problemformulering 

Sammanfattningsvis säger forskningen att kritiska livshändelser som drabbar äldre 

hemmaboende personer är riskfaktorer för att bli beroende av insatser kring mat och måltider 

(Edfors & Westergren, 2015), men också riskfaktorer för ofrivillig viktnedgång (Sørbye et al., 

2008). Risk för undernäring ses i samband med bland annat lägre upplevelse av livskvalitet 

(Naseer & Fagerström, 2015) depression (Y. Johansson et al., 2009) nedsatt kognitiv förmåga, 

upplevd försämrad hälsa och att ha mattjänst (L. Johansson et al., 2009).  

Äldreomsorgen ska arbeta utifrån respekt för integriteten och ge stöd för självbestämmande 

och delaktighet (SOSFS 2012:3).  Att delta i måltidsrelaterade aktiviteter kan ge en positiv 

självkänsla (Plastow et al., 2015) och självbestämmande och delaktighet i planering kan leda 

till att god nutritionsstatus uppnås (Edfors & Westergren, 2015). Tidigare studier visar att ju 

sjukare och skörare den äldre personen är, desto färre möjligheter finns det till val och frihet 

vid måltider (Mattsson Sydner 2002). Genom att undersöka hur äldre personer med hemtjänst 

i Örebro kommun upplever möjligheten att påverka och vara delaktiga kring maten, måltiden 

och måltidsupplevelsen kan detta område synliggöras.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av självbestämmande hos äldre personer 

med biståndsbeslut som rör måltiden, genom att undersöka hur de upplever att de är delaktiga 

och kan påverka maten, måltiden och måltidsmiljön.   

Definitioner 

Mat: ”(viss mängd eller typ av) nödvändiga näringsämnen i en form som gör dem lämpliga att 

äta” (Mat, 2009) 

Måltid: ”(tillfälle för) intagande av mättande mängd föda” (Måltid, 2009) 

Måltidsmiljö: ”Den fysiska och den sociala miljön i samband med intag av mat och dryck.” 

(DRF [Dietisternas riksförbund], 2015)  

Mattjänst: Lunchlåda som, efter beslut från biståndshandläggare, levereras hem till den 

mottagande om denne inte kan laga mat på egen hand eller inte tillgodogör sig med mat på 

annat sätt (Örebro kommun, 2016). 

Särskilt boende: ”Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse 

tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt 

stöd” (Socialstyrelsen, i.d.b).  
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Ordinärt boende: Ses i relation till ”Särskilt boende” där det som inte är särskilt boende 

räknas som ordinärt boende (Socialstyrelsen, i.d.b). 

 

METOD 

Design 

För att uppnå uppsatsens syfte valdes en kvalitativ explorativ design (Polit & Beck, 2012).  

Urval  

Urvalet för studien var strategiskt; Personer som var 65 år och äldre och bodde i ordinärt 

boende med hemtjänst i Örebro kommun där någon planerad insats med mat eller där insatser 

med förberedelse inför mat eller måltid ingick. Inklusionskriterium var att personen skulle 

förstå och kunna uttrycka sig på svenska. Exklusionskriterium för deltagande var 

kommunikationssvårigheter. Urvalet gjordes löpande under augusti 2017 till mars 2018 och 

tio personer inkluderades i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det önskvärt att 

intervjua fem till 25 personer för att nå studiens syfte. Av de tio deltagare som intervjuades 

var sex kvinnor och fyra män mellan 69 - 97 år (Tabell 1). De hade varierande beslut kring 

mat och måltid. Åtta hade matlåda som levererades till hemmet och de resterande två fick 

hjälp att ta sig till gemensam seniorrestaurang där lunch serverades. Utöver detta kunde beslut 

innebära hjälp att förbereda andra måltider eller hjälp att handla till exempel. Två av 

deltagarna handlade självständigt, de andra hade hjälp av hemtjänstpersonalen eller 

närstående. Två av deltagarna gick också regelbundet på dagvård någon dag i veckan där det 

serverades gemensam lunch. 

Målet var från början att inkludera 15 personer, men på grund av svårigheter att rekrytera fick 

målet sänkas till tio personer. Verksamhetschefer i två hemsjukvårdsgrupper utsåg möjliga 

informanter utifrån inklusion- och exklusionskriterier och hemtjänstpersonalen delade sedan 

ut informationsbrev (Bilaga 1) till de som var utsedda. Brevet innehöll information om vad 

studien handlade om, att det var frivilligt att delta och att det var möjligt att avbryta utan att 

ange orsak samt kontaktuppgifter till mig samt handledare. Sju deltagare värvades på detta 

sätt.  

Två deltagare värvades genom att kommunens dietist utifrån inklusion- och 

exklusionskriterier utsåg några som skulle kunna vara aktuella av de som hon hade kontakt 

med via sin forskning. Informationsbrev skickades via post till dem.  
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Alla som fått informationsbrevet kontaktades sedan via telefon efter någon dag och 

tillfrågades om de var intresserade av att delta. En av deltagarna fick informationsbrevet 

direkt i samband med tillfrågan, följaktligen blev det ett bekvämlighetsutval.  

 Tabell 1. Deltagare i studien (namnen är fingerade). 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna har genomförts med semistrukturerade frågor (Bilaga 2.) som skapades med stöd 

av handledarna. Frågorna bestod till viss del av bakgrundsinformation för att önskemålet var 

att intervjua en grupp med olika bakgrund när det gäller ålder och kön för att få en bredare 

inblick i hur fenomenet upplevs. Frågorna var utformade med målet att ge svar på hur 

intervjupersonen upplevde sin delaktighet och möjlighet att påverka maten, måltiden och 

måltidsmiljön. Först genomfördes en provintervju på en närstående till författaren för att se att 

frågorna var lätta att förstå och för att se hur de svarade på syftet. Några frågor lades ej till 

efter provintervjun och denna intervju togs ej med i resultatet.  

Tre provintervjuer genomfördes sedan för att kontrollera intervjufrågorna och ge möjlighet att 

öva på intervjutekniken. Efter provintervjuerna lades frågorna ”Vilken roll har mat spelat i 

ditt liv skulle du säga?”, ”Hur länge har du haft insatser rör mat eller måltider?”, ”Beskriv en 

bra måltidsmiljö, det vill säga där man sitter och äter.”, ”Är det något som du tycker är viktigt 

när det gäller din måltidsmiljö?” och ”Finns det något som hindrar dig från att vara delaktig?” 

till, samt vissa frågor omformulerades. Då de tre provintervjuerna inte skilde sig mycket i 

utformande togs beslutet att inkludera dessa i studien. Kvale och Brinkmann (2014) 

rekommenderar att intervjuerna spelas in för att fånga tonfall och för att utföraren då kan 

Namn Ålder Mattjänst Seniorrestaurang Dagvård Vem handlar 

Tage 83 Ja Nej Nej Närstående 

Eva 86 Ja Nej Nej Självständig 

Ing-Britt 75 Ja Nej Nej Närstående 

Holger 97 Nej Ja Nej Personal 

Siv 86 Nej Ja Nej Personal 

Erik 87 Ja Nej Nej Närstående 

Aina 81 Ja Nej Nej Självständig 

Lars 88 Ja Nej Ja Närstående 

Birgit 90 Ja Nej Ja Personal 

Tove 69 Ja Nej Nej Närstående 
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koncentrera sig på det som berättas men att enklare anteckningar kan tas för att fånga det som 

intervjupersonen uttrycker via kroppsspråk, vilket var den metod som användes under 

intervjutillfället. Intervjuerna ägde rum mellan augusti 2017 till mars 2018. 

Tillvägagångssätt 

Möjliga studiedeltagare har fått ett informationsbrev (se Bilaga 1.). Informationsbrevet har 

utformats enligt CEPN:s (Centrala etikprövningsnämnden) ”Vägledning till 

forskningspersonsinformation” med hänsyn till den information som ska ges och anpassning 

till personernas ålder (CEPN, i.d.). Den skriftliga informationen har utformats för att möta 

exempelvis synnedsättning med en större textstorlek och är utformat så kort och koncist som 

möjligt. Några dagar efter detta har författaren ringt upp för att ge muntlig information om 

studien, samt gett möjlighet till att ställa frågor. Då kunde även de tillfrågade tacka ja eller nej 

till deltagande (CODEX i.d.).  Intervjupersonen har sedan kunnat bestämma tidpunkt och 

plats för intervju. En av deltagarna har fått förfrågan om deltagande i samband med växelvård 

på det särskilda boende som författaren arbetar på, men inte hade omvårdnadsansvaret för 

hen. Alla, förutom den sistnämnda intervjun som utfördes på växelvårdsboende, har utförts i 

intervjupersonernas hem.  

Vid tillfället för intervju har intervjupersonerna fått ytterligare information om studien och 

möjligheter att ställa frågor och få svar på dessa. Informerat samtycke har inhämtats skriftligt 

(Bilaga 3) från alla deltagande, där det klargjordes att vården inte är beroende av deras 

deltagande och om de skulle ångra sitt deltagande så skulle detta inte påverka den fortsatta 

vården på något sätt (Polit & Beck, 2012). De informerades om att all information skulle 

komma att hanteras så att ingen utomstående kommer att ha tillgång till den och att 

identifieringsuppgifter inte kommer att finnas i anknytning till materialet. 

Identifieringsuppgifterna har förvarats så att inte obehöriga har tillgång till dessa. 

Transkriberingsmaterial och uppgifter kring deltagarna kommer att förstöras så snart 

uppsatsen är bedömd som godkänd, vilket även deltagarna informerades om (Polit & Beck, 

2012). 

Bearbetning och analys 

För att underlätta analysen har intervjuerna spelats in med ljudinspelning för att sedan 

transkriberas i skriftspråk (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuerna har analyserats genom 

att först identifiera enheten för studien (Graneheim &Lundman, 2004). För att få grepp om 

intervjuernas sammansättning och essens har transkriberingstexterna från intervjuerna lästs 
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flera gånger om, vilket är viktigt för att kunna bestämma sig för de relevanta 

meningsenheterna som ska analyseras (Elo & Kyngäs, 2008). 

Tema kan definieras på olika sätt vid innehållsanalys, här användes tema som något som skär 

genom flera kategorier och då fungerar övergripande utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) exempel på en innehållsanalys. Tre matriser skapades med de tre teman Mat, Måltid 

och Måltidsmiljö som beskrivs i syftet och som frågorna har formulerats utifrån.  

En manifest analys har genomförts av de meningsenheter från intervjun som varit relevanta 

(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna har sedan markerats i texten och flyttats 

över till matriserna där de bäst passade in. Där har de har kondenserats och givits en siffra, 

kopplad till intervjupersonen. Kondenserade meningsenheter har sedan kodats enligt 

beskrivning av Kvale och Brinkmann (2014) där reduceringen av meningar i långa 

intervjuuttalanden reduceras till koder. I matriserna har sedan koder grupperats utifrån 

likheter och olikheter och bildat subkategorier som i sin tur bildar kategorier av materialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Se exempel på analysprocessen i Tabell 2.  

Resultatet rapporteras sedan utifrån dessa kategorier och subkategorier och siffran för 

personen har ersatts av ett fingerat namn. Detta för att inte avpersonifiera deltagna men att 

behålla deras anonymitet och konfidalitet.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen enligt Graneheim och Lundman (2004). Utdrag ur 

matris Mat. 

Tema: Mat 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

Genom att förstås välja 
på den där listan. Men 
där man är hänvisad till 
det som förut var 
bestämt.  

Påverkar genom att välja 
på listan, men där är man 
hänvisad till det som förut 
är bestämt.  

Får utgå från 
vad som 
erbjuds 

Val av maträtt 
inom 
begränsningar 

Att välja 
maträtt från 
matsedeln 

Ja när vi får de här 
lapparna då sitter jag och 
[hustrun] och tittar vad 
är det för mat de har de 
här. Så får vi kryssa i vad 
vi vill ha. Och där 
diskuterar vi ju men 
många gånger vet vi ju 
inte när vi ser att står 
någonting och läser det. 
Vi vet ju inte, vi har ju 
inte ätit den maten så 
det blir ju lite utav lotteri 
av det där. Det är det 
enda man kan påverka 
naturligtvis. 

Sitter med hustrun och 
bestämmer vilken mat 
som ska beställas, ibland 
vet de inte vad rättens 
namn betyder, så det är 
lite som ett lotteri. 

Svårt att veta 
vad 
maträttens 
namn 
betyder. 

Jag får hjälp att fylla i min 
matbeställning av  
[Hemtjänstpersonal] det 
är så svårt att följa linjen, 
för maten står här och så 
ska man sätta krysset där 
borta. Då är det bra att 
hon är här. 

Får hjälp av 
hemtjänstpersonalen att 
fylla i beställningen 
eftersom det är svårt att 
sätta krysset på rätt rad. 

Får hjälp att 
fylla i 
matsedeln. 

Svårigheter att 
fylla i matsedel 
självständigt 

 
 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är känsligt för äldre och sköra personer som är i kontakt med sjukvården att intervjuas av 

en sjuksköterska då rollerna medför ojämna maktförhållanden och det kan vara svårt att hålla 

isär rollerna (Locher, Bronstein, Robinson, Williams & Ritchie, 2006). Risker med studien 

kan ha varit att intervjupersonerna lämnat uppgifter och upplevelser som kan leda till en 

känsla av att bli utnyttjade, då ingen direkt nytta tillkommer intervjupersonen. En möjlighet 

som studien ger är dock att uppmärksamma och förbättra äldres förutsättningar att utöva 

självbestämmande över sin måltid utifrån resultatet. Ingen direkt nytta har tillkommit 
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intervjupersonen, utom möjligen att hen formulerat och funderat över sina önskningar och 

tankar, då informationen inte lämnats till ansvarig sjuksköterska eller journalförts.   

Deltagande i studien var frivilligt och alla tillfrågade fick både information muntligt och 

skriftligt om studien, samt att de, när de vill och utan att ange orsak, kunde avsluta sin 

medverkan, vilket CODEX (i.d.) understryker. Studiedeltagarna har fått välja plats för 

intervju utifrån sina önskemål, de har då haft möjlighet att välja en plats som upplevdes trygg 

för dem. Materialet anonymiserades och resultatet redovisas med fingerade namn för att ingen 

person ska kunna identifieras.    

Etiskt övervägande var att exkludera personer med kommunikationssvårigheter, till exempel 

vid demenssjukdom då detta sjukdomstillstånd kan innebära att man kan glömma bort 

information som givits och därför inte helt kan ta ställning till sitt deltagande och de 

konsekvenser det kan få. 

En etisk nämnd ska enligt lag (SFS 2003:460) med sin grund i respekt för människovärdet 

väga nytta och risker mot varandra vid studier på människor. Ett rådgivande yttrande har 

lämnats från Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2017/166) inför denna studie.  

 

RESULTAT 

Utifrån teman Mat, Måltid och Måltidsmiljö har sju kategorier framkommit vid analysen av 

intervjuerna (Figur 1).  

 

Figur 1. Kategorier som framkommit utifrån studiens teman. 
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Mat 

Det varierade hur delaktig eller självbestämmande de äldre personerna upplevde att de var när 

det gällde maten de åt. Tre kategorier (se Tabell 3) identifierades när det gällde upplevelse av 

självbestämmande och vara delaktig när det gällde maten på tallriken eller det som fanns i 

kylskåp och frys.  

Tabell 3.  Subkategorier och kategorier under tema Mat.  

Subkategori Kategori 

Val av maträtt inom begränsningar Att välja maträtt från matsedeln 

Svårigheter att fylla i matsedeln 
självständigt 

 

Att påverka omständigheter kring 
tillagning  

Delaktighet och möjlighet att påverka 
maten som serveras 

Att påverka maten som serveras i 
matlådan 

Att tillreda mat på egen hand 
 

Självständighet och delaktighet vid 
tillredning av mat och inköp 

Att handla eller vara beroende av att 
andra handlar 

Inte riktigt som jag önskat när jag inte 
kan göra det själv 

 

Att välja maträtt från matsedeln 

Val av maträtt inom begränsningar  

Den matsedel som erbjöd alternativ till rätter både till de som hade mattjänst och de som åt i 

seniorrestaurang upplevdes innebära begränsning i att påverka, men också en möjlighet att 

bestämma.  

” Det finns ett par maträtter att välja på och det brukar alltid vara något som passar. 

Jag brukar ta det vegetariska när det ser bra ut.”  (Holger)  

Vissa uttryckte att utbudet var bra, att det alltid fanns något som passade eller att man valde 

det som verkade gott. Andra uttryckte att de fick nöja sig med det som erbjöds och att man 

var hänvisad till det som tidigare var bestämt av andra.   

Något som bidrog till en känsla av svårighet att vara delaktig i valet av mat var okända ord 

och namn på maträtter som stod på matsedeln. Valet blev som ett lotteri uttryckte en 
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deltagare. Det var rätter som man inte hade hört talas om tidigare som gjorde det svårt att veta 

vad man faktiskt valde, ett restaurangspråk som inte var anpassat för den som var äldre var 

upplevelsen. 

Maten som erbjöds via matsedeln stämde heller inte alltid med den mat som man var van vid 

från förr. Det var inte husmanskosten som man tidigare ätit eller den innebar ovana 

kombinationer jämfört med det man hade ätit tidigare i livet. Maten levde inte riktigt upp till 

förväntningarna då det inte serverades efterrätt eller inget speciellt festligt för att det var 

söndag, som man tidigare hade vanan till. 

Svårigheter att fylla i matsedeln självständigt  

En annan upplevelse av matsedeln som beställningen av maten gjordes på, var svårigheter att 

fylla i den korrekt. Det hände att fel maträtt kryssades för, eller att upplevelsen var att det tog 

så pass lång tid att fylla i listan att närstående eller personal var tvungen att hjälpa till.  

”…jag brukar aldrig beställa korv för att jag har så svårt (för det). För att man ska 

välja, och då har jag ju svårt att välja och ibland kryssar jag ju i fel. Idag heter det till 

exempel Korv a la Forsell och så då förstår du ju precis vad det var.” (Birgit) 

Orsaker som beskrevs var matsedelns utformning där mat för en månad framöver skulle 

beställas. Rätterna stod beskrivna på olika rader och sedan skulle krysset för att visa vilken av 

maträtterna som hade valts sättas på rätt rad, men att det var långt mellan beskrivning av 

maträtten och rutan som var avsedd för krysset. Vid problem med synen blev detta ett hinder 

till att klara detta självständigt. Någon försökte använda linjal för att kryssa i rätt ruta, eller så 

tog man hjälp.  

Delaktighet och möjlighet att påverka maten som serveras  

Att påverka omständigheter kring tillagning 

En upplevelse fanns av att inte kunna påverka att maten faktiskt lagades med färska och 

kravodlade varor så som det stod i tidningen, men också hur det såg ut när kökspersonalen 

handlade eller hur det såg ut i köket.  

Mannen som åt i seniorrestaurangen brukade framföra till serveringspersonalen när han tyckte 

maten var god. Kvinnan som åt i samma restaurang uttryckte till personalen i restaurangen: 
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”…jag brukar säga ibland, hör du, det här var inge vidare gott. Det här hoppas jag att 

jag inte behöver äta varje vecka…” (Siv)  

För att framföra sina åsikter när det gällde hur maten smakade hände det att vissa också 

ringde till köket och gav både positiv och negativ kritik. 

En deltagare upplevde också det var svårt att veta vem hen skulle vända sig till när det gällde 

att potatisen i matlådan inte var riktigt kokt, men när hen framförde synpunkten till 

kökspersonalen fick hen rådet att lägga potatisen ovanpå maten i mikron. Det hela slutade 

med att hen gick över till att beställa potatismos istället. Problem kunde dock uppstå i kontakt 

med köket: 

”… jag har försökt ringa ett par gånger senare när det varit god mat men de har så 

dålig telefon där så att man kan knappast ringa dit för de kan inte höra vad jag säger 

och jag kan inte höra de säger så de behöver nog byta telefon.” (Birgit) 

Att påverka maten i matlådan  

Storleken på portionerna i matlådan var något som man inte kunde påverka. De upplevdes 

vara för stora, man orkade inte äta upp allt. När maten lades upp på tallrik kunde den se 

oaptitlig ut då allt rördes samman. Några såg möjligheten att påverka maten som levererades 

genom att garnera med lite extra grönsaker eller krydda den och anpassa den efter eget tycke 

och smak.  

Matlådan underlättade annars, den upplevdes trevligt presenterad och var lätt att värma i 

mikron, beskrev andra. Att äta direkt ur formen var enklast, enligt någon. Att slippa stå och 

laga mat och diska hela tiden underlättade enligt de personer som intervjuades.  

Självständighet och delaktighet vid tillredning av mat och inköp 

När det gällde att tillreda mat till kvällsmat, frukost eller mellanmål varierade upplevelsen av 

självständighet och delaktighet. Så även när det gällde inköp av matvaror där några skötte 

detta självständigt utifrån sina behov medan andra hade hjälp från anhöriga eller inköp som 

hemtjänstinsats.   
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Att tillreda mat på egen hand 

Det förekom upplevelse av att på grund av fysiska hinder ha svårt att klara enklare tillredning 

av mat, men att man ville göra så mycket som möjligt trots detta. Att försöka men misslyckas 

med enklare matlagning beskrevs vilket gjorde att man förenklade tillredningen. 

” Jag skulle ju försöka att göra en omelett en kväll till kvällsmat fick jag för mig för jag 

hade fått ägg utav en granne. Jag kunde inte göra en omelett. Jag är 90 år alltså. Jag 

kunde inte. Det blev rena sörjan i stekpannan. Och sen, jag har slutat baka till exempel 

därför att jag kan inte klara det heller. Jag kan inte översätta receptet till hjärnan till 

redskapet.” (Birgit) 

Kvällsmaten kunde vara exempelvis fruktfat med nötter eller nyponsoppa eller smörgåsar 

vilket var lätt att bereda på egen hand. Någon uttryckte att matlagning inte blev av, eller att 

man upplevde det svårt att klara moment i matlagningen.  

Andra beskrev att kunde laga mat på egen hand och egentligen inte var i behov av mattjänst 

eller att de brukade laga lättare måltider. Att förbereda mellanmål och enklare maträtter i 

förväg för att ha för flera dagar var en strategi som förekom. Att koka flera ägg åt gången för 

att ha till frukost var ett sätt, eller att göra i ordning tillbehör till matlådan att ha för flera 

dagar. Tidigare hade gjort så för att spara tid och sedan fortsatt på samma sätt.  

Att handla eller vara beroende av att andra handlar  

Att köpa det man önskade, till exempel frysta enportionsrätter eller kräm beskrevs som ett sätt 

att förse sig och vara självständig. Att handla på egen hand innebar att kunna gå och köpa 

något när man var sugen på. Genom att planera sina inköp med inköpslista för att slippa gå 

och handla ofta var strategier för att klara att vara självständig. Det kunde vara så att man 

köpte något som inspirerade från tv eller på grund av priset i affären.  

Om man var beroende av att anhörig eller personal för matinköp fick man planera och skriva 

lista eller ringa och meddela vad man ville ha, vilket var ett sätt att påverka vad som skulle 

finnas hemma. Det var ofta inte möjligt att få det som man var sugen på samma dag, utan det 

fick vänta.  Att se till att det som önskades till måltiderna fanns hemma var ett sätt att planera 

måltiderna. Det beskrevs mer eller mindre specifika önskemål.   
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… kokt ägg ser jag till att det finns för det gillar jag med Kalles randiga på och sen har 

jag yoghurt, fruktyoghurt, och en som jag gillar, den är jättegod det är Yoggi och det är 

kanel och äppelsmak. Och sen brukar jag ha frukt och röd paprika och tomater så det 

ska vara färggrant på mina mackor, jag gör mackor och så garnerar jag med just det 

jag sa nu.” (Aina)  

Det kunde vara en särskild frukt som man alltid åt på förmiddagen. Det kunde också vara att 

man sett till att ha alternativ till matlådan i frysen, en favoritmaträtt eller något som en 

anhörig hade ordnat, exempelvis hemlagad mat. 

Anhöriga eller personal kunde också se till att det fanns något hemma att äta till mellanmål 

eller kvällsmål. I vissa fall var det så att man inte planerade utan tog det som fanns till hands 

vid frukost eller mellanmål. 

”Jag blir inte sugen på något speciellt, jag äter ju maten och så tar jag en glass ibland 

eller en banan som min son köpt hem.” (Ing- Britt) 

Att ”ha något hemma” innebar att man kunde ta något om man skulle vilja, kanske blev det 

resterna från dagens matlåda till middagen eller frukt till mellanmål eller så fick det bli något 

gott på smörgåsen. Det innebar att man inte hade planerat själv utefter specifika önskemål, 

utan upplevde att man höll till godo med det som fanns. 

Inte riktigt som jag önskat när jag inte kan göra det själv  

När man hade hjälp med att handla kunde problem uppstå då det som handlats inte 

överensstämde med det som man riktigt hade önskat, till exempel om det inte fanns att köpa. 

Då kunde det hända att det ersattes med något annat, ett val man då inte kunde påverka.   

Det kunde också innebära problem om varan som köpts var svår att hantera på grund av 

nedsatt fysisk förmåga. Att få hjälp med att tillreda frukosten kunde innebära att man ibland 

fick avstå från gröt, då hemtjänstpersonalen inte alltid hade tid att koka den. Om man hade 

behov av att få dryck serverad kunde det innebära att man inte blev tillfrågad om vad som 

önskades.  
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Måltid 

Upplevelsen av självbestämmandet och delaktigheten vid måltiden, det vill säga tillfället när 

maten intogs, kunde identifieras under två kategorier, se tabell 4.   

Tabell 4. Subkategorier och kategorier under temat Måltid. 

Subkategori Kategori 

Väljer när jag äter Att påverka när måltiden intas 

Personalens rutiner påverkar när 
jag äter 

Att klara så mycket som möjligt 
självständigt 

Självständighet vid förberedelse 
kring måltiden. 

Svårigheter att klara sig 
självständigt på grund av sjukdom 

Att påverka när måltiden intas 

Väljer när jag äter 

Att välja själv när maten skulle intas eller vara beroende av hemtjänstpersonalens rutiner för 

när måltiden skulle ätas var olika beroende på tillfälle och behov av stöd eller assistans.  Ett 

sätt att resonera då man inte var beroende av hemtjänst för morgonbestyr eller hjälp med att 

förbereda maten var; Jag äter när jag blir hungrig.  

”Jag väntar till jag blir hungrig, och jag blir inte hungrig med det samma när jag 

vaknar så jag äter smörgås och mjölk framåt förmiddagen.” (Tage) 

Ett annat sätt att planera när man skulle äta var att anpassa måltiden efter något radioprogram 

eller tv-program som man gärna ville höra klart på eller se eller lyssna på under tiden man åt 

maten.  

Personalens rutiner påverkar när jag äter 

Om man däremot hade hjälp av hemtjänsten med matlådan eller väntade på varm mat skulle 

levereras så var det inte hungern som styrde utan man åt då runt ett visst klockslag. Det kunde 

variera upp till två timmar, men det fungerade bra upplevde de. Vissa hade hjälp med 

omvårdnad, förberedelser eller med mediciner, vilket gjorde att det var beroende av när 

personalen kom och hjälpte dem och därför planerades måltiden efter det.  
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”…det är lite styrt av den här inhalatorn eftersom det i regel kommer personal i 

samband med den och de kommer kl. 13 man kan säga att vissa dagar kan jag äta kl.12 

men företrädesvis 13:30 till 14.” (Erik) 

Personalen kunde meddela vilken tid de ungefär skulle komma, vilket var uppskattat. De två 

som åt i seniorrestaurangen hade hjälp av hemtjänsten att ta sig dit och var beroende av de 

rutiner som personalen hade skapat kring detta. Det kunde variera och det var inget man 

kommit överens om utan upplevelsen var att personalen hade skapat en rutin som var ”rättvis” 

för alla som åt i restaurangen. 

Självständighet vid förberedelse kring måltiden 

Att förbereda måltiden genom att duka, plocka fram eller att göra snyggt genom att diska och 

ta ut sopor var något som man ville klara så mycket som möjligt själv men inte alltid hade 

förutsättningar till. 

Att klara så mycket som möjligt självständigt 

Självständighet och att klara så mycket som möjligt själv när det gällde förberedelser kring 

måltiden var upplevelser som skildrades.  

”Jag sköter ju min disk och framdukning och grötkokning till frukost själv, helst gör jag 

det.” (Holger) 

Det fanns de som upplevde att personalen kunde inskränka på detta genom att göra något som 

man ville klara på egen hand och att de då fick påminna dem om detta. Andra hade inte någon 

hjälp med hushållssysslor och var självständiga och självbestämmande av den anledningen. 

Det var rutiner som man inte reflekterade över, utan man gjorde så som man ville.  

Svårigheter att klara sig självständigt på grund av sjukdom  

Svårigheter att klara förberedelser och sysslor kring måltiden berodde på nedsatt ork, eller på 

grund av sjukdom som ledde till nedsatt rörlighet, vilket gjorde att man fick acceptera att inte 

kunna göra saker på egen hand. Man blev då beroende av andra. Medicinering kunde också 

leda till att man inte kunde vara delaktig längre som man önskade. 

”… enda tills hudläkaren sa ifrån att jag inte fick diska, beroende på att jag har ju 

konsumerat en hel del kortison och det har ju gjort att jag har fått eksem, som jag inte 
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har haft förut. Då sa hon att det där får du överlåta åt någon annan. Så den 

efterberedningen den sköter de om, disken.” (Erik) 

Måltidsmiljö 

Upplevelsen av delaktigheten och självbestämmandet i den fysiska och sociala miljön där 

maten intogs, det vill säga måltidsmiljön, beskrevs utifrån två kategorier, se Tabell 5.  

Tabell 5. Subkategorier och kategorier under temat Måltidsmiljö. 

Subkategori Kategori 

Att ha sällskap under måltiden Att ha sällskap under måltiden 

Att kunna påverka 
måltidsmiljön 

Att kunna påverka 
måltidsmiljön 

 

Att ha sällskap under måltiden 

Den sociala miljön var viktig för de flesta. Något som man såg som positivt om man fick 

sällskap vid måltiden. Att personalen stannade och pratade under måltiden eller hade tid att 

sitta ner en stund ansågs betydelsefullt. Att äta måltider med sina anhöriga sågs som en 

högtidsstund. När man skulle äta mat med sina barn eller sin särbo var det viktigt att maten 

var god och hemlagad. Det kunde vara praktiska och fysiska hinder som försvårade för att äta 

i gemenskap: 

”Det är klart att det är ju inte så roligt att sitta ensam och äta. För några år sedan 

funderade jag på om jag skulle kunna gå till Rosta. Det finns en matsal där. Men de har 

inte öppet lördag och söndag. Och är det dåligt väder så orkar jag inte gå dit. Så att det 

är skönt att de kommer hit med den (maten).” (Birgit) 

Att äta i en seniorrestaurang innebar att man slapp äta ensam varje dag. Några beskrev också 

att det inte är så lätt att bjuda in grannarna för att äta tillsammans.  

Vi samlas därnere, va. Jag tycker det är bra. Inte vill jag sitta varje dag uppe här själv 

och äta. Och inte kan jag säga åt någon annan kom upp till mig och ät. Det kan jag ju 

inte göra. Det är inte säkert att de vill göra det. (Siv) 
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När det upplevdes stressigt eller ljudet av stolar som drogs mot golvet vid i matsalen 

upplevdes det negativt trots att man hade sällskap. Det bästa var att sitta länge med sitt 

sällskap och prata.  

Att kunna påverka måltidsmiljön  

Fysiska funktionshinder begränsade hur mycket man kunde välja var man satt och åt. Trösklar 

är hinder, svåra att ta sig över om man är rullstolsburen:  

”Men det kan ju du förstå själv att jag ska över ett antal trösklar och så är det 

höjdskillnader mellan golvet här och ditut. Så bara transporten utav maten ditut är ju i 

och för sig ett litet äventyr. Men … Ja det berikar i iallafall litegrand. Man hör livet 

utanför på ett annat sätt, man hör barn i fjärran leka och så där. Den tysta miljön som 

man upplever så många timmar varje dag i ensamhet oftast, den behöver ju, genom 

måltiden får den en helt annan betydelse för maten och upplevelsen, man tänker på. När 

man är van att ha barn omkring sig och… det tror jag har, jag är absolut övertygad till 

och med, att det har en stor betydelse för välbefinnandet till och med, jag vill ta lite 

grand och säga att där går vi miste om någonting som vi inte kan ersätta med något 

varken skval ifrån radion eller något annat.” (Erik) 

Att vara påverkad av sjukdom eller sviterna efter sjukdomsförlopp innebar svårigheter att 

påverka måltidsmiljön. Om det var mindre stökigt på bordet skulle det vara trevligare att äta, 

menade en av deltagarna, men hade inte ork att städa undan. En annan var lite orolig över att 

hen började få svårt att sköta sina blommor som hen gladde sig åt i köksfönstret. Att inte 

kunna diska och känna sig osäker på att disken var riktigt ren när gäster kom på besök 

upplevdes besvärande. Att inte kunna göra något åt det innebar att man fick nöja sig med det 

var upplevde man. 

Att ha möjlighet att själv bestämma var man intog måltiden, utifrån vädret om man ville sitta 

utomhus på verandan eller balkong, eller att ha möjlighet att göra i ordning i finrummet när 

det väntades besök var en upplevelse som förkom, men var beroende av förmåga. Valet kunde 

också vara att sitta i köket där det fanns hjälpmedel som underlättade, istället för att sätta sig 

på balkongen.  
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DISKUSSION 

I resultatet framkommer det att intervjupersonerna har olika upplevelse av sin delaktighet och 

sitt självbestämmande kring maten, måltiden och måltidsmiljön.  

Att välja maträtt innebar en möjlighet att vara delaktig och påverka genom att välja mellan de 

alternativ som erbjöds, samtidigt som dessa maträtter var förutbestämda av någon annan. 

Matlistan var svår att fylla i självständigt och det hände att intervjupersonerna kryssade för fel 

maträtt.  

De som åt i restaurangen lämnade synpunkter till restaurangpersonalen medan de som hade 

mattjänst ringde till tillagningsköket eller var osäkra på vart de skulle vända sig med 

klagomål. Man beskrev svårigheter att tillreda enklare maträtter på egen hand, det blev inte av 

eller så klarades det inte av på grund av sjukdom. Att förenkla eller förbereda var strategier 

för att kunna vara delaktig och självbestämmande.  

Om assistans behövdes från personalen för att exempelvis värma matlådan eller ta sig till 

restaurangen framkom också ett beroende av personalens rutiner. Medicinering eller assistans 

vid omvårdnad påverkade också när måltiden kunde intas. När det inte fanns någon insats runt 

tillfället för måltiden kunde det emellertid vara ett radioprogram eller helt enkelt hungern som 

avgjorde tidpunkten för måltiden.  

Måltiden delades helst med andra och en inställning som förekom var att klara så mycket som 

möjligt på egen hand. Sjukdom, nedsatt ork, mobilitet eller kognitiv förmåga kunde påverka 

delaktigheten i göromål runt måltiden och möjlighet att påverka måltidsmiljön. 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av självbestämmande hos äldre 

personer med biståndsbeslut som rör måltiden, genom att undersöka hur de upplevde att de 

var delaktiga och kunde påverka kring maten, måltiden och måltidsmiljön.   

Mat 

Flera av intervjupersonerna upplevde både möjligheter att påverka samt svårigheter att 

påverka genom att välja maträtt från en matsedel. Att få mattjänst innebar möjlighet till att 

bestämma vad man fick äta men inom begränsningar av de rätter som erbjöds. Detta 

försvårades ytterligare om namnet på maträtten var okänt, eller om maten inte var den 
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husmanskost som personen var van vid, vilket framkommer i intervjuerna. Det är viktigt att ta 

hänsyn till vanor som äldre personer har haft tidigare i livet för en god nutritionsstatus (Edfors 

& Westergren, 2015). Även Lupton (1996) beskriver maten som symbol och vikten av de 

personliga förväntningar som finns kring den.  

Om maträtterna inte är kända eller om den sortens mat som erbjuds på matlistan inte är den 

som de som är målgruppen tycker om är det svårt att göra ett val som är tillfredställande. 

Symboliken kring mat innebär att förväntningarna kan vara omöjliga att uppnå därför att en 

maträtt till exempel förknippas med en viss närstående eller ett sammanhang som inte går att 

återskapa.  

Att maträtter, trots att de är artefakter för en kultur som Mattson Sydner (2002) beskriver, 

skiljer sig mellan olika familjer och kontexter gör det svårt att lyckas tillfredsställa allas 

föreställningar kring den, vilket försvårar för de som planerar och lagar mat i storkök.  

En möjlig lösning på problemet är en meny som beskriver ingredienser och hur de tillagats så 

att valet kan grundas på det som man föredrar att äta trots att rätten inte är så välbekant.  

Livsmedelsverket (2018) ger tips om att bjuda in äldre personer som deltar i planeringen kring 

matsedeln. Möjlighet att också få beställa varje komponent för sig, gör det lättare att anpassa 

utifrån smakpreferenser, vilket skulle kunna vara ett annat sätt för att förbättra delaktigheten 

och möjligheten att påverka.  

De två deltagarna som åt i seniorrestaurang uttryckte att de var nöjda med det som erbjöds. 

Trots att det var samma maträtter som serverades där som den som erbjöds vid mattjänst hade 

restaurangbesökarna möjlighet att se den färdiglagade maten och även känna hur den luktade. 

Kanske är det så att restaurangbesöket medför en föreställning om att äta något okänt som 

mer förväntat än det är i hemmiljö (Lupton, 1996) och att man därför accepterar rätter vars 

namn inte är kända sedan tidigare. Att äta tillsammans med andra påverkar också upplevelsen 

av maten. Detta beskrevs i Mattson Sydners avhandling (2002) som en förutsättning för att 

intag av mat skulle ses som en måltid.  

Flera av de äldre personer upplevde att det var svårt att fylla i matlistan för beställning, då det 

var svårt att sätta krysset på rätt rad och att det tog lång tid att fylla i den. Trots att flera av 

intervjupersonerna har en avtagande förmåga att klara sig på egen hand är det svårt att se 

varför inte listan skulle kunna anpassas så de flesta skulle kunna klara detta självständigt. 
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Med tanke på att nästan 28 procent av alla 85-åringar och äldre har synsvårigheter (SCB, i.d.) 

så borde listan exempelvis vara anpassad för synskadade.  

Ett sätt att anpassa matlistan på skulle vara att låta de äldre vara delaktiga i utformandet och 

att erbjuda listan som digitalt format, där även bilder och tal skulle kunna ge vägledning. I 

SOSFS 2012:3 står det bland annat om vikten att stödja till oberoende och att 

kommunikationen ska ske utifrån den äldres villkor, vilket då innebär att villkoren vara 

anpassade utifrån behov som finns. Det samma gäller möjligheten att lämna synpunkter på 

maten där fler möjliga kanaler skulle ge fler möjligheter att lämna synpunkter. 

En av deltagarna beskrev att hen egentligen klarade att laga mat på egen hand, andra 

intervjupersoner betonade att de ville klara så mycket som möjligt självständigt. Vid 

planering av insatser är det viktigt för biståndshandläggare och personal att värna om de 

intressen som finns hos personen, exempelvis att laga mat på älgkött som finns i frysen, baka 

eller besöka lokala kyrkan när det serveras sopplunch för att bibehålla sociala relationer.  

Johansson och medarbetares studie (2017) visar att undersköterskorna som regelbundet träffar 

och som skapar en relation till personen med mattjänst som insats, såg potential till att delta i 

förberedande av måltiden men matlådan delvis uteslöt detta. För att nå självbestämmande och 

för att arbeta från ett personcentrerat perspektiv borde man ta tillvara de resurser som 

personen äger, som även Fjordside och Morville (2016) samt Söderhamn och medarbetare 

(2013) understryker.   

Mattjänsten eller måltiden i restaurangen är ju dock bara ett mål mat under dagen, det finns 

fler tillfällen som denna potential skulle kunna användas till. Insatserna kan på så sätt stärka 

personen att exempelvis våga göra det som man faktiskt har potential att klara av.  

Att förenkla maten och äta mindre varierat var vanligt hos de kvinnor som mist sin partner i 

Gustafsson och Sidenvalls (2002) studie. Denna studie visar liknande resultat, både hos de 

män och kvinnor som deltagit. Nio av tio deltagare var ensamstående och några hade en särbo 

där tillfällen att träffas innebar att man valde rätter och lagade mat tillsammans. Bland de som 

var ensamstående förberedde flera enklare mat för flera dagar vilket innebär att maten i 

länden blir mindre varierad, vilket i sin tur kan leda till att brist på viktiga näringsämnen och 

öka risken för undernäring (JafariNasabian et al., 2017).  

I resultatet redovisas hur de som handlade självständigt ser till att ha det de vill ha hemma. De 

hade större valmöjligheter och behövde inte heller hamna i situationer som beskrevs av de 



29 
 

som hade hjälp att handla. Att gå till mataffären är också ett sätt att stimulera till matlagning 

och ger fler valmöjligheter då man kan välja från hyllorna och se vad som lockar aptiten. Det 

kan också vara ett bra tillfälle att ge förslag på näringsrika mellanmål som den äldre personen 

själv kan välja utifrån sina preferenser. Att gå och handla tillsammans med personalen var ett 

möjligt senario i studien av Edvardsson och medarbetare (2016) angående personcentrerad 

vård för äldre i ordinärt boende.   

Måltid 

Flera av deltagarna var styrda av rutiner, personalens eller sina egna, kring när de skulle äta 

sina måltider. De väntade på personalen eller på att matlådan skulle komma, eller gick efter 

vilket program som var på radion. Någon väntade till hungern gav sig till känna, vilket kunde 

innebära att hen inte åt frukost förrän sent på förmiddagen. Nedsatt aptit är ett vanligt 

förekommande tillstånd bland äldre personer (JafariNasabian et al., 2017). Den kan vara 

orsakad bland annat polyfarmaci, sjukdomstillstånd, försämringar i förmågan att känna 

smaker och lukter, svårigheter att svälja och nedsatt tandstatus, vilket i sin tur kan leda till 

undernäring (ibid).  

Sjuksköterskan har i uppgift att undersöka och utreda bakomliggande orsaker och åtgärda 

dem (Socialstyrelsen, i.d.a; Sørbye et al., 2008), men det krävs att det uppmärksammas och 

om sjuksköterskan ska ha möjlighet att utreda måste personalen uppmärksamma att problem 

med aptiten föreligger, vilket kan var svårt om personalen inte ser hur mycket av matlådan 

som faktiskt äts upp eller om personen själv inte uppfattar sin viktnedgång eller nedsatta aptit 

som ett problem.  Här är det också viktigt att de som är delaktiga i vården har den kunskap 

som behövs för att uppmärksamma behoven.   

Delaktigheten kring måltiden är en viktig pusselbit för att stimulera till aptit. Att få möjlighet 

att planera när måltiden ska intas för att dels planera in andra måltider men också andra 

intressen som man har och vill fortsätta ha, är avgörande för självbestämmandet över sitt liv. 

Det är viktigt att äldre personer får information om varför det är viktigt att äta små, men 

näringstäta mellanmål om man har nedsatt aptit. Informationen ökar möjligheten till att vara 

delaktig till att förbättra sin nutritionsstatus.   

Att ha behov av hjälp med matlagning (Sørbye et al., 2008) och att ha mattjänst (L. Johansson 

et al., 2009) sågs ha samband med viktnedgång och risk för undernäring. Idag får den som har 

behov av hjälp och ansöker om insatser som mattjänst träffa biståndshandläggaren för 

vårdplanering för en biståndsbedömning. Biståndshandläggaren ska utifrån de uppgifter som 



30 
 

personen lämnar skaffa sig en uppfattning inom vilka livsområden som planeringen ska 

koncentreras kring (Socialstyrelsen, 2016). Det kan vara svårt för en äldre person eller den 

anhörige som inte har kunskaper kring hur det normala åldrandet att se hjälpbehovet kring 

mat och måltider, men också kan personen överskatta eller underskatta sina förmågor (ibid).  

Att ha kännedom om att det innebär en livskris i sig för många äldre att ta emot insatser och 

att stärka den äldre att vara delaktig (Janlöf et.al., 2006) är en viktig och svår uppgift för 

biståndshandläggaren. Idag innebär ett beslut med mattjänst att biståndshandläggaren följer 

upp och utvärderar insatsen (Örebro kommun, 2016). Om uppföljningen skulle kunna ske 

inom några dagar, liknade ”Utredning i hemmet” som beskriv i Näsholm och Larssons (2017) 

rapport, tillsammans med en sjuksköterska och delar eller hela teamet skulle det ge positiva 

effekter. Om man tillsammans med patienten går igenom riskbedömning och exempelvis en 

matdagbok, information och planerar tillsammans tror jag fler personer skulle 

uppmärksammas för risk för undernäring.  

Just att uppmärksamma och planera in åtgärder så tidigt som möjligt innebär en större chans 

till att förbygga att undernäring och stoppa negativa samband som påverkar livskvalitén 

(Naseer & Fagerström 2015). Relationen mellan vårdpersonal och patienten och anhöriga, 

som både Edvardsson och medarbetare (2008) och Wolf och medarbetare (2017) beskriver 

som viktig för personcentrerade vården, kan då också påbörjas i ett skede då patienten kan 

uttrycka sitt självbestämmande på egen hand. 

Måltidsmiljö 

Måltidsrelaterade aktiviteter ger möjlighet att behålla en positiv självkänsla (Pastow et al., 

2015) Men förlusten av partner att duka, laga mat till och äta tillsammans med kan också 

innebära förlust av det som har varit motivationen kring måltidsrelaterade aktiviteter och man 

börjar förenkla matlagningen beskriver Gustafsson & Sidenvall (2002). I resultatet beskrev 

flera just måltiden tillsammans med sina anhöriga, barn och barnbarn, som det som den bästa 

möjliga måltiden, eller som en annan deltagare beskrev det så skulle hen gärna ha matlag 

tillsammans med andra som träffades och lagade mat tillsammans.  

Den sociala samvaron är något som vi som sjuksköterskor ska stötta (Söderhamn et.al., 2013), 

men som ofta, tror jag, hamnar utanför vårt fokusområde. Som ”spindeln i nätet” där vi ska ha 

kontakt och samordna vården (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Örebro kommun 2016) hamnar den sociala biten utanför, det är 

mindre konkret och svårt att strukturera arbetet för att stärka sociala kontakter.   
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Mattsson Sydner (2002) skriver om hur avgörande det är att äta med andra för att intaget av 

mat ska kunna kallas måltid. Att bli änka eller änkeman innebär en livskris som kan leda till 

behov av insatser kring mat och måltid (Edfors & Westergren, 2012), dels då det innebär en 

omvälvande händelse i livet men också att möjligheten till måltid i vardagen har gått förlorad, 

vilket är viktigt att ta hänsyn till vid planeringen för insatserna.  

I resultatet beskriver de intervjuade äldre personerna begränsningar på grund av sjukdom 

innebär svårigheter att påverka var man äter eller hur det ser ut där man sitter och äter. 

Beroendet av hjälp för att förändra eller förbättra måltidsmiljön innebär minskad möjlighet till 

att påverka, vilket kan ses i jämförelse med Mattsson Sydners (2002) maktlösa måltid. Ju 

mindre rörlighet och ork desto mindre möjlighet att välja hur måltidsmiljön ser ut, en maktlös 

måltidsmiljö. 

I det initiala stadiet skulle sjuksköterskan kunna ha en avgörande roll som stöd till närstående 

och den äldre personen som tidigare beskrivits. Genom att se detta område med ögon för 

personcentrerad vård är relationen mellan patienten, närstående och vårdpersonal viktig för 

patientens känsla av att behålla kontrollen och kunna påverka och vara delaktig i vård och 

omsorg. De tre delarna i den personcentrade vården är partnerskap, patientberättelse och 

dokumentation (CPCC, i.d.) och det skulle kunna vara medel för att nå målet med 

individanpassande måltider och en vård med delaktighet och självbestämmande. 

Sjuksköterskan stödjer och ger råd och delar med sig av sin kunskap till patienten och 

närstående.  

Teamet behövs runt den äldre för att stödja olika delar kring maten, måltiden och 

måltidsmiljön. Den kommunala vården i ordinärt boende är beroende av kontakten mellan 

undersköterska och patient, där kontaktpersonen skulle kunna ha en nyckelroll i teamet. 

Undersköterskan/kontaktpersonen som träffar patienten dagligen kan stödja i åtgärder och 

uppföljningar och se behov som uppkommer. Kontakten mellan sjuksköterska och 

undersköterska är viktig då undersköterskan uppmärksammar förändringar i hälsotillstånd och 

rapporterar till sjuksköterskan. Dessutom är relationen viktig för att ge undersköterskan stöd 

och kunskap till att göra bedömningar. Som specialistsjuksköterska finns ett ansvar att 

utveckla gruppen i kunskap runt nutritionsfrågor och stödja personalen att öka sin 

medvetenhet kring självbestämmande, vilket Fjordside och Morville (2016) också beskriver 

som ett viktigt ansvarsområde. 
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Det finns inte obegränsat med pengar och personal, alla verksamheter måste förhålla sig till 

detta. Lösningen kan dock inte vara att erbjuda mattjänst utan att utreda de faktiska 

förutsättningar och förmågor. Det kan invagga alla inblandade i tron att det är att välja mat 

från matsedeln som är självbestämmandet, men det finns fler områden som innebär 

begränsningar och som bör ses över innan den individuellt anpassade måltiden är serverad. 

Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativ metod använts då det är ett fenomen som ska undersökas och det 

är intressant att få information om skilda upplevelser kring detta fenomen för att en djupare 

förståelse ska kunna bildas (Polit & Beck, 2012).   

Dilemman av etisk karaktär kan uppstå då två roller, den som sjuksköterska och den som 

studerande med önskan att undersöka ett fenomen, krockar. För den som blir intervjuad kan 

det vara svårt att hålla isär dessa roller och det kan leda till att deltagaren har en tro att det 

som tas upp i intervjun kommer påverka behandling eller vården. Det är även en rollkonflikt 

för den som utför intervjun, som sjuksköterska finns ett ansvar som professionell att reagera 

och agera om något verkar hälsofarligt för deltagaren och som student att inte påverka 

resultatet (Locher, et al., 2006). Vid de genomförda intervjuerna har det tydliggjorts i 

informationsbrevet (Bilaga 1) att obehöriga inte kommer kunna ta del av svaren. Dessutom 

informerades deltagarna muntligt att informationen inte skulle överlämnas till någon 

utomstående.  

Då det var hemtjänstpersonal som överlämnade brevet vid de första sju intervjuerna kan detta 

ha tolkats som att hemtjänsten var delaktiga i studien. Som student var dock mitt ansvar att 

utföra en studie och att inte åtgärda eventuella brister. Vid intervjuerna framkom det att flera 

av deltagarna hade dålig aptit, vilket innebär en risk för undernäring. Ingen kontakt togs dock 

med ansvarig sjuksköterska då ingen ytterligare information kring att deras hälsa var i fara 

inhämtades och då insatser var beviljade för att tillgodogöra patientens behov av mat.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie är beroende av hur väl det finns en röd tråd som går genom alla 

delar i uppsatsen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Trovärdigheten för uppsatsen ses 

också i att det är intervjupersonernas röst som hörs och inte är författarens tolkning som tar 

över (ibid). Genom att använda begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet kan 

studiens trovärdighet värderas (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 2014).   
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Tillförlitlighet  

Svårigheter att rekrytera deltagare till studien innebar att planen att tillfråga femton 

studiedeltagare fick ändras under studiens gång, vilket kan påverkat studiens tillförlitlighet.  

Slutligen fick en deltagare inkluderas som delvis vistas på det vård- och omsorgsboende som 

jag jobbar på. Deltagaren, som vistas på boendet på växelvård har inte mig som ansvarig 

sjuksköterska. Inför intervjun informerades hen om konfidentialiteten. Det kan vara så att 

deltagaren valde att vara mer eller mindre uppriktig då hen kan ha upplevt att det var svårt att 

bortse från författarens roll som sjuksköterska, det kan också vara så att deltagaren svarade 

mer uppriktigt för att personkännedomen innebar trygghet i att vara uppriktig.  

Att de äldre personer som är mest sjuka och med störst nedsatt fysisk förmåga inte deltar i 

studier som rör mat och måltider har tidigare uppmärksammats av Sidenvall och medarbetare 

(2002). Detta måste också tas i beaktande när det gäller resultatet även i denna studie. De som 

tackat nej till att delta kan vara de äldre personer som är mest beroende av insatser. Ingen 

kontroll av antalet hemtjänstinsatser eller gjordes varken vid deltagande eller då man tackat 

nej till deltagande i studien. Att även exkludera de som har kommunikationssvårigheter 

innebär att de som har minst möjlighet att uttrycka sitt självbestämmande på egen hand på 

grund av just sina kommunikationssvårigheter uteslöts från studien, vilket måste ses som en 

brist. 

En provintervju utfördes för att undersöka om frågornas formulering var rätta för att kunna 

besvara syftet. Denna intervju togs ej med i resultatet. Efter tre inledande intervjuer 

omarbetades frågeguiden delvis, vissa frågor omformulerades för att lättare besvara syftet och 

några frågor lades till för att ge möjlighet att förbereda studiedeltagaren på frågeområdet. 

Detta är en svaghet i studien då inte samma frågor ställdes till alla deltagare. Det kan även ses 

som en styrka att syftet besvarades lättare utifrån revideringen av frågorna. Intervjutekniken 

har också genom erfarenhet efter de första intervjuerna förfinats och kan därför påverkat 

studiens resultat genom att författaren förbättrat tekniken. Svårigheter under intervjun innebar 

bland annat de erfarenheter som många äldre bär på leder till utsvävningar långt utanför 

ämnets ramar, vilket kan göra det svårt att leda samtalet tillbaka till frågeställningen. Dessa 

skapar dock ett förtroende och kan ändå ge en bild av helheten och den person som intervjuas. 

Försök att balansera detta så att intervjun blir möjlig att överskåda i analysfasen kan ha 

påverkat hur följdfrågor ställdes eller att inte författaren inväntade ett svar som deltagaren 

funderade på.  
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Det är att räkna med att det alltid finns en grad av tolkning när man som forskare närmar sig 

en text för analys (Polit & Beck, 2012), det är därför bra att vara fler som analyserar 

materialet. Osäkerhet är en del av innehållsanalysens process (Elo & Kyngäs, 2007), vilket 

innebar att processen och analysen har skett under reflektion och testande med stöd från 

handledarna. Då studien resulterade i mycket material innebar det svårigheter att kategorisera 

materialet. Att analysera utifrån teman innebar att texten kunde analyseras mer strukturerat.  

Giltighet 

Giltigheten i en studie bestäms av hur väl läsaren kan följa hur analysen fortskridit och hur 

slutsatserna i resultatet framkommit (Elo et al., 2014). I resultatet redovisas därför citat från 

intervjupersonerna där de uttrycker sina upplevelser av självbestämmande och delaktighet 

kring mat, måltider och måltidsmiljö för att läsaren ska kunna skaffa sig en uppfattning om 

hur väl de svar som förekommit passar för kategorierna. På så sätt kan läsaren se hur 

abstraktionen har sett ut under analysens gång (Graneheim, et al., 2017). För att strukturera 

svaren i den kvalitativa analysen användes områdena mat, måltid och måltidsmiljö utifrån 

Svenska akademiens ordboks definitioner för ”mat” (Mat, 2006) och ”måltid” (Måltid, 2006) 

samt Dietisternas riksförbunds definition av ”måltidsmiljö” (DRF [Dietisternas riksförbund], 

2015).  

Analysen beskrivs så detaljerat som möjligt i metodavsnittet för att läsaren ska se hur 

författaren har gått till väga. En tabell som visar hur analysmatrisen fungerade finns redovisad 

för att tydliggöra analysens steg från citat till resultat i kategorier (Tabell 2). Dessutom har 

subkategorier och kategorier redovisats under respektive tema i resultatdelen (se Tabell 3, 

Tabell 4 och Tabell 5).  

Överförbarhet 

Denna studie genomfördes i en mellanstor svensk stad och skulle kunna överföras till ett 

liknade kontext i Sverige. Gruppen äldre personer med hemtjänst är i stort sätt homogen i 

Sveriges medelstora städer och vården är utformad utifrån samma lagstiftning och har i stort 

sätt samma organisation i hela Sverige. Risk för undernäring hos äldre personer har 

undersökts i tidigare studier transnationellt där organisationen kring mat och vård av äldre ser 

olika ut. Även kulturer och traditioner påverkar hur gruppen äldre som bor i ordinärt boende 

ser ut i olika länder (Sørbye et al., 2008). Det vore därför inte möjligt att överföra resultatet 

till äldre i andra länder. 
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Förslag till framtida forskning 

Flera framtida forskningsprojekt borde utgå från hur personcentrerad vård kan utformas för 

äldre personer som lever i ordinärt boende med hemvård, då detta är en grupp av äldre 

personer som har stort vårdbehov, men vars inflytande är begränsat. Att utvärdera hur ett mer 

förebyggande förhållningssätt skulle kunna implementeras och tas emot hos hemmaboende 

äldre, innan vårdbehov uppstår vore ett intressant område.   

Klinisk implikation 

Resultatet från denna studie kan uppmärksamma personal och chefer inom hemvården hur 

äldre personer med insatser som rör mat och måltider upplever sin delaktighet och sin 

möjlighet att påverka maten, måltiden och måltidsmiljön. De kan skapa sig en uppfattning om 

möjliga områden som kan utvecklas för att öka delaktigheten och självbestämmandet utifrån 

de äldres situation. En större möjlighet att påverka sin egen mat och måltid genom att till 

exempel följa med och handla, möjlighet att välja att laga mat och äta tillsammans med andra 

och att påverka när och var måltiden intas trots nedsatt funktion skulle kunna ge positiva 

effekter på nutritionsstatus och välmående, samt hur viktigt samarbetet och ett personcentrerat 

synsätt i teamet är för att uppmärksamma och åtgärda nutritionsproblem.  

Slutsats 

Att ha insatser som rör mat och måltider innebar olika möjligheter att påverka och vara 

delaktiga i det som rör maten, måltiden och måltidsmiljön för de som deltog i studien. Att 

välja maträtt utifrån en matsedel sågs som ett val inom givna begränsningar. Listan som 

maten beställdes utifrån var svår att fylla i självständigt och skulle kunna förbättras i sin 

utformning.  
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Bilaga 1 Informationsbrev.  

Förfrågan om medverkan i studie. 

Mitt namn är Anna Janegren och jag är legitimerad sjuksköterska. Jag 

studerar för att bli specialistsjuksköterska inom vård av äldre och skriver 

nu en uppsats i ämnet ”Äldres upplevelse av självbestämmande när det 

gäller måltider och mat.” 

Du kontaktas eftersom du har hälso- och sjukvård i hemmet och därför tillhör den 

grupp som jag vill undersöka närmre. Efter kontakt med chefen för hemtjänsten 

har jag tagit del av dina kontaktuppgifter för att kunna nå dig. 

Jag skulle vilja intervjua dig om dina upplevelser av mat och måltid. Du behöver 

inte förbereda dig på något sätt för att delta. Intervjun går ut på att du svarar på 

frågor som till exempel hur din dag ser ut utifrån dina måltider, dina upplevelser 

av en trivsam måltid och vad du tycker och känner angående mat och måltider. 

Intervjun kommer ta ca 1 timme och 30 min.  

Deltagande är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att 

ange särskild förklaring. Du kan kontakta mig eller mina handledare via telefon 

eller e-mail om du skulle ångra ditt deltagande. Detta kommer inte påverka din 

vård och omsorg på något sätt.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt; det vill säga att ingen 

kommer kunna se vem du är utifrån mina resultat. Dina svar kommer att behandlas 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla intervjusvar kommer att analyseras 

tillsammans och redovisas med korta citat. Ingen enskild deltagare kommer att 

kännas igen. Dina uppgifter och svar kommer att raderas efter att uppsatsen blivit 

godkänd. Godkänd uppsats kommer att publiceras i en databas för uppsatser på 

internet och på kommunens hemsida. Vill du ta del av uppsatsen går det bra att 

kontakta mig. 

Jag kommer kontakta dig inom några dagar via telefon för att höra om du är 

intresserad av att delta. Vi kommer då överens om var och när det passar bäst att 

ses för intervjun. 

Kontaktuppgifter:  

Anna Janegren(specialiststuderade): annajanegren@gmail.com, 070-848 6538 

Eva Carlsson (handledare): eva.carlsson2@regionorebrolan.se, 0581-85 450 

Kjerstin Larsson (handledare): kjerstin.larsson@regionorebrolan.se, 

070-6526362 

mailto:annajanegren@gmail.com
mailto:eva.carlsson2@regionorebrolan.se
mailto:kjerstin.larsson@regionorebrolan.se
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Bilaga 2. Frågeguide 

Frågeguide 

Bakgrund 

● Ålder 

● Kvinna/ Man 

● Vilken roll har mat spelat i ditt liv skulle du säga? 

● Vilken insats gällande mat eller måltider får du hjälp av hemtjänsten med? (ex. 

matlåda, inköp, matlagning, förberedelser.) 

● Hur länge har du haft insatser rör mat eller måltider? 

● Hur tycker du att det fungerar? 

Upplevelse av mat och måltid 

● Hur ser din dag ut från det du vaknar till du går och lägger dig om du utgår från det du 

äter? 

● Hur skulle du beskriva en trevlig måltid? 

● Vilket är ditt helhetsintryck av senaste tillagade lunch eller middag du åt? (t.ex. såg 

aptitligt ut, luktade gott...) 

● Beskriv hur du upplever att den lagade maten oftast smakar. 

● Beskriv hur du upplever att den lagade maten oftast ser ut.  

● Beskriv en bra måltidsmiljö, det vill säga där man sitter och äter. 

● Är det något som du tycker är viktigt när det gäller din måltidsmiljö? 

● Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller din måltidsmiljö? (T.ex. hur 

bordet är dukat eller hur det ser ut i köket/ rummet du äter i vid måltiden) 

Delaktighet 

● Hur planerar du din frukost?  

● Hur planerar du din lunch? 

● Hur planerar du din middag? 

● Hur planerar du dina mellanmål? 

● Upplever du att det är du som bestämmer när det gäller din måltid? 

● Hur deltar du i förberedelser och efterarbete vid måltiden? (exempelvis tillagning av 

mat hemma, förberedelser av tillbehör, planering av inköpslistor, duka, diska…)  

● Finns det något som hindrar dig från att vara delaktig? 
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● Finns det något du skulle vilja göra för att känna dig mer delaktig i förberedelser eller 

efter måltiden, i så fall vad?  

● Om du tänker dig en vanlig dag, hur skulle den bästa möjliga måltiden se ut då? 

● Om du fick önska, hur skulle det vara när du äter mat när det är helg eller något 

festligt tillfälle?  

● Hur gör du för att påverka vilken mat som serveras? (Matlådans innehåll eller hur 

maten förbereds)  

● Hur går du till väga när du är sugen på något speciellt? 

● Vad är hälsosam mat för äldre tänker du? 

● Har du ändrat dina kostvanor av hälsoskäl på äldre dar? 

● Är det något mer du vill tillägga angående mat och måltider och din delaktighet? 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär 

 

 

 

Jag har blivit tillfrågad att delta i en intervjustudie angående ”Äldres upplevelse 

av självbestämmande när det gäller måltider och mat.” 

Jag har fått information om hur studien ska gå till både genom skrift och genom 

muntlig information.  

Jag har förstått att jag när som helst och utan att det påverkar min vård och 

omsorg kan avbryta intervjun eller meddela att jag inte vill delta.  

Jag har fått möjlighet att ställa frågor som rör studien och fått svar på dessa.  

 

Jag……………………………. ………..samtycker till  att delta i studien. 

 

Signatur…………………………………………….. 

 

Ort och datum………………………………………. 


