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Förord

Att skriva förordet till sin avhandling känns egentligen mer som ”slutord”
och på sätt och vis är det väl just avslutningen på arbetet som förordet till en
avhandling symboliserar. När man som jag nu har, kommit till slutet av ett
arbete, så finns det alltid en rad personer och instanser att tacka för hjälp och
stöd under den arbetsprocess som präglat tillvaron i flera år. Mitt tack går i
första hand till min handledare Christina Fjellström, för att du i ett tidigt
skede stödde mig i min ambition att påbörja en forskarutbildning och för din
entusiasm och ditt stöd i det arbete jag utfört. Tack också till min
bihandledare, Jan Trost, för dina goda råd.
Ett stort kollektivt tack sänder jag till alla vänner och kollegor på
institutionen för hushållsvetenskap, både ni som hunnit sluta, ni som kommit
till och ni som funnits där hela tiden. Alldeles speciellt vill jag tacka gruppen
av doktorandkollegor för att ni som grupp ”funnits till”, Lillemor
Abrahamson för tillkomsten av den doktorandtjänst jag haft och Ingela
Marklinder för läshjälp i slutskedet. Hanna Sepp vill jag också ge ett extra
tack, då ditt sällskap har inneburit att doktorandtiden inte bara bestått av
arbete utan lite ”roligheter” också, dessutom har du varit läshjälp.
Andra jag känner en stor tacksamhet för genom deras insatser i mitt
avhandlingsarbete är de ”utanför institutionen” som läst mitt arbete och
kommit med kloka synpunkter. Marta Szebehely för det omfattande arbete
du lade ner på att läsa, kommentera och ge goda råd, både skriftligt och
muntligt. Åke Bruce, Birgitta Sidenvall och Karin Hjälmeskog för
genomläsning och synpunkter under arbetets gång och Sören Jansson för
genomläsning och ”råd på vägen” i slutskedet av skrivarbetet. Tack också till
Monika och Chris Pearson för den engelska översättningen av
sammanfattningen, som ni åtog er ”mitt i sommar och semestertider”.
Jag har haft förmånen att inneha en doktorandtjänst under min forskarutbildning, men en del av tiden har finansierats av Stockholms stad och det
är både jag och institutionen tacksamma för. Jag har också haft förmånen att
erhålla stipendier från olika instanser som möjliggjort litteraturinköp och
konferenser i Göteborg, Delfi, Tylösand, Reykjavik och Mariehamn, samt
forskarutbildningskurser i Göteborg och Porto. Ett stort tack för detta sänder
jag till Uppsala Hushållsskolas fond, Stiftelsen Uppsala Hemsysterskola,
Svensk Livsmedelteknisk förening, Socialvetenskapliga forskningsrådet och
Forskningsrådsnämnden.
1

Ett tack, som egentligen inte kan bli stort nog, sänder jag till alla er jag kom i
kontakt med i samband med mitt fältarbete på fyra olika servicehus i
Stockholms stad, jag tänker fortfarande på många av er. Utan er hade det
givetvis inte blivit någon avhandling överhuvudtaget (i alla fall inte just
denna).
Vänner hör till livets västentligheter, både i yrkesliv och i privatliv. Till er
riktar jag också ett kollektivt tack för det innehåll ni gett mitt sociala liv de
här åren. Familj betyder alltid ett stöd, ibland direkt relaterat till
avhandlingsarbetet men främst som ett stöd och ett innehåll i livet. Tack
allihop och speciellt tack till pappa som både korrekturläst manus och bistått
med praktiska saker som inte jag hunnit med. Tack också både mamma och
pappa för att ni målat staket, strukit tvätt, plockat vinbär och mycket annat.
Tacksam är jag också mot min svåger Key och min syster Catrin som bistått
med datorhjälp och annat.
Tacksamheten mot Jon och Per är gränslös, det räcker så bra att ni finns,
men ni har dessutom alltid uppmuntrat mig i mitt arbete. Therese, tack för
alla gånger du under det sista året ringt och sagt ”jag lagar middag i kväll”.
Ulf och Irma, tack för att ni finns att gulla med, leka med och skratta med.
Och tack Lasse för stöd, uppmuntran och för att du en gång kom med idén
att jag skulle disputera.

Uppsala augusti 2002

Ylva Mattsson Sydner
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1. Inledning

Detta är en studie om mat och om hur mat och måltider hanteras och
förmedlas till de gamla som har sitt kosthåll, helt eller delvis, ordnat inom
ramen för sitt omsorgsboende inom äldreomsorgen. Det är vardagslivet kring
tillagning och servering av mat som studien fokuseras mot, och
koncentrationen riktas mot vad de äldre får ta del av ifråga om mat och
måltidssituationer. Genom att den offentliga omsorgsverksamhetens
vardagsliv i stor utsträckning är ett resultat av yttre villkor, strävar jag efter
att placera studien i en samhällig kontext. Med andra ord är det både de
värderingar och faktiska handlanden som kan skönjas inom äldreomsorgens
struktur som är av intresse, jämsides med de värderingar och beteenden som
kommer till uttryck i de dagliga verksamheterna. Min genomgång av detta
arbete börjar, i detta första kapitel, med att förmedla en bild av matens
mening, d.v.s. matens och måltidens komplexa betydelse för människor.
Därefter redogör jag för studiens syfte, vad jag fokuserar mot och
avhandlingens avgränsningar och disposition. En del av detta kapitel
behandlar också studiens utgångspunkter, för att i möjligaste mån redogöra
för min egen bakgrund och förförståelse, men också för studiens tillkomst.

Meningen med mat
I människors vardagsliv är maten ett ständigt närvarande och meningsfullt
fenomen, såväl av biologisk nödvändighet som av sociokulturell betydelse.
Matens innebörd som näringsintag är uppenbar och brist på mat eller en
inadekvat diet får fysiologiska konsekvenser, som kan medföra sviktande
hälsa och sjukdom, men också en för tidig död. Nödvändigheten av mat är
därmed bunden till människan i egenskap av biologisk varelse och blir därför
en fråga om näringsämnen och dessas omsättning och funktion i
människokroppen. Mat, och de måltider den konsumeras i form av, har
också i stor utsträckning andra funktioner, d.v.s. de är bundna till människors
sociokulturella liv. Kulturantropologen Douglas betraktar exempelvis maten
som en del av vardagslivets ritualer. Hon anser att organiserandet av
måltider och ritualerna kring människors ätande är ett sätt att kommunicera
och överföra social information (Douglas, 1970). I ett annat sammanhang
har hon lyft fram att varje dags måltider har ett bestämt mönster, liksom att
ett mönster existerar i relation till veckodagarnas olika måltider samt i
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förhållande till årets helgdagar och livscykelns högtider (Douglas 1997
(1972). En likartad hållning har Fjellström et al (2001 s.198) när de
framhåller att människan genom att vara en social varelse strukturerar sin
mathållning i form av måltider flera gånger per dag, året om under sin
livstid. Kring detta strukturerade ätande i form av måltider utvecklar
människor normer, rutiner och vanor som är knutna till den kultur och det
samhälle de lever i, liksom till varje individs egen identitet. Mat är som
fenomen, enligt Ľorange Fürst (1995 s.12), i sin grund tvetydigt, då maten
samtidigt är både substans och symbol. Med detta menar hon att mat förutom
sina näringsmässiga egenskaper har en vidsträckt symbolisk betydelse, som
startar med den sociala kontakt som finns mellan den ammande modern och
barnet.
Mat konsumeras i form av en måltid och Simmel (1993 (1910) beskrev
måltiden som en sammansmältning av primitiva och fysiologiska behov, av
vätska och föda, med sociala behov, av trevlig samvaro och vänskap. Han
framhöll att måltider upprätthåller en tidsmässig regelbundenhet, hierarkier
och en estetisk stilisering genom socialiseringen av måltiden. Vidare att
grupper med begränsade socioekonomiska resurser i stor utsträckning
betraktar måltiden som ett sätt att bli mätt. Simmel framhåller att maten, i
denna kontext, främst blir ett material, d.v.s. det som Ľorange Fürst
benämner substans (1995). I en annan kontext, d.v.s. bland grupper med god
socioekonomisk standard, prioriteras måltidens samvaro varvid en mängd
normer i förhållande till måltiden brukas. Matens symboliska uttryck, som
hur kniv och gaffel ska hållas och vilka samtalsämnen som är möjliga, blir
till betydelsefulla normer hos de mer välbärgade eller i vissa sociala miljöer.
Ekström kallar dessa symboliska betydelser som markerar klasskillnader för
”åtskillnadsmarkörer” (Ekström 1990 s.44). Att det existerar en skillnad i
hur människor från olika socioekonomiska klasser förhåller sig till maten
och måltiderna har även Liukko (1996) funnit i sin studie om hur olika
individers uppfattningar om mat, måltider och kropp, var påverkat och
format av deras socialisationsprocess. Simmel ansåg också att i desto större
utsträckning en måltid innehåller symboliska värden, desto högre estetiskt
värde har den. Han framhöll dock att måltider som konsumeras med okända
människor, exempelvis när ett matsalsbord delas på ett pensionat, blir till en
materiell måltid. Att mat och måltider betyder olika saker och olika mycket
för människor ser även Ľorange Fürst (1997 s.23) som ett påtagligt resultat
av sin forskning. En del människor prioriterar hälsan, andra njutningen och
somliga är enbart intresserade av att bli mätta med minsta möjliga praktiska
besvär.
Denna matens förening av biologisk nödvändighet och social betydelse
beskriver Fieldhouse (1996 s.1) som ett biokulturellt perspektiv på nutrition.
Han framhåller att biologiska konsekvenser av kostintaget är uppenbara,
men att det också är uppenbart att geografiska, sociala, psykiska, religiösa,
ekonomiska och politiska faktorer har en avgörande betydelse för
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människors kosthåll. Denna vidsträckta betydelse som mat har för människor
framhäver även Counihan & van Esterik (1997 s.1) när de skriver ”Food
touches everything”. De anser vidare att mat är livet och att livet kan
studeras och förstås genom studier av mat och måltider. Exempelvis kan
politiska strategier, sociala skillnader och genus studeras i förhållande till
mat. Detta faktum, att maten har en vidsträckt mening och att den kan
studeras ur olika perspektiv, framkommer också i det att forskningsfrågor
om mat existerar inom flera vetenskapliga discipliner. Inom medicinens
område blir mat nutrition och inom antropologin studeras mat i förhållande
till kulturyttringar som ritualer och tabun. Lupton (1996 s.7) för ett
resonemang kring detta och skriver att ”matens inträde i magen” betraktas på
skilda vis av olika discipliner. Hon framför att människors kosthåll har ett
ursprung i biologiska behov och tillgång på föda, men att utvecklingen
präglats av kulturella sedvänjor. Alla samhällen har, i förhållande till mat
och måltider, format en symbolisk mening, något som etnologer beskriver
som matens meningsbärande funktioner. Hur forskningen kring mat och
måltider som ett kulturellt fenomen växt fram och formats till innehåll och
karaktär har Bringéus (2000) sammanställt. Han belyser hur forskningen
kring detta fenomen involverar flera discipliner och olika perspektiv, som
tradition, symbol och kommunikation, på mat och måltider.
Människor har under alla tider konstruerat meningsbärande funktioner i
förhållande till mat, exempelvis inom en geografisk kultur, en samhällsgrupp
eller en familj. Konstruktionen innehåller vad som betraktas som mat, hur
mat ska tillredas och serveras och måltider genomföras (Douglas 1997
(1972), Elias 1989). De meningsbärande funktionerna kring fenomenet mat
inkluderar förutom detta ”hur det ska vara” en dikotomi, ett ”hur det inte ska
vara”, där mat förknippas med tabun och ”ett ociviliserat beteende”. Den
mening mat har för människor är inte på något vis konstant, tvärtom, vårt
kosthåll har alltid utsatts för förändringar, både önskvärda och icke
önskvärda. Där det önskvärda kan representeras av ”nya” matkulturer
människor upptäcker under sina resor och det icke önskvärda av missväxt
och svält.
Elias (1989) har behandlat människors bordsskick och den självkontroll
som människor lär sig när de anammar bestämda normer och har ur detta
utvecklat sin civilisationsteori. Även Visser (1993) och Romagnoli (1999
s.329) beskriver och analyserar hur de komplexa koder som styr vårt
bordskick har utvecklats genom sekel, från generation till generation,
vartefter det anpassat sig till förändringarna i människors levnadsvanor.
Detta att mat har en betydligt vidare mening än att vara ett näringsintag
framhålls också av Jansson (1991 s.32). Han skriver att matens och
måltidens vida innebörd är fast förenad med individens grundläggande
värderingar, vid sidan av individens sociala och ekonomiska villkor.
Samtidigt lyfter han också fram att måltidens innebörd för individen är
föränderlig över tid och att förändring sker i takt med den allmänna
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samhällsomvandlingen. I detta sammanhang vill jag framhålla att denna
förändring i takt med tiden inte bara innebär att enskilda individer förändrar
sina matvanor under livsloppet1. Förändringar över tid skapar också
skillnader mellan generationers matvanor, både ifråga om maten som sådan,
liksom hur måltiden som helhet formas. Även Ward (1997 s.74) framhåller
att skillnaden mellan olika åldersgruppers matvanor inte enbart är en fråga
om olikheter mellan generationer. Han anser att människors matvanor
förändras under livsloppet och att människor har ett kosthåll i unga år och ett
annat senare i livet. Det finns dock förändringar under 1900-talets senare del
som innebär att det uppstått stora generationsskillnader som inte kan
relateras till generationernas olika stadier i livsloppet. Fischler (1980) anser
att det uppstått en ”gastroanomy” i det västerländska samhället, genom att
måltiderna i allt mindre utsträckning är strukturerade och i allt större
utsträckning består av individuellt småätande. Det jag vill framhålla är att
människors kosthåll visserligen förändras över livet, men att förändringarna
ändå, med stor förmodan, är mer betydande mellan generationer än hos
enskilda individer under ett livslopp. Därigenom kan betydande skillnader i
människors kosthåll existera mellan de som planerar och utför
omsorgsarbetet och de som får omsorg inom äldreomsorgen.

Nödvändighet och lyx
De senaste femtio åren har människors kosthåll inom västvärlden förändrats
dramatiskt, genom att det finns en jämn tillgång på mat och ett mycket
varierat utbud, i jämförelse med tidigare perioder. Mead (1997) beskriver
denna förändring som ”the changing significance of food”. Hon framhåller
absurditeten i att den ena halvan av världen svälter samtidigt som den andra
konsumerar mer än de mår bra av. Vidare att det faktum att mat har börjat
produceras som en kommersiell och näringsfattig produkt kopplad till
njutning framstår som en absurditet i förhållande till fattigdom och hunger.
Bourdieu (1986) för också ett resonemang om mat i förhållande till
människors förutsättningar och möjligheter. Han betraktar de grundläggande
skillnader som finns i människors matvanor som en motsättning mellan
lyxens/frihetens smak och nödvändighetens smak. Vidare att själva idén om
smak är ett ”borgerligt påfund” associerad till en idé om frihet och
valmöjligheter.
Liknande tankegångar för Mennell (1986 (1985) fram när han
sammanbinder den framväxande borgerliga kulturen med ett ökat ätande på
restauranger för njutning och nöjes skull. Han anser att detta fenomen
1

Livslopp, eller livsloppsperspektiv, är ett begrepp som används inom den gerontologiska
forskningen och begreppet används på olika vis och har olika betydelser (Tornstam 2001
s.188 (1978). Även den parlamentariska äldreberedningen använder begreppet i sitt arbete och
framhåller att livsloppsperspektivet bör erhålla en större betydelse i förhållande till det arbete
som bedrivs inom äldrepolitiken (Parlamentariska äldreberedningen 2002).
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startade efter den franska revolutionen, då aristokratins kockar öppnade
restauranger för allmänheten. På dessa restauranger kunde välbärgade
samhällsmedborgare få tillgång till en mat som tidigare bara aristokratin
kunnat njuta av. Denna förskjutning av gastronomin från slott till öppna
restauranger benämner han som en ”demokratisering av lyx”.
En form av demokratisering av lyx och en ökad betydelse för andra
aspekter än ”nödvändighetsätandet” för också Barthes (1997 (1961) i sitt
resonemang kring smak, utifrån det västerländska samhällets kontext under
tidigt 1960-tal. Han definierar smak som en kommunikativ sida av mat och
anser att den har fått en ökad betydelse jämfört med den tolkning av matens
innebörd som ekonomer och näringsforskare står för. Vidare att denna
förändring av matens innebörd delvis kan tillskrivas reklamen för mat ur
olika aspekter som exponeras i samhället. Lupton (1996) diskuterar
människors förhållande till mat och konsumtionen av mat utifrån 1990-talets
västerländska samhälle. Enligt Lupton har maten fått en ny betydelse, som i
större utsträckning är relaterad till individen och dennes känslor. Mat
innefattar för människor i allt större utsträckning direkta relationer till kropp,
självkontroll, hälsa, risk och social identitet. Med andra ord, mat är ett
mångfacetterat och komplicerat fenomen som får och har olika betydelse
inom olika samhälliga kontexter, liksom att varje enskild individs kosthåll är
en smältdegel av yttre och inre villkor. Med kosthåll menar jag att mat skall
ses i ett holistiskt perspektiv, det vill säga ett kosthåll inkluderar människors
yttre villkor och egna val, samt innefattar en aktiv handling före konsumtion.
Den aktiva handlingen, d.v.s. att maten tillagas och kommer på bordet
innan den kan konsumeras poängterar Ekström (1990 s.15) när hon när hon
skriver ”Mat innebär arbete”. I sin studie om det enskilda hushållets
produktion av mat och hela den process som detta innefattar använder hon
sig av begreppet kosthåll. Hon anser att begreppet sammanfattar allt som har
med matens hemproduktion att göra. Både Ekström och DeVault (1991) har
visat hur kvinnan i familjer sköter arbetet kring planering, inköp och
tillagning av måltider. I DeVaults analys och tolkning av de kvinnorna utför
i skötseln av familjens matförsörjning framkommer att kvinnorna genom sitt
arbete ger familjen dess sociala konstruktion, de producerar familjen. Vidare
att kvinnorna tar detta arbete för givet och att det ständigt utförs med hänsyn
till mannens preferenser. Både DeValt och Ekström har studerat hushållet,
eller familjen, som en social organisation i förhållande till hur maten
produceras, förmedlas och konsumeras inom en avgränsad grupp.
Såsom matens meningsbärande funktioner och de processer som kan
kopplas till dessa fenomen studeras inom det enskilda hushållets sociala
organisation, anser jag vara överförbart till storhushållens2 roll som social
2

Enligt Sundström (2001 s.127) definieras storhushåll: ”Med storhushåll avses en anläggning
där livsmedelslagens hanteringsbestämmelser är tillämpliga och som skall tillgodose ätandet
utanför hemmet (definierat som enskilt hushåll) eller annorlunda uttryckt: allt organiserat
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organisation och förmedlare av mat. Storhushållen inom offentlig sektor
ordnar helt eller delvis kosthållet åt de människor som befinner sig inom
verksamheter som skola, barn- och äldreomsorg. Inom verksamheter som
dessa betraktas dock maten, dess produktion och konsumtion, som en form
av sekundär verksamhet som tillkommit p.g.a. matens nödvändighet för
människor. Det vill säga där människor befinner sig under hela eller stora
delar av dygnet måste det finnas någon form av matförsörjning i anslutning
till kärnverksamheten. Edwards (2000 s.226ff) definierar denna form av
ätande utanför hemmet som ”eating out through necessity”. Han anser att
den konsumtion av mat, som sker inom exempelvis vård och omsorg av
äldre, baseras på ett tillhandahållande av näring och en
bränslepåfyllningsprocess som individen kanske skulle välja bort om den
hade den valmöjligheten.
Mat utanför hemmet kan, enligt Beardsworth & Keil (1997 s.105ff) dels
förknippad med en nöjeskonsumtion, dels sammankopplas med ett fenomen
som uppkommit av nödvändighet. Deras analys behandlar främst
restaurangnäringens framväxt och kommersialisering, liksom den
symboliska signifikansen som uppstår mellan olika typer av restauranger. I
deras analys står nödvändighetens mat i en personalrestaurang i skarp
kontrast till en förväntad gastronomisk upplevelse i den fina restaurangen.
Vad Beardsworth & Keil dock inte uppmärksammade i sin analys var att de
som äter nödvändighetens mat i en personalrestaurang inte har hela sitt
kosthåll förlagt dit. De uppmärksammade inte heller att de som äter sin mat
inom denna miljö har betydande valmöjligheter, såtillvida att de kan avstå
från personalrestaurangens mat och ersätta den med medhavd mat eller
besöka en annan restaurang. Inom äldreomsorgen är det däremot så att
många äldre har hela eller stora delar av sitt kosthåll uppbundet till en
måltidsverksamhet med ett bestämt utbud. Menell et al (1992 s.113)
beskriver begränsningarna för dem som har sin mathållning ordnad på någon
form av institution som multifaktoriella. Författarna framhåller att vad som
konsumeras, med vem och när hamnar utanför den egna kontrollen för dem
som av någon anledning befinner sig på en institution. De människorna har
därmed, i förhållande till sitt kosthåll, fler begränsande yttre villkor och
därmed en större begränsning i sina egna respektive val.

När andra bestämmer
För äldre människor kan åldrandet och vad åldrandet medför, ifråga om
försämrad rörelseförmåga, synsvaghet, försämrat allmäntillstånd och
liknande, resultera i en förändring av och begränsning i vardagslivet. Hockey
& James (1993) för ett resonemang kring hur äldre människor
ätande utanför hemmet.” Storhushåll finns både i offentlig och privat sektor och kan variera
avsevärt i fråga om storlek, utrustning och matsedel.
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marginaliseras, både reellt och symboliskt, i den västerländska kulturen. De
anser att beroendeställningen är en social konstruktion och att skröpliga3 och
sjuka äldre marginaliseras genom att de har en mycket begränsad möjlighet
att delta i vardagslivets interaktion med samhället och andra människor.
Cornwell (1996) framhåller att den grupp människor som bor på någon form
av institution till stora delar är en ignorerad grupp konsumenter, trots att
valmöjligheter av olika slag ökat de senaste åren.
Behovet av omsorg inkluderar för många av äldreomsorgstagarna stöd
och hjälp ifråga om mat, något som också kan innebära inskränkningar i
deras valmöjligheter och därmed förändringar i deras kosthåll. Även om
yttre villkor, som tillgång på mat och ekonomiska möjligheter, alltid
påverkat människors kosthåll och delvis alltid begränsat valmöjligheterna,
uppkommer med stor sannolikhet betydligt kraftigare begränsningar ifråga
om individens eget bestämmande för den som får sin matförsörjning ordnad
inom äldreomsorgens ram. Den måltidsverksamhet som organiseras inom
denna ram för att ordna matförsörjningen för de äldre, blir en form av social
organisation och kommer som sådan att bestå både av en formell struktur
och av mänskliga möten. Denna struktur, liksom innehållet i de mänskliga
mötena, formas och omformas förmodligen av de människor som befinner
sig inom verksamheten eller har en nära relation till den. Men hur
människorna där, som beslutsfattare och olika personalgrupper, tänker och
agerar och hur deras normer, värderingar och beteende inverkar på de äldres
kosthåll är oklart och ännu i liten utsträckning studerat. Trots att äldre med
någon form av omsorgsboende är uppmärksammade som en riskgrupp, i
förhållande till ett otillräckligt näringsintag, är den sociala organisationen,
som fungerar som en form av yttre villkor för de äldres kosthåll, tämligen
outforskad. Det finns med andra ord en begränsad kännedom om vilka
normer, värderingar och beteenden som formar de äldres kosthåll inom
äldreomsorgens särskilda boenden.
Den struktur kring hur matförsörjningen ordnas inom äldreomsorgen
skulle med andra ord kunna betraktas som en sociokulturell organisation
ifråga om hur den formats av människor, i deras interaktion med varandra
och det omgivande samhället. De äldres kosthåll utgör då, i det konkreta
ordnandet av mat och måltider samt under konsumtionen av dessa, inte
isolerade företeelser, utan kan i stor utsträckning vara utryck för en
gemensam kultur.
3

Skröpliga äldre är ett begrepp som används allt mer och ”frailty” är ett begrepp inom den
vida äldreforskningen. Vad som skiljer skröplighet från funktionshinder och sjukdom, samt
hur skröplighet definieras och relateras till kliniska och sociala faktorer har Gillick (2001)
diskuterat mer övergripande kring. Även Chin A Paw (1999) har i sin avhandling satt upp
kriterier för hur skröpliga äldre kan identifieras och Fried et al (2001) har i en studie försökt
kartlägga vilka kriterier som utgör skröplighet och utifrån detta skapa en standardiserad
definition.
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Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet är att studera hur den sociala organisation som
omgärdar äldres kosthåll inom ett omsorgsboende formar deras försörjning
av mat. Det innebär mer specifikt att studera hur mat och måltider hanteras
och förmedlas inom äldreomsorgens särskilda boende och att studera hur
matens meningsbärande funktioner kommer till uttryck inom denna kontext.
För att analysera detta behandlar jag olika frågeställningar. Vad sker inom
de olika hierarkiska nivåerna i den sociala organisationen, innefattande
människors normer, värderingar och beteenden? Hur kommer detta till
uttryck och påverkar matförsörjningsprocessen, i vad människorna gör och
vad de inte gör, och angående hur de uttalar sig i frågan? Vilken betydelse
har maten i form av substans och symboler inom äldremåltiden? Hur
samordnar sig den sociala organisationen i den dagliga processen för att
förmedla måltidens innehåll och utformning? Hur sker interaktionen mellan
människorna? Hur definieras olika situationer och hur sker förhandlingar och
hur fördelas maktresurser inom denna sociala organisation?
Jag har, precis som Ekström gjorde i förhållande till enskilda hushåll,
strävat efter att fånga ”ett samlat grepp på hela processen” (Ekström 1990
s.15). Jag studerar dock inte denna process uppdelad i specifika delmoment,
som t.ex. arbetsdelning, måltidsmönster och matlagningsmetoder, likt
Ekström, utan har en mer övergripande allmän hållning till processen och
bakomliggande struktur. Fokus riktas mot hur värderingar och beteenden hos
människor inblandade i måltidsverksamheten styrde matens tillkomst,
måltidens utformning och hur de äldre upplevde sitt kosthåll. Den centrala
frågan var med andra ord vad de äldre erbjöds och erhöll i sitt kosthåll, både
angående vad de äldre själva sa och gjorde, som hur den sociala
organisationen kring deras kosthåll uttryckte sig i tal och agerande. Avsikten
var att studera vilket kosthåll de som bor inom äldreomsorgens särskilda
boendeformer erbjuds och hur detta erbjudande var påverkat av den sociala
organisationen. En omsorg som enligt uttalade politiska mål ska inrymma
möjligheter, även för äldre med stora behov av vård och omsorg, att ha en
god livskvalitet som inbegriper självbestämmande, trygghet och integritet
(Regeringens proposition 1997/98:113).
Måltidsverksamheten är en del av omsorgens vardagsliv, både för dem
som har sitt boende där och för dem som är verksamma där. Ordnandet och
organisationen av mathållningen, jämte de värderingar och beteenden som
präglar dessa processer i vardagstillvaron, kan beskrivas som en korsväg
mellan olika aspekter. I korsvägen samsas bl.a. nutritionella, sociala och
kulturella faktorer med de ekonomiska ramar som omgärdar verksamheten.
Det är med andra ord processen, och vad den inbegriper respektive utesluter
av matens meningsbärande funktioner, vid ordnandet av de gamlas
matförsörjning som skall studeras, analyseras och tolkas.
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Avgränsningar
Jag har studerat hur människor i en bestämd kultur, under en begränsad tidsperiod har förhållit sig till fenomenet mat och måltider inom särskilda
boenden, med metoderna kvalitativa intervjuer och deltagande observation.
Det är med andra ord inga universella lagar för mänskligt beteende och
förhållningssätt i förhållande till måltider som kan bli resultatet av studien,
utan istället vilka värderingar och beteenden som har formats att råda just då
hos dem jag studerat. Trots detta kan resultatets giltighet diskuteras i relation
till dess rimlighet och jämföras med andra studier inom liknande kontexter.
4
Studien är begränsad till fyra komplexa anläggningar med olika särskilda
boendeformer, belägna i två olika stadsdelar i Stockholm stad och
datainsamlingen pågick från maj 1998 till april 1999. Jag har också gjort en
rad avgränsningar ifråga om exempelvis vilka boendeformer som studerats,
vilka personer jag intervjuat och under vilken tid på dygnet jag utfört mitt
fältarbete. Denna form av avgränsningar redogör jag mer utförligt för i
metodkapitlet. En annan betydande avgränsning är att jag helt uteslutit
kosthållet hos dem, som av olika orsaker matvägrat, hade en grav demens
eller hos dem som befann sig i livets slutskede. De speciella svårigheter som
då uppstår och de etiska konflikter som omsorgspersonalen ställs inför är
5
dock ett stort och betydelsefullt område för forskning .
Trots att jag avser att ta ”ett samlat grepp på hela processen” har jag
givetvis inte förmått fånga allt inom detta komplexa fenomen, varken ifråga
om vad det faktiskt innehåller eller angående vilka olika grupper som berörs
av äldreomsorgens måltidsverksamhet. Helt utanför det jag studerat finns
6
kommunala tjänstemän som biståndbedömare och de tjänstemän som är
involverade i upphandlingsavtal. Andra grupper som uteslutits i mitt arbete
är äldre med hemtjänst som bor kvar i sina egna hem och de som bor inom
gruppboenden, som är en nyare form av särskilt boende. Dessutom finns det
med stor förmodan äldre människor med behov av hjälp med sitt kosthåll
som är helt okända, både för mig och för samhället.
Genom att studien bara inkluderat de som involverades i
matförsörjningens struktur, d.v.s. de som helt eller delvis hade sin mat
ordnad inom äldreomsorgens ram, vill jag uppmärksamma att det fanns en
4

I en kartläggning av den svenska äldreomsorgen, genomförd av Socialstyrelsen (Engström
2001), används termen komplexa anläggningar för de verksamheter som inrymmer flera
särskilda boendeformer inom en byggnad. Exempelvis kan det i samma byggnad för
äldreboende finnas enheter för sjukhem, gruppboenden och servicehuslägenheter.
5
Jag anser att detta område är så betydande och omfattande i sig att det inte kan inkluderas i
denna studie. Däremot är det definitivt en del av den vardag som finns bland dem som verkar
och bor inom de särskilda boendeformerna och jag hänvisar den intresserade till exempelvis
Nordberg & Hirschfeld (1987) och Åkerlund (1990).
6
Biståndsbedömare/biståndshandläggare handlägger ärenden inom kommunal verksamhet
enligt bl.a. socialtjänstlagen. Detta innefattar utredningar, beslut, uppföljning och utvärdering
kring äldre kommuninvånares behov av vård och omsorg. Utbildning som fordras är social
omsorgslinje, vårdhögskola eller socialhögskola.
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stor grupp gamla som är osynliga i denna studie. Av dem som bodde inom
de komplexa anläggningar jag studerade fanns många gamla som inte tog del
av de måltider som erbjöds inom ramen för äldreomsorgens
måltidsverksamhet. Jag träffade inte den här gruppen, men under studiens
gång mötte jag flera vårdbiträden som bekymrade sig över en del av dessa
äldre.
I hissen träffar jag två vårdbiträden som arbetar på två olika enheter på
servicehuset, de frågar om jag är ny, så jag talar om vad jag gör och på vilka
enheter jag gör min studie. De tycker att det är jättebra att jag gör detta och
att det verkligen behövs. Men samtidigt så kommenterar de det faktum att jag
studerar två enheter med heldygnsomsorg respektive del-av-dagen omsorg
med att säga, ”där får dom ju mat i alla fall”.
fältanteckning hus 2

Flera av de vårdbiträden jag träffat under studiens gång har påtalat
svårigheterna kring att försöka ordna med mat för de gamla, som inte klara
detta själva längre, men som samtidigt inte vill ta del av det omsorgen kan
erbjuda. Med andra ord finns det ett antal äldre som bor på servicehus, men
som ordnar sitt kosthåll utanför den ram äldreomsorgen erbjuder. Denna
grupp kan delvis mycket väl vara den som har det mest begränsade
kosthållet ifråga om variation och innehåll. Det är dock en ren spekulation
från min sida.
Jag har enbart befunnit mig på de olika enheterna på vardagar och aldrig
efter klockan 16.00. På så vis har situationer som kan vara speciella, som
måltider vid helger och högtidsdagar, inte inkluderats i mitt material. Andra
mer specifika händelser, som att någon ber om en smörgås nattetid eller hur
kvällskaffet ordnas saknas därför också. Jag har också avgränsat min studie
till de måltider som intas gemensamt i de olika enheternas matsalar och i
restaurangerna och därmed helt uteslutit det som konsumeras i de boendes
privata sfär.
Det är med andra ord en rad avgränsningar som gjorts och dessa är
givetvis ett resultat av att studien måste begränsas ifråga om arbetsinsats och
kostnad. Det existerar också betydande etiska svårigheter om studien även
skulle ha inkluderat de äldres konsumtion i deras privata sfär. Under arbetet
med studiens uppläggning och under pågående fältarbete har jag
sammanvägt för- och nackdelar inför varje beslut av att inkludera eller
exkludera något ifråga om människor och situationer.
En annan betydande avgränsning är givetvis mitt val av teoretisk
referensram. Jag använder mig av de perspektiv, synsätt och begrepp som
finns inom symbolisk interaktionism, och valet av teori är baserat på dess
lämplighet att förstå vardagen. Denna avgränsning innebär att andra
perspektiv och teoretiska utgångspunkter som kunnat belysa materialet på ett
annat sätt, uteslutits. I en kvalitativ studie av detta slag är avgränsningarna
ifråga om vilken del av det insamlade materialet som redovisas alltid
12

betydande. De informantintervjuer jag gjort och de fältanteckningar jag har,
utgör en omfattande textmassa. Ur detta har jag under arbetets gång valt, och
därmed avgränsat, vad jag vidare analyserat, tolkat och slutligen skrivit i min
avhandling.

Utgångspunkter
Under det första kvartalet år 1997 genomförde Institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, på uppdrag av Norrmalms stadsdels7
förvaltning i Stockholm, en pilotstudie om olika mathanteringssystem inom
äldreomsorgen (Mattsson Sydner & Fjellström 1997). I studien framkom att
mathanteringssystemet i obetydlig grad avgjorde hur maten och måltiden
slutligen kom att se ut för de äldre. Istället framkom att människorna, som
var inblandade i verksamheten med sina beteenden, sina värderingar och
normer, var avgörande för hur måltidsverksamheten utformades och
utfördes. Resultatet av den studien har sedan legat till grund för planeringen
av det föreliggande mer omfattande arbetet. Utgångspunkten i denna studie
var därför att försöka följa den kedja av människor med olika befattningar
och yrkesroller som på olika vis var inblandade i måltidsverksamheten, d.v.s.
äldreomsorgens vardagsliv i relation till fenomenet mat och måltider. En
viktig grundval har varit att det finns ett särskilt behov av vård och omsorg
bland äldre, speciellt hos de allra äldsta.
Under framförallt hösten 1997 uppmärksammades den svenska äldreomsorgen i massmedia i stor omfattning. Vanligtvis var det dramatiska
historier om vanvård som gav rubrikerna och då inte minst rubriker ifråga
om svält och undernäring. Bakgrunden till massmedias rapportering var
såväl enskilda personers anmälningar och rapporteringar om händelser som
8
offentliga publikationer inom området . Uppmärksamheten i media
påverkade inte planeringen av studien eller studiens design. Däremot kan det
7

Inom storhushåll används olika typer av mathanterinsgssystem, d.v.s. metoder för att
producera, distribuera och servera maten. Mathanteringssystemen indelas vanligen i tre
huvudgrupper; varmmatsystem för direkt servering, kylmatsystem för tillagning mot kyllager
och frysmatsystem för tillagning mot fryslager. Dessa system kan i sin tur indelas i olika sätt
att hantera matens tillagning, distribution och servering. Inom storhushållen används ett
specifikt system eller en kombination av dessa.
8
Den massmediala uppmärksamheten kring äldreomsorgen var betydande under denna
period. Av stor betydelse var undersköterskan Sara Wägnerts anmälan om missförhållandena
på Polhemsgården i Solna. Konsekvenserna av hennes anmälan var att chefen för kommunens
äldreförvaltning och äldrenämndens ordförande slutade sin anställning, respektive uppdrag
med omedelbar verkan. Som en följd av detta och för att stärka äldres rättssäkerhet tillkom
den s.k. Lex Sarah i socialtjänstlagen och syftet med bestämmelsen är att var och en som är
verksam inom omsorgen om äldre och funktionshindrade är ålagda att övervaka att
omsorgstagarna lever under trygga förhållanden. När så inte är fallet åläggs de som är
verksamma inom omsorgen om äldre eller funktionshindrade att anmäla förekommande
missförhållanden till respektive socialnämnd eller annan ansvarig.
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indirekt ha påverkat vad jag valde att observera och lägga tonvikten vid
under datainsamlingsperioden. I detta sammanhang kunde jag sedermera
konstatera att de olika informanterna faktiskt påverkades, att döma av hur de
uttryckte sig under intervjuerna med mig, av att massmedia intresserade sig
för frågan strax innan studien startade. Jag betraktar det dock inte som en
felkälla i studien, utan snarare som en del av resultatet. Resonemanget kring
detta återfinns därför i resultatdelen.

Hushållsvetenskap och måltidsforskning som utgångspunkt
9

Hushållsvetenskap som forskningsdisciplin liksom dess inriktning mot
10
måltidsforskning är en ny företeelse i Sverige, även om ämnesområdet har
en hundraårig utbildningstradition. Forskningen inom detta område kan
sägas tillhöra den tillämpade forskningen, d.v.s. den forskning som Patton
(1990 s.153ff) anser äger rum i relation till olika problemområden, i motsats
till olika discipliners grundforskning. Inom det hushållsvetenskapliga
området finns en stark anknytning till nutritionsforskningen, och problem
relaterade till kost och hälsa, både i undervisningen och i forskning. Detta
innebär att forskningen inom hushållsvetenskapens område tidigare främst
skett inom den naturvetenskapliga disciplinens ram (Hjälmeskog 2000
s.127ff). Mat och måltider har huvudsakligen studerats utifrån dess
substantiella egenskaper, och symbolvärden har helt negligerats eller
förekommit perifert. Det innebär, att etablerade teoribildningar och
vedertagna begreppsanvändningar som även inkluderade matens
sociokulturella sidor, utarbetade speciellt för ämnestillhörigheten, var
begränsade när jag påbörjade min studie. I mitt avhandlingsarbete utgör dock
hushållsvetenskap den disciplin och det specifika ämneskunnande, från
vilket problemfokuseringen har utgått. Likaså har insamlingen av material
samt analysen av detta utförts med ämneskunskapen som utgångspunkt för
vad som upplevts som viktigt att beskriva, analysera och tolka.
Hur materialet studerats, vilka metoder som använts, och hur materialet
sedan analyserats, med hjälp av teoretiska utgångspunkter, är baserat på
9

De svenska hushållsvetenskapliga universitetsutbildningarna finns i Göteborg, Uppsala och
Umeå och på de tre institutionerna bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning.
Hur detta utformas och vad forskningen inriktas mot skiljer sig åt mellan institutionerna. Vid
institutionen i Uppsala beskrivs forskarutbildningsämnet som följer: ”Ämnet
hushållsvetenskap har en tvärvetenskaplig karaktär. Forskarutbildningen kan ges en inriktning
mot samhällsvetenskap, naturvetenskap eller medicinsk vetenskap. Forskning i ämnet bedrivs
internationellt. Den kan vara inriktad på boende och miljö, kost, hushållsekonomi eller textil.
Syftet med forskningen i ämnet är bl.a. att öka kunskapen om hushållens och konsumentens
villkor, attityder och beteenden samt om produktegenskaper, brukandet och dess
konsekvenser. Denna forskning är i sin teoribyggnad och metodik beroende av flera andra
ämnen, varför samarbete över ämnes- och fakultetsgränser är naturligt.” (Institutionen för
hushållsvetenskap 1999)
10
Ännu saknas en mer specifik dokumentation av måltidsforskningens innehåll, metoder och
teorier.
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andra vetenskapsdiscipliners forskningsmetoder och teoriutveckling. Att
använda specifika och väl dokumenterade metoder liksom teorier från andra
discipliner är vanligt inom nyare forskningsämnena som t.ex.
omvårdnadsforskning och folkhälsoforskning enligt Starrin & Svensson
(1994 s.6). Dessa tillämpade ämnesområden har, liksom hushållsvetenskapen, från början utvecklats från en specifik yrkeskunskap och inte
för vetenskaplig teoribildning som sådan. Användningen av andra
discipliners teorier, i existerande form eller modifierad, är också vanligt
förekommande inom vetenskaper som tidigare varit mer beskrivande, t.ex.
etnologi. Ehn & Löfgren (1996 s.37ff) beskriver etnologins utveckling som
ett ämnesområde som har gått från beskrivande folklivsforskning till
användning av teorier och teoriutveckling för att förstå människan som
kulturvarelse.
Min forskning har främst inspirerats av den omsorgsforskning som
Eliasson-Lappalainen och Szebehely bedrivit inom äldreomsorgen och
orsakerna till detta är flera. En anledning är det faktum att
undersökningsområdet utgörs av äldreomsorg. Trots att EliassonLappalainen och Szebehely inte använder maten och måltider som
studieobjekt i sin respektive forskning finns detta fenomen ofta där som
exempel inom den omsorg de beskriver och analyserar. Enligt min
uppfattning är det viktigt att anknyta nutritionsforskningen till omsorgsforskningen vid studier av mat och måltider inom äldreomsorgen. Mest
betydelsefullt, som jag ser det, är ändå omsorgsforskningens likhet med
hushållsvetenskapens område. Båda är tvärvetenskapliga och präglas av att
de är vetenskapsområden under uppbyggnad och därmed sökande i både val
av metoder, perspektiv och teorianvändning. En annan beröringspunkt
mellan omsorgsforskning och hushållsvetenskap är kvinnor och kvinnors
arbete. Båda ämnesområdena associeras med vad som traditionellt betraktas
som ett kvinnligt ansvarsområde, både i hemmet, i det utflyttade hemarbetet
och inom den vetenskapliga sfären. Jag vill dessutom hävda att
omsorgsfunktionerna är en del av hushållsarbetets innehåll, precis som
hushållsarbetet är en del av omsorgens innehåll.
Mitt
hushållsvetenskapliga
ämneskunnande,
tillsammans
med
teoribildningar och begrepp från närbesläktade områden inom kultur- och
11
samhällsvetenskaperna, liksom min övriga erfarenhet har format både val
av område, vad som var viktigt att studera i sammanhanget och hur jag
12
riktade blicken . I förhållande till filosofiska och teoretiska traditioner inom

11

Jag har en tvåårig vårdlinje som gymnasieutbildning och en fil.mag. i kostvetenskap. Min
yrkeserfarenhet har jag som undersköterska, kokerska och kostekonom, samt i viss mån även
som jordbrukare.
12
Herbert Blumer (1969 s.148) använder begreppet sentizing concepts för att beskriva hur
man inom symbolisk interaktionism använder sig av olika begrepp som kulturer, institutioner
och sociala strukturer för att erhålla ett angreppssätt för att studera och analysera ett empiriskt
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vetenskapen är jag av samma mening som Patton (1990 s.89) ifråga om att
ha en pragmatisk inställning, d.v.s. att det inte existerar något tvång för
forskare att använda en bestämd kunskapsteori. Istället anser Patton att
användandet av kvalitativa metoder på ett empiriskt material är tillräckligt
för att möjliggöra en analys och tolkning av detsamma. Jag har dock valt att
analysera mitt material utifrån utvalda teoretiska referensramar och
anledningen till detta hänvisar jag till Coffey & Atkinsons (1996 s.153)
resonemang om teoriers användbarhet. De framhåller att teoretiska
traditioner, som exempelvis symbolisk interaktionism, för analysen längre än
en analys utan teoretiskt perspektiv skulle göra. De påpekar också vikten av
att koppla datainsamlingsmetoder och analyser till ett större generellt
sammanhang.
Av dessa orsaker, möjligheten till en fördjupad analys och möjligheten att
tolka materialet utifrån principiella ramar, har jag använt teoretiska
perspektiv som analysredskap. Det är dock det empiriska materialet som fått
ligga till grund för valet av de teoretiska referensramarna, inte teorierna som
format min insamling av materialet. Av vikt i detta sammanhang är också det
faktum att jag inte är representant för någon av de etablerade tanketraditioner
13
som finns, även om den etnografiska traditionen i stort överrensstämmer
med mitt tillvägagångssätt och mina teoretiska resonemang. Jag använder
dock medvetet begrepp från olika skolor och väljer de som bäst passar mitt
arbete. Min förhoppning är också att mitt arbete ska kunna bidra till en
teoriutveckling för och en fördjupad kunskap inom hushållsvetenskapen och
dess inriktning mot måltidsforskning.
Ordval och begreppsanvändning
Vilka ord och begrepp som används inom forskning och i dagliga
verksamheter varierar och vanligtvis används de utan reflektion över varför
ordet används eller vilken betydelse de kan ha för användaren eller hur det
kan uppfattas av andra. Även jag har skrivit detta arbete utan att i varje
sammanhang och uttryck klart talat om vad jag avser med mitt ordval och
min begreppsanvändning. Under denna rubrik avser jag dock att göra vissa
klargöranden. I övrigt definierar jag begrepp och ger förklaringar i den
löpande texten.
Den tvetydighet som omgärdar matens område innebär att språket kring mat
finns både inom olika vetenskapliga discipliner, som i vardagsspråket. Min
uppfattning är att det är nära nog ofrånkomligt att i viss mån använda både
material. Detta istället för att använda sig av i förväg specificerade hypoteser när ett empiriskt
material ska studeras.
13
Enligt Hammersley & Atkinson (1995 (1983) utgår den etnografiske forskaren från ett
deltagande i människors vardagsliv. Etnografen använder sig av deltagande observation, för
att delta i en eller flera grupper av människors vardag under en period för att där se, lyssna
och ställa frågor i förhållande till vad som skall studeras. Även andra metoder, som
exempelvis kvalitativa intervjuer, inkluderas ofta.
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vardagsspråket och det vetenskapliga i en studie som kommer så nära
vardagen som denna gör. Exempelvis talar jag i mer allmänna sammanhang
om mat och måltider och mer specifikt om kosthåll respektive
matförsörjning.
I förhållande till de benämningar jag använder för att beskriva
verksamheter och människor inom äldreomsorgen, finns också en viss
sammanblandning av vad som brukas inom omsorgskulturen respektive
vårdkulturen. Min avsikt är inte att förvirra läsaren, tvärtom, mina ordval
baserar sig på en önskan om att få texten så lättförstålig som möjligt. Att det
saknas accepterade och allmänt använda termer för de särskilda
boendeformernas verksamheter poängterar även Engström (2001), som anser
att detta försvårar studier av området.
Avhandlingens disposition och avsikten med kapitlens innehåll
Min avsikt när jag skrivit denna avhandling har varit att den skall komma att
läsas av människor med olika bakgrund men med intresse för detta ämnesområde. Tänkta läsare är exempelvis studenter och forskare inom hushållsvetenskap och närliggande områden och praktiskt verksamma inom området,
liksom politiker. Därför redogör jag tämligen grundligt för vissa saker som
förmodligen kan uppfattas som överflödig information för den som är insatt i
området. I första hand är det bakgrunden om välfärdsstatens utveckling och
det utflyttade hemarbetet, liksom kapitlet om teoretiska referensramar som
för vissa kan upplevas som väl grundläggande. Min uppfattning är dock att
dessa områden hittills varit tämligen dolda i den hushållsvetenskapliga
forskningen och därför väljer jag att lyfta fram dem och redogöra för dem.
För läsare med en hushållsvetenskaplig bakgrund eller annan förankring i
nutritionsforskningen kan beskrivningar av kostundersökningsmetoder eller
vad olika begrepp som malnutrition eller dysfagi betyder upplevas som
onödig, men jag anser detta väl så relevant för andra tilltänkta läsare.
Avhandlingen omfattar tio kapitel. Det första utgör en bakgrund till
studien och innehåller också utgångspunkter till varför jag valt detta område
och hur jag ser på det. Min avsikt med detta är att tydligt beskriva hur
studien kom till, men också mina ställningstaganden och vad jag valt att
fokusera emot. I detta kapitel återfinns också studiens syfte och mina
frågeställningar. I kapitel 2 finns en genomgång av tidigare forskning, både
nationell och internationell, som berör äldres kosthåll och då speciellt den
sociala organiseringen av mat för de äldre som bor på någon form av
institution. Jag har också valt att ge en relativt omfattande beskrivning av
den svenska välfärdsstaten, det utflyttade hemarbetet och äldres kosthåll i
förhållande till utveckling och förändringar, för att på så vis placera den
studie jag gjort i dess kontext. Dessa områden, som utgör en kontextuell
bakgrund till fenomenet, redovisas i kapitel 3.
I kapitel 4 beskriver jag mina teoretiska referensramar och ger också en
del exempel på hur analysredskap som dessa har använts för att studera
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sociala organisationer kring mat och måltider. Kapitel 5 är en noggrann
redogörelse för hur studien har gått tillväga, d.v.s. hur jag har använt mig av
metoderna deltagande observation och kvalitativa intervjuer. Jag redogör
också för vilka verksamheter och människor som studerats. Dessutom
beskriver jag mina olika ställningstaganden under urvalsprocessen och vid
de olika oförutsedda händelser, som uppstod under insamlingen av det
empiriska materialet. Jag för också en diskussion om metodernas relevans. I
metodkapitlet redogör jag också för analysprocessen, samt för ett etiskt
resonemang i förhållande till den forskning jag gjort.
I kapitel 6 till och med 9 återfinns det empiriska resultatet av min studie.
Kapitlen innehåller mycket av beskrivande data, som visserligen är en
renodling av den komplexa verkligheten, men ändå ett försök att ge läsaren
en bild av vad jag såg och hörde under studiens gång. En betydande del av
detta innehåll är citat från intervjuer och fältanteckningar. Intervjucitaten kan
till stor del direkt relateras till en bestämd identitet, som t.ex. ”äldre med
heldygnsomsorg hus 1”. I fråga om politiker och en del av tjänstemännen
kan dock citaten inte relateras till en bestämd identitet, utan två, tre eller fyra
personer kan finnas i den grupp av social identitet som finns bakom t.ex.
”politiker i stadsdel I”. I relation till det empiriska resultatet förs löpande ett
resonemang utifrån mina teoretiska ramar. Det två första av resultatkapitlen,
kapitel 6 och 7, behandlar i stor utsträckning vad jag sett under mina
observationer, dessutom inleds kapitel 6 med en kort redogörelse för
äldreomsorgen i Stockholms stad. I kapitel 8 behandlas vad människorna i
verksamheterna uttalar sig om i förhållande till äldres kosthåll och kapitel i 9
ställer jag vad människor säger och vad människor gör mot varandra, d.v.s.
jag diskuterar en slags dikotomi. I kapitel 10, slutligen, förs en kortare
sammanfattande diskussion av avhandlingens resultat. Jag försöker också
tolka orsakerna till varför äldreomsorgens kosthåll har det innehåll den har.
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2. Tidigare forskning om äldre och mat

I detta kapitel ges en översikt av viktig kunskap som framkommit inom
forskningen kring äldres kosthåll. Studierna som refereras är gjorda inom
olika discipliner och har utförts med olika perspektiv, metoder och teoretiska
angreppssätt. Inledningsvis behandlar kapitlet forskning om mat och
måltider mer generellt, för att därefter fokusera mot den forskning som är
specifik för äldre och mat. Jag kommer att redogöra för olika studier inom
området, och belysa vad som utforskats, hur det gjorts och vilket resultat
som framkommit. Studierna behandlar, sinsemellan, helt olika områden och
belyser olika faktorer som kan relateras till de äldres kosthåll.

Forskning om mat och måltider
Som framgår i avhandlingens inledning bedrivs forskning om mat och
måltider inom olika vetenskapliga discipliner och utifrån ett omfattande antal
perspektiv och teoretiska angreppssätt. Forskning i förhållande till den mat
som äldre människor konsumerar i form av en måltid kan därför studeras
utifrån åtskilliga infallsvinklar. Exempelvis kan maten som sådan studeras
utifrån ingående komponenters näringsinnehåll och sensoriska egenskaper,
d.v.s. med mätbara kvantitativa metoder. Studier av matvanor bland äldre,
boende hemma eller på institution, är ett annat perspektiv inom
forskningsområdet. Faktorer som studeras är vanligtvis måltidsmönster,
livsmedelsval, tillagningsmetoder samt ekonomiska eller organisatoriska
aspekter i relation till måltidens ordnande. Kvantitativa metoder är vanligast
förekommande inom denna typ av studier, men kvalitativa metoder brukas i
allt större utsträckning. Dessutom kan värderingar och attityder studeras i
relation till den äldre konsumenten, liksom genusaspekter, och även dessa
angreppssätt inbegriper både kvantitativa och/eller kvalitativa metoder.
Bakgrunden till varför ett bestämt perspektivval görs eller ett bestämt
teoretiskt angreppssätt tas vill jag först och främst relatera till disciplintillhörighet. Studier om mat kan avse att undersöka helt skilda aspekter och
utföras med olika metoder, beroende av om det är en teknisknaturvetenskaplig studie eller om det är en samhällsvetenskaplighumanistisk sådan. Förutom att disciplintillhörighet påverkar vad
forskningen fokuserar mot, hur den utförs metodmässigt och hur resultaten
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tolkas, har drivkrafter i form av olika ideologier en stark påverkan på olika
forskningsinriktningar.
I förhållande till mat är det främst det medicinska naturvetenskapliga
synsättet som varit den framträdande forskningsinriktningen. Nutrition,
d.v.s. näringsämnenas betydelse för den biologiska kroppen, var under slutet
av förra sekelskiftet ett område under kraftfull utveckling där framförallt
matens förhållande till människors hälsa belystes (Levenstein 1988,
Fjellström 1990). Hirdman (1989 s.154) beskriver hur näringsupplysningen
blev till en del av den sociala ingenjörskonsten i svensk välfärdspolitik under
1930- och 40-talen. Hennes analys av hur näringsproblematiken behandlades
visar hur samhällets makthavare försökte styra ”den lilla människans” liv
med undervisning om hur ett hem skulle inredas och skötas, mat lagas och
kläder vårdas. Det var kvinnorna som skulle undervisas inom dessa områden
och Hirdman anser att kvinnornas hemarbete ansågs som betydelsefullt i det
tidiga välfärdssamhället, då hemarbetet skulle professionaliseras. Hon
framhåller dock att detta i praktiken inte skedde, då offentliga samhället
växte allt mer, samtidigt som kvinnornas område krympte och
marginaliserades (Hirdman 1989 s.81ff). Lupton (1996 s.72) beskriver hur
det västerländska samhället under slutet av 1800-talet konstruerade
befolkningens matvanor som ett ”problem” och att arbetet med att göra
individerna medvetna om detta förhållande påbörjades. Nutritionsforskningen har, trots kritiken mot hur den emellanåt använts (Hirdman
1989), starkt bidragit till välfärdsutvecklingen i det västerländska samhället
enligt Menell et al (1992 s35ff). Det dominerande forskningsperspektivet är
även idag matens samband med människors hälsa. Förändringen har dock
skiftat i förhållande till problemställning, då tidigare problem kring
otillräckligt med mat förbytts till problem kring obegränsade tillgångar på
mat. Levenstein (1993 s.204) anser exempelvis att tidigare paradigm om vad
som är hälsofrämjande att äta innehöll uppmaningar att människor skulle öka
sitt intag av sin favoritmat som kött, ägg och mjölk, vilket står i motsats till
dagens budskap.
Även idag är det sambandet mellan mat och hälsa som är en stark
drivkraft i den forskning som bedrivs. Nutritionsforskning har sedan mitten
av 1900-talet, enligt Menell et al (1992 s.36ff) i allt större utsträckning vänt
sig mot de samhällsvetenskapliga disciplinerna för att utveckla det egna
området. Avsikten med detta har främst varit att förstå människors
handlande i förhållande till mat, för att på så vis kunna påverka dem till en
hälsosammare konsumtion. Att samhällsvetenskaperna erhållit allt större
uppmärksamhet och betydelse inom folkhälsoarbetet anser Olsson (1999
s.147ff) vara en tydlig förändring i 1990-talets hälsopolitik, då
samhällsvetenskapliga perspektiv gynnats och medicinska perspektiv
missgynnats. Ett exempel på detta område, hur matvanor ska kunna påverkas
i hälsofrämjande riktning, beskriver Svederberg (1997) som en pedagogisk
praktik. Hon poängterar i sin avhandling inom pedagogikens område, hur
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människor tänker och handlar i förhållande till val av livsmedel och vilka
faktorer det är som utgör hinder eller stimulerar till förändring av matvanor,
att mat inte kan betraktas som ett ting. Istället lyfter hon fram att mat, i den
pedagogiska praktiken, måste betraktas som betydelsefull i förhållande till
människors liv och erfarenhet. Svederberg för här samman matens substansoch symbolsida, men gör det i perspektiv av hur det pedagogiska
folkhälsoarbetet bäst bör bedrivas. Att människors matvanor förmodligen
endast kan påverkas och förändras på basis av en bättre förståelse för hur
sociala och psykologiska faktorer påverkar människors kosthåll framför
Smith (1998a s.326) som en slags ny diskurs inom nutritionsforskningen.
Levenstein (1993 s.202) beskriver också hur nutritionsforskningen har
förändrats, från att fokusera mot vitaminer och tillsatser, till att istället
fokusera mot livsstil och beteende.
Denna form av normativ forskning är vanligt förekommande i förhållande
till mat och måltider. Forskningen har på olika vis inriktats mot hur
människors kosthåll i praktiken bäst bör ordnas för att ge det optimala
näringsintaget ur ett hälsoperspektiv, d.v.s. mat och måltider har betraktats
som rationella företeelser. Utgångspunkten för forskningen ifråga är (eller
var) ett specifikt problem och lösningen av problemet ett forskningsresultat.
Inom detta område vill jag förlägga den nutritionsforskning som resulterat i
de Svenska näringsrekommendationerna, som bland annat innehåller
rekommendationer för fördelning av energigivande näringsämne,
måltidsordning och för hur livsmedelsvalet bör variera i en människas
kosthåll (Livsmedelsverket 1997). Ett annat exempel från närliggande
forskning är hur kännedom om mikroorganismers tillväxt i livsmedel lett till
livsmedelslagstiftning och rekommendationer i hur mat ska och bör hanteras
(Svenska kommunförbundet 1997). Det rationellt bästa har dock inte endast
behandlats inom naturvetenskapliga forskningsområden, utan även inom
samhällsvetenskapen och då speciellt inom ämnet ekonomi, som har en stark
normativ anknytning. Vad fattiga människors kosthåll borde bestå av för att
erhålla den mest värdefullast näringen för pengarna, visades av bl.a.
Atkinson i USA och av Almén i Sverige för mer än hundra år sedan.
Fjellström (1990 s.267) har i sin studie om sågverksarbetares matvanor i ett
historiskt perspektiv jämfört Alméns rekommendationer mot vad
sågverksarbetarna verkligen åt. Hon fann att Almén rekommenderade
arbetarbefolkningen den typen av livsmedel de redan åt, p.g.a. att ingen
annan typ av livsmedel stod till buds prismässigt för denna
befolkningsgrupp. Folkhälsa som samhällsfråga har tidigare varit, och är så
även i dag, ett mångfacetterat och diskuterat område. Jag kommer inte att
beröra folkhälsofrågor mer än i kortfattade generella perspektiv och då
främst med hänvisning till gruppen äldre.
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Kosthållsforskning
Studier av människors matvanor tillhör kosthållsforskningens område och
både enskilda individer, specifika grupper och hela befolkningar kan utgöra
studieobjekten. Min tidigare definition av ett kosthåll (se sidan 14) utgår
ifrån att jag i begreppet kosthåll betraktar mat i ett holistiskt perspektiv som
inkluderar både yttre villkor, egna val och en aktiv handling före
14 15
konsumtion. Därmed inbegriper för mig kosthållsforskning ' det vida
område som behandlar vad individ och kollektiv äter och hur de förmedlar
mat och måltider, samt vad som påverkar deras val och konsumtion i form
av inre och yttre villkor. Vad som studeras ifråga om kosthållet varierar och
är inte minst, som tidigare nämnts, beroende av disciplin, perspektivval och
bakomliggande drivkraft, t.ex. i form av en ideologi. Inom näringsläran är
det matens funktion i den biologiska kroppen som studeras, liksom enskilda
näringsämnens förekomst i olika livsmedel. Inom humannutrition studeras
näringsämnenas biokemiska och fysiologiska funktioner och effekter.
Enskilda näringsämnen och andra bioaktiva substanser studeras i förhållande
till digestion, absorption och metabolism. Humannutrition är ett område som
har en tydlig medicinsk förankring, men som i praktiken har en påtaglig
anknytning till andra vetenskapliga discipliner. Maten är därmed inte isolerat
en fråga om kemiska substanser eller dessas funktion i kroppen, utan blir
också till maträtter, sammansatta måltider och ett fenomen för mänsklig
interaktion inom ett hushåll och i en samhällig kontext.
Som samhällsfråga är mat också en fråga om olika länders tillgång på
mat, politiska makt och ekonomiska tillgångar samt miljöaspekter. Murcott
(1998 s.5) framhåller att samhällsvetenskapliga perspektiv på forskning om
människor matvanor varit begränsad och att det i Storbritannien gjorts
speciella satsningar för att öka samhällsvetenskapernas legitimitet inom
kosthållsforskningens område. Hur olika samhällsvetenskapliga teorier och
modeller kan användas för att förstå hur människors matvanor både formas,
förändras och vidhålls har Holm avhandlat (1991). Hon fann att om
människors matvanor skall påverkas mot mer hälsosamma sådana måste det
tas en rad olika hänsyn i den påverkansprocessen, både praktiska,
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Inom den engelskspråkiga litteraturen anser jag att kosthållsforskning bl.a. hör till områden
som benämns food habits, food choice och consumer studies, förutom det vida fält som
nutritionsforskningen utgör.
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Kosthållsforskning har även varit benämningen när studier av människors matvanor gjorts
inom de humanistiska områdena. Etnologer har exempelvis studerat människors kosthåll i
förhållande till regional användning av livsmedel och hur en bestämd kultur format sina
matvanor utifrån regionens odlingsförutsättningar, samt möjligheter till jakt och fiske. Denna
form av kosthållsforskning, som i stor utsträckning har en historisk anknytning, har
tydligtgjort olika kulturella särarter i fråga om människors matvanor. Exempelvis har
industrisamhällets utveckling analyserats med hjälp av mat, genom Campbells (1950) studie
av brödkultur, som påvisade hur förrådshushållningen övergavs och en konsumtionshushållning tog plats.
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ekonomiska och sociala men också sådana som utgår från den enskilda
människan och dennes kultur.
Mat och äldre
Vanligt förekommande aspekter som studeras inom den humannutritionella
delen av kosthållsforskningen inriktning är måltidsordning, livsmedelsval
och energi- och näringsintag. Inom detta forskningsområde finns ett flertal
etablerade och väl beskrivna kostundersökningsmetoder (Cameron & van
Staveren 1988, Gibson 1990) och valet av metod baseras lämpligen på
studiens syfte, undersökningsgruppens storlek och forskningsresurser. Nes
16
(1992) använde sig av 24-timmars intervjuer i kombination med frågor
kring hur de äldre ordnade inköp, tillagning och måltidssituationen, i sin
studie av mentalt friska äldre personers kosthåll i Norge. Studier kring äldre
och deras kosthåll har främst inriktats mot den näringsmässiga sidan av mat
och inte minst har forskarna velat uppmärksamma om undermålig
nutritionsstatus hos dem som är gamla och sjuka förelegat. Keller (1993),
17
exempelvis, studerade förekomsten av malnutrition hos institutionsboende
äldre i Kanada. Avsikten var att granska i vilken utsträckning undervikt
18
respektive övervikt förekom med hjälp av antropometriska mått . Keller
relaterade förekomsten av malnutrition till olika faktorer som specifika
beteenden hos den äldre, medicinering, omgivning och kroppsfunktioner.
Keller fann att undernäring var betydligt vanligare än övernäring hos denna
grupp. Förekomsten av undernäring var dessutom starkt kopplad till dålig
19
aptit, dysfagi , och hög ålder. Resultatet av studien är inte på något vis
unikt, utan ett stort antal studier visar på att åldrandet och åldrandets
sjukdomar kan orsaka problem som kan ge upphov till undernäring vilket
16

För kostundersökningar finns olika metoder att samla data och 24-timmarsintervjun är en
av de metoder som baseras på datainsamling med hjälp av intervjuer. Genom en strukturerad
personlig intervju dokumenteras föregående 24 timmars (eller möjligen 48 timmar) intag av
mat och dryck detaljerat. Metoden är retrospektiv och ställer krav på att
undersökningspersonen väl kommer ihåg sitt intag samt kan uppskatta mängderna. För
kostundersökningar av detta slag är det nödvändigt att den som intervjuar är tränad för
ändamålet och väl insatt i de matvanor som generellt är vanligt förekommande hos den grupp
som studeras. För mer detaljerad redogörelse av kostundersökningsmetoder se Cameron &
van Staveren ”Manual on methodology for food consumption studies” 1988.
17
Malnutrition är ett samlingsbegrepp och kan innebära både undernäring med avmagring
och bristtillstånd, liksom övervikt p.g.a. en för riklig näringstillförsel. Vanligtvis används
dock begreppet malnutrition för att beskriva undernäring. För utförligare resonemang om
denna terminologi se Cederholm & Mossberg (2000 s.15).
18
Antroprometiska mått är kroppsmått, vanligen längd och vikt i förhållande till ålder och
kön. Men också förhållandet mellan vikt och längd beräknat med olika index, t.ex. BMI (body
mass index) som är en gradering av fetma med hjälp av kropps-masse-index där BMI=vikt i
kg/längd i m² jämförs med framtagna värden för under- normal- respektive övervikt.
Beräkningar av underhudsfett med hjälp av hudvecksmått och kroppens totala muskelmassa
med hjälp av armmuskelomfång är andra exempel på antropometriska mått.
19
Dysfagi används som ett samlat begrepp för olika grader och typer av sväljsvårigheter.
Ordet är sammansatt av grekiskans dys (dålig) och phagein (att äta).
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bl.a. Steen uppmärksammat (2000). Han diskuterar äldres nutrition och hur
äldres hälsa och välbefinnande skall befrämjas med preventiva åtgärder
utifrån flera perspektiv. I detta sammanhang belyser han också
”sjukhussvälten”. Ett fenomen som han anser ha diskuterats länge, och han
framhåller också att den formen av svält påbörjas i hemmet. Vidare att de
bakomliggande orsakerna till ett dåligt nutritionsstatus, såväl inom
sjukvården som inom de särskilda boendena och i hemmet, är
multifaktoriellt. Betydelsefullt är däremot att Keller (1993) med hjälp av
multivariata analyser, tydligt separerade bakomliggande orsaker vad gällde
dåligt nutritionsstatus till två områden: nutritionsrelaterade problem och
ätproblem. I det senare var undernäringen starkt relaterad till ett beroende av
hjälp vid måltiden, andnöd, långsamt ätande, dålig ätställning,
kommunikationsproblem och en svag mental hälsa. Problemen med
individens undervikt kunde därmed relateras till brister i den sociala
organisation som fanns för att ordna mathållningen, vilket innebär att ett
försämrat nutritionsstatus inte enbart kan betraktas som ett problem isolerat
till den individuella kroppen.
Viktigt att uppmärksamma är dock att åldrandet inte på något vis är
synonymt med sjukdom och ett lågt energi- och näringsintag som ofelbart
leder till undernäring. Tvärtom har exempelvis Rothenberg (1997) visat att
äldre, så länge de håller sig friska, har ett kosthåll av god kvalitet och att
deras konsumtionsmönster kring frukt och grönsaker överensstämde med
yngre generationers. Pedersen (2001) har också i sin studie om danska 80åringar funnit att de generellt hade ett gott näringsstatus. Dock framkom
också tydligt att ett gott energiintag kunde relateras till en god allmänhälsa
och funktionsförmåga. Gruppen äldre människor har dock visat sig vara
mycket heterogen i fråga om allmänt hälsotillstånd, vilket har en stark
påverkan på individens nutritionsstatus. Detta visar bl.a. Gerrior (2002) i sin
studie av aktiva och inaktiva äldre i USA. Ett faktum som bl.a. Gray-Donald
(1995) framhåller som en av paradoxerna i förhållande till de utmaningar
samhället står inför angående att möta den växande äldre befolkningens
nutritionella behov. Jag kommer dock fortsättningsvis att fokusera mot den
forskning som utgår från de äldre som har någon form av problem som
påverkar deras kosthåll och då främst mot dem som bor eller mer tillfälligt
vistas på en institution av något slag.
Problematiken kring äldres mat och måltider
Det faktum att det existerar svårigheter angående äldre människor och deras
nutritionsstatus har lyfts fram i ett flertal studier (Lehmann 1989, Nelson et
al 1993) och i uppmärksammats i olika sammanhang (Marabou Nutrition
Symposium 1997:12). Studier som har gjorts innefattar både hemmaboende
äldre och äldre med någon form av institutionsboende (Nes et al 1988,
Unosson 1993, Wylie et al 1999). I första hand är det undernäring eller risk
för detta som påvisats och undernäringen sammanhänger vanligtvis med
24

sjukdom. Cederholm (1992) relaterar undernäring hos äldre till kroniska
sjukdomar och att tillståndet utvecklats successivt under flera år. Angående
sjukdomar är det oftast både akuta sjukdomstillstånd och det panorama av
kroniska sjukdomar, såväl somatiska som demensrelaterade, som påverkar
aptit och näringsbehov hos äldre. Denna kategori av studier genomförs
vanligen med hjälp av antropomentriska mått relaterade till andra faktorer
som näringsintag, medicinering, tandstatus och sjukdomspanorama. Även
om olika studier pekar på förändringar i smakpreferenser i samband med
åldrandet, anser Drewnowski (1997) att de studier som gjorts är disparata
och svårtolkade. Ett faktum som jag vill hänvisa till den multifaktoriella
situation som är vanligt förekommande vid högre åldrar (Steen 2000).
Andra metoder för att studera risk för undernäring är att med
utgångspunkt från kända riskfaktorer skapa instrument för att bedöma
nutritionssituationen. I exempelvis en australiensisk surveystudie
undersöktes, med hjälp av kända riskfaktorer för undernäring, 92
hemmaboende äldre som deltog i någon form av dagverksamhet. Det
framkom att 57 procent bedömdes att vara i riskzonen för undernäring och
att de vanligast förekommande riskfaktorerna var multimedicinering,
ensamhet och sjukdom (Burge & Gazibarich 1999). I Sverige har också en
studie som utgått från kända riskfaktorer använts för att studera risk för
undernäring inom olika boendeformer (Saletti et al 1997). Som metod
20
användes MNA och 872 personer inom boendeformerna servicehus,
ålderdomshem, gruppboenden och sjukhem studerades. Studien visade att
den grupp som var i störst behov av vård och omsorg också var de som var
eller riskerade att bli undernärda. Samma forskare har, med MNA som
metod, även studerat hemmaboende äldre som hade hemtjänst (Saletti &
Cederholm 1999). Nästan hälften av den undersökta gruppen bedömdes som
att vara i riskzonen för malnutrition och omnämnda problem var tugg- och
sväljproblem eller dålig aptit. Andra problem som uppgavs av de äldre själva
var att de betecknade sitt allmäntillstånd som dåligt, samt att de kände sig
nedstämda.
Inom kosthållsforskningen blir anknytningen till andra discipliner tydlig
genom att nutritionsintaget kan studeras i förhållande till andra faktorer av
social, psykologisk och kulturell karaktär. Inom folkhälsoarbetet kan
exempelvis matvanor studeras generellt i förhållande till utbildningsnivå,
social klass, ålder och andra levnadsvanor, som bruk av alkohol och tobak
(Socialstyrelsen 2001a). Inom folkhälsoarbetets ram har kosthållsforskningen fått en förankring i beteendevetenskapligt inriktade studier och
20

Mini Nutritional Assessment är en skattningsskala bestående av 18 poängviktade frågor
inom fyra olika kategorier. Första kategorin är frågor om individens antropomentriska mått,
andra delen är frågor om läkemedel och rörlighet och den tredje kategorin är frågor som berör
individens kostintag. Den fjärde kategorin är frågor där individen gör en självskattning ifråga
om sitt intag av mat och hälsotillstånd. Det sammanlagda antalet poäng anses ge uttryck för
om individen är välnärd, i riskzonen för att bli undernärd eller om den är undernärd.

25

individers och gruppers värderingar och attityder kring mat och måltider har
studerats. Inom detta område har därför frågor om människors matvanor
belyst mer i förhållande till forskning kring attityder och val av mat (de
Garine 1972, Lupton 1996). Gemenskap och känslor är nära förknippade
med våra matvanor enligt French et al (1994). Vidare att mat och dryck hos
varje individ har fysiska effekter, som salivutsöndring, produktion av
magsaft och insulinproduktion, och att dessa effekter är nära förknippade
med inlärningsprocessen. En process som sker genom att människor
socialiseras in en matkulturs traditioner kring sedvänjor, symboler och
förväntningar kring mat (Elias 1989, Visser 1993). Vilka faktorer som
påverkade matvanorna hos en grupp amerikaner över 65 år har studerats med
kvalitativa intervjuer av Winter Falk et al (1996). De fann att vanor som
skapats i förhållande till mat under barndomen fortfarande hade en stor
betydelse i vad som uppfattades som lämpligt i fråga om mat och måltider.
Andra faktorer som påverkade valet av mat var den sociala kontexten,
smakpreferenser, ekonomiska överväganden, bekvämlighet och fysiskt
välmående.
Även McKie (1999) använde sig av intervjuer för att identifiera och
undersöka vilka uppfattningar och vilket beteende äldre personer inom en
region i Skottland hade i förhållande till mat. Gruppen utgjordes av både
äldre som bodde i eget hem och av dem som bodde på ett servicehus.
Resultaten av studien visade att det informanterna högst av allt prioriterade
var att förbli oberoende och kunna ordna sin egen mathållning. För att förmå
detta framhöll de äldre själva betydelsen av att hålla sig aktiv, att ha ett
socialt liv och att behålla en god måltidsordning med ordentliga måltider. De
framhöll med andra ord att aptiten hade minskat och att de försökte
upprätthålla en motivering till att äta, väl medvetna om att ett allt för lågt
intag skulle kunna få konsekvenser för deras hälsa. Även i en svensk studie
av Gustavsson et al (2002 in press) framkom att beroendet av andra är det
som upplevs som mest skrämmande i relation till måltidssituationen bland
äldre kvinnor. Att det sker vissa förändringar i kosthållet under livsloppet
har Vincent et al (1998) funnit i en longitudinell studie av 51 män och 135
kvinnor mellan 67 och 81 år i Frankrike. Det var middagsmåltiden som
förändrades, speciellt högre upp i åldrarna, och förändringen innebar ett
minskat intag av kött, fisk och gröna grönsaker och ett ökat intag av bröd,
kakor och godis.
Drivkraften att förbättra de äldres hälsa i Storbritannien genom att med
information och annat stöd förbättra deras mathållning var bakgrunden till
Hernes (1995) forskningsgenomgång om äldres kosthåll i förhållande till ett
stort antal faktorer. Hon fann att det som i allra högsta grad påverkade deras
matvanor var en kombination av fysisk och mental hälsa, jämte social styrka
ifråga om klass och inkomst. Att äldre i USA, med låg inkomst, hade ett
lägre kaloriintag och ett lägre intag av de flesta näringsämnen i jämförelse
med äldre med en god inkomst visar Guthrie (2002). För att få kännedom om
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vilka livsmedel äldre föredrar att basera sitt val av maträtter på har Caughey
et al (1995) genomfört en studie om äldres livsmedelsval. Avsikten av att
undersöka från vilka livsmedel de äldre i huvudsak erhöll järn, vitamin C,
kalcium & vitamin D och fiber. Inälvsmat, som är en god källa för järn,
konsumerades i mycket låg grad och vitamin C i erhölls i huvudsak från
potatis. Mjölk och ost var de populäraste mjölkprodukterna och en källa för
kalcium och vitamin D, medan fet fisk som sardiner konsumerades i mycket
liten utsträckning. Fullkornsbröd var inte särskilt omtyckt och den
huvudsakliga källan till fiber var frukt, grönsaker och baljväxter. En
undermålig tandhälsa kan dock påverka intaget av vissa livsmedel och
Elmståhl (1987) har funnit att patienter, vars tandhälsa förbättrades,
förändrade sin mathållning, bl.a. genom att öka sitt intag av hårt bröd.
Däremot förändrades inte det totala energi- och näringsintaget. Buttriss
(1999) diskuterar nutritionsproblem utifrån en studie på institutionsboende
äldre i Storbritannien och framhåller att få egna tänder eller en avsaknad av
tänder medför en begränsning i livsmedelsval, genom att frukt och råa
grönsaker utesluts ur kosthållet.
Matens sociala faktorer
Forskning som inriktats mot äldre människors kosthåll relaterat till sociokulturella faktorer finns, men utgår i de allra flesta fall från de äldre som bor
i eget hem. Studier i förhållande till människors kosthåll utgår inom det
sociokulturella området vanligen ifrån frågor kring vad människor äter, när
och hur maten konsumeras och tillsammans med vem eller vilka och varför.
Kvalitativa metoder används i stor utsträckning, ibland i kombination med
21
kostundersökningsmetoder som 24-timmars intervju eller matdagbok .
Exempelvis har Wolfe et al (1998) samt Wylie et al (1999) framhållit att
åtskilliga av de äldre som har funktionsnedsättningar får svårigheter att sköta
inköp och matlagning, vilket i förlängningen kan leda till ett försämrat
näringstillstånd. En annan konsekvens av funktionshinder i förhållande till
näringsintag är att antalet måltider blir färre, samtidigt som antalet
mellanmål av sämre näringsmässig kvalitet ökar enligt Quandt et al (1997).
Funktionshinder hos hemmaboende äldre kvinnor framkommer som en
riskfaktor i förhållande kvinnornas förmåga att laga mat, vilket i sin tur
medförde ett för lågt energi- och näringsintag (Gustavsson et al 2002).
Liksom även en uppkommen ensamhet påverkar kosthållet för kvinnorna i
studien (Sidenvall et al 2000). En grupp om 96 äldre kvinnor i USA har
studerats utifrån individuella intervjuer som behandlat funktionsförmåga,
matvanor och sociala kontakter (Pierce et al 2001). I studien framkom att
21

Matdagbok är en kostundersökningsmetod som är baseras på att den undersökta personen
själv (eller en närstående) under de dagar studien pågår kontinuerligt skriver ner allt intag av
mat och dryck, vanligtvis i en förtryckt matdagbok. Mängderna uppskattas vanligen med hjälp
av hushållsmått samt fotografier och teckningar.

27

kvinnorna var intresserade av att förbättra sin hälsa genom goda matvanor,
men att hinder förelåg i form av funktionshinder, fattigdom och att de
upplevde sig ha ett begränsat socialt stöd.
Inom sociologin och närbesläktade discipliner har mat betraktats som ett
tema att relatera människors sociala beteenden och relationer till, liksom
samhälliga frågor. Äldre boende på någon form av institution eller som i sitt
hem är beroende av hjälp hamnar i en komplex social organisation. Därför
kan inte äldres kosthåll och speciella problem enbart studeras i förhållande
till den egna kroppens förändringar eller specifika situationer, utan bör också
studeras i större sammanhang. För att möjliggöra detta behövs teorier och
metoder från andra discipliner än de som vanligtvis används inom
nutritionsforskningen. Vidare att de svårigheter, som innebär att äldre har ett
alltför lågt intag av energi och näring, även måste studeras i ett
multidisciplinärt perspektiv. Äldres problem med kosthållet kan på så vis
studeras i förhållande till dem själva, till den omsorg de har och i relation till
det samhälle de lever i, hur både omsorg och samhälle är organiserat och
vilka normer och värderingar det förmedlar.
Måltider inom äldreomsorgen
Den studie jag har genomfört berör enbart äldre som bor inom de särskilda
boendeformerna, dock bor cirka hälften av de äldre som har någon form av
äldreomsorg i enskilt boende, d.v.s. de bor kvar i sitt eget hem
22
(Socialstyrelsen 2001d). Inom äldreomsorgens ram bedrivs hemtjänst för
de äldre som bor hemma men inte klarar sig på egen hand. Tidigare har
hemtjänstens arbete varit inriktat mot att sköta hushållsarbete åt de gamla
som exempelvis inköp och matlagning. Hemtjänstens förändring har dock
lett till en kraftig minskning av arbetsuppgifter som dessa och matlagning i
23
de enskildas hem har i stor utsträckning ersatts med matlådor (Szebehely
2000 s.188). I Sverige har Bergh (2000) studerat hur de äldre som erhåller
matlådor uppfattar förtjänster och tillkortakommanden med denna form av
matförsörjning. Han fann att matlådorna tillkommit som ett rationellt
alternativ till matlagning i de enskildas hem och att detta minskat
22

Hemtjänsten tillkom i Sverige på 1950-talet, dels med anledning av kritiken mot
institutionsboendet, men också med anledning av att ett institutionsboende till alla äldre som
behövde stöd och hjälp skulle bli för kostsam. Hur hemtjänsten växt fram och formats till
utseende och innehåll redogörs av flera forskare, se bl.a. (Nordström 1998, Szebehely 1995).
23
Matlådor, d.v.s. tillagad portionsförpackad mat, har blivit en allt vanligare insats till de
äldre som fortfarande bor kvar i sitt eget hem, men som inte klarar sin egen mathållning.
Enligt Socialstyrelsen (1997a) hade i mitten av 1990-talet drygt 30 000 personer med
hemtjänst insatsen matlåda. Med vilket mathanterinssystem matlådorna produceras och
distribueras varierar kraftigt, liksom vad som ingår ifråga om tillbehör. Hur de olika systemen
kan utformas samt för- och nackdelar med dessa redogörs för i en rapport från
Kommunförbundet (Svenska kommunförbundet 1992). I en studie från den danska
Levnedsmiddelstyrelsen (1991) framkom att maten till de hemmaboende pensionärerna
varierade kraftigt ifråga om bl.a. energiinnehåll och portionsstorlekar. Variationerna var
främst beroende av vilket kök som maten tillagats i.
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kommunernas kostnader. Vidare att matlådan som insats innebar att de som
hade hemtjänst erhöll en institutionsliknade omsorg ifråga om mat. Detta
genom att alla moment kring hur mat planeras, tillagas och serveras, som
skulle kunna användas för att bedriva social omsorg kring, helt negligerats.
Hur de äldre själva uppfattade insatsen matlåda kom därför att vara beroende
av deras individuella behov av social omsorg.
Studier om hur äldre människor med någon form av omsorgsboende
uppfattar sitt kosthåll är mycket sällsynta. En undersökning som gjordes
inom akutsjukvården i Storbritannien (Spalding 1999) uppmärksammade vad
de äldre patienterna själva och deras anhöriga ansåg om kosthållet under
vårdtiden. Problem som påtalades av dem hade att göra med en bristande
tillgång på mat och dryck under vårdtiden, men också att den mat de fick
hade en undermålig kvalitet. De upplevde också sjukhusrutinerna som rigida
och att det existerade en otydlighet i ansvartagandet för patienternas intag av
mat och dryck. Att undernäring inom ett omsorgsboende inte enbart är en
fråga om individens kroppsliga försvagning, utan också kan sammanbindas
med problem angående maten och måltidssituationen framhåller Allison
(2002). Enligt Allison är varken maten eller den måltid den ska konsumeras
under särskilt väl avpassad för de äldre, varken inom akutsjukvården eller
inom andra boendeformer. Det existerar med andra ord ett organisatoriskt
problem i förhållande till de äldres mat, som innebär att det kan uppstå en
situation där de äldre som behöver stimulans till en ökad konsumtion istället
motverkas på olika vis. Sims (1990) kritiserar exempelvis rigida
måltidssituationer, otillräcklig hjälp under måltiden och avsaknaden av ett
avdelningskök som skulle kunna möjliggöra tillgång på mellanmål. Fenton
et al (1995) har studerat konsumtionen av mat hos äldre patienter med
sjukhemsvård i England. De påvisar att en stor del av den mat som de äldre
beräknades konsumera, aldrig blev uppäten genom ett tämligen stort spill
under servering och i vad som lämnades på tallrikarna. Dessutom framkom
att maten innehöll för låga värden av kalium, jod, selen och kostfiber. Vidare
att varmhållningen av mat kunnat orsaka vitaminförluster som inte var
kalkylerade i näringsberäkningarna. Anledningen till att de äldre inte åt all
den mat de serverades relaterar författarna till ej anpassade ätredskap, att
maten inte smakade bra eller var för främmande och att det inte avsattes
tillräckligt med tid för måltiderna. Barton et al (2000) fann att så mycket
som 40 procent av den mat som serverades på olika sjukhusavdelningar
aldrig konsumerades av patienterna och att konsumtionen var lägst på de
geriatriska avdelningarna. Författarna anser att maten på sjukhus är
kalkylerad och standardiserad för att täcka patienternas näringsmässiga
behov, men att det är tveksamt hur väl den tilltalar dem som skall konsumera
den.
Den sociala organisationen kring måltiden på institution är utforskad i
mindre utsträckning och enligt Crotty (1988) är det ytterst sällan
nutritionella och sociala aspekter sammanvägts. I Sidenvall et al (1993)
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studie om måltider på en geriatrisk avdelning, visas bland annat att ett större
antal äldre själva upplever att de har problem relaterade till måltiderna, än
vad sjuksköterskorna uppfattat. I en andra analys av sitt material har
Sidenvall (1999) fokuserat mot hur en institutionskultur organiserade
måltiden för de äldre. I analysen använder hon sig av fyra olika teoretiska
angreppssätt för att med dessa beskriva och förklara den institutionella
organiseringen av en måltid. Hon anser att måltiderna på en geriatrisk
vårdavdelning var organiserade som måltiderna i en familj och att både de
äldre och vårdpersonalen strävade mot ett civiliserat beteende. Vidare att
detta medförde att de äldre var tysta, anpassade sig och avstod från sina egna
vanor. Istället var det vårdpersonalens vanor och rutiner kring hur måltiden
på avdelningen skulle genomföras som måltiden utfördes utifrån. Sidenvall
har med andra ord analyserat de äldres måltider utifrån dess sociala
organisation och gjort detta med stöd av samhällsvetenskapliga teorier.
Mellan personal och patienter kan det uppkomma intressekonflikter i
förhållande till måltiderna (Sellerberg 1983), vilket påverkar både måltidssituationen och vad som serveras. Sellerberg lyfter fram att vårdpersonalen
strävade efter att behålla initiativet för att inte bli allt för tyngda av
långvårdpatienternas krav. Hon belyser också hur fort en extra förmån, som
t.ex. förmiddagskaffe, snabbt blev till en vana och därmed något som
patienterna ansåg sig ha rätt att kräva.
Svårigheterna kring att ordna matförsörjningen på ett tillfredsställande vis
har Herne (1994) studerat inom privata äldreboenden i England, genom att
intervjua omsorgscheferna. Frågeställningarna fokuserades kring hur
matförsörjningen ordnades, samt vad de upplevde som problem i förhållande
till de äldres kosthåll. Fem olika områden framstod som mest problematiska:
de disparata behoven, klagomål, motstånd mot förändringar, specialkoster
och behov av matning. Angående de disparata behoven var det svårigheterna
att anpassa maten till en grupp människor med mycket olika social
bakgrund, etnisk tillhörighet och mycket olika åsikter. Åtgärderna som
vidtogs var vanligen att försöka erbjuda valmöjligheter vid de lättare
måltiderna som frukost och eftermiddagste, valmöjligheter som sällan kunde
erbjudas vid huvudmåltiden. Som utväg då någon av de boende inte önskade
dagens rätt erbjöds vad som kunde finnas tillgängliga i frysen. Anledningen
till att valmöjligheterna inte var fler hänvisades till kostnader, otillräckligt
med personal och att många av de boende inte kunde välja p.g.a. demens. I
anknytningen till klagomål framkom att om de gamla kritiserade något i sitt
boende så var det ofta maten. Dock framkom att klagomålet i själva verket
ofta kunde bottna i ett annat problem den äldre hade, vanligtvis ett missnöje
med hela sin nuvarande situation. Omsorgscheferna upplevde att de äldre
motsatte sig förändringar i förhållande till sina matvanor. Hos cheferna fanns
uppfattningen att de äldre borde äta hälsosammare än det kosthåll de äldre
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själva föredrog. Specialkosterna hade en nära anknytning till önskemålet
om att de äldre skulle anamma ett hälsosammare kosthåll. Cheferna
upplevde att de i stor utsträckning fick förneka de äldre den mat och sötsaker
de äldre förknippade med livets goda. Andra problem i förhållande till
25
specialkoster var kost med anpassad konsistens samt mer avancerade
26
specialkoster som proteinreducerad kost . Svårigheterna vid måltiderna var
av två slag, dels placeringen av de äldre, dels assistans med ätandet. En del
av informanterna upplevde det som mycket problematiskt att låta de som
behövde matas äta vid samma bord som de som själva klarade sin måltid. Ett
problem som ibland löstes genom att först servera och mata dem som
behövde mycket hjälp och därefter resterande. Matningen i sig upplevdes
också som problematisk, angående t.ex. hur stor en tugga lämpligen borde
vara och hur lång tid som skulle förflyta mellan tuggorna. Att ge dryck
upplevdes också som en svårighet. Herne framhåller i sin slutsats att dessa
äldreomsorgschefer dagligen ställs inför mycket komplexa problem
relaterade till mat. Detta trots att de vanligtvis inte har någon utbildning
inom området eller erfarenhet från måltidsverksamhet, samt att de saknar
stöd i dessa frågor. Detta faktum menar Herne är oroande både i förhållande
till standarden på kosthållet och i förhållande till de äldres egna rättigheter.
Den forskning jag har refererat till har, liksom denna studie, maten som
en utgångspunkt för vad som ska utforskas. Inom andra forskningsområden
kan dock frågor kring mat förekomma mer indirekt. Inom
omsorgsforskningen är det inte ovanligt att mat eller måltider tas som
exempel när en situation eller ett förhållningssätt ska illustreras.
Anledningen till detta är givetvis att mat och måltider är en given del av
omsorgen och dessutom är fenomenet aktuellt flera gånger per dag, varje
dag, året om. Det förekommer också att mat skildras som ett fenomen som
reducerats till en teknisk produkt. Detta beskriver Wallin Weihe (1996 s.75)
som prioriteringar av riktighet i kaloriintag och vitaminmässig
sammansättning, och han anser att prioriteringar av detta slag utesluter andra
24
Specialkoster används ofta som ett samlingsbegrepp på den mat som avviker från
normalkosten, och som människor behöver av olika skäl. Vanligtvis är orsaken olika former
av överkänslighet för födoämnen som gluten, laktos och mjölkprotein samt andra avvikelser
från normalkosten p.g.a. exempelvis diabetes, övervikt eller av religiösa skäl.
25
Kost med anpassad konsistens finns i olika grad av sönderdelning och är avsedd för
personer som inte kan tugga/svälja mat med normal konsistens. I ”Mat på sjukhus – råd och
riktlinjer från ESS-gruppen” delas kost med anpassad konsistens in i fem grupper; tärnad,
hackad, gelé, tjockflytande och tunnflytande. Exempel ges också på vid vilka tillstånd det är
lämpligt att använda de olika konsistenserna (Statens Livsmedelsverk 1991).
26
Proteinreducerad kost ordineras till personer med njursjukdomar vilka medför en minskad
förmåga att utsöndra kvävehaltiga nedbrytningsprodukter från proteiner. Personer som äter en
proteinreducerad kost måste erhålla ett tillräckligt energiintag för att undvika en nedbrytning
av den egna vävnaden. Reduktionen av protein i kosten medför att vissa essentiella
aminosyror kan behöva ges som tillskott, liksom ett supplement av kalcium, vitamin D samt
vattenlösliga vitaminer kan behövas. Dessutom kan järn och zink behöva kompletteras
(Statens Livsmedelsverk 1991).
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aspekter av mer relationsmässig karaktär. Hyltén-Cavallius (1999) har gjort
en etnologisk studie på olika servicehus i Stockholm och hon fann att
mathanteringen var genomsyrad av den medicinska diskursen. Maten
betraktades först och främst som en medicinerande åtgärd, både ifråga om
näringsinnehåll såsom möjligheten att med olika maträtter av nostalgisk
karaktär återuppväcka minnen av dofter och smaker från barn- och
ungdomsåren. Hyltén-Cavallius diskussion kring hur olika informanter
resonerade kring de äldres mat i förhållande till dess betydelse för de äldres
hälsa, är i det närmaste raljerande. Hon har med andra ord inte
uppmärksammat matens betydelse som substans, utan betraktar maten som
enbart ett sociokulturellt fenomen. Matens betydelse som substans och
symbol har på så sätt även uppenbarliga effekter, inte bara på perspektivval
och inriktning på forskning, utan också på hur olika forskare/discipliner
väljer att hantera det som ligger utanför det egna området.
I Danmark pågår ett projekt om offentlig måltidsverksamhet för äldre
boende hemma och på institution där ett flertal perspektiv uppmärksammas.
27
Projektet genomförs i regi av Fødevaredirektoratet och är fokuserat mot
fyra
problemområden:
det
brukarorienterade
perspektivet,
det
produktionsorienterade perspektivet, det politiska och administrativa
perspektivet och det personalorienterade perspektivet. I det
”brukarorienterade perspektivet” har Kofod (2000) intervjuat äldre som
befann sig inom tre olika sociala organisationer för sin matförsörjning: de
som var patienter på ett sjukhus, de som bodde på ett ålderdomshem och de
som bodde kvar hemma, men åt på ålderdomshemmet eller fick en matlåda
levererad. Kofod fann att matens sociala funktion var mycket betydelsefull
och avgörande för hur de gamla uppfattade matens kvalitet, för dem som
bodde hemma eller på ålderdomshem. De äldre som befann sig på sjukhus
hade i liten utsträckning ett socialt innehåll i sina måltider, utan föredrog
vanligen att äta i ensamhet. Kofod har flera förklaringar till detta beteende,
bl.a. att patienterna upplever att de inte kan leva upp till de strikta regler som
formar måltiderna, men också att omsättningen på patienterna medför att det
inte skapas socialt sammanhållna grupper.
För äldre med behov av stöd och hjälp blir deras kosthåll ett komplext
fenomen av individuella behov i relation till den sociala organisationen kring
ordnandet av mat och måltider. Inom den sociala organisationen finns
dessutom olika perspektiv beroende av var i den sociala organisationen
människor befinner sig. Jag söker delvis nya vägar för att nå kunskap (se
tidigare resonemang sidan 22) och försöker se på området i ett mer allmänt
holistiskt perspektiv. Att studera äldres mat och måltider i detta vida
27

Fødevaredirektoratet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri är den danska
motsvarigheten till Livsmedelsverket. Vid Afdelingen for Ernæring - Storkøkkencentret
arbetas med frågor kring offentlig måltidsverksamhet och projektet om äldre och mat heter
”Fremtidens kost til ældre. Projektet skall vara avslutat i juni 2003.
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perspektiv anser jag vara ett mycket negligerat område och studier som
binder samman mikro- med makronivå saknas, d.v.s. kosthållet relateras
sällan till övergripande samhälliga strukturer. För att ge föreliggande studie
en kontextuell placering kommer jag, förutom att relatera den till den ovan
presenterade forskningsgenomgång, att ge en mer beskrivande sammanställning av organiserandet av måltider inom äldreomsorgen. Därför
behandlar nästa kapitel den samhälliga utvecklingen och de samhälliga
strukturer som berör äldreomsorgens särskilda boenden på olika vis.
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3. Välfärdsstatens omhändertagande

Detta kapitel är en redogörelse för hur välfärdstaten utvecklats och hur
äldreomsorgen, dess mathållning och kvinnors arbete inom den offentliga
sektorn blivit en del av denna välfärd. Innehållet är delvis tillbakablickande,
för att på så sätt spegla vad som hänt för att bättre belysa hur nuvarande
ordning formats. Den äldreomsorg och den offentliga måltidsverksamhet
som idag bedrivs av Sveriges kommuner har tillkommit, växt fram och
formats till funktion och karaktär av en mängd olikartade faktorer. För att i
någon mån gestalta bakgrunden till denna process och dagens resultat av
denna, ger detta kapitel en generell beskrivning av det offentliga åtagandet i
form av måltider och omsorg om äldre, däribland policyfrågor för området.
Det är med andra ord det strukturella förhållandets utseende och utveckling i
förhållande till äldreomsorg och måltidsverksamhet som kort beskrivs.

Välfärdsstat som fördelningsinrättning
Det svenska välfärdssamhället kan betraktas som ett fördelningssystem, som
innebär att befolkningen omfattas av ett inkomstskydd när specifika behov
uppstår, och att dessa bidrag är konstruerade som sociala rättigheter.
Majoriteten av den vård, skola, omsorg och social service som finns
tillgänglig, är liksom bidragen organiserade och finansierade inom offentligt
sektor. Detta system brukar beskrivas som den skandinaviska
välfärdsmodellen och det specifika för detta system är enligt Sipilä (1997) att
det finns en stor omfattning av offentligt finansierade tjänster. Dessa tjänster
är vanligtvis offentligt producerade och har hög kvalitet. Tjänsterna
administreras av kommunerna som får beskatta sina invånare och har en hög
grad av självbestämmande och systemet erbjuds och används av alla oavsett
inkomst. Kommunernas äldreomsorg är en av dessa välfärdstjänster och i
den nationella handlingsplan för äldrepolitiken, som riksdagen antog 1998
(Regeringens proposition 1997/98:113), fastslås att äldreomsorgen skall vara
offentligt finansierad och tillgänglig efter behov. I ”Bokslut över välfärden”
framhävs att tillgången till en bra äldreomsorg är en välfärdsresurs av stor
vikt och att äldre, i jämförandet med andra grupper, har en sämre hälsa och
ett större hjälpbehov (SOU 2001:79).
Den offentligtadministrativa lösning, som äldreomsorgen är uppbyggd
kring, kan relateras till Gustavssons (1996) generella resonemang om olika
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länders sätt att hantera problem och behov. Han skriver att vad som handhas
inom offentlig sektor i olika länder, vid en bestämd tidpunkt är ett
komplicerat resultat av en mängd olikartade faktorer. Som medverkande
krafter anger han ”historiska traditioner i vid mening, ekonomiernas storlek,
ekonomisk utvecklingsnivå och tillväxttakt, politisk struktur och
mobilisering, dominerande ideologier och graden av kulturell och politisk
homogenitet/heterogenitet” (Gustavsson 1996 s.47). Äldreomsorgen, dess
måltider liksom övrig offentlig måltidsverksamhet, har med andra ord både
tillkommit, växt fram och formats till funktion och karaktär i samklang med
dessa mångfacetterade krafter.

Organisatoriska och ideologiska förändringar
Enligt Nygren et al (1997) påbörjades redan på 1970-talet en tydlig
ideologisk och politisk förändring inom de offentliga verksamheter, som
omfattade områden som omsorg om barn och gamla samt socialvård.
Inriktningen av verksamheterna strävade från områden som tidigare
förknippats med vård och behandling (som ansågs kunna dölja bestraffningar
och kontroll) och strävade istället mot en social service. Vidare anser
författarna att den nya inriktningen även innehöll språkmässiga förändringar
som exempelvis innebar att ordet ”klient” byttes till ”kund”. Orsaken till den
ideologiska förändringen var flera, men bl.a. var orienteringen mot
marknaden betydande, något de påpekar vara en allmän och generell
moderniseringsprocess som även pågår i andra europeiska länder. Under
1990-talet och det nya millenniet har den offentliga sektorns verksamheter,
som sjukvård, skola och äldreomsorg, utsatts för kraftiga besparingar. I en
statlig utredning om behov och resurser i vården framhålls att
finansieringsproblemen under slutet av 1990-talet var en sanering av akut
art. I utredningen framhålls också att det på lång sikt finns ett behov av att
harmonisera utvecklingen inom bl.a. äldreomsorgen med den
samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom det med stor förmodan kommer
att uppstå ett växande gap mellan kommunernas resurser att ordna
äldreomsorg och antalet gamla i behov av omsorg (SOU 1996:163 s.251ff).
Finansieringsproblemet har dock redan fört med sig att de gamla som i dag
får del av äldreomsorgen är till stor del de mest skröpliga och sjuka äldre
(Socialstyrelsen 1998).
Den svenska välfärdsmodellen, som offentlig måltidsverksamhet och
äldreomsorg är en del av, har också genomgått de generella förändringar
som i övrigt skett under slutet av 1900-talet. (Lindqvist & Borell 1998 s.9ff)
beskriver kort välfärdstatens förändringar som en decentraliseringsvåg, där
1960-talets expansiva och i stora delar centralstyrda välfärdsprogram, med
en stark tillit till rationalistiska lösningar, har avlösts av en decentralisering.
Innebörden av detta är att den statliga detaljstyrningen av kommuner och
landsting har minskat, och istället styr staten genom ramlagar där allmänna
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principer, riktlinjer och mål är styrmedel. Författarna framhåller att denna
organisering av välfärd, där betydelsen av uppföljning och utvärdering
betonas som metoder för att utröna i vilken utsträckning ramlagar följs, är en
”styrning i efterhand” (Lindqvist & Borell 1998 s.10). De anser också att
denna förändring, d.v.s. ökat handlingsutrymme för den offentliga sektorn att
själv utforma sin organisation, innebär att välfärdsforskningen i stor
utsträckning behöver inriktas mot att granska och analysera effekterna av
detta.
Ett flertal förändringar och förskjutningar har skett inom den svenska
äldreomsorgen under 1990-talet enligt Szebehely (2000 s.214). Hon lyfter
fram förskjutningen ifråga om huvudmän och verksamhetsinriktning,
nämligen att ansvaret har förflyttats från landstingens sjukvård till vård i de
enskilda hemmen och inom kommunala äldreboenden i och med
28
genomförandet av Ädelreformen . Kommunerna har med andra ord fått
ansvar för äldre med stora omsorgsbehov, samtidigt som andelen äldre i
befolkningen ökar. Kommunernas resurser har dock inte ökat i motsvarande
grad utifrån de krav som kommit att ställas på dem. En konsekvens av detta
är att hemtjänstens verksamhet förskjutits från sociala och husliga
arbetsuppgifter till mer medicinskt omvårdande. Effekten har blivit att en
stor andel av den äldre befolkningen inte har någon form av insats
överhuvudtaget från den kommunala äldreomsorgen. Ett faktum som också
framhålls i Äldreuppdragets slutrapport, i vilken det framgår att många
kommuner numer har en restriktiv tilldelning av hemtjänst (Socialstyrelsen
2000b). Vidare framhålls att det inom de särskilda boendeformerna finns
svårigheter att tillmötesgå behoven av medicinsk kompetens. Dessutom
betonas att insatser som stimulerar till mänskliga kontakter och aktiviteter,
som skall tillgodose sociala behov, har begränsats.
En ökad andel äldre i befolkningen och ansvar för äldre med ett stort
behov av vård och omsorg är följaktligen en situation alla Sveriges
kommuner befinner sig i. Hur kommunerna organiserar detta och vilka
resurser de ställer till verksamheternas förfogande är dock mycket
varierande. Trydegård & Thorslund (2001) påpekar att det inte finns någon
”svensk välfärdsmodell” för äldreomsorg, varken beträffande hemtjänst eller
angående institutionsbaserad omsorg. Vidare anser de att det är mer korrekt
28

Ädelreformen trädde i kraft den 1 januari 1992 och innebar att kommunerna fick det
samlade ansvaret för service, vård och omsorg till äldre och handikappade. Avsikten med
reformen var att den medicinskt orienterade institutionsvården skulle omformas till en socialt
orienterad öppenvård. Reformen medförde att 30 000 platser inom sjukhem och långvård
överfördes från landstingen till kommunerna. Dessutom medförde reformen ett
betalningsansvar för kommunerna för de medicinskt färdigbehandlade patienter som vårdades
inom landstingens organisation. Ädelreformen utgår från socialtjänstlagen och dess mål för en
omsorg som medger valfrihet, trygghet, självbestämmande och integritet för de äldre.
Kommunerna har själva utformat sin organisation för äldreomsorgen efter Ädelreformens
intentioner, med undantag från att varje kommun måste ha minst en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (en MAS) anställd.
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att beskriva situationen med begreppet ”välfärdskommuner” än att tala om
en enhetlig välfärdsstat.
Slutet av 1900-talet kom att präglas av stora ideologiska förändringar i
förhållande till hur välfärd bör organiseras och utföras. Organisationsförskjutningar har skett mellan verksamheter i offentlig sektor och i privat
regi, men förekommer också inom offentlig sektor (Svedberg Nilsson 2000).
Selander har studerat Ädelreformen och han anför (2001 s.199) att reformen
innebar att en ny serviceinriktad verksamhetslogik fördes in i ett område som
tidigare enbart präglats av omvårdnadsdiskursen och den medicinska
diskursen. Nuvarande tidsperiod präglas uppenbarligen av en offentlig
retorik som betonar individens eget ansvar enligt Szebehely (2000 s.214).
Hon anser att äldre människor uppmanas att klara sig på egen hand så länge
som möjligt och sedan själva ta initiativ till att få hjälp när de inte kan klara
sig själva längre. Denna individualisering och inriktning mot människors
valfrihet diskuterar Svedberg Nilsson (2000 s.235ff) utifrån de ekonomiska
ideal som växt sig starka sedan 1980-talet. Hon beskriver, bl.a. med
29
Hirschmanns
”voice-exit” resonemang, hur befolkningen kan och
förväntas agera beroende på om de har rollen som medborgare eller som
kund.
Decentralisering och en ”marknadisering” har använts för att lösa bl.a.
effektivitetsproblem och en brist på individuellt och lokalt
självbestämmande inom offentlig sektor. En åtgärd som vidtagits för att nå
detta har varit att uppmuntra entreprenörer att överta driften av vård och
omsorg. Enligt Gustavsson & Antman (1996) innebär denna
”entreprenadisering” dock en rad problem, och att systemet som sådant är
inte alls så enkelt och kontrollerbart för att skapa effektivitetshöjningar som
systemets förespråkare framhållit. Författarna framhåller speciellt
svårigheterna med en minskad demokratisk kontroll över välfärdsarbetets
organisation, samt att de som utför arbetet utsätts för ett allt större krav på
”kostnadseffektivitet”.
Haldén (1997 s.172ff) anser att alla de problemdefinitioner som anförts
mot centralisering har en gemensam nämnare i ”behovet av frihet”. Detta har
i sin tur resulterat i att decentralisering och en ökad grad av frihet blev det
sätt varmed problemen skulle lösas. Dock har även den långtgående
decentraliseringen också ifrågasatts, då friheten givits för stora spelrum
enligt Haldén. Vidare att det i allt större utsträckning ställs krav på mer
enhetliga och centralt beslutande regler, inom exempelvis äldreomsorg, för
att inte en allt för stor olikhet skall förekomma.

29

Hirschmann (1970) har beskrivit två olika möjligheter för människor att genom sin makt av
”exit” eller ”voice” påverka. ”Exit” är kopplat till marknaden och kundbegreppet och innebär
att människan som kund kan lämna en organisation för en annan. ”Voice” är människors
möjligheter på den statliga/politiska arenan att i demokratisk anda påverka genom att rösta.
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Här uppstår ett dilemma eller en ambivalens i förhållande till individuell och
kollektiv identitet, något jag vill föra vidare till Eliassons (1996a s.83ff)
resonemang om människosyn. Hon belyser vikten av att kunna se människor
både som ”subjekt” och som ”objekt”. Eliassons resonemang bygger på att
människor är både enskilda individer och ingår i ett kollektiv som därmed
gör människor beroende av andra. Hon framhåller att den som betraktar och
bemöter människor som antingen ”subjekt” eller ”objekt”, har en halverad
människosyn. Eliasson beskriver hur traditionell institutionsvård har
kritiserats för sin objektsyn, där de professionella varit experter och
förmyndare i förhållande till dem som fått vård. Fortsättningsvis menar hon
att även detta, att bara betrakta människan som subjekt i individualismens
och valfrihetens namn, är en halverad människosyn som i förlängningen
innebär att vi inte behöver ta hand om andra. En stark inriktning mot
individualisering och självbestämmande kan därmed medföra ett slags
avsägande av ansvar för andra, även inom omsorgens ram.
Äldreomsorgens boenden
Idag är drygt 17 procent av Sveriges befolkning över 65 år och om 30 år
beräknas denna grupp utgöra nästan 25 procent av befolkningen
(Parlamentariska äldreberedningen 2002). Den äldreomsorg som bedrivs
inom Sveriges kommuner utövas i huvudsak inom de särskilda
boendeformerna (den institutionsbaserade omsorgen) och som hemtjänst
(den hembaserad omsorgen). Andra typer av insatser, inom kommunernas
vård och omsorg av äldre, är kommunal hemsjukvård i enskildas hem samt
som dagverksamheter, korttidsboende och anhörigbidrag. Särskilt boende
infördes som en samlad benämning för traditionell institutionsvård som
ålderdomshem och sjukhem och för nyare former av boenden för äldre, som
gruppboenden och servicehus, i samband med genomförandet av
Ädelreformen. Trots denna reform är strukturen i det svenska äldreboendet
likartade med den som fanns innan Ädelreformen genomfördes. I en
kartläggning, utförd av Socialstyrelsen, angående de strukturella
förhållandena inom de särskilda boendeformerna, framkommer att
ålderdomshem, sjukhem, servicehus och gruppboende fortfarande är det
vanligast förekommande benämningarna i Sveriges kommuner (Engström
2001). I rapporten framkom också att ungefär hälften av alla särskilda
boendeformer utgjordes av komplexa anläggningar, där boendet är avgränsat
i olika enheter avsett för olika grupper. Exempelvis kan det i samma
byggnad för äldreboende finnas enheter för olika typer av behov och därför
kan en och samma byggnad inrymma flera typer av boenden, t. ex. sjukhem,
gruppboenden och servichuslägenheter.
I den statistik som Socialstyrelsen publicerat för vård och omsorg för
äldre år 2000 framgår att drygt 125 300 äldre var beviljade hemtjänst i sina
vanliga hem. Hemtjänsten skall underlätta för de gamla som behöver hjälp
att bo kvar i sitt eget hem och innehållet i denna välfärdstjänst kan indelas i
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serviceuppgifter och personlig omvårdnad (Socialstyrelsen 2001d). Inom
hemtjänsten har det uppstått ett behov av mer omvårdande uppgifter. Därför
erhålls insatsen hemtjänst numer av färre personer, men med fler timmar till
dem, i jämförelse med hur hjälpen fördelades för 10 till 20 år sedan
(Szebehely 2000).
Inom de särskilda boendeformerna bodde 121 300 ålderspensionärer
permanent år 2000, vilket motsvarar åtta procent av samtliga personer över
65 år. I stor utsträckning är det personer över 80 år som har hemtjänst och
som bor permanent inom de särskilda boendeformerna, då de utgör cirka 73
procent av denna grupp. Detta innebär att ungefär 40 procent av dem som är
över 80 år i Sverige har hemtjänst eller ett permanent boende inom de
särskilda boendeformerna (Socialstyrelsen 2001d). Även inom de särskilda
boendeformerna har det skett en förskjutning mot ökad vårdtyngd
(Socialstyrelsen 1997b). I den kartläggning som Socialstyrelsen gjort
(Engström 2001) identifierades måltider som en aktivitet, för att på så vis
kartlägga de boendes, inom särskilda boendeformer, fysiska och kognitiva
förmåga. I förhållande till ”aktiviteten måltid” uppdagades att drygt 73
procent av de äldre som bodde på sjukhem var beroende eller delvis
beroende av hjälp. Inom servicehusboendet fanns motsvarande behov hos
drygt 33 procent av de äldre.
Organiserandet av den kommunala äldreomsorgen och i ännu högre grad
matförsörjningen inom omsorgens ram är till både utformning och innehåll
skiftande. Det finns inga sammanställningar av hur Sveriges kommuner
organiserar verksamheter som berör de äldres kosthåll. Varken beträffande
om det utförs i kommunal regi eller av en entreprenör eller hur det går till
ifråga om inköp och ordnandet av måltider. Det finns inte heller översikter
som beskriver antalet måltider per dag, måltidsordning, antal specialkoster
eller var någonstans maten konsumeras. Enligt Sundström (2001 s.48ff)
finns dock vissa statistiska uppgifter som berör den matförsörjning som
ordnas via någon form av storhushåll. I hans sammanställning framkommer
att det främst är de särskilda boendeformerna: sjukhem/vårdhem,
ålderdomshem, servicehus med helinackordering, servicehus med egna
lägenheter och dagcentraler/dagliga verksamheter, som betjänas av
storhushållen. Enligt beräkningarna serveras 313 500 måltider per dag inom
dessa boendeformer. Tilläggas kan dock att även de som bor i enskilt boende
i allt större utsträckning får en del av sin mat från storhushållen, genom att
hemtjänsten i väsentlig utsträckning levererar matlådor (Socialstyrelsen
2001d).
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Serviceinsatser och personlig omvårdnad skiljs åt inom äldreomsorgen. Till serviceinsatser
räknas exempelvis inköp, måltidsservice, städning, tvätt och trygghetslarm. Till personlig
omvårdnad räknas bl.a. matning, personlig hygien samt på- och avklädning.
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Mat i offentlighetens tjänst – från utspisning till
restaurang
Omsorg och vård av äldre samhällsmedborgare har under årens lopp
förändrats från att vara fattigvård till en mer specialiserad form av omsorg
för gruppen äldre. I Trydegårds (2000) genomgång av utvecklingen mot en
offentlig äldreomsorg beskrivs fattighusen som en plats för de fattiga
människor som inte kunde ta vara på sig själva. Fattighusen var därmed inte
exklusivt för äldre människor, utan sammantaget för den del av befolkningen
som inte hade någon möjlighet att erhålla någon annan form av
omhändertagande. Fattighusen bistod med tak över huvudet, ved och någon
form av mattilldelning, men tillagningen av maten fick de boende själva
sköta. Det var med andra ord ingen som var anställd för att sköta olika
arbetsuppgifter inom denna tidiga form av omsorg, utan de boende fick
hjälpas åt alltefter förmåga. En ur gruppen hade dock en överordnad
position, en roll som bl.a. innebar att personen i fråga var den som fördelade
den begränsade mängd mat som fanns (Skoglund 1992). Den tidiga
omsorgen var på så vis, även den, ett slags fördelningssystem av begränsade
resurser.
Det faktum att maten var en betydande del av omhändertagandet
framkommer också i Bloms (1991) redogörelse om äldres villkor i ett
historiskt perspektiv. Han har studerat ett antal stadgar, för hospital och
själagårdar, tillkomna från sen medeltid till slutet av 1700-talet. Blom lyfter
fram mathållningen som en betydande del av verksamheterna, både
angående matsedlar, som ordningsregler för måltiderna och vem man kunde
vända sig till för klagomål. Frågor kring mathållningen är framträdande i
redogörelser för den tidiga äldreomsorgens villkor, men mer undanskymd
och ibland helt utesluten i senare studier. I exempelvis Trydegårds (2000)
dokumentation om äldreomsorgens utveckling framkommer ordnandet av
mat i beskrivningar av äldreomsorg under tidigt 1900-tal, men återfinns inte
i hennes redogörelser för senare tidsperioder. Enligt min mening visar detta
på att mathållningen fram till i början av 1900-talet utgjorde en betydelsefull
31
del av äldreomsorgens innehåll, men att den i och med den arbetsdelning
som skett förlagts till ett eget område utanför omsorgen.
Den samhällsomvandling som skett under 1900-talet har inneburit att en
markant del av befolkningens mathållning överförts från hemmets privata
32
sfär till offentliga institutioner. Måltiderna inom offentlig sektor , som
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Arbetsdelning kan dels ses som en organisatorisk delning, där planeringen av arbetet är
förlagt till en nivå och utförandet till en annan. Arbetsdelning är också den
yrkesdifferentiering som t.ex. inom vård och omsorg där olika professionella grupper har
olika kunskapsområden och arbetsuppgifter.
32
Till offentliga storhushåll räknas enligt Sundström (2001 s.38ff): skolor, barnomsorg,
äldreomsorg, sjukvård, socialvård, kriminalvård och försvar. Huvudman för verksamheterna
är kommun, landsting eller staten.
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äldreboenden, skolor och sjukhus, står i kontrast till både den kommersiella
måltiden inom restaurangnäringen och till den privata måltiden i hemmet.
Menell et al (1992 s.112) framhåller att hemmamåltiden kan ses som en sfär
präglat av något personligt, privat och intimt och att olika former av
institutioner ändå till viss del måste vara en ersättare för detta. Den
förändring som skett inom äldreomsorgen under 1990-talet har bland annat
strävat efter att överföra vård och omsorg av äldre från sjukhus och
institutionsliknade miljöer till särskilda boendeformer, med en hemliknande
miljö och till det egna hemmet (Regeringens proposition 1990/91:14,
Regeringens proposition 1997/98:113). Trots denna politiska vilja och
ideologi kring vad som skall prägla den svenska äldreomsorgen, framstår
ändå de äldres kosthåll många gånger som ett problemområde, och i
Äldreuppdragets slutrapport framhålls näringsproblem som en specifik fråga,
som ännu inte erhållit tillräcklig uppmärksamhet (Socialstyrelsen 2000b).

Fokusering mot näring och ekonomi
Maten och måltiderna inom offentlig sektor har i stor utsträckning präglats
av det rationella effektivitetstänkande som förknippas med industriella
verksamheter mer än av hemmamåltidens intimitet. Det västerländska
samhällets strävan efter rationalitet, så som att lägga stor vikt vid metoder
för att mäta och beräkna, att förutse och att systematiskt organisera, har i alla
högsta grad påverkat offentlig måltidsverksamhet. Detta har avspeglats i
arbetet kring och i tillagandet av måltider, liksom en stor tilltro till den
medicinska vetenskapen i förhållande till måltidernas innehåll (Hirdman
1983, Lupton 1996, Beardsworth & Keil 1997).
Maten på sjukhus, regementen och andra anstalter blev, i och med den
offentliga sektorns framväxt, i hög grad ett område där rationalitet och
effektivitet i förhållande till mat kunde förverkligas. Ett faktum som också
förde med sig att maten till stor del definierades som näring och att behovet
av denna näring skulle tillfredställas ur ett ekonomiskt perspektiv. Almén var
framträdande inom kostupplysningen kring förra sekelskiftet. Han utformade
bl.a. en tabell där födoämnen ordnades efter näringsinnehåll i förhållande till
kostnad (Almén, 1885). Tabellens syfte var att framhäva att en varas
näringsinnehåll och kostnad måste värderas i förhållande till varandra för att
utröna kostnaden för en ”spisordning”. Kostrekommendationerna gick ut på
att ge mesta möjliga protein och fett i relation till lägsta möjliga pris på
livsmedlen, d.v.s. ”value for money”. Möjligheten att kalkylera matens
innehåll av energigivande näringsämnen, olika vitaminer och mineraler
användes vid matsedelsplanering för verksamheter inom offentlig sektor.
Hur människor rationellt bör ordna sitt kosthåll anser Levenstein (1988
s.72ff) i stor utsträckning förmedlades av de kvinnor som utbildades inom
kostområdet och att de påverkade både enskilda individer, hushåll och hur
matförsörjningen till stora grupper skulle ordnas. Inte minst var det
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kostnadskontrollen i förhållande till ett adekvat näringsintag som var centralt
i denna kostplanering enligt Levenstein (1988 s.137ff). Han framhåller också
att de kvinnor som tidigt var framträdande inom kostområdet i USA försökte
ge sitt eget område status genom att ”vetenskapligöra” det via kemin. Att
just faktorer kring näring, hygien och ekonomi i betydande grad format
offentlig måltidsverksamhet framträder i Bergströms ”Handbok för offentlig
utspisning” (1916 s.13ff). Främst var det den ekonomiska betydelsen av en
välplanerad matordning som framhölls, men kostens näringsmässiga
sammansättning fick också ett stort utrymme, liksom hygien. Bergström
påpekade dock även vikten av andra hänseenden vid ordnandet av mat till ett
stort antal människor inom sjukhus, försvar och ålderdomshem. I bokens
inledande del, om allmänna principer för offentlig utspisning, framhävde
författaren betydelsen av smak och att maten är omväxlande. Vidare
framförde hon vikten av att stimulera matlusten med en väl tillagad och
trevligt serverad mat, hon fortsatte:
Det kan möjligen synas, som skulle tillämpandet av dessa principer på
kosthållet vid utspisning i stor skala vara onödigt, ja kanske rent av
oekonomiskt. Även om det är svårt att bevisa hur mycket födan förlorar i
näringsvärde genom att smakfrågan försummas, alltså hur stor den direkta
förlusten blir, torde man emellertid våga påstå, att det i stället är oekonomiskt
att ej taga hänsyn till dessa principer vid offentlig utspisning.
Bergström 1916 s.14

I vilken utsträckning det tagits hänsyn till ”dessa principer vid offentlig
utspisning” är tämligen oklart och framförallt varierande från denna
tidsperiod. Oklarheter finns också i begrepp rörande matens ”smak” och att
matens skall vara ”trevligt serverad”. Även idag finns uppenbara svårigheter
när mat- och måltidskvalitet ska beskrivas, ett faktum som Lundmark (2002)
belyser i sin studie om måltidskvalitet, relaterad till skolmåltider. Lundmark
framhåller att begreppet kvalitet är oprecist och lämnar ett stort utrymme för
”tycke och smak”, vidare att skolmåltidsverksamhetens riktlinjer för
måltidskvalitet nära nog uteslutande har berört frågor kring näring och
hygien.

Styr- och hjälpmedel
Det mycket extensiva välfärdsprogram som utvecklades under 1960-talet
präglades av en centralstyrning och en stark tro på det rationella samhället.
Detaljerade planlösningar utarbetades centralt för den offentliga måltidsverksamhetens olika områden, bl.a. i form av olika riktlinjer och utredningar.
Dessa dokument, som har uppstått för att stödja offentlig måltidsverksamhet,
var och är, vanligen huvudsakligen inriktade mot matens näringsmässiga
innehåll (Stockholms läns landsting 1987, Statens Livsmedelsverk 1991,
Karlström et al 1998). De utredningar som gjorts och riktlinjer som
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framlagts har till stor del baserats på forskningsresultat i förhållande till
näringsrekommendationer, medan innehållet i övrigt baseras på
erfarenhetsmässiga kunskaper. Innehållet i denna form av rekommendationer
anser Ekström (1993) är en form av måltidsideologi i förhållande till vad
som är rätt och riktigt beträffande mat och måltider. Hon anser att det i
Sverige finns normer kring måltidsordning, livsmedelskomposition utifrån
kostcirkeln och matens näringssammansättning. Dessa normer hänför hon till
kostexperternas, de som arbetar med upplysning i välfärdssamhället, syn på
mat. Något som hon till viss del sätter i motsats till den kultur som utvecklats
kring människors vardagstillvaro och syn på mat.
I de dokument jag hänvisat till, som format den offentliga måltidsverksamheten, anser jag att matens tvetydighet kommit i skymundan.
Därigenom har det arbete som format offentlig måltidsverksamhet, genom
att den rationalistisk och naturvetenskapliga anda varit så dominerande,
marginaliserat matens meningsbärande funktioner. Ekonomi och
näringsriktighet har i mycket stor utsträckning styrt verksamheterna
(Levenstein 1988, Lundmark & Mattsson Sydner 2001), medan de aspekter
som är svåra att mäta och beräkna varit underordnade eller obefintliga.
Det finns dock riktlinjer och andra rapporter som tillkommit som styroch hjälpmedel inom offentlig måltidsverksamhet, där aspekter utöver de
som är direkt relaterade till matens näringssammansättning har lyfts fram.
33
Bland annat gav, under slutet av 1980-talet, både Spri , Socialstyrelsen och
Stockholms läns landsting (Larsson 1986, Stockholms läns landsting 1987,
Socialstyrelsen 1989) ut rapporter om mat inom långtids- och akutsjukvård
innehållande råd utanför nutritionsområdet. Larsson som författat Sprirapporten menade att det faktum att andelen äldre i befolkningen förväntades
öka, samtidigt som det inom vården alltmer betonades vikten av en
helhetssyn, medförde ett annat beaktande av mat. Hon framförde sålunda,
redan i mitten av 1980-talet, att matens kvalitet och servering måste
betraktas som viktiga moment inom omvårdnadsarbetet och att det skulle
finnas en större flexibilitet i förhållande till patientens egna val. I en senare
rapport definierade Larsson kostkvalitet som ”näringsmässig kvalitet” och
”kulinarisk kvalitet” (1988). Hon framförde dock att det kunde vara svårt att
precisera vad som är kulinarisk kvalitet, likaväl som det är problematiskt att
kontrollera detsamma. Hon ansåg att svårigheterna delvis kunde överbryggas
genom att göra konsumtionsmätningar samt enkätstudier om uppfattningar
hos patienter och personal. I kunskapsöversikten från Socialstyrelsen (1989)
uppmärksammas också en rad problem förknippade med mat inom vården,
liksom det ges förslag på olika åtgärder för att förbättra maten och
måltidssituationen som en del av omvårdnaden. Behovet av ett systematiskt
33

Spri – Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, bildades 1968
för att utveckla Sveriges hälso- och sjukvård och institutet har finansierats av staten och
Landstingsförbundet. Vid årsskiftet 1999/2000 lades verksamheten ner.

44

arbete för att förbättra de äldres matsituation framhålls också i en rapport
från Stockholms läns landsting, avdelningen för tillämpad näringslära
(Nordevang & Callmer 1995). I denna kartläggning av äldres måltidsservice
i Stockholms län påtalades brister kring att målsättningar för verksamheten
saknades, att få kommuner ställde näringsmässiga krav på de måltider som
serverades och att kostkompetent personal i mycket stor utsträckning
saknades.

Ideologiska förändringar
I Sverige har myndigheter och andra övergripande organ som kommun- och
landstingsförbundet till stor del upphört med sin verksamhet kring frågor
som rör måltidsverksamhet. Detta gäller både riktlinjer och
34
rekommendationer för kosten i sig, som för storhushållens arbete . Den
aktör som kvarstår på området är Livsmedelsverket, som i och med sitt
uppdrag att verka för goda matvanor hos befolkningen, är en myndighet med
en form av kostansvar. Livsmedelsverket är också den myndighet som har
ett centralt ansvar ifråga om livsmedel och de skall verka för ”säkra
livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra
matvanor” (Livsmedelsverket 1998). Frågor kring de offentliga storhushållens verksamheter kan däremot inte direkt relateras till någon specifik
35
myndighet eller andra offentliga organ . Ett faktum som förmodligen kan
förklaras i termer av välfärdsstatens decentralisering, vilket medfört att
centrala riktlinjer framstått som inaktuella. Däremot finns den statliga
styrningen i form av lagar, förordningar och rekommendationer för
verksamheterna (Svenska Kommunförbundet 1997).
Decentraliseringen, tillsammans med en ökad privatisering av offentlig
måltidsverksamhet, har också medfört en annan struktur för storhushållens
verksamheter. Denna strukturomvandling och förändring belyser delvis
Lundmark (2002), då hon lyfter fram decentraliseringen samt en ökning av
antalet måltidsentreprenörer inom offentlig sektor som två förändringsfaktorer.
En förklaring till den decentralisering som skett är förbundet med ett
motiv av ”kundanpassning” och att flytta beslutsnivåerna närmare
medborgarna (Lindqvist & Borell, 1998). Att i större omfattning se till
brukaren, dennes behov och önskningar har i stor utsträckning framstått som
en av 1990-talets främsta ideologier. Detta framkommer också i ett
34

ISR, Institutet för storhushållens rationalisering, bildades 1966 och kom till stånd genom
ett samarbetsavtal mellan den svenska staten och en finansieringsstiftelse. I stiftelsen ingick:
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska hotell- och restaurangförbundet,
SARA (Sveriges Allmänna Restaurangföretag AB) och Kooperativa förbundet.
35
SAMS, Samarbetsgruppen för Storhushållsfrågor, ett samarbetsorgan med representanter
från Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Försvarets Materialverk och Sveriges
Hotell- och restaurangförbund.
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betänkande
om
offentlig
kostförsörjning
från
Danmark
(Levnedsmiddelstyrelsen 1997), i vilket brukarperspektivet har en
framträdande roll. Avsikten med betänkandet var att undersöka om det fanns
behov av att stärka och eventuellt förändra kostförsörjningens innehåll i
syfte att förbättra kvaliteten. Undersökningen utgick ifrån fyra
problemställningar, av vilken den brukarorienterade utgjorde den första. Här
poängterades att det inom offentlig måltidsverksamhet finns ett
genomgående behov av utveckling mot en mer flexibel och individuell
kostförsörjning. Betydelsen av valmöjligheter lyftes fram i förhållande till
val av meny, måltidssammansättning, portionsstorlekar och måltidsordning.
Jag tolkar dessa formuleringar i betänkandet som ett försök att förena det
språk och synsätt som tillhört det offentliga storhushållet med den ”nya
ideologin” som vill sätta individen i centrum.
Måltidsverksamheten inom den offentliga sektorn har förändrats från en
kollektiv massutspisning till individuella val, företrädelsevis i en restaurangliknande miljö ur ideologiskt hänseende. Alternativet till detta är den
hemlika miljön, som också påtalas som eftersträvansvärd inom omsorgen för
äldre och funktionshindrade (Regeringens proposition 1997/98:113 s.49). I
praktiken är det inte generellt så måltidsverksamheterna inom skola, barnoch äldreomsorg samt sjukhus fungerar som restaurangmiljöer, där
matgästerna själva väljer från en meny. Men det finns en ideologisk önskan
om att föra verksamheterna dit, närmare idealet om den fria restaurangen än
den kollektiva rättvisan i en massutfodring. I detta sammanhang vill jag
understryka och peka på hur ”marknadens decennium” påverkat den
offentliga måltidsverksamheten även språkligt. I allt större utsträckning finns
en önskan om att benämna lokalerna som maten konsumeras i på skolor och
arbetsplatser som restauranger istället för matsalar. Servicehusen, som till
stor del byggdes under 70- och 80-talet, har vanligen en restaurang i huset,
inte en gemensam matsal. Restauranger, till skillnad från matsalar, är
förknippade med individens fria val ifråga om att överhuvudtaget äta där
liksom att i så fall själv välja vilken maträtt. Den här skillnaden mellan
restaurang och matsal inom servicehusen framkommer i en studie av Bergh
(1993 s.107ff), som beskriver restaurangen som en offentlig miljö, medan
matsalen utgör en inomoffentlig sådan.
Enligt Szebehely (2000 s.172) har språket inom offentlig verksamhet
blivit marknadsinfluerat. Hon relaterar språkförändringen till äldreomsorgen
och skriver att ”skröpliga äldre har kommit att betraktas som kunder på en
omsorgsmarknad”, där omsorgstjänster har blivit till produkter som
”produkten tillsyn” eller ”produkten daglig hygien”. Att det
marknadsorienterade språket fått en allt större plats inom den offentliga
omsorgssektorn framhåller också Wærness (1996 s.214) och relaterar
fenomenet till en allt större efterfrågan på effektivitet och brukarinflytande.
Med andra ord framkommer även i förhållande till offentlig
måltidsverksamhet att det skett en ideologisk förändring mot en
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”marknadisering”, som följer den ideologiska och politiska förändring av
välfärdsstaten som jag beskrev i början av detta kapitel (Nygren et al 1997).

Det utflyttade hemarbetet
I och med välfärdsstatens framväxt flyttades stora delar av det arbete som
skedde inom hemmen ifråga om matlagning och omsorg om barn och gamla
till den offentliga sektorn. Det arbete kvinnor traditionellt utfört inom hem
och familj har delvis därmed i allt större utsträckning kommit att betraktats
36
som ett statligt åtagande . De kvinnliga välfärdsyrkena, vars arbetsuppgifter
omfattar hushålls- och omsorgsarbete, har i omsorgslitteraturen beskrivits
som det ”utflyttade hemarbetet”. Arbetsuppgifterna inom exempelvis
skolmåltider och äldreomsorg var med andra ord detsamma som i det
oavlönade hushålls- och omsorgsarbetet i hemmet, men arbetet utanför
hemmet är avlönat.
Verksamheter som ålderdomshem och skolmåltider kan betraktas som
lösningar på problem av försörjningstrygghet och undernäring. Enligt
Evertsson (1998 s.127ff) har lösningar som dessa ofta institutionaliserats och
i sin tur skapat ett behov av en rad välfärdsyrken, d.v.s. välfärdspolitiken har
haft inverkan på hur olika kvinnliga välfärdsyrken uppkommit och
utvecklats. Framväxten av en offentlig sektor är dock inte på något sätt
resultatet av en bestämd inriktning mot ett deklarerat mål, utan en väg kantad
av olika aktörers ståndpunkter och påverkande yttre händelser.
Grundläggande i denna konflikt var (eller kanske är) två ståndpunkter, om
kvinnor ska lönearbeta utanför hemmet eller om hemarbetet ska
professionaliseras (Hirdman 1989, Baude & Runnström, 1994, Lövgren
1993). Exempelvis lyfter Lövgren i sin avhandling om ”Hemarbete som
politik” fram hur kvinnors arbete i hemmen blev en politisk fråga under
1930-40-talet. Hon skriver att hemarbetsfrågan handlade om vilken plats och
uppgift kvinnor skulle ha och att riksdagen aktivt uppmanade kvinnorna att
förkovra sig för att på så vis bättre kunna sköta hemarbetet.
Det är främst det praktiska arbetet, det som saknar krav på formell
utbildning, som synes beskrivas som utflyttat hemarbete. Men jag vill lyfta
fram att även de kvinnliga välfärdsyrken som kräver en formell utbildning,
också tillhör det utflyttade hemarbetet. Detta innebär att det finns en
gemensam kunskapsbas för arbeten inom måltidsverksamheter och omsorg,
som kan relateras till det som Wærness beskriver som husmoderns
arbetsuppgifter i ett hem (1983 (1982). Det som förenar synen på
kvalifikationer i hushållsarbete och omsorg är märkbart då föreståndarna, för
36

I allt större utsträckning efterfrågas den informella omsorgen, som kan ges av anhörig,
grannar, släkt och vänner inom den ”formellt” organiserade omsorgen inom offentlig sektor.
Denna sida av omsorgen är dock inte inkluderad i denna studie.
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både offentlig måltidsverksamhet och ålderdomshemmen, tidigare
37
benämndes husmor eller ansågs ha husmodersuppgifter. Trydegård (1996)
skriver att hushållslära tidigare ingick i utbildningen av ålderdomshemmens
föreståndare och att föreståndarna benämndes husmor. Även på femtiotalet
framhölls vikten av föreståndarna i sina husmodersuppgifter skulle övervaka
den mat de gamla fick och kunna bedöma om den var väl sammansatt och
vällagad.

Utbildning och arbete
Under 1930- och 40-talet pågick en mycket aktiv professionaliseringssträvan
av hemarbetet, genom åtgärder som förde in vetenskaplig kunskap och
rationellare arbetssätt i hemmen (Hirdman 1989, Lövgren, 1993). Huslig
utbildning var dock inte en specifik nyhet för denna tid, utan hade växt fram
under 1800-talets slut, både som ämne för flickorna i den allmänna
folkskolan, i privata flickskolor och den högre fackskolan (Lundh 1945,
Johansson 1987, Fjellström 1990). De husliga utbildningar som fanns och
tillkom för att utbilda kvinnor för hemarbete vidgade i många fall sitt syfte
med utbildningen och kom även att utbilda kvinnor för lönearbete inom
offentliga storhushåll. Vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, som
1895 påbörjade utbildningen av lärarinnor i huslig ekonomi, startade redan
1903 en praktisk yrkeskurs för kokerskor och hushållerskor. Nordin &
Barkfelt (1995 s.69) framhåller att skolans tidiga och medvetna engagemang
för storköksutbildningar inte var representativ för den ideologi som
dominerade i Sverige vid denna tid. En ideologi som starkt betonade
familjen och hemmet och som kommit att definieras som en idealisering av
det borgliga hemmet. Hirdman (1983 s.134ff) beskriver hur medelklassens
kvinnor utbildade sig inom det husliga området och hur de, genom att
professionalisera hemarbetet, både motiverade de ”fina fruarnas” plats i
hemmet och stärkte övriga kvinnors roll som husmor.
I den utveckling av välfärden som skett i Skandinavien under 1900-talet
har produktionen och konsumtionen av mat inom offentliga storhushåll varit
en betydande del av välfärdens innehåll. Behovet av utbildad arbetskraft för
den offentliga måltidsverksamheten växte därmed parallellt med
välfärdssamhällets framväxt. O´Doherty Jensen & Holm (1998 s.32)
beskriver hur den expanderande måltidsverksamheten inom offentlig sektor i
Danmark förde med sig ett behov av speciella utbildningsinstitutioner för
verksamheten. Hur utbildningen för storhushållens ledare under åren
utvecklats och arbetslivet för professionen förändrats är i ringa utsträckning
37

Det är även nu vanligt att tjänster utannonseras under benämningen husmor. Vanligtvis
består en stor del av tjänsten av matlagning med tillhörande arbetsuppgifter, som planering av
matsedel, inköp, servering och disk. Men i arbetsuppgifterna kan också ingå lokalvård eller att
inneha funktionen som arbetsledare för lokalvårdare och kökspersonal. På skolor,
behandlingshem och kyrkans församlingshem finns ofta befattningen husmor.
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utforskat. Beskrivningar av yrkesgruppens verksamhet finns dock i fackliga
tidskrifter, bl.a. i Svenska Ekonomiföreståndarinnors Tidskrift
(Ekonomiföreståndarinnornas Tidskrift 1969a, 1969b, 1969c, Dietisten
1988). Dessutom har yrkesrollens omdaning och villkorens förändring
belysts i en intervjustudie av pensionerade ekonomiföreståndare (Lundmark
& Mattsson Sydner 2001). Internationellt benämns denna profession som
38
dietister och Beardsworth & Keil (1997 s.142) framhåller också att yrket,
med dess massiva kvinnodominans, är en utvidgning av kvinnors ansvar i
hemmet till den offentliga sfären.
De arbetsuppgifter som flyttats från den privata sfären till den offentliga
39
har med tiden i olika utsträckning professionaliserats , d.v.s. formell
utbildning har krävts. De välfärdsyrken som finns är både administrativa,
som i högre grad kräver en formell utbildning, och praktiska som i lägre grad
kräver detta. Inom måltidsverksamheter i offentlig sektor finns exempelvis
kostekonomer med en universitetsutbildning för administrativa uppgifter och
kokerskor/kockar samt ekonomibiträden med praktiska uppgifter. De som
arbetar med praktiska uppgifter har i allmänhet en kortare yrkesinriktad
utbildning eller ingen för området avpassad utbildning. Inom äldreomsorgen
finns såväl socialt utbildad personal som sjukvårdsutbildad sådan och de
som saknar relevant utbildning. Utbildning och arbetsuppgifter har
motsvarande mönster som för måltidsverksamheter. Personal med
administrativa uppgifter har i högre grad en universitets/högskoleutbildning,
medan personal med praktiska arbetsuppgifter har en kortare yrkesinriktad
sådan eller saknar utbildning.
Tillkomsten och utvecklingen av olika utbildningar för äldreomsorgens
vida område, med hemtjänst och institutionsvård, samt personalgrupper för
olika organisatoriska nivåer har studerats inom bl.a. omsorgs- och
välfärdsforskning (Trydegård 2000, Evertsson 2002). Trydegård beskriver
bland annat hur omsorgens ledare växt fram som profession, från
fattighusens matronor till dagens omsorgschefer. Chefer som har ett stort
ansvarsområde, men trots detta är en tämligen okänd och outforskad
profession.
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I Sverige används beteckningen kostekonomer för denna profession, men internationellt är
benämningen vanligen administrativ dietist och där finns också, precis som i Sverige, klinisk
dietist.
39
Enligt Guneriussen (1997) är utvecklingen av professionell kompetens och olika
professioner ett huvuddrag i all institutionell rationalisering. Detta är i sig självt ett vitt
forskningsfält inom samhällsvetenskaperna, vilket jag inte kommer att beröra mer än i de mer
allmänna ordalag jag gjort ovan. Men Guneriussen kopplar professionaliseringen till
rationalitetsformer och den senare har jag anledning att återkomma till i slutkapitlet.
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Forskning om det utflyttade hemarbetet
Omsorgsarbetets innehåll har studerats och definierats av flera forskare, och
Szebehely (1996) framhåller att de anglosaxiska främst har fokuserat mot det
informella och obetalda arbetet, medan de skandinaviska fokuserat mot det
formella och avlönade arbetet. Enligt Ungerson (1998), som hör till de
anglosaxiska omsorgsforskarna, är det dock viktigt att inkludera det formella
och avlönade arbetet i begreppet omsorg. Vidare att omsorgsarbetet i
hemmen är starkt förknippade med känslor och släktskap och att arbetet
därför är en uppfyllelse av förpliktelser. Av den anledningen anser Ungerson
det viktigt att föra samman informell och formell omsorg för att kunna
betrakta omsorgen som ett arbete, inte enbart som en känsla. Wærness
(1984) har skapat begreppet omsorgsrationalitet för att belysa att
omsorgsarbetet omfattar både känsla och förnuft, d.v.s. empatisk förmåga,
liksom fackkunskaper och ett flexibelt agerande. I hennes diskussion om
begreppets tillkomst och hennes tankegångar kring detta för hon fram
Blumers ”a sensitizing concept” (se fotnot 12) som en motsvarighet till
omsorgsrationalitet (Wærness 1996). Andra har sedan vidareutvecklat
Wærness tankegångar och Simonen (1990 s.182) skriver att omsorg består
av mentalt, emotionellt och manuellt arbete. Till de konkreta sysslor, som
tillhör den manuella delen av omsorgsarbetet, hänför flera omsorgsforskare
hushållsarbetet ( Szebehely 1995, Nordström 1998).
Nyberg (1989 s.268) framhåller att hushållsarbete inte bara är
arbetsuppgifter som ska ge mat i magen och ren tvätt, utan att det innefattar
både sociala relationer och ekonomisk verksamhet. Vidare anser Nyberg att
hushållsarbete är förbundet med social identitet och omtanke om
familjemedlemmarna. Jag vill hävda att definitioner av omsorgsarbete
respektive hushållsarbete i mångt och mycket är överrensstämmande med
varandra. Definitionen av omsorgsarbete fokuserar med andra ord mot
omsorg, men ser hushållsarbete som en del av omsorgen. Definitionen av
hushållsarbete fokuserar däremot mot hushållsarbete, men ser omsorgen om
hushållsmedlemmarna som en del av hushållsarbetet. En viktig skillnad finns
dock genom att den definition av hushållsarbete som både Nyberg och
Ekström gör, inkluderar den ekonomiska aspekten av arbetet (Nyberg 1989,
Ekström 1990). Det finns med andra ord en tydlig gemensam historia och
nutid genom kvinnors traditionella arbete, de yrken som utvecklats i och
med välfärdsstaten och dessa arbetens innehåll.
Den kvinnovetenskapliga forskningen kring avlönat och oavlönat
40
omsorgsarbete behandlar ett vidsträckt område , och i det här
sammanhanget är det resonemang om omsorgsarbetets kvalifikationer jag
vill lyfta fram. Davies (1995 s.142ff) anser att det utflyttade hemarbetet finns
40

Se bl.a. Szebehelys (1995) genomgång av forskning kring omsorgsarbetets innehåll, villkor
och kvalifikationer.
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inom många olika områden, som på förskolor och inom hemtjänsten, varför
arbetena i sig har olika karaktärsdrag. Vidare att dessa arbeten utförs av
kvinnor, har låg status och är lågavlönande och att de kvalifikationer som
krävs för att sköta dessa arbeten är osynliga. Hon framhåller att kvinnor
utvecklar kvalifikationer i hemarbetet som förenar ett behovsorienterat
synsätt med kvalitativa krav och en flexibel förmåga. Dessa kompetenser
betraktas dock inte som förvärvade, utan som medfödda kvinnliga
egenskaper som kan användas av samhället utan att belönas ekonomiskt.
Jag vill med detta lyfta fram att kvinnor fört med sig kvalifikationer till
det utflyttade hemarbetet, och att denna kompetens i stor utsträckning tagits
för given. Kvalifikationerna är alltså erfarenhetsmässiga kunskaper, en sorts
tyst kunskap, som övats och utövats inom hemmets sfär och som sedan
används i det avlönade arbetet, utan att för den skull betraktas som en
kvalifikation. Vardagssysslornas marginalisering belyser också Nordström
(1998) i sin studie om hemtjänsten. I vilken hon uppmärksammat att
vårdbiträdenas fortbildning aldrig berörde de vardagssysslor som hör hem
och hushåll till. Inriktningen på fortbildningarna var i stället formella
utbildningar där bl.a. arbetsmiljöfrågor uppmärksammades. Med andra ord
förväntades att hemtjänstens personal besatt kunskap i omsorgs- och
hushållsarbete och att ingen fortbildning inom området var behövlig.
I den litteraturanalys O´Doherty Jensen & Holms (1998) genomfört om
mat och kön i ett socialt och kulturellt perspektiv, anser författarna att arbetet
med matförsörjning är starkt könssegregerat. I arbetet utanför hemmet
återfinns kvinnorna, som arbetar med mat, inom den offentliga sektorn, som
skola, sjukhus och andra institutioner, medan männen arbetar inom den
privata sektorns à la carte restauranger. Verksamheterna inom offentlig
sektor präglas av standardiserade måltider och informell service, vilket
förknippas med en låg status, samtidigt som den privata sektorns
restauranger förbinds med en högre status. Kvinnornas arbetsfunktioner på
området anser författarna är en direkt förlängning av husmoderns dagliga
arbete i ett flerpersoners hushåll. I Ľorange Fürsts (1993) analys om mäns,
respektive kvinnors förhållningssätt, till den mat de lagar framhålls att män
förknippas med den rituella och offentliga maten, medan kvinnor ger maten
som gåva i vardagssammanhang. Dessa resonemang kan förlängas till att
markandsdiskursens inmarsch inom offentlig verksamhet idealiserar den
manliga maten med försäljning i restaurang, samtidigt som den kvinnliga
maten, som har en stark vardagsbetoning, undanskyms.

Policy, strategier och praktiskt arbete för äldres kosthåll
Som framgått i föregående kapitel och tidigare i detta kapitel är det
allmänmänskliga behovet av mat en komplex interaktion av fysiologiska
behov och sociokulturella faktorer. Förutom dessa allmänmänskliga behov
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har jag också redogjort för hur åldrandet kan medföra att mer speciella
behov uppstår och att det i samband med åldrandets sjukdomar ofta uppstår
problem relaterade till ett otillräckligt näringsintag. Detta problemområde,
liksom andra relaterade till nutrition, har uppmärksammats i olika
sammanhang. För att åtgärda nutritionsproblem inom olika områden
påbörjades bl.a. ett internationellt arbete i och med ”International
Conference on Nutrition 1992”, arrangerad av WHO och FAO. De
deltagande länderna åtog sig att upprätta nationella handlingsplaner för att
stödja svaga gruppers hälsa i förhållande till mat. I den nationella
handlingsplanen för nutrition, som fastställdes av den Svenska regeringen
1995 (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket 1995), definieras äldre inom
vård och omsorg som en av dessa riskgrupper. I Sverige har
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet gemensamt, utifrån ”Nationell
handlingsplan för nutrition”, utarbetat mål och strategier för det nationella
folkhälsoarbetet för nutrition (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket 1999).
I denna rapport framkommer inte några mål och strategier direkt i
förhållande till äldres speciella problem, utan istället framhålls att båda
rapporterna är inriktade mot ett förebyggande hälsoarbete och att riktlinjer
för mat i förhållande till sjukdom återfinns i andra dokument. Dock
uppmärksammas äldre som riskgrupp, inte minst de som är i behov av
omsorg och beroende av människorna inom äldreomsorgens sociala
organisation. I förhållande till de mål och strategier som utarbetats berörs
41
42
43
äldreomsorgens främst av mål nio , tio och elva , som behandlar mål och
insatser inom storhushåll. Dessa tre mål och insatsområden behandlar
behovet av riktlinjer för näringskvalitet och måltidsordning, behovet av
utbildningsinsatser för personal inom måltidsverksamheter, samt behovet av
samarbete mellan myndigheter och representanter för storhushållssektorn. I
rapporten ges också exempel på hur riktlinjer i förhållande till kvalitetskrav
på äldreomsorgens måltider utarbetats på regional och lokal nivå, samt
preciseras vilken myndighet eller vilket organ som är ansvarig för olika
insatser. Trots att frågor kring äldreomsorgens kosthåll inkluderas både
direkt och indirekt, hänvisas området i stort till de riktlinjer som är
utarbetade specifikt för mat på sjukhus och inom social omsorg. Dessa
utgörs bl.a. av tre olika dokument från Kommunförbundet,
44
Livsmedelsverket respektive Socialstyrelsen som utkommit under 199041

”Mål 9. Riktlinjer ska finnas för näringskvalitet och måltidsordning för måltider serverade
inom privat och offentlig måltidsverksamhet. Riktlinjerna ska vara tillgängliga för berörda
parter inom respektive målgrupp.”
42
”Mål 10. Kunskapsnivån hos produktions- och måltidspersonal inom privat och offentlig
måltidsverksamhet ska höjas.”
43
”Mål 11. Myndigheterna ska ha kontinuerlig dialog med representanter för storhushållssektorn.”
44
En expertgrupp har på uppdrag av Livsmedelsverket, under en längre tid arbetat med att ta
fram riktlinjer för ett nytt dokument kallat ”Mat för sjuka”. Detta skall ersätta skriften ”Mat
på sjukhus” och avsikten med förändringen av titel är att markera att många sjuka och
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talet, vilka kan betraktas som riktlinjer och hjälp för området (Statens
Livsmedelsverk 1991, Svenska Kommunförbundet 1994, Karlström et al
1998, Socialstyrelsen 2000a). Även på lokalnivå finns dokument som berör
de äldres kosthåll utarbetade (Akner & Strand 1998, Uppsala kommun
2000).
Bakgrunden till det arbete som bedrivs inom nutritionsområdet är dels det
identifierade och välkända problemet att det i samband med åldrandet kan
uppstå undernäring. Dels en vedertagen ståndpunkt som innebär ett
önskemål om att äldre människor i så stor utsträckning som möjligt och även
så länge som möjligt ska bibehålla en god nutrition, för att på så sätt i större
utsträckning bibehålla en god hälsa. Att det finns specifika problem för äldre
och därför även behov av en speciellt utformad nutritionspolicy för denna
grupp anser Rush et al (1997 s.287ff). De hävdar att näringsbehoven hos
äldre måste tillgodoses för att upprätthålla hälsa, motverka sjukdom och
upprätthålla funktioner. Förutom denna mer preventiva funktion av ett gott
kosthåll för den åldrande befolkningen, anser de att äldre som bor på någon
form av institution är en speciellt sårbar grupp. Denna grupp befinner sig
vanligen på institution p.g.a. sjukdom och omfattande skröplighet, och
sålunda påverkar kroniska sjuktillstånd deras nutritionsstatus. Behovet av
näringsämnen i förhållande till energienhet är större hos den åldrande
människan i allmänhet och den sjuka äldre i synnerhet, samtidigt som
sjukdomstillstånd och åldersbesvär ofta medför försämrad aptit. Vidare
framför författarna att nutritionsproblematiken som är förbunden till ett
institutionsboende är en annan än den problematik som kan finnas hos
gruppen som bor i eget hem. Jag vill dock uppmärksamma, att det även hos
dem som erhåller äldreomsorg inom hemtjänstens ram, kan samma
problematik förekomma, i och med att hjälpen idag är inriktad mot de mest
vårdbehövande (Szebehely 2000 s.179) och hemmet har för en del blivit en
”vårdplats” (Socialstyrelsen 2000b). Problemen kring åldrandet och dess
sjukdomar i förhållande till nutritionsfrågor kan därför omfatta såväl dem
som bor i eget hem som dem som bor inom de särskilda boendeformerna.
Äldre människor har också ett stort behov av sjukvård än övriga
befolkningen, varför denna nutritionsproblematik även är aktuell inom
akutsjukvården (Steen 2000). I förhållande till maten inom äldreomsorgen
har även matens mikrobiologiska kvalitet betydelse. Smith (1998b)
framhåller att den grupp äldre som bor inom någon form av
institutionsboende är känsligare än övrig befolkning ifråga om att drabbas av
matförgiftningar. Vidare att uppgifter från olika utbrott av matförgiftningar
som skett inom institutioner visar att äldre människor i större utsträckning

skröpliga idag erhåller vård och omsorg utanför sjukhusens organisation. Skriften beräknas
utges under hösten 2002.
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avlider efter att ha infekterats av sjukdomsframkallande bakterier genom
45
maten .
Det finns dock uppenbara oklarheter ifråga om myndighetsansvar i
förhållande till den hantering och konsumtion av mat som dagligen sker
inom äldreomsorgens struktur. Både Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet
och Socialstyrelsen är myndigheter som med tydlighet framstår som aktörer,
men ansvar och befogenheter som myndighet i förhållande till äldres
kostsituation är oklar. Undantaget från detta är Livsmedelverkets roll i
förhållande till livsmedlens hantering i ett mikrobiologiskt perspektiv, då
denna fråga tillhör Livsmedelverkets uppdrag. Emellertid finns även i
förhållande
till
livsmedelslagstiftning
och
livsmedelsförordning
begränsningar som kan få konsekvenser för mathållningen inom
äldreomsorgen. Detta genom att enskilda boenden och mindre gruppboenden
inte berörs av gällande lagstiftningar och förordningar. Inom dessa boenden
kan därmed maten hanteras på ett otillbörligt sätt, men ändå aldrig riskera en
inspektion från kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, med
eventuella bötesförläggande som följd.
Socialstyrelsen, som har det samlade ansvaret för äldreomsorgen, har i
sina föreskrifter och allmänna råd för äldreomsorgen, inget specifikt
gällande de äldres kosthåll. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om anmälan av missförhållanden i omsorgen om äldre och
funktionshindrade (SOSFS 2000:5) står dock att brister i omsorgen kan
utgöras av brister i mathållningen. I relation till denna föreskrift finns också
en definition av omsorg, där området mat och måltid tas som exempel på
insatser i form av service respektive omvårdnad. Service exemplifieras som:
hjälp med inköp, tillredning av måltider, alternativt leverans av färdiglagad
mat. Insatsen omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov
och hjälp med att äta och dricka ges som exempel på detta. I de
tillsynsärenden inom äldreomsorgen som handlades under 1998 fanns
46
nutrition som en kategori under specifik omvårdnad bland orsakerna till
anmälan (Socialstyrelsen 2001c). Som exempel på vad anmälan handlat om
angavs brist på kontroll av intaget av mat och dryck, stressade
måltidssituationer och kvalitetsbrister i kostens sammansättning. Vidare
angavs nutrition som ett av de områden som befanns som nödvändigt att
prioritera i fråga om att säkra och utveckla området.
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I februari 2002 matförgiftades 60 personer på olika äldreboenden inom Tierps kommun
som fick sin mat levererad från ett centralkök. Fyra människor avled efter matförgiftningen,
men i skrivandets stund är det inte klarlagt om samtliga dödsfall var en följd av
matförgiftningen. Utredningen efter denna matförgiftning visar på brister i
livsmedelshanteringen, då ärtsoppan förvarades felaktigt under nedkylningen och att
temperaturkontroll inte utfördes.
46
Specifik omvårdnad definierades som omvårdnad som kräver kunskaper om människors
normala funktioner samt om aktuella sjukdomar och dess behandling (SOSFS 1993:17).
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De gamla som i dag omfattas av, eller snart kommer att omfattas av
äldreomsorg, inom de särskilda boendeformerna eller i det egna hemmet, är
en mycket heterogen grupp i fråga om problem och behov. I förhållande till
maten så sträcker sig anspråken från mindre insatser till mycket omfattande
hjälp och stöd. Exempel på mindre insatser är ordnandet av gemensamma
måltider för att bryta isolering, eller leverans av varor till dem som inte kan
sköta inköpen längre. Insatser som dessa är av betydelse för att främja
bibehållen hälsa och motverka sjukdom. Omfattande insatser behövs för dem
som inte kan föra mat och dryck till munnen eller som är dementa och i
behov av ett kontinuerligt stöd. Inom den kommunala äldreomsorgen bor
47
och vårdas dessutom mycket sjuka personer med behov av supplement till
den vanliga maten, specialkoster eller i vissa fall enteral eller parenteral
48
nutrition . Vilka insatser som behövs och om dessa avser att stödja en
relativt god hälsa, bromsa ett försämringstillstånd eller ”bara” fungera som
en viktig aspekt av det kvalitativa livet varierar. Dessa variationer, de äldres
behov och problem måste studeras närmare i förhållande till den sociala
organisationen som påverkar de äldres kosthåll. Denna studie är ett försök att
integrera olika perspektiv utifrån en kvalitativt och samhällsvetenskaplig
grundval. I nästa kapitel redogör jag för de teoretiska ramar som används för
att analysera den empiriska studien.
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Supplement till den vanliga maten, i de fall den inte är tillräckligt, är dels de vitamin- och
mineraltabletter allmänheten har tillgång till och ofta använder som ett kosttillskott. Andra
sätt att erhålla näring utöver den vanliga maten är att komplettera med näringsdrycker, som
finns i olika smaker och av olika fabrikat eller att använda beriknings- och energipulver för att
förstärka näringsinnehållet i den vanliga maten. Ytterligare ett sätt att förtäta små portioner
näringsmässigt är att berika maten med socker, smör, grädde och ägg.
48
Enteral nutrition är näring direkt i tarmen via någon form av sond, antingen nerförd i
magsäcken via matstrupen eller direkt i magsäcken. Det finns olika typer av sondnäringar till
detta och enteral nutrition kan kombineras med näringsintag via munnen eller parenteral
nutrition. Parenteral nutrition innebär att näring ges i form av en intravenös infusion. Denna
kan också kombineras med ett intag av mat och dryck genom munnen eller utgöra det enda
näringsintaget.
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4. Teoretiska referensramar

I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska referensramar och
utformningen av kapitlet syftar till att ge läsaren en tydlig bakgrund till det
teoretiska resonemang jag kommer att använda mig av i de kapitel som
redovisar studiens resultat. Min teoretiska ram rymmer flera perspektiv, men
perspektiven har förbindelser till varandra. De teorier jag använder för att
analysera mitt material och min tolkning av dessa kommer jag att beskriva
som mina analysredskap. I första hand kommer perspektiv från symbolisk
interaktionism att appliceras på materialet. Valet av symbolisk
interaktionism utgår från teorins möjlighet att användas för att förstå
skeenden gällande mänskligt beteende och mänskliga känslor i förhållande
till samhället. Jag tolkar symbolisk interaktionism som en slags
”grundläggande” teori, vilken andra teoribildningar utvecklats ifrån. Genom
att symbolisk interaktionism har denna fundamentala funktion som teori
menar jag också att andra teoribildningar kan användas för att förklara och
tolka de strukturer och processer som tydliggörs i mitt resultat.

Meningsförståelse
I avhandlingens inledning redogör jag bl.a. för mina utgångspunkter i
hushållsvetenskap, med inriktning mot måltidsforskning, och att denna
studie har en prägel av etnografisk tradition. Dessutom framhåller jag att jag
inte odelat följer en tanketradition och enbart använder en bestämd
vetenskapsteori. Inom samhällsvetenskapen finns en mängd olika teoretiska
perspektiv och förklaringstyper, och det existerar delvis grundläggande
49
vetenskapsfilosofiska motsättningar dem emellan . Även inom de teorier
som utgår ifrån meningsförståelse förekommer grundläggande
motsättningar, t.ex. mellan individualistiska och holistiska synsätt. En viktig
utgångspunkt i denna studie är dock att jag utgår ifrån ett meningsförstående
hermeneutiskt perspektiv och att det är maten och måltiden som är det
meningsfulla fenomen som studeras. Enligt Gilje & Grimen (1992 s.175)
kan begreppet ”mening” används både för mänskliga aktiviteter och för
resultaten av dessa aktiviteter samt betingelserna för aktiviteterna. Vidare att
49

Grundproblemen inom samhällsvetenskapen och dess bakomliggande vetenskapsfilosofi
redogörs sammanfattande för i bl.a. Gilje och Grimen 1992 och Guneriussen 1997.
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det centrala i ett meningsförstående perspektiv är att fenomenet måste tolkas
för att kunna förstås och att det som tolkas kan utgöras av mänskliga
handlingar, texter och språkliga uttryck. Guneriussen (1997 s.134ff)
framlägger hur handlingar och institutioner kan tolkas utifrån
kommunikativa aspekter. Han poängterar att det i de slag av kontexter
människor är förtrogna med, kan uppfattas som att ingen explicit tolkning
görs. Trots detta är det just en tolkning av situationers och handlingars
mening människor gör, även i de mest vardagliga och inarbetande
situationerna. Enligt mitt förmenande kan mat och måltider utgöra en sådan
vardaglig kontext som tas för given och självklar i fråga om mening.
Följaktligen anser jag det därför mycket betydelsefullt att studera hur
äldreomsorgens måltidsverksamhet tolkas av de människor som faktisk
berörs av den, och vilken mening fenomenet har för dem.

Varför symbolisk interaktionism inom offentlig
måltidsverksamhet
Stryker (1980) har skrivit att begreppet symbolisk interaktionism kommit att
få två, delvis skilda, innebörder. Dels innebär symbolisk interaktionism ett
mer allmänt teoretiskt perspektiv för hur man kan analysera samhället och
dess grupper. Dels tillhör begreppet det specialiserade socialpsykologiska
området och det området som berör människans socialiseringsprocess. I mitt
analysarbete är det den mer allmänna termen för det teoretiska perspektivet
som kommer att användas. Jag tar inte något grundläggande
ställningstagande ifråga om hur människans psyke fungerar, utan använder
symbolisk interaktionism och en del av dess begrepp och termer som ett
teoretiskt perspektiv för att kunna analysera mitt material. Jag avstår också
från ett ställningstagande ifråga om förklaringsmodeller ska utgå ifrån
50
individen eller kollektivet , även om studien bygger på kollektiva grupper i
en institutionell verksamhet. Betydelsen i mitt analysarbete är ett användbart
perspektiv med en begreppsapparat, som passar det empiriska materialet, för
att möjliggöra en förståelse av det fenomen samt den struktur och den
process äldreomsorgens måltidsverksamhet utgör. I det här sammanhanget är
jag inte intresserad av de specifika skillnader som finns mellan de olika, men
liknande skolorna, eftersom risken finns att distinktioner snarare leder till
ordklyverier än till en användbar analys. Jag tillåter mig därmed en viss
frihet i användning av teorier och begrepp, för att ha användbara
analysredskap för hushållsvetenskaplig forskning.
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Problemet är vetenskapsfilosofiskt, då frågan gäller hur samhällsvetenskapliga förklaringar
ska utformas och om de ska utgå ifrån individen eller ett socialt fenomen, metodologisk
individualism eller kollektivism. För en utförligare sammanfattning av problemet se
exempelvis Gilje & Grimen (1992).
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Olika perspektiv från symbolisk interaktionism
Symbolisk interaktionism kan hänföras till synsättet att individen och
samhället måste studeras som en helhet och att varje individ formas och
utvecklas i samspel med andra och det omgivande samhället.
Teoribildningen inom detta vetenskapliga fält baseras just på detta synsätt
och, som begreppet symbolisk interaktionism visar, så bygger det på att
människor ständigt interagerar och gör detta med hjälp av symboler.
Grundläggande i detta teoretiska perspektiv är att människor i interaktion
med varandra formar en gemensam mening i förhållande till ett bestämt
fenomen. Blumer (1969) understryker att man med denna utgångspunkt inte,
som inom andra teorier, betraktar stora sociala organisationer som några
slags oberoende mekaniska system. Det vill säga att organisationens
aktiviteter förklaras med hjälp av ett flertal teorier i termer av
systemprinciper och där skeenden enbart är beroende av organisationen och
inte av de människor som finns i organisationen. De som använder sig av
symbolisk interaktionism som teoretisk perspektiv utgår istället ifrån att även
stora sociala organisationers funktioner och ageranden kan förklaras utifrån
dess medlemmar, d.v.s. människorna själva. Genom deras definition,
tolkning och beteende inom olika positioner i organisationen avgörs
organisationens funktion och agerande. Detta synsätt på organisationer anser
jag att även Ahrne (1999 s.5) förmedlar när han skriver ”att analysera
organisationer ger möjligheter att förstå många av de mest centrala
mekanismerna i mänsklig interaktion”. Hans studier av organisationer
inbegriper en varierad mängd teoretiska perspektiv och slaget av
organisation har skiftat. Exempelvis har han studerat arbetsdelning och
maktförhållanden mellan könen i olika hushållsorganisationer (Ahrne &
Roman 1997).
Trost & Levin definierar symboliskt interaktionism som ”ett synsätt, ett
perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten”
(Trost & Levin, 1999 s.9). Med detta säger de att symbolisk interaktionism
är ett teoretiskt perspektiv som innefattar analysredskap som möjliggör
förståelse av samhället vi lever i. Eftersom Blumer framhåller att ett
symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan tillämpas på ett empiriskt
material, genom att teorin tar hänsyn till den sociala verklighet som
materialet beskriver, är perspektivet ett grundläggande angreppssätt för
vetenskapliga studier av människors vardagsliv. Han anser att en analys
gjord med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv utgår från tre premisser
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(Blumer 1969 s.2) :
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Den bok jag hänvisar till angående Blumers resonemang är ”Symbolic interactionism –
perspective and method” från 1969. Innehållet i boken bygger på artiklar publicerad i olika
sammanhang och volymen har sin grund i tankegångar hos Blumer och andra forskare, både
samtida och tidigare verksamma.
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Första premissen utgår ifrån att människors agerande i förhållande till något,
baserar sig på den mening detta ”något” har för dem. Något kan utgöras av
såväl objekt, som exempelvis stolar och bord, som av både bestämda
individer eller kategorier av människor. Detta något kan också vara
institutioner som skolor eller sjukhus, eller hänföras till ideologier och
övertygelser hos människor, t.ex. betydelsen av ärlighet. Vidare kan detta
något också utgöras av människors aktiviteter, som uttalade eller outtalade
krav och önskningar, liksom fenomen av liknande slag som individer möter i
sitt dagliga liv
Blumers andra premiss innebär att den mening detta något har för
människor härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion som sker mellan
en individ och dennes medmänniskor
Den tredje och sista premissen kan uttryckas som att den mening
människor lägger i något, hanteras och modifieras genom en
tolkningsprocess som individen använder sig av i förhållande till detta något.
Blumer påpekar att den första premissen, d.v.s. att människor handlar i
förhållande till den mening en viss situation eller ett fenomen har för dem,
ofta är förbisedd. Förbiseendet beror antingen på att meningen tas för given
eller att den avfärdas som ointressant. För symbolisk interaktionism är
däremot den mening ett specifikt fenomen har för människor centralt. En
mening uppstår, formas och omformas sålunda i interaktionen mellan
människor i en samhällelig process (Blumer 1969). Jansson (1990 s.14)
väljer i sin studie om ungdomars matvanor och hälsomedvetande att betona
Blumers första och tredje premiss i sin analys. Jansson understryker att mat,
genom teorianvändningen, kan betraktas som det objekt som ungdomarna
agerar emot och att beteendet styrs av den mening som mat och olika
livsmedel har för dem. Därmed kan en mening dels existera i den konkreta
situation de befinner sig i, men också förändras genom nya erfarenheter och
förändrade livssituationer.
Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är det möjligt att studera
processer, förändringar och aktiviteter som är situationsbundna, d.v.s. inte
bundna till enskilda personer utan existerande i förhållande till en kontext.
Den måltidsverksamhet som äger rum inom äldreomsorgens olika
boendeformer är just en kontextbunden aktivitet och process där ständiga
förändringar sker. Organiseringen av denna verksamhet inbegriper ett stort
antal människor med olika befattningar och arbetsuppgifter, men också en
målgrupp, vilka är konsumenterna i verksamheten. Fine (1996) använder i
sin studie om kockars arbete i restauranger, där han karaktäriserar dessa
organisationer som ”fält av interaktion”, symbolisk interaktionism för sin
analys. Med hjälp av teorins analysredskap sammanbinder han individers
tankar, handlingar och interaktion med omgivande struktur och övriga
villkor.
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Vad människor explicit gör, anser Blumer, studeras och benämns inom såväl
52
kultur- som socialvetenskaperna. Inom kulturvetenskaperna är dessa
beteenden eller fenomen kopplade till termer som tradition, normer,
värderingar och regler medan socialvetenskaperna använder sig av termer
som social position, status och roll (Blumer 1969 s.6). Blumer anser vidare
att människors aktiviteter har sitt ursprung i hur människor agerar och
interagerar med varandra i olika sammanhang och i ständigt pågående
processer. Ett agerande som är komplext och som varje individ utvecklar i
förhållande till sig själv, till sina medmänniskor och till en viss situation.
Blumer fortsätter:
The individuals may act singly, they may act collectively, and they may act
on behalf of, or as representatives of, some organization or group of others.
The activities belong to the acting individuals and are carried on by them
always with regard to situations in which they have to act.
Blumer 1969 s.6

Blumer skriver också att det är den sociala processen i grupplivet som skapar
och upprätthåller regler, inte reglerna i sig som skapar och upprätthåller
grupplivet. Han framhåller också att det är viktigt att minnas att allt sker i en
bestämd kontext och att det kopplat till kontexten alltid finns en historisk
dimension. I förhållande till äldreomsorgens särskilda boendeformer finns
exempelvis vad som benämns som en ”kvardröjande struktur” i hur de olika
boendeformerna fungerar ifråga om boendestandard, bemanning och krav
om formell kompetens (Engström 2001). Denna kvardröjande struktur anses
vara ett resultat av den tillkomsthistoria respektive boendeform har och trots
den strävan som finns för att jämna ut skillnaderna mellan olika
boendeformer så finns det fortfarande skillnader. Den historiska
dimensionen kan på så vis vara en bakomliggande faktor till att måltiderna
genomförs mycket olika inom olika boendeformer. I analysen av det
empiriska materialet kommer jag exempelvis att lyfta fram hur rutinmässigt
och snabbt måltiderna inom den institutionspräglade heldygnsomsorgen
genomfördes. Detta i jämförelse med de enheter som bedrev dagverksamheter, vilka är en senare form av organisation av måltider inom
äldreomsorgen.
För symbolisk interaktionism utgör en specifik kultur, enligt MacCall &
Wittner (1990 s.58), en konsekvens av en existerande grupp av aktiva
människor. I interagerandet med sig själva och varandra i sin omgivning har
människor format en gemensam mening och ett mönster i tillvaron, vilket
möjliggör att stora grupper kan leva tillsammans. Kultur skapas och
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Jag hänvisar till kulturvetenskaperna som ett samlat begrepp för vetenskaplig verksamhet
inom arkeologi, antropologi, etnologi, historia och liknande.
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upprätthålls med andra ord av att människor interagerar med varandra
53
genom symboler .
I studier av människors vardagsliv har forskare inom social- och
kulturvetenskaperna såväl gemensamma utgångspunkter och definitioner
som förhållandevis olika synsätt och teoretiska angreppssätt. Som jag
framhållit är symbolisk interaktionism bara ett av ett flertal teoretiska
perspektiv som kan användas för att studera meningsfulla fenomen i
människors vardagsliv. Jag har dock valt symbolisk interaktionism med
anledning av att jag anser att perspektivet inbegriper fyra viktiga möjligheter
i analysen och tolkningen av mitt material. I första hand är det teorins
grundläggande utgångspunkter i förhållande till meningsfulla fenomen och
människan som sociokulturell varelse. I andra hand är det teorins innehåll av
definitioner och begrepp som kan användas som redskap för att analysera
mitt material som är mångfacetterande och välpassande. För det tredje är det
teorins möjligheter som öppnar upp till att föra ett resonemang i relation till
närliggande teorianvändning, exempelvis teorier inom omsorgsforskningen
som Wærness teori om omsorgsrationalitet (1984, 1996). Den fjärde
möjligheten tillskriver jag teorins möjlighet att utveckla en teoribildning
inom det hushållsvetenskapliga området.

Definitioner och begrepp som analysredskap
För att möjliggöra en analys av ett empiriskt material är analysredskap
nödvändiga, d.v.s. definitioner och begrepp som kan tillämpas på materialet
för att förstå, förklara och tolka. Inom den symboliska interaktionismens
olika inriktningar och olika skolor har en mängd definitioner och begrepp
utvecklats och etablerats. Som Trost & Levin (1999) poängterar finns även
inom den ursprungliga och traditionella formen av symbolisk interaktionism
en mängd begrepp och termer som baseras på olika perspektiv och inte på en
given utgångspunkt. Jag kommer att utgå från Blumers tre premisser för vad
ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv är och sedan lägga till mer
specifika analysredskap. I detta avsnitt kommer jag att presentera ett urval av
analysredskap i form av viktiga begrepp. Min grund för att välja just dessa,
hänvisar jag till deras lämplighet för att förstå människors beteende och
förhållningssätt i ett bestämt sammanhang. En del av analysredskapen utgör
ett utdrag och ett förtydligande av Blumers tre premisser, andra är senare
konstruktioner av forskare inom området. Begreppen har olika dimensioner,
vissa är övergripande och allmänna, andra är mer specifika, men alla är
användbara för att beskriva och analysera mitt empiriska material.
Hur människan agerar och interagerar vid en viss tidpunkt, i en viss
situation och i ett bestämt sammanhang beror på hur hon definierat
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Detta är en definition av kultur som även finns inom andra teoribildningar och
forsningsdiscipliner, definitionen tillhör alltså inte explicit symbolisk interaktionism.
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situationen. Agerandet och interagerandet är föränderligt, både över tid och i
förhållande till sammanhang och den mening det har. Varje människa måste
alltså själv ha uppfattat och definierat en situation för att kunna reagera på
den. Definitionen av situationen blir därmed ett av de viktiga och
användbara analysredskapen i symbolisk interaktionism. Enligt Fine &
Ducharme (1995 s.126) kan den etnografiske forskaren genom att ”använda
definitionen av situationen” exempelvis blottlägga konkurrens och rivalitet
inom olika former at institutioner.
A network or an institution does not function automatically because of some
inner dynamics or system requirements; it functions because people at
different points do something, and what they do is a result of how they define
the situation in which they are called on to act.
Blumer 1969 s.19

Hur människor definierat situationen och den mening människor lägger i
något har formats i interaktionen med andra och meningen och definitionen
av situationen blir därmed sociala produkter. Hur människor definierar
situationen är något som både skapas och förändras i interaktionen mellan
människor och i den tolkningsprocess som sker i interaktionen. Definitionen
av situationen kan sålunda användas för att analysera och tolka hur
fenomenet mat för äldre formuleras som ett socialt objekt i vår svenska
välfärdskultur. Samtidigt kan mer detaljerade studier av måltidsituationer
analyseras utifrån vilka symboler som förekommer och vad de förmedlar till
de olika aktörerna i situationen. Exempelvis kan en måltidssituation
utformas på många olika sätt inom olika äldreboenden, beroende av
personalens gemensamma tolkning av hur måltiden hos just dem bör ordnas.
En annan viktig del av detta teoretiska angreppssätt är, som namnet visar,
symboler. När människan agerar och interagerar så gör hon det med hjälp av
symboler. I huvudsak används språket, men även ansiktsuttryck och
kroppsspråk kan utgöra symboler, liksom färger och lukter. Viktigt i det här
sammanhanget är också symboler i form av attribut och artifakter. Vilket kan
utgöras av en specifik klädsel, mat eller exempelvis bordets utensilier, d.v.s.
hur bordet gestaltas estetiskt och praktiskt. För att något ska utgöra en
symbol krävs dock en gemensam uppfattning om dess betydelse. Trost &
Levin (1999) beskriver detta som en symbols kollektiva mening och att
symboler måste vara meningsfulla och signifikanta, annars förlorar de sin
mening som symboler. De framhåller också att symboler kan ha positiva
eller negativa innebörder och meningar. Något som i högsta grad kan
hänföras till måltidskulturers utveckling i form av ritualer kring mat, vilket
studerats av bland annat Douglas (1997 (1972) och Visser (1993).
Människors tankar och handlande sker med andra ord i förhållande till deras
definition av situationen och hur väl människor kan förstå någon annans
definition av samma situation, ett resonemang som Trost & Levin (1999)
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hänför till termen empati. Människors förmåga att ha empati är en
förutsättning för förekomsten av en social interaktion. Utan någon som helst
empati uppstår ingen förståelse och tolkning av andra människors agerande
och någon interaktion kan knappast äga rum. I förhållande till äldreomsorg
menar jag att en empatisk förmåga hör till en av förutsättningarna för att en
omsorg som inkluderar den äldres villkor ska vara möjlig. Den empatiska
förmågan utgör också en betydande del av Wærness teori om
omsorgsrationalitet (1984, 1996).
Sociala objekt och sociala identiteter är två andra termer av betydelse i
symbolisk interaktionism. Sociala objekt är inom symbolisk interaktionism
detsamma som detta ”något” d.v.s. det som är centralt i Blumers första
premiss. Det är med andra ord inte bara människor som är sociala objekt,
utan allt det som en person varseblir och ger en mening kan sägas utgöra ett
socialt objekt. Maträtterna och tillbehören, platsen där en måltid ska ätas
eller måltidssituationen som sådan kan därmed utgöra sociala objekt. Enligt
Blumer (1969) är den mening en person lägger i det sociala objektet relaterat
till det sätt han eller hon agerar i förhållande till eller talar om objektet. I
människans ständiga interaktion, både med sig själv och med andra, så kan
sociala objekts mening hela tiden omformas. Exempelvis kan det inom
grupper av människor, som är knutna till varandra genom sina sociala
identiteter i ett visst sammanhang och genom sin gemensamma definition av
en viss situation skapas s.k. vanesystem. Vanesystemen kan eventuellt också
vara uppbyggda på outtalade normer i ett bestämt sammanhang och/eller i
förhållande till en grupps olika sociala identiteter. Interagerandet i gruppen
innebär, ifråga om vanesystem, inte en omformning i förhållandet till ett
socialt objekt, utan att istället skapas ett förstelnat förhållningssätt där
förmågan till förändring saknas.
Hur både formella och informella normer skapas, vidmakthålls och
omformas, har ofta analyserats inom de rollteoretiska ansatser
socialvetenskapen ägnat sig åt. Trots & Levin (1999) anser dock att många
forskare idag, istället för att tala om roller, tar utgångspunkten i att
människan är en social varelse med en uppsättning sociala identiteter. Varje
individ kan alltså medvetet eller omedvetet växla sociala identiteter beroende
av aktuell kontext. Exempelvis växlar människors sociala identitet mellan
arbetsliv och privatliv, men också inom en specifik sfär som arbetsliv kan
identiteten vara såväl kollega som chef och arbetstagare. Trost & Levin
(1999 s.143ff) diskuterar i förhållande till rolldimensioner ideal- och
beteendenormer, samt hur graden av viktighet avgör vilken norm vi
använder. Följaktligen finns det i förhållandet mellan ideal- och
beteendenorm en viktighetsdimension som avgör i vilken utsträckning
normerna kan vara disparata. Vidare avgörs graden av viktighet bl.a. av
belöningar respektive bestraffningar i förhållande till om ideal- eller
beteendenorm återföljs. I Colomy & Browns (1995) redogörelse av
interaktionisternas olika arbeten om rollteorier väljer de, i motsatts till Trost
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& Levin, att använda begreppet roll istället för identitet även för senare
arbeten. Jag kommer dock synonymt att använda mig av båda begreppen och
dessutom använda mig av aktör som synonym i vissa resonemang.
Genom interaktion kan således olika grupper av människor forma och
omforma en gemensam mening i förhållande till olika bestämda sociala
objekt och dessa processer kan studeras utifrån de perspektiv och begrepp
symbolisk interaktionism innefattar. Användningen av symbolisk
interaktionism möjliggör också en vidare analys, där både enskilda individer
och yttre villkor kan ses i förhållande till den aktuella gruppen. Att föra
samman individers vardagsverksamhet med mer övergripande
samhällsstrukturer, d.v.s. mikronivå med makronivå, är ett betydelsefullt
perspektiv, utarbetat och använt av Strauss (1978). Hans arbete behandlar
strukturella förhandlingar inom organisationer, vilket benämns som
förhandlingsordning eller på engelska ”negotiated order”. Andra har sedan
utvecklat synsättet att gälla social verksamhet i de allra flesta former.
Fine (1996) har i sin studie om restaurangkökens verksamhet, i vilken han
använder ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, kommit fram till att
förhandlad social ordning bygger på fyra premisser. För det första att det i all
interaktion mellan människor inom någon form av social ordning finns
aktörer med olika perspektiv, vilket påverkar den förhandlade sociala
ordningen. För det andra följer förhandlingarna den maktstruktur som finns i
organisationen. Den tredje premissen är tidsaspekten, d.v.s. förhandlad social
ordning omformas över tid. Slutligen så innebär alla strukturella
förändringar av organisationen som sker, att det också sker en omformning
av den förhandlade sociala ordningen. Fine kan i och med användandet av
förhandlad social ordning göra en analys som inbegriper såväl enskilda
individer som den grupptillhörighet individen har och med vilka medlemmar
denne ständigt interagerar. Analysen omfattar också organisationens struktur
och den process som sker över tid och i en växelverkan mellan mikro- och
makronivå. Att organisationer består av mänskliga interaktioner, där
interaktionen kan vara mer eller mindre formell, framhålls av Ahrne (1993).
Han har också lyft fram att människors sammanslutning i organisationer av
olika slag innebär att organisationer har makt och att maktresurser fördelas
genom organisationer (Ahrne & Hedström 1999 s.5).
Människors sammanslutningar och nätverk av interaktion kan
uppenbarligen studeras utifrån olika teorier och perspektiv. Förutom dem jag
redan har relaterat till vill jag lyfta fram ytterligare former av analysverktyg.
I relation till Fines fyra premisser om förhandlingsordning (1996 s.3) och
hur olika aktörer har olika perspektiv när de interagerar och förhandlar med
varandra, vill jag länka ytterligare begrepp och teoretiska resonemang. Jag
beskrev tidigare att makt och maktresurser är väsentliga i förhållande till
social förhandlingsordning. Genom att olika sociala identiteter, med skilda
intresseperspektiv, kan vara mycket disparata i fråga om maktresurser kan
vissa intresseperspektiv ges utrymme att dominera, medan andra
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marginaliseras . En sådan form av marginalisering är hur äldre människor i
det västerländska samhället marginaliseras enligt Hockey & James (1993).
De anser att infantiliseringen av äldre människor, där de i praktiken
reduceras till barn, är en social konstruktion som uppkommit i och med att
de gamla marginaliserats.
Hur konkurrerande perspektiv samordnas på bästa sätt och blir till en
handling anser jag att Wærness (1984, 1996) utgår ifrån i sitt resonemang
om begreppet omsorgsrationalitet. Hennes resonemang om omsorgsrationalitet, omsorgsforskning och omsorgsarbete har jag resonerat kring
tidigare i avhandlingen under rubriken ”Det utflyttade hemarbetet” i kapitel
tre. I kommande kapitel, som baseras på det empiriska materialet, kommer
intressemotsättningar, maktförhållanden och omsorgshandlingar att utgöra
viktiga teman för att belysa hur maten ordnas och måltider genomförs.

Språket som symbol
Språket är av central betydelse i människors interaktion, och de termer och
begrepp som används har en symbolik. Lejon (1996 s.40) framhåller just
språkets betydelse och använder sig av symbolisk interaktionism i sin studie
av relationen mellan socialarbetare och klienter. Han beskriver språkets
betydelse som ”ett filter mellan individen och dennes omgivning” och att
individens värderingar och beteenden både präglas, styrs och begränsas av
de strukturer och begrepp individen behärskar. Analyser som utgår ifrån
språkliga uttryck hör till diskursanalysens områden, och enligt Winther
Jørgensen & Philips (2000 s.7ff) kan diskurs kortfattat beskrivas som ett
bestämt förfarande att tala om och tolka världen. En diskursanalys är dock
inte en enda ansats, utan ett flertal tvärvetenskapliga och multidisciplinära
sådana enligt dessa författare. I diskursanalyser finns dock en slags
utgångspunkt i att människor gemensamt, i sitt språk, konstruerar
verkligheten och detta kan utforskas med hjälp av diskursanalys. I mina
inledande kapitel har jag indirekt givit exempel på detta genom att jag
redogjort för olika förfaranden att betrakta fenomenet mat och måltider på.
Jag har framställt fenomenet som bl.a. sociala symboler och näringsintag,
liksom i förhållande till marknadens retorik.
Förutom de analysredskap jag har redovisat i förhållande till symbolisk
interaktionism, anser jag också en form av förenklad diskusanalys vara
mycket användbar i denna studie. Jag kommer med andra ord att analysera
vad informanterna uttrycker med en språklig symbolik och jag väljer att
benämna detta som en förenklad diskursanalys. I praktiken använder jag
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Jag använder begreppet marginalisering som den allmänmänskliga innebörden, ”något som
är av mindre eller liten betydelse”. För utförligare diskussion kring vad begreppet
marginalisering kan innehålla och definieras som, se Svedberg (1998).
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detta som ett analysredskap på samma sätt som de analysredskap jag
redogjort för tidigare i kapitlet. Att det finns en anknytning mellan
symbolisk interaktionism och diskursanalys som gör detta möjligt, vill jag
hänvisa till att människor i interaktionen med varandra använder språkliga
symboler och gemensamt konstruerar och vidmakthåller sociala identiteter
och relationer. Diskursanalyser utgår från människors språkliga uttryck, och
genom att använda detta teoretiska perspektiv kan etableringen av den
mening människor lägger i ett socialt objekt studeras. Fine (1996 s.199ff)
beskriver hur diskurser lever inom en bestämd social strukturell matris, i sin
studie om restaurangkök. Han fortsätter sin analys med att påpeka att kockar
ständigt måste konstruera och rekonstruera en kulinarisk mening i språkliga
uttryck, då matens språk inte är en privilegierad diskurs.
Winther Jørgensen & Philips (2000 s.7) ger en ”common sensedefinition” av diskurs där de skriver ”att språket är strukturerat i olika
mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”.
De fortsätter vidare med att diskursanalys innefattar en mängd
tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser, men att det i förhållande till
diskursanalysen ändå finns en delad utgångspunkt. Det gemensamma ligger i
att människors språkliga uttryck aldrig kan vara neutrala i förhållande till
omvärlden, där identiteter och sociala relationer både skapas och förändras
genom språket. Ett faktum som jag anser gör diskursanalysen betydelsefull,
då den mening människor lägger i ett fenomen kan studeras genom deras
utsagor i förhållande till fenomenet ifråga.
Att skapa mening innebär att skapa ordning och diskurser kan ses som en viss
avgränsad, reglerad form av ordning, där ordningen skapar bestämda
sammanhängande föreställningar om ett sakernas tillstånd med distinkta
anspråk på bl.a. trovärdighet.
Haldén 1997 s.19

Detta, att skapa mening och ordning, är något som Winther Jørgensen &
Philips, i sin tolkning av Foucaults diskursteori, anför som att det trots att det
finns oändliga möjligheter att skapa utsagor, så är de inom en bestämd
domän ändå tämligen likalydande (Winther Jörgensen & Phillips 2000 s.19).
Vidare att av alla slags möjliga utsagor finns både de som är omöjliga att
framföra och de som inte är meningsfulla att framföra, vilket beror på att de
inte är accepterade. Detta förklaras med de snäva gränser, som de historiska
reglerna för diskurser sätter, beträffande vad som är tänkbart att säga och vad
som inte är tänkbart. Detta sätt att begagna diskurs menar Hjälmeskog (2000
s.31) att hon använder för att analysera dokument och lyfter fram att det
finns regler som styr och konstituerar innehållet i förhållande till olika
tidsepoker. Jag vill uppmärksamma att min användning av diskursanalys inte
har ett tidsmässigt perspektiv över tid, utan endast i förhållande till
nuvarande tid. Istället använder jag analysen för att lyfta fram vilka diskurser
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som är centrala i förhållande till fenomenet mat och måltider inom
äldreomsorgen och om det existerar konkurrerande diskurser. Jag kommer
bl.a. att lyfta fram vilka termer som informanterna, med olika sociala
identiteter, inom verksamheterna väljer att använda under intervjuerna.
Genom att språket är basen i människors kommunikation kan
diskurstillhörigheter klarlägga vilka grupper som använder samma språkliga
symboler. Detta kan i sin tur tolkas som interaktion mellan olika grupper och
hierarkier i en organisation. Eventuell avsaknad av interaktion och
kommunikation kan också lyftas fram i en diskursanalys, vilken även kan
visa var i organisationen det existerar gap och mellan vilka grupper gapen är
mest
framträdande.
Diskurstillhörigheter
kan
också
klarlägga
maktförhållanden i samhällsstrukturen, genom att belysa vilka termer och
begrepp som används och om det finns tendenser till att någon gruppering,
med sina intresseperspektiv, har tolkningsföreträde. Ett exempel på detta är
Hjälmeskogs (2000 s.215) diskursanalys av skolämnet hemkunskap, som
visar hur den manliga normen successivt kommit att råda över vad som
anses som viktigt att lära sig i skolan.
Haldén (1997 s.19) anför att diskursanalyser är användbara när fenomen
som vi människor betraktar som givna och självklara ska studeras, något jag
ser som betydelsefullt i förhållande till äldreomsorgens måltidsverksamhet.
Jag kommer främst att använda en mer begränsad definition på diskurs, med
anledning av att diskursanalysen i det här sammanhanget är en väg att
beskriva förekomsten av en gemensamt formad mening, uttryckt i utsagor
eller specifika ord. Luptons kortfattade definition av diskurs, ”a patterned
system of language and practices around phenomena” (Lupton 1996 s.12ff),
passar väl för att påvisa vad jag kallar diskursiva tendenser. Därmed blir
Luptons avgränsning och beskrivning av diskurs som ”ett system som
inbegriper ett visst språkmönster och en viss praktik kring ett fenomen”, ett
av mina lämpliga analysverktyg.
Det material, d.v.s. de människor och platser, som analysverktygen skall
användas på presenteras i nästa kapitel. I det kapitlet kommer jag att
noggrant redogöra för vilka metoder jag använt och hur jag gått tillväga för
att genomföra studien.
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5. Metodologiskt genomförande

I det här kapitlet redogör jag för hur studien planerats och genomförts.
Tanken är att läsaren ska kunna följa arbetsprocessen både gällande vilka
vetenskapliga metoder som studien baseras på, som hur det empiriska arbetet
genomfördes. Beskrivningen är utförlig och orsaken till detta är min strävan
efter att läsaren ska ges möjlighet till att bedöma resultatets tillförlitlighet
och också att kunna upprepa studien. Jag har också strävat efter att följa
Silvermans råd (2000 s.231ff), att i berättande form beskriva hur studien gått
tillväga, istället för att enbart följa en bestämd mall. Liksom hans råd att
påvisa både styrkan och svagheten inom studiens olika steg. Slutet av detta
kapitel innehåller ett avsnitt om etiska aspekter och slutligen ett stycke om
min egen förförståelse.

Metodval
Silverman (2000 s.237) anser att de teoretiska antaganden forskaren har
tydligt ska framträda i ett metodkapitel. Dock fanns, som tidigare nämnts,
inte någon eller några bestämda teoretiska utgångspunkter när jag planerade
och genomförde studien. Studien etnografisk design och arbetsgången har
angående alla moment, som metodologiska överväganden, datainsamling,
val av teori och analysarbete, varit en kreativ process och en vandring mellan
teori och empiri. För att möjliggöra en förståelse av den process och det
fenomen som måltidsverksamheten och måltiden utgör, liksom dess
bakomliggande struktur, menar jag att en kvalitativ forskningsmetod är
nödvändig. Den kvalitativa forskningens ansatser kännetecknas av närhet till
det som studeras och att den framhäver den subjektiva karaktär som återfinns
i sociala fenomen. Enligt Miles & Huberman (1994) utgör kvalitativa data
ett material rikt på välgrundade beskrivningar och förklaringar av processer i
identifierade bestämda kontexter. Kvalitativa forskningsmetoder har länge
använts av bl.a. antropologer och etnologer, discipliner som präglats av
studier av människan som kulturvarelse och dennes vardagsliv. Enligt
Hammersley (1992 s.11) har den kvalitativa forskningen och dess metoder
under senare år fått en mer framträdande roll inom sociologi och
socialpsykologi liksom den är betydande inom de mer tillämpade områdena
inom utbildning och hälsa.
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Metodvalet bestämdes tidigt i studiens planering till att utgöras av intervjuer
av representanter för de olika sociala identiteterna i den sociala
organisationen kring äldreomsorgens måltidsverksamhet samt deltagande
observation i verksamheterna. Jag bedömde det som mycket betydelsefullt
att låta datainsamlingen ske på fältet, d.v.s. att jag som forskare skulle
befinna mig i den verksamhet som studerades. Ehn & Löfgren (1996 s.115ff)
framhåller att fältarbete bygger på idén att forskaren möter verkligheten i det
som studeras. På så vis kan vad människor gör och är med om utforskas, inte
bara vad människor säger att de gör. Liksom andra kulturforskare, som på
fältet studerar människors vardagsliv, var jag främst intresserad av de
kollektiva beteenden och mönster som existerade inom äldreomsorgens
måltidsverksamhet. Dock uteslöts inte det individuella, utan även sådant som
markant avvek från ett gemensamt mönster var av intresse, p.g.a. avvikelsen.
Hammersley & Atkinson (1995 s.2ff (1983) anser att etnografisk forskning
kan betraktas som den mest grundläggande formen av social forskning
genom att den kommer nära det som studeras med metoden deltagande
observation. Denna studie har en tydlig etnografisk inriktning i valet av
metod och teori, men också i form av den process studien inneburit.
Även om min metod i insamling av data har en tydlig etnografisk
inriktning, så saknas det slag av fältarbete som traditionellt förknippas med
den disciplinen, d.v.s. att forskaren befinner sig på fältet dygnet runt under
en sammanhängande och lång tid. Denna begränsning liksom andra
begränsningar i studien har jag beskrivit i det första kapitlet.
Genom att jag studerade de olika enheterna parallellt, och det därför alltid
passerat minst en vecka mellan mina besök, så har jag inte kunnat följa upp
en dags händelse till en annan. Exempelvis kunde jag inte iaktta hur mat som
tillagades den dag jag var där, för att sedan serveras påföljande dag,
hanterades under uppvärmning och distribution. Jag bedömer ändå
tillvägagångssättet med det parallella fältarbetet som viktigt. För min del har
det inneburit att jag kunna följa alla fyra platser i sju månader. Jag anser
också att den parallella studien underlättade fältarbetets process och att den
innebar att jag kunde reflektera över mina observationer på en plats och
sedan studera om motsvarande situation förekom i de andra husen. Jag hade
med andra ord enklare att studera ”samma sak” på de olika platserna och när
jag upptäckt något intressant kunde jag ta med mig den reflektionen till
fältarbetet i de andra husen.

Verksamheter och människor
Den empiriska studien genomfördes i Stockholm stad under perioden maj
1998 till april 1999. Då var Stockholms stad indelat i 24 stadsdelar, med
egna förvaltningar och politiska nämnder. Två av stadsdelarna inkluderades i
studien, vars första del utgjordes av telefonintervjuer med politiker och
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tjänstemän inom dessa nämnder och förvaltningar. Till studiens andra del,
som bestod av intervjuer och observationer inom äldreomsorgens
verksamheter användes två platser i respektive stadsdel. Verksamheterna var
alla belägna i stora och medelstora komplexa anläggningar. I studien
benämns dessa som hus 1-4. Husen bestod framförallt av en- och
tvårumslägenheter för servicehusboende, men också av sjukhemsavdelningar, ålderdomshem, gruppboenden och dagavdelningar samt ett
tillhörande hemtjänstområde. Av dessa olika boendeformer valde jag två
skilda typer av boendeform i respektive hus i hus 1-3, och en boendeform i
hus 4. Enheterna som ingick i studien kom på så vis att utgöras av tre enheter
med heldygnsomsorg och fyra med, vad jag kom att benämna som del-avdagen-omsorg. De fyra husen hade varsin restaurang, med tillhörande kök,
som drevs av entreprenörer. Matförsörjningen till de allra flesta av de olika
särskilda boendeformerna i respektive hus tillhandahölls av dessa
entreprenörer, som också skötte tillhörande restauranger vilka var öppna för
allmänheten.
Stadsdelsnämnder med förvaltningar utgjorde tillsammans med äldreomsorgens verksamheter en organisation, vilken jag fortsättningsvis kommer
att benämna som omsorgsorganisationen. De fyra omsorgsorganisationerna
som ingår i studien representeras på så vis av två stadsdelnämnder med
förvaltningar, samt av fyra äldreomsorgsverksamheter. Då restaurangverksamheterna bedrevs av entreprenörer menar jag att dessa inte kan
inkluderas direkt i omsorgsorganisationen. Organiserandet av mat till de
gamla inom äldreomsorgen var med andra ord ett gemensamt ordnande av
två skilda organisationer, omsorgsorganisationen och restaurangorganisationen. Jag kommer att benämna de båda organisationernas
gemensamma funktion som en matförsörjningsstruktur, d.v.s. båda
organisationerna utgör en del i ordnandet av kosthushållningen inom
äldreomsorgen.

Stadsdelsnämnd
Stadsdelsförvaltning

Restaurang-

verksamhet

Äldreomsorgsverksamhet

Äldreomsorgsverksamhet

Restaurang-

verksamhet

Figur1. Verksamheterna som studerats, streckad linje omfattar matförsörjningsstrukturen och punklinjen omsorgsorganisationen.
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Inom omsorgs- och restaurangorganisationerna fanns människor med en
mängd skilda sociala identiteter, beroende av var inom matförsörjningsstrukturen de befann sig och vad deras roll i förhållande till maten var.
Omfattningen av deras engagemang och kontakt med matförsörjningen som
fråga eller konkret arbete varierade givetvis med den identitet de hade i
förhållande till fenomenet. Alla dessa sociala identiteter, som kunde knytas
an till strukturen av matförsörjningen, var inte möjliga att inkludera i
studien. Som brukligt är har istället ett visst urvalsförfarande skett, vilket
redovisas mer utförligt senare i kapitlet. Sammanfattningsvis vill jag dock
förtydliga att urvalet baserats på fyra olika grupperingar av sociala
identiteter i förhållande till matförsörjningsstrukturen.
de som har en övergripande beställarfunktion – nämndpolitiker och
förvaltningstjänstemän
de som producerar maten – restaurangpersonalen
de som ordnar måltiderna – omsorgspersonalen
de som konsumerar maten – de äldre
Personer med uppdrag och befattningar inom nämnd och förvaltning
tillhörde det politiska- och professionella ledarskapet. Som profession
betraktat hade denna grupp en social identitet som styrande, genom bl.a.
ekonomiska ramar och verksamhetsmål, för de verksamheter som
organisatoriskt tillhörde stadsdelen. De jag valde att inkludera i studiens
första del, telefonintervjuer, representerar nämndpolitiker, äldreomsorgschefer (eller motsvarande befattning) samt medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS).
Personal inom äldreomsorgsverksamheterna, i de olika husen, kommer
jag fortsättningsvis att klassificera som omsorgspersonal, då deras
gemensamma sociala identitet var rollen som omsorgsgivare. I denna grupp
finns en mycket varierande personalstab i fråga om befattningar och
arbetsuppgifter, ur vilken jag har valt de kategorier av omsorgspersonal som
främst kommer i kontakt med mathållningen på olika sätt. Denna
personalgrupp inkluderar i sin tur två skilda grupperingar, de som har en
övergripande funktion i förhållande till verksamheten och de som praktiskt
utövade omsorgsarbetet för de gamla. Personalgruppen med en övergripande
funktion utgjordes dels av samordningschefer med ett överordnat ansvar för
husens verksamheter, dels av enhetschefer med ett mer begränsat
ansvarsområde. Samtliga befattningar krävde en högskoleutbildning,
antingen som sjuksköterska eller en utbildning som tillhörde den sociala
omsorgen. En övergripande ansvarsbefattning hade också de
distriktsköterskor och sjuksköterskor som var anställda i husen för
sjukvårdande uppgifter. Den personalgrupp som bestod av biträden och
undersköterskor, vilka i praktiken ordnade måltiderna för de äldre som inte
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åt i restaurangerna, kommer jag fortsättningsvis att benämna som
vårdbiträden. Omsorgspersonalen var därmed en disparat grupp i fråga om
sin sociala identitet i förhållande till matförsörjningens uppgifter. Cheferna
hade främst ett administrativt och arbetsledande arbete, husens
sjuksköterskor hade en sjukvårdande uppgift och vårdbiträdena det dagliga
arbetets ansvarsområde.
Antalet anställda i husens restaurangorganisationer varierade beroende av
verksamhetens omfattning, men i samtliga restauranger fanns personer på
befattningarna restaurangchef, kock och restaurangbiträden. Restaurangcheferna hade, liksom omsorgens chefer, ett administrativt och arbetsledande
ansvar, men de deltog också i det praktiska arbetet i tillagning och servering
av mat. Kockarna hade i huvudsak matlagning som uppgift och
restaurangbiträdena assisterade kockarna i detta. Restaurangbiträdena hade
också andra uppgifter, som att distribuera varor och sköta serveringen av mat
i restaurangerna.
De äldre personer som befann sig inom äldreomsorgens ram och som på
något vis använde sig av den matförsörjning som strukturen tillät, utgjorde
verksamhetens konsumenter. De var en heterogen grupp, både i fråga om
egen sociokulturell bakgrund som ifråga om omsorgsbehov och den
boendeform de hade. Deras gemensamma sociala identitet var förenad i att
de inte längre bemästrade sin vardag i fråga om att själva inhandla och
tillaga sin mat, eller som i en del fall att inte själva kunna äta. De som kom
att ingå i min studie har jag inordnat i tre olika grupper, de som hade
heldygnsomsorg, de som hade del-av-dagen omsorg och de som åt i
restaurangen. De som hade heldygnsomsorg serverades alla dygnets måltider
på den enhet de bodde och serveringen sköttes av enhetens vårdbiträden. På
de fyra enheterna för del-av-dagen omsorg serverades en del av dagens
måltider i en lokal som bara användes av dem som hade denna form av
omsorg, och serveringen sköttes av vårdbiträden. De som representerar den
grupp av äldre som åt i restaurangen var alla oberoende av hjälp från
omsorgspersonalen i den situationen. Serveringen i restaurangerna sköttes av
restaurangpersonal. I tabell 1 finns en schematisk sammanställning över
verksamheterna och de informanter som intervjuades. Representanterna för
de olika verksamheterna varierar något, t.ex. har ingen övergripande chef
intervjuats i hus 3, samtidigt som flera äldreomsorgschefer intervjuats i
stadsdel II. Olikheterna beror på organisationen i respektive stadsdel och i de
olika verksamheterna.
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Tabell 1. Schematisk tabell över intervjuinformanter och de verksamheter som
inkluderades i observationsstudien. Verksamheter som observerats anges med kursiv
stil, människor som intervjuats anges med normaltext och antal boendeplatser är
understruket
Stadsdel I
Nämndpolitiker
Äldreomsorgschef
socialdemokrat, kvinna eller motsvarande,
moderat, kvinna
man

Hus 1

Samordningschef,
kvinna
Sjuksköterska, kvinna

Hus 2

Samordningschef,
kvinna
Sjuksköterska, kvinna

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, kvinna

200 servicehuslägenheter
Del-av-dagen
omsorg
Enhetschef, kvinna
Vårdbiträde,
kvinna
Äldre, kvinna
200 servicehuslägenheter

50 annat särskilt
boende
Heldygnsomsorg
Enhetschef, kvinna

Restaurangen med
kök
Enhetschef, man

Vårdbiträde, kvinna

Kock, man

Äldre, kvinna

Äldre, man

100 annat särskilt
boende
Heldygnsomsorg

Del-av-dagen
omsorg
Enhetschef, kvinna Enhetschef, kvinna

Restaurangen med
kök
Enhetschef, kvinna

Vårdbiträde,
kvinna
Äldre, kvinna

Vårdbiträde, man

Kock, kvinna

Äldre, kvinna

Äldre, kvinna
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Forts. tabell 1.
Stadsdel II
Nämndpolitiker
Äldreomsorgschef
socialdemokrat, kvinna eller motsvarande,
moderat, kvinna
två kvinnor och en
man

Hus 3

Sjuksköterska, kvinna

Hus 4

Övergripande chef,
kvinna
Sjuksköterska, kvinna

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, kvinna

140 servicehuslägenheter
Del-av-dagen
omsorg
Enhetschef, kvinna
Vårdbiträde,
kvinna
Äldre, kvinna

40 annat särskilt
boende
Heldygnsomsorg
Enhetschef, kvinna
Vårdbiträde, kvinna

Restaurangen med
kök
Enhetschef, kvinna
Kock, man

Äldre, man

Äldre, kvinna

100 servicehuslägenheter
Del-av-dagen
omsorg

Restaurangen med
kök
Enhetschef, kvinna

Vårdbiträde,
kvinna
Äldre, kvinna

Kock, kvinna
Äldre, kvinna

Urvalsförfarande och tillträdesprocess
Urvalsförfarandet överrensstämmer med Hammersley & Atkinsons (1995
s.43ff, s.136ff (1983) beskrivning av hur den etnografiska forskaren väljer
sitt material. De framhäver framförallt att kriterierna för valet varierar
åtskilligt och att urvalet kan bestå av både ett stratifierat och av ett
randomiserat sådant. Dessutom kan metoden för urval variera även inom ett
och samma forskningsprojekt. Författarna lyfter också fram betydelsen av att
”inte välja en gång för alla”, utan att återkommande ta nya beslut.
Under planeringen av denna studie beslutades att tre stadsdelar skulle
utgöra arbetets material. Kravet för deltagande utgjordes främst av
utformningen och omfattningen av äldreomsorgens måltidsverksamhet i
respektive stadsdel. Därmed att det i varje stadsdel skulle finnas två kök,
som vart och ett hade en egen restaurangdel, men som också levererade mat
till någon form av särskilt boende inom stadsdelen samt även till dess
hemtjänst. Anledningen till dessa önskemål var dels att precisera materialets
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storlek i förhållande till vad som är möjligt för en person att studera, dels att
önskemålet skulle överensstämma med ett antal existerande verksamheter.
Ett annat önskemål var att stadsdelarna sinsemellan inte skulle vara alltför
olika beträffande befolkningsstruktur, geografiskt läge och socioekonomiska
förhållanden. Exempelvis bedömde jag det som viktigt att inte involvera
stadsdelar med motsatsförhållanden med avseende på bland annat hög- och
låginkomsttagare. I urvalsförfarandet bedömde jag stadsdelar som redan var
involverade i omfattande projekt kring mat och äldre som mindre lämpliga
att använda. Alternativet hade varit att bara använda stadsdelar med
pågående matprojekt. För att minska risken för inbördes olikheter uteslöts
också de som i sin verksamhetsbeskrivning för 1998 hade en utförlig
redogörelse om strategierna för sitt arbete kring måltidsverksamheten inom
äldreomsorgen.
Urvalsförfarandet utgjordes följaktligen dels av kravet om måltidsverksamhetens omfattning, men också av önskemålet om stadsdelarnas
inbördes likheter. Önskemålet om likheter utgick främst ifrån att området
hittills i ringa utsträckning var utforskat, varför det snarare var viktigt att
finna mönster i verksamheterna än att sträva efter att de redan komplexa
verksamheterna skulle bestå av ännu fler skilda variabler. Jag har med andra
ord inte strävat efter maximalt variationsrika fall utan anser att fenomenet i
sig är så komplext och mångskiftande att ett visst överrensstämmande i
materialet var att föredra.
Erbjudandet om att delta i studien, förutsatt att stadsdelarna uppfyllde
kraven, gavs muntligt på ett centralt möte för samtliga äldreomsorgschefer
inom Stockholms stad. Studien beskrevs kort av en tjänsteman på
avdelningen för samhällsservice i Stockholms stad, då de intresserade
uppmanades att kontakta henne. Därefter förmedlade hon kontakten till mig.
Flera stadsdelar anmälde sitt intresse för att delta i studien och av dessa
valdes två stadsdelar, vilka uppfyllde ovan specificerade krav. Genom att
studien i ingångsläget var planerad för tre stadsdelar, blev det nödvändigt att
mer aktivt söka en tredje stadsdel. Med utgångspunkt i den
befolkningsstruktur, geografiska läge och de socioekonomiska förhållanden
som fanns i de två utvalda stadsdelarna valdes ytterligare en stadsdel som
uppfyllde kriterierna. Kontakt togs med aktuell stadsdel, vilken ställde sig
positiv till medverkan i studien.
I de tre stadsdelarna fungerade äldreomsorgschefen, eller motsvarande
befattningsperson, som kontaktperson för att få studien förankrad och
accepterad. Till sin hjälp hade de ett material som kort beskrev studien och
där mitt namn och telefonnummer fanns för vidare förfrågan. Samtliga
kontaktpersoner ordnade ett godkännande av studien från den politiska
nämnden. De tog också kontakt med aktuell chef på respektive verksamhet
för att informera om studien och underlätta min första kontakt med
verksamheterna. Urvalet angående vilka personer och verksamheter som
inkluderades i studien beslutades delvis under studiens gång. Just detta att
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låta verkligheten utforma vad som inkluderas i forskningen och inte enbart
ha en färdig uppläggning att följa till punkt och pricka utmärker den
kvalitativa forskningen enligt Patton (1990 s.61ff). Under telefonintervjuerna
av nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän framkom under en intervju
med en politiker i en av stadsdelarna, att denna stadsdels verksamheter inte
uppfyllde de krav jag ställt. Stadsdelen hade visserligen en omfattande
äldreomsorgsverksamhet, men maten tillagades inte i anslutning till dessa
verksamheter utan levererades från centralkök i andra stadsdelar.
Upplysningen innebar i första skedet att det intervjumaterial jag hade från
stadsdelen borde utgå och istället en ny stadsdel inkluderas i studien. Jag
beslutade dock att två stadsdelar med sammanlagt fyra hus var tillräckligt för
fältstudien, någonting som visade sig vara ett klokt beslut. När fältstudien
väl började så var dessa fyra hus med sina kontaktytor nog så omfattande för
en forskare att studera. De intervjuer som redan hade genomförts på nämndoch förvaltningsnivå har sedan uteslutits för vidare bearbetning.
I ett tidigt skede under planeringen av studien beslöts, som illustrerats
ovan, att politiker och berörda förvaltningstjänstemän var viktiga grupper att
inkludera. Politikerna fick representeras av nämndpolitiker i ledande
befattning från de dåvarande två största partierna, moderaterna och
socialdemokraterna. I en bestämd turordning, här ej beskriven för att inte
möjliggöra identifiering av personer, valdes en person från moderaterna
respektive socialdemokraterna. På tjänstemannanivå valdes den medicinskt
ansvariga sjuksköterska samt äldreomsorgschefen, eller annan tjänsteman
med motsvarande befattning. Variationen i antal är beroende av
förvaltningens organisation. Enligt planeringen skulle fältarbetet ute i
verksamheterna inkludera intervjuer av restaurangpersonal, inklusive
restaurangpersonal med ledande befattning. Liksom omsorgspersonal och
omsorgspersonal med ledande befattning i de boendeformer som skulle ingå
i deltagande observationen samt de äldre som bodde där. Ursprungligen
fanns en bestämd struktur kring tillvägagångssättet för urval av informanter,
baserat på alfabetisk ordning och hur lång tid informanten arbetat eller bott
inom verksamheten.
Detta urvalsförfarande var dock alltför begränsat för att användas i den
komplexa verksamhet som sedan fältarbetet utgjordes av, varför en ständig
anpassning till vad som var möjligt och rimligt skedde. Som tidigare nämnts
finns det i kvalitativa studier möjligheter att förändra studien under arbetets
gång. Detta ska inte bara betraktas som en möjlighet utan också som en
styrka. Det finns ingen orsak att studera något planerat som inte låter sig
studeras eller som inte är intressant att studera. Istället är det bättre att
omforma sin studie och studera det och de som är av vikt att studera och
intervjua dem som vet något (Patton 1990).
Matförsörjningens struktur med dess människor, vilka utgjorde mitt
material, fick därmed delvis omforma studien, där tillträdesprocess och
urvalsförfarande löpte parallellt. Framförallt handlade det om att fler
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människor än planerat intervjuades, bl.a. beroende på att det i flera
verksamheter fanns ett större antal personer i ledande befattningar än jag
tagit med i beräkningen. Orsaken till ett större antal informanter
involverades än planerat var också att omsorgens chefer, i två av de fyra
husen, redan vid det första mötet involverade verksamhetens sjuksköterska.
Motivet till inbjudan var att omsorgens chefer betraktade mathållningen som
ett ansvarsområde och kunnande för respektive hus sjuksköterskor. Av den
anledningen blev husens sjuksköterskor en viktig informant att inkludera.
Tillträdesprocessen var tidsmässigt omfattande, men jag stötte inte på
några egentliga svårigheter i att få tillåtelse att genomföra studien. Det är
troligt att den massmediala uppmärksamheten under hösten 1997 och våren
1998 angående äldreomsorg underlättade tillträdesprocessen. Under den
tiden fick kommunpolitiker ofta stå till svars för brister som uppdagats i den
äldreomsorg de ansvarade för. I massmediala sammanhang var det inte minst
näringsbrist som uppmärksammades som äldreomsorgens problemområde.
Uppmärksamheten var förmodligen avgörande för att ingen har nekat till att
delta i studien, utom tre av de äldre som tillfrågades för intervju. Det är
troligt att varken nämndpolitiker, förvaltningstjänstemän eller chefer inom
omsorgs- och restaurangverksamhet sade nej, då ett nej i det spända läge
som då rådde skulle kunna tydas som att något fanns att dölja.
Del I - telefonintervjuerna var studiens första del och sammanlagt
intervjuades tio personer, företrädare för nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän (se tabell 1). Då deras position, med ett övergripande
beslutsansvar och möjlighet att initiera nya idéer, medgav en direkt påverkan
på verksamheterna, bedömde jag det som viktigt att alla direkt berörda på de
utvalda posterna inom nämnd- och förvaltningsnivå hade medverkat i
intervjun innan fältstudien började. Därför har tre äldreomsorgschefer eller
motsvarande intervjuas i stadsdel II. Anledningen till detta är dels
organisationen, men också att en av informanterna hann sluta sitt arbete och
en annan person hann börja den anställningen under den tid som förflöt
mellan telefonintervjuerna och fältarbetet.
Del II – fältarbete, utgjordes av fältintervjuer och deltagande observation
i äldreomsorgens vardagsverksamhet, d.v.s. tillagning och servering av mat
och de äldres måltider. Fältarbetet påbörjades i september 1998 och
slutfördes i april 1999. Det första mötet mellan mig och representanter i
respektive hus (se tabell 1) ägde rum efter en överenskommelse per telefon
mellan mig och omsorgsverksamhetens chef. I tre av fallen hade denna chef
ordnat ett möte där flera av husets personal med övergripande funktioner
deltog, som enhetschefer och sjuksköterskor. I ett av fallen var det enbart
omsorgsverksamhetens chef som deltog i det första mötet. Under dessa
möten presenterade jag min studie för dem och förmedlade skriftligt
material. Materialet var dels den beskrivning av studien som informanterna
på nämnd och förvaltning erhållit, men det var också ett introduktionsbrev
med ett foto av mig. Avsikten med brevet var att underlätta den information
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respektive chefer skulle förmedla om studien till den egna verksamheten.
Ansvaret för vidare information till restaurangpersonal vårdbiträden och de
äldre lämnades till stor del till respektive enhetschef. Orsaken till detta
förfarande var dels det omfattande antalet personer som behövde informeras,
men också att restaurang- och omsorgspersonalens arbetstider försvårade en
gemensam information. Inom båda yrkesgrupperna fanns också ett antal
vikarier och timanställd personal som kunde vara svåra att nå. Beträffande
informationen till de äldre och eventuellt deras anhöriga verkade det rimligt
att upplysningar om studien gavs av någon de kände sedan tidigare. För att
underlätta för den som skulle förmedla all denna information fanns det
tidigare nämnda anslaget. Svårigheterna att nå samtliga som behövde nås av
informationen var betydande och genom att överlåta detta till aktuell
tjänsteman kunde etablerade vägar för information användas, som t.ex.
personalmöten och anhörigträffar.
Under det första mötet med husen valde jag vilka enheter som skulle
studeras, men som tidigare nämnts fick den ursprungliga tanken för
urvalsförfarande delvis förkastas. Det visade sig att det första huset jag
besökte hade en mängd olika verksamheter och boendeformer under ett och
samma tak. Den enorma mångfalden och komplexiteten hade jag inte varit
tillräckligt medveten om innan. Där, under sittande möte, tog jag därför
beslut om vilka specifika boendeformer som skulle inkluderas i studien.
Beslutet resulterade i att en enhet som var ett ålderdomshem och en enhet på
servicehuset med en våningsmatsal där lunch serverades blev valet för det
vidare fältarbetet. Mitt motiv till att välja dessa två boendeformer var att de
representerade två olika sätt att ordna matförsörjningen till de gamla.
Ålderdomshemmet var en boendeform med heldygnsomsorg, som
innefattade en gemensam servering av dygnets alla måltider vid bestämda
klockslag. Våningsmatsalen tillhörde ett servicehusboende och i detta fall
serverades dagligen en gemensam lunch vid en bestämd tidpunkt. Övriga
behov av mat och dryck ordnades i respektive lägenhet, av de gamla själva
eller med hjälp av vårdbiträden. Detta val, med heldygnsomsorg och det jag
sedan kom att benämna som del-av-dagen omsorg, präglade sedan valet av
resterande verksamheter. Något bestämt urvalsförfarande kunde bara delvis
genomföras, mestadels fick jag inkludera vad som fanns att tillgå inom
respektive hus. Tre enheter med heldygnsomsorg kom att ingå i studien, då
det i hus 4 inte bedrevs någon form av heldygnsomsorg. Enheterna som
representerade heldygnsomsorgen utgjordes av ett ålderdomshem och två
sjukhem, där omsorgens form i samtliga fall inkluderade dygnets alla
måltider. Beträffande del-av-dagen omsorgen representerade dessa enheter
olika uppläggning och inriktning på verksamheten. Det gemensamma för
dem var att de serverade en eller flera gemensamma måltider, men att de
äldre också hade tillgång till egna köksfaciliteter.
När jag slutligen besökte respektive plats för den egentliga fältstudien
kände personalgrupperna i det flesta fall till att jag skulle komma. I de fall de
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inte gjorde det introducerade respektive chef mig. Vid ett tillfälle lämnade
jag den enhet för heldygnsomsorg jag besökte för första gången för att
återigen kontakta aktuell chef, då vårdbiträdena vid det aktuella tillfället inte
kände till studien. Det ursprungliga urvalsförfarandet kunde inte följas
beträffande urvalet av informanter, representerande restaurang- och
omsorgspersonal och de äldre. Istället har urvalet av restaurangpersonal
snarast baserat sig på att den som lagade en omfattande del av maten
intervjuades. Av omsorgspersonalen, intervjuades den som hade tid just då
och väl kände till verksamheten, alltså inte varit anställd alltför kort tid.
Beträffande intervjuerna av de äldre, så var det främst inom
heldygnsomsorgen sällan frågan om något val. Med hjälp av
omsorgspersonalens kunskap om de gamla fick jag vetskap om vilka som var
aktuella att tillfråga om medverkan till intervju. Jag intervjuade de personer
som gav sitt samtycke till intervjun, som inte var förvirrade, som talade
något sånär tydligt och som hörde vad jag frågade om. Detta att anpassa, inte
bara vad man studerar utan också vilka som ingår i studien utefter det
faktiska materialet, är som påpekats tidigare både kännetecknet och en av
kvaliteterna i kvalitativ forskning.

Metodbeskrivning och datainsamling
Telefonintervjuerna innebar att informanterna kontaktades per telefon för
samtycke till intervjun och för att boka tid för denna. Det första samtalet gav
också tillfälle till eventuella frågor samt inkluderade en möjlighet för dem att
erhålla ett skriftligt material som kort beskrev studien, i de fall de inte redan
erhållit detta. Samtliga informanter som jag kontaktade samtyckte till att
medverka och bestämde själva när och var jag skulle ringa upp dem för att
genomföra intervjun. Intervjuerna spelades in på band, och har skrivits ut
ordagrant av mig. För en av de tio intervjuerna saknas den inledande delen.
Trots detta användes intervjun i analysen, då viktiga frågor belystes, utan att
på något vis tas ur sitt sammanhang. Intervjuerna tog som minst 40 och som
mest 90 minuter att genomföra, vanligast var dock 45 till 60 minuter.
Utformningen av intervjuerna har främst inspirerats av Kvales (1997)
beskrivning av kvalitativa forskningsintervjuer, där samtalet är forskningsmetoden. Det är således ett samtal jag fört med informanterna, där samtalet
har utgått från den frågeguide jag formulerat under studiens planering. Min
strävan med intervjufrågorna var att få en uppfattning om hur stadsdelens
måltidsverksamhet inom äldreomsorgen fungerade och hur informanterna
förhöll sig till fenomenet. Kvale (1997 s.123) anser att den inledande
intervjufrågan gärna kan utgå från en konkret situation och att intervjuaren
därefter kan följa upp någon av de dimensioner som framkommer i svaren.
Jag har i stor utsträckning valt att utgå från konkreta situationer, exempelvis
genom att fråga om det fanns riktlinjer för äldreomsorgens måltids80

verksamhet. Med en sådan fråga som utgångspunkt kan jag dels få veta om
stadsdelen har sådana riktlinjer, men också hur eventuelle riktlinjer är
utformade och har tillkommit, samt hur informanten själv förhåller sig till
förekommande riktlinjer eller eventuellt avsaknaden av riktlinjer.
Jag strävade inte efter att formulera frågorna exakt lika eller ställde dem i
samma ordning under intervjuerna. Istället var det just samtalet som var
viktigt och den intervjuade kunde associera tämligen fritt och uppmanades
till att utveckla sitt resonemang. Jag har följaktligen genomfört intervjuerna
som kvalitativa intervjuer, vilka ska präglas av närhet och mötet mellan den
som intervjuar och den som intervjuas, utan dessa faktorer. Trots avsaknaden
det personliga mötet, där interaktionen även inbegriper ansiktsuttryck och
kroppsspråk, var min uppfattning att intervjuerna per telefon fungerade väl.
Anledningen till att jag valde telefonintervjuer i denna del av studien är
uteslutande en fråga om tid och kostnader, en intervju per telefon innebar att
jag inte behövde resa mellan Uppsala och Stockholm för varje intervju.
Denna grupp av informanter var mycket upptagna och jag blev därmed helt
hänvisad till de tider de kunde intervjuas och hade på så vis ingen möjlighet
att försöka samordna intervjuerna till vissa dagar. Vid tre tillfällen blev den
planerade intervjun också uppskjuten på grund av att de fick andra
brådskande uppgifter.
Majoriteten av informanterna inom det politiska och professionella
ledarskapet talade mycket och uttömmande runt de frågor som ställts under
intervjuerna. Under slutet av intervjuerna uppmanade jag informanterna att
inkludera annat som angick måltidsverksamheten, som de ansåg att jag
glömt att beröra. Det var ingen som direkt hade något ytterligare att tillägga,
däremot medförde frågan i flera fall att informanten ånyo tog upp något av
de områden som berörts under intervjun för att ytterligare utveckla detta. Jag
uppmanade dem också att kontakta mig om de i efterhand skulle vilja
komplettera intervjun, det har dock ingen gjort.
Fältintervjuerna som gjordes i samband med observationerna
genomfördes mellan november 1998 och april 1999. I november då den
första intervjun ägde rum hade observationsstudien pågått i ett par månader.
Intervjuerna utformades så som jag beskrivit telefonintervjuerna. Skillnaden
är att fältintervjuer inkluderade det personliga mötet. De 38 fältintervjuerna
är inspelade på band och utskrivna ordagrant av mig. En intervju av en äldre
man inom heldygnsomsorgen är dock delvis skriven ur mitt minne och mina
anteckningar av vad han sa, då mannen talade mycket otydligt. Jag kände
dock till detta innan intervjun, men bedömde det som viktigt att även den
som inte talar tydligt ska kunna få uttrycka sin åsikt. Denna intervju skrev
jag ut samma dag som den genomfördes för att i möjligaste mån minnas vad
han sagt. En av intervjuerna med en enhetschef finns inte inspelad under
intervjuns första del. Den delen berörde mest övergripande organisatoriska
frågor och det som finns dokumenterat av intervjun har använts i
analysarbetet. Även fältintervjuerna tog 45-60 minuter i anspråk, men både
81

kortare och längre finns. Platsen där intervjuerna genomfördes varierade och
alla har inte varit idealiska ifråga om frånvaro av yttre störningar. Vid ett par
tillfällen har intervjun fått avbrytas en kort stund för andra göromål av
informanten. Ingen intervju har dock avbrutits för att fortsätta vid ett annat
tillfälle.
Fältintervjuerna kan också betecknas som samtalsintervjuer där
informanten i stor utsträckning har kunnat associera fritt och utvecklat sina
svar på samma sätt som beskrivits i anknytning till telefonintervjuerna.
Informanten hade vanligen träffat mig vid flera tillfällen, d.v.s. under
observationerna, innan intervjutillfället och också pratat med mig. Hur ofta
jag träffat respektive informant och hur mycket jag talat med dem före
intervjutillfället varierade kraftigt. Det faktum att de allra flesta fältintervjuer
ägde rum efter det att jag själv och informanten etablerat en kontakt under
observationsstudien anser Hammersley & Atkinson (1995 s.141 (1983) vara
av särskilt värde. Detta eftersom det är betydelsefullt att relationen mellan
intervjuaren och informanten är väl fungerande. Vidare påpekar de vikten av
att intervjuaren är medveten om att den påverkar informanten. De menar
följaktligen att forskaren måste vara medveten om hur denne kan uppfattas
av de människor som ingår i studien.
Även under fältintervjuerna använda jag mig av konkreta frågor, som
direkt berörde den verksamhet informanten befann sig i. De frågor jag
ställde till informanter på nämnd- och förvaltningsnivå samt till omsorgens
chefer upplevdes som abstrakta av många informanter på mikronivå. Jag
upplevde att frågor om riktlinjer och intresse för frågan hos den politiska
nämnden var mindre lämpliga. Dock uteslöts inte frågorna, men jag
fokuserade inte mot sådant som exempelvis om de visste om den politiska
nämnden diskuterat måltidsverksamhet. Istället fokuserades intervjun mot
den del av måltidsverksamheten som respektive informant kom i kontakt
med. Min uppfattning är att alla intervjuer fungerade väl och att ingen
informant upplevde situationen som obehaglig eller pressande. Jag har
tvärtom uppfattningen att de allra flesta tycket att det var ett givande samtal
och att de gärna fortsatte prata om andra saker efter intervjun. Detta var
speciellt framträdande i samband med intervjuerna av de äldre, och vid flera
tillfällen erfor jag att det var svårt att hålla kvar intervjusamtalet kring
matfrågan. Min tolkning av att just de gamla lätt associerade i andra banor är
att det för dem kan vara svårt att separera sin situation kring kosthållet från
den övriga livssituationen. Maten och måltiden är för dem intimt förknippad
det övriga vardagslivet, medan övriga grupper av informanter hade betydligt
lättare att skilja detta område från omsorgen i övrigt.
Allt fältarbete inkluderade deltagande observation, d.v.s. även vid de
tillfällen jag besökte ett hus för att genomföra en bokad intervju så gjorde jag
fältanteckningar. Den form av observation som jag gjorde kan mer hänföras
till det som Ehn & Löfgren (1996 s.119) benämner som ”medföljande”
observation. Jag deltog inte i en grupps arbete eller i de äldres måltider, utan
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istället hade jag stor rörelsefrihet och cirkulerade mellan kök, restaurang och
olika enheter. Vid en del tillfällen deltog jag däremot i de olika
personalgruppernas raster och i några fall möten. Jag deltog också i olika
aktiviteter med de äldre, som uppvaktningar, aktivitetsluncher och
matlagning. All form av dylikt deltagande utgick ifrån att jag blev inbjuden
att delta.
Under observationer av detta slag kom jag som forskare i kontakt med ett
stort antal människor. Dels i de urval av verksamheter som studeras, men
också från andra verksamheter i respektive hus. I möjligaste mån
informerades alla om att jag var där för att studera deras måltidsverksamhet.
Jag mötte i det allra flesta fall av positiva reaktioner och framförallt var det
omsorgspersonalen som uttryckte det som mycket väsentligt att ”titta på
maten” hos dem. Andra brydde sig inte om att jag var där och några få
visade sig skeptiska till min närvaro. Under arbetets gång bedömde jag dock
att alla kontakter utvecklades positivt.

Tillvägagångssätt och fältanteckningar
De fyra husen besöktes vid sammanlagt ett fyrtiotal tillfällen. Observationsdagarna var något fler i hus 1-3 som var de stora komplexa verksamheterna
och något färre i den mindre verksamhet som hus 4 utgjorde.
Besökstillfällena i respektive hus varierade mellan en gång per vecka till en
gång per fjortonde dag. I regel befann jag mig i det hus jag för dagen valt att
studera mellan klockan 8.00 och 15.00. Jag började dagen med en kort stund
i köket för att observera de aktiviteter som förekom i tillagningen av dagens
mat och andra förberedelser. Därefter besökte jag en enhet eller två under
deras frukostservering för att efter det återvända till köket. Vanligtvis befann
jag mig i köket under förmiddagens arbete och i restaurangen när den
öppnade, för att åter gå till enheterna vid lunchtid. Efter lunchen återvände
jag till restaurangen och köket, i de fall enheterna serverar eftermiddagskaffe
besökte jag dem ännu en gång innan dagen avslutats i köket.
Fältanteckningarna är kortfattade och nedtecknades så fort jag lämnade en
enhet för att gå till nästa. Alla hus hade stora gemensamhetsutrymmen, vilka
möjliggjorde att jag tämligen obemärkt kunde sitta och anteckna vad som
observerats. Ur dessa kortfattade fältanteckningar och vad jag memorerade
under dagen, skrev jag efter observationsdagens slut mer omfattande
anteckningar. Att vara mentalt förberedd och aktivt lägga händelser på
minnet är en förutsättning för en observationsstudie av detta slag. Fontana &
Frey (1994) använder begreppet ”taking mental fieldnotes” för detta, ett
begrepp som överensstämmer med hur jag har gått tillväga. En separat
dagbok användes för preliminära analyser, tankar och funderingar som inte
var observationer, men som uppkommit under observationerna. På kvällen
eller vanligtvis påföljande dag skrev jag observationsdagens anteckningar
som en löpande text utifrån de utförliga anteckningarna. Den texten har
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sedan utgjort observationsmaterialet för denna studie och omfattar cirka 100
textsidor. I april 1999 genomförde jag de sista intervjuerna och observationsdagarna. Tidpunkten för fältarbetets avslutning relaterar både Patton (1990
s.265ff) och Hammersley & Atkinson (1995 s.120ff (1983) till forskarens
resurser, intresse och behov. Vid den tidpunkten jag avslutade mitt fältarbete
upplevde jag att inget nytt framkom angående de dagliga verksamheterna
och att fältarbetet därmed kunde avslutas.
Vad som observerades och eget förhållningssätt
Denna form av studie medförde att inga klart avgränsade, i förväg
identifierade punkter eller situationer fanns att observera. Under arbetets
gång blev jag allt mer fokuserad på att inta perspektivet vad de äldre får,
både beträffande sådant som mat och dryck, dess kvalitet som med avseende
på valmöjligheter och bemötande. En dylik förändring beskriver Patton som
en fasförändring från första tidens ”allmänna tittande” till att verkligen börja
se.
During the second stage of fieldwork the researcher has established a role and
propose and is able to concentrate on gathering data. The observer is no
longer caught up in adjustments to the newness of the field setting. The
observer begins really to see what is going on instead of just looking around.
Patton 1990 s.260

Patton framhåller också att det i större utsträckning är forskarens beteende
och agerande som avgör hur väl man accepteras i det fält som ska
observeras, inte det som muntligt uttalas. I min roll som en sorts
medföljande observatör strävade jag efter att alltid vara öppen för alla
kontakter och att själv ta kontakt utan att någon gång tränga mig på. I mitt
agerande försökte jag vara följsam och bete mig så som jag uppfattade att
den grupp jag studerade just då önskade. Följsamhet hos observatören i
förhållande till gruppen som studeras förespråkar Holme & Solvang (1991
s.126ff), som menar att detta förmodligen är bättre än att i förväg bestämma
sig för att alltid vara aktiv eller passiv.
I min roll som observatör försökte jag också inta ett naivt förhållningssätt,
och under samtalen med både personal och de boende har jag utgått ifrån att
det är de som vet något och jag som vill veta. Genom att jag försökte
anpassa mig till olika gruppers agerande i förhållande till mig, varierade mitt
förhållningssätt till de olika grupperna. Hos en del grupper av restaurangoch omsorgspersonal var jag alltid inkluderad i gemenskapen runt
kaffebordet eller i småprat under korta raster. De grupper av vårdbiträden
där jag i större utsträckning ingick i den sociala gemenskapen var främst de
som arbetade på enheter med del-av-dagen omsorg. Det berodde på att det
vanligtvis var samma personer där, varje gång jag besökte dem. På dessa
enheter var också de äldre friskare och de flesta kom ihåg mig från gång till
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gång. Inom heldygnsomsorgen var personalgrupperna större och schemaläggningen innebar att det kunde gå flera veckor mellan våra möten. Oavsett
den närhet eller distans som fanns i förhållandet mellan mig och de
människor jag observerat, så studerade jag samma saker. Hur de människor
jag studerade verkligen uppfattade mig och min närvaro hos dem har jag
egentligen ingen kännedom om. Lika lite som jag med absolut säkerhet kan
säga att det som de med ord och handling visade mig var vad de tyckte och
gjorde även när jag inte var närvarande.

Analysprocessen
I en kvalitativ studie sker en del av analysen av materialet vanligtvis
parallellt med insamlingen av data. När man som forskare intervjuar
människor och genomför deltagande observationer börjar också
funderingarna på vad man ser. Något som leder till att preliminära analyser
och tolkningar hela tiden görs i tankarna. Coffey & Atkinson (1996 s.10)
anser att den kvalitativa analysen är en cyklisk process och en reflektiv
aktivitet. Som forskare vandrar man hela tiden mellan sina data, sina
preliminära analyser och sin mer slutliga text, där vissa analyser och
tolkningar tidigt finns. Den här cykliska processen kännetecknar även mitt
arbete, vilket innebär att analysen har pågått under hela materialinsamlingen
i min studie. Under vissa perioder har mycket anteckningar om preliminära
analyser gjorts, och under andra perioder har analysarbetet varit av
underordnad betydelse. Att aktivt börja med en tidig analys är något Miles &
Huberman rekommenderar (1994 s.50). Enligt dem hjälper en tidig analys
forskaren på fältet att göra en cyklisk process mellan preliminär analys och
de material som studeras. Något som möjliggör nya strategier i
datainsamlingen, vilket i sin tur ofta innebär att mer av relevant data kan
inhämtas.
Genom att analysen startar när datainsamlingen startar öppnas som
tidigare sagts vägar för förändring. För min del har det inneburit att
intervjuerna utformades lite annorlunda ute i verksamheterna än den
utformning intervjuguiden ursprungligen hade. Den guide jag utformade
passade utmärkt på nämnd- och förvaltningsnivå och för enhetschefer inom
omsorgen, men inte för de andra i studien. Intervjuerna här kom istället mer
att kopplas till den faktiska verksamhet de befann sig i, men alla frågor i
guiden inkluderades också. En andra fas i den preliminära analysen av
materialet uppstod under utskriften av intervjuerna. Dels så blev jag påmind
om intervjusituationen och kunde på så vis tänka tillbaka och kanske ”tänka
tanken klart” på något som uppstått som en mer preliminär analys tidigare.
Under utskriften av intervjuerna fanns också möjligheten att lägga märke till
sådant som jag inte uppmärksammat under intervjun.
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Ett mer metodiskt analysarbete påbörjades innan samtliga intervjuer hade
skrivits ut. Materialet som användes för detta var texterna från
observationerna och intervjuerna på nämnd- och förvaltningsnivå. Det mer
metodiska
och
strukturerade
analysarbetet
innebar
upprepade
genomläsningar av materialet i syfte att finna övergripande mönster och
speciella kännetecken för processen och fenomenet måltidsverksamhet. Jag
har således inte använt de teman som intervjuernas frågeguide innehöll, utan
sökt i materialet efter teman som framkommit som väsentliga. Under
analysarbetet gjordes anteckningar i marginalerna på observations- och
intervjuutskrifter. Denna period av analysarbetet är den mest omfattande,
både gällande tid och krav på tankeverksamhet och kreativitet. När vissa
teman och mönster snabbt uppkommit, har jag tvingats tillbaka till materialet
för att kontrollera min analys. Både när det gäller analysen av observationer
och av intervjuer har de teman som framkommit och en del preliminära
tolkningar som gjorts, sedan vidare bearbetats och penetrerats.
Textmaterialet från observationerna och intervjuerna är mycket
omfattande och det har varit väsentligt att finna mönster, teman och
kategorier att centrera det fortsatta analysarbetet kring. När väsentliga teman
framkommit och beslutet fallit att arbeta vidare med dem, har nästa fas i
analysprocessen påbörjats. Tillbaka i textmaterialet har jag sökt efter vilka
kategorier som kan tillhöra ett identifierat tema. Utifrån dessa utvalda teman
och tillhörande kategorier har sedan en beskrivande text börjat formas. Ur
den texten har därefter en vidare analys och tolkning gjorts med hjälp av de
teoretiska analysredskapen. I analysen och tolkningsarbetet har jag under
hela arbetets gång vandrat mellan teori och empiri.
Den omfattande mängd av material kvalitativa studier innebär, medför
problem och både vad man använder ur sitt material och vilket angreppssätt
man väljer för sin analys och redogörelse, kan ske på mer än ett sätt. De
teman som min avhandling är uppbyggd kring är därmed de som jag i denna
analysprocess funnit som mest uppenbara och viktiga. Men det utesluter inte
att materialet kunnat fokuseras mot andra, om någon med en annan disciplin
använt materialet. Det faktum att det ur ett etnografiskt material finns ett
antal olika angreppssätt att slutligen redovisa resultaten i en text, framhåller
Hammersley & Atkinson (1995 s.240 (1983). Vidare påpekar de att det inte
existerar ett enskilt och mest optimala sätt att gå tillväga på.

Metodernas relevans
Alla ställningstaganden och val som görs under en forskningsprocess, från
val av ämne, val av metod, genomförande till teoretiska utgångspunkter i
analysen, har konsekvenser. I denna studie avgjorde valet av ämne och
forskningsansats, att studera en komplex och tämligen outforskad
verksamhet, i sin tur valet av metod. Deltagande observation menar jag är en
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nödvändig metod i studier av detta slag, då den ger tillfälle att se vad som
verkligen görs, inte bara vad människor säger att de gör. Genom att befinna
sig i verksamheten och delta i en social gemenskap möjliggörs att fler
personer kommer till tals än om endast intervjuer använts som metod.
Deltagande observation ger också större möjlighet för forskaren att få
kännedom om och inkludera problem som inte var kända av forskaren
tidigare. Kvalitativa intervjuer är ett bra komplement till observationerna.
Under intervjuerna möjliggörs ett mer ingående och omfattande samtal än
vad som kan uppstå under observationerna. De innebär också att enskilda
individer får komma till tals utan att den grupp de tillhör lyssnar eller får
kännedom om vad informanterna uttrycker. Intervjuerna kan också
dokumenteras med hjälp av bandspelare, inte bara med hjälp av forskarens
minne. Användningen av dessa två metoder utesluter inte att andra kunnat
användas som en komplettering. Dock är tid och andra former av
resursaspekter viktigt vid alla studier och metodvalet som gjordes, var enligt
min mening, det rimliga i förhållande till denna undersöknings yttre ramar.
Att inte inkludera fler metoder eller mer material var med andra ord en
nödvändig begränsning.
Trots att de använda metoderna identifierades som de mest lämpliga för
att studera fenomenet måltidsverksamhet för äldre, fanns givetvis
svårigheter. Kvalitativ forskning har förutom diverse möjligheter, vissa
begränsningar.
Standardiserade
tillvägagångssätt
saknas
liksom
förutsägbarhet och generaliserbarhet, två förutsättningar som ofta förknippas
med vetenskapligt arbete. Jag kan alltså inte, med utgångspunkt från mina
resultat, hävda att andra måltidsverksamheter inom äldreomsorgen fungerar
på samma sätt. Svårigheterna kan hänföras till begreppen reliabilitet,
validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp är starkt knutna till den
kvantitativa forskningen och ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Kvale
(1997 s.207ff) anser att kvalitativa forskare väljer olika förhållningssätt till
dessa begrepp, de ignorerar dem eller de försöker skapa motsvarande
begrepp för att diskutera sanningsvärdet i sin egen forskning. För att
diskutera sanningsvärdet i min metodanvändning och det resultat metoderna
gett kommer jag att använda mig av begreppen representativitet, trovärdighet
och överförbarhet.
Vilka verksamheter och människor som deltagit i studien har under alla
steg i urvalsprocessen påverkat representativiteten. Redan valet av
Stockholm som plats för studien innebar att de människor som kom att ingå
var invånare i ett tätortsområde eller i närheten av detta. Människorna i min
studie representerar, var och en, en bestämd grupp i en bestämd verksamhet.
I urvalet har jag inte tagit hänsyn till sådant som ålder och kön. Däremot kan
jag enkelt konstatera att majoriteten av de intervjuade är kvinnor, vilket
beror på att kvinnor var i majoritet i dessa verksamheter, både som personal
och som boende. Representativiteten kan också hänvisas till de händelser
som observerats och om frågorna jag ställt verkligen fångar det studien
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syftar till. Jag har inte befunnit mig inom verksamheterna alla dygnets
timmar, eller dagligen under en lång tid. Det kan därmed ha uppstått
situationer som inte överensstämde med det jag observerade. Jag bedömer
dock att mina observationer väl representerar hur verksamheten runt mat och
måltider fungerade alla dagar året om. Något som också bekräftades av
restaurang- och omsorgspersonalen när jag frågade om hur måltiden middag
fungerade eller hur måltiderna organiserades under helgerna.
Beträffande trovärdigheten så kan den dels ses i förhållande till om de
som studeras är villiga att lämna trovärdiga och giltiga uppgifter. Giltighet
och trovärdighet kan också ses i förhållande till mig som forskare och hur
väl jag använt metoderna och gjort analysen, detta som Kvale (1997 s.100ff)
benämner som hantverksskicklighet. Han framhåller att resultatet av en
intervju beror på intervjuarens ”kunnande, känslighet och empati”.
Trovärdigheten i en kvalitativ studie är enligt Patton (1990 s.461) beroende
av vilka metoder som används för att säkerställa redligheten och giltigheten i
resultaten. Men också starkt beroende av hur forskaren påverkar studien med
sina perspektiv, sin erfarenhet och sitt kunnande. Hur väl jag lyckats med
intervjuerna varierar, dels beroende av min förmåga, men också av hur villig
och intresserad av frågan den intervjuade varit. I de allra flesta fall har jag
upplevt intervjusamtalen som djupa och insiktsfulla, samtalen har också gett
ny information både för mig och för den jag intervjuat. Under deltagande
observation har personerna som observerats varit medvetna om detta och
kanske inte handlat och sagt det de i normala fall gjorde i motsvarande
situation. Resultatet av forskningen skulle därmed bli felaktigt. Genom att
återkomma gång på gång och observera samma situationer, som tillagning av
mat och genomförande av måltider, minskar ändå risken för att de jag
observerade agerade mycket annorlunda mot i normala fall. För att ge
trovärdighet och giltighet åt studier av detta slag, trots alla svårigheter som
finns, är ett utförligt metodkapitel och en väl beskriven empiri med citat av
vikt. Därmed överförs avgörandet om trovärdighet till läsaren.
Studien inkluderade ett fåtal platser. Överföringen av resultatet till andra
platser med motsvarande verksamhet kan därmed bli felaktigt. Men genom
att det fanns en överförbarhet mellan de fåtal platser som studerades, gör jag
antagandet att den överförbarheten också existerar i förhållande till annan
måltidsverksamhet inom äldreomsorgen i stort. Under studiens gång har jag i
olika sammanhang presenterat valda delar av studien och min preliminära
analys för forskarsamhället och för yrkesverksamma inom äldreomsorgen.
Den respons jag har fått vid dessa tillfällen menar jag bekräftar att en
överförbarhet finns. Jag vill också hävda att denna studie uppfyller det
vetenskapliga kravet att vara intersubjektivt tillgängligt, d.v.s. någon annan
person än jag skulle med samma syfte och metoder kunnat upptäcka
detsamma.
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Etiska aspekter och den egna förförståelsen
Inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen används ofta
individer eller grupper av individer som undersökningsobjekt, vilket innebär
att integritetsproblem uppstår. I denna studie var det främst metoden
deltagande observation som kunde innebära uppenbara etiska problem.
Under observationerna involverades ett stort antal personer, och etiska
aspekter i förhållande till informations- och samtyckeskrav blev
svårhanterliga, något som Hermerén (1996 s.133ff) också särskilt
uppmärksammar. Han anser, att metoden deltagande observation bygger på
att forskaren studerar en process och att man som forskare inte vill störa eller
omöjliggöra denna process. Något som med stor sannolikhet skulle inträffa
om en utförlig information i förhållande till vad som studeras och vilket
syfte forskningen har gjordes. Istället menar Hermerén att forskaren på
platsen för deltagande observation inhämtar ett begränsat informerat
samtycke, genom att tala om vad som önskas se och lära utan att vara exakt.
Angående de kvalitativa intervjuerna uppstod inte etiska problem i samma
omfattning och det var enklare att hantera de etiska spörsmål som uppstod.
Som utgångspunkt för ett resonemang beträffande det etiska perspektivet i
denna
studie
använder
jag
Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådets forskningsetiska principer (HSFR 1996). Där fyra
huvudkrav gällande grundläggande individskydd är vägledande.
Informationskravet
Samtyckeskravet
Konfidentialtetskravet
Nyttjandekravet
Informationen om studiens syfte var begränsad till att omfatta en lös
formulering kring att hela måltidsverksamheten skulle studeras, från beslut
av politiker och tjänstemän till hur maten tillagades, serverades och slutligen
upplevdes av matgästen. En fullständig upplysning om vad som skulle
studeras var inte möjligt att ge. En sådan skulle dels bli omfattande, men
också felaktig, då studien hade ett etnografiskt perspektiv, och i förväg
kände jag inte till detaljerna i vad som skulle komma att studeras. En
fullständig förhandsinformation skulle här också helt kunnat omöjliggöra
studiens syfte, då deltagande observation knappast är meningsfull om
undersökningsdeltagarna vet exakt vad som studeras. Frågor som uppkom i
samband med informationen kunde inte alla gånger besvaras i full tydlighet
och balansgången var emellanåt svår mellan vad som kunde sägas och vad
som måste uteslutas. Jag försökte dock säga samma sak till alla, vara tydlig
(utan att säga för mycket och därmed äventyra studiens syfte), och att aldrig
uttala en lögn.
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Trots de åtgärder som vidtagits för att informera inför studien, var inte alla
informerade inom de fält som studerades. Dessa fanns dock förmodligen i
periferin under den deltagande observationen och kom då i begränsad
omfattning att ingå i studien. Inför intervjuerna har alla informerats om
studien av mig personligen och då haft möjlighet att ställa frågor.
Beträffande samtyckeskravet och rätten att själv bestämma över sin
medverkan har, i förhållande till metoden deltagande observation, en form
av kollektivt samtycke erhållits på tjänstemannanivå. Samtyckeskravet för
att delta i den del av studien som inkluderade deltagande observation,
uppfylldes inte för varje individ, i stället har samtyckeskravet gällt för en
grupp människor, d.v.s. köks- och omsorgspersonal på sin arbetsplats och
äldre i sitt boende. Det var dock endast gemensamhetsutrymmen som
inkluderades, inte i de äldres egna rum eller egna lägenheter.
Vid mitt första besök i restaurangkök och på enheter förekom frågor från
undersökningsdeltagarna i liten utsträckning och ingen nekade till att delta i
studien. Att som enskild individ avböja mitt besök i ett restaurangkök där ett
flertal personer arbetar och där chefen har godtagit deltagandet i studien, är
knappast troligt att någon gör. Ingen av de äldre personer som bodde eller
befann sig i de olika servicehusen har avböjt medverkan. Att neka till ett
deltagande i studien är svårt i denna form av datainsamling. Individens
möjlighet att inte delta inskränker sig till att personen på eget initiativ
protesterar mot chefens beslut. En annan möjlighet att begränsa deltagandet
är att minimera de uppgifter forskaren ges under deltagande observation, där
ju även muntliga uppgifter från undersökningens deltagare är en betydande
del av materialet.
Samtyckandekravet, gällande observationerna, är den mest svårhanterliga
etiska kravet i denna studie. Jag har försökt balansera problemet, men är
medveten om att jag inte lyckats uppfylla kravet tillfullo. Angående
intervjuerna har alla som intervjuats gett sitt samtycke till intervjun. De
flesta har tillfrågats om intervju minst en vecka i förväg, vilket lämnat
utrymme till att fundera på medverkan och eventuellt avböja medverkan,
vilket skett i tre fall, samtliga tillhörde gruppen äldre.
All datainsamling har utförts av mig personligen, vilket innebär att
personer och platser aldrig diskuterats för att jämföra resultat och
upplevelser forskare emellan. Detta faktum minimerar risken för
namnanvändning av misstag eller slentrian gällande konfidentialtetskravet.
Tidsaspekten har även den betydelse, då det gällande konfidentialtetskravet
är en fördel att det är lång tid mellan datainsamling och en framlagd
avhandling. Platserna som studerades har hunnit förändrats en del under
tiden, både angående de som bor där och de som arbetar där. Namn på
undersökningsdeltagarna nämndes aldrig, utan för dem och för platsen som
studerats användes beteckningar. Kodlistan för platser och personer
förvarades inlåst hos mig. I början av varje intervju läste jag in informantens
namn, plats och datum för intervjun. Banden har därefter förvarats i ett
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kassaskåp. Vid utskriften av intervjuerna användes dock koder för plats och
person, så textmaterialet som använts till bearbetningen inte kan härledas till
individ eller plats.
I avhandlingen har stor möda lagts vid formuleringen av texten i syfte att
inte röja personer och platser. Oundvikligt är dock att de som är närmast
involverade i studien kan avslöja vilket servicehus som avses och då
eventuellt också kunna ana vilken person det gäller i vissa fall. Detta kan
dock aldrig bli annat än spekulationer. Genom att utelämna vissa
beskrivningar av servicehusens organisering och inte koppla beskrivningen
av en plats direkt till en person kan möjligheterna till spekulationer
begränsas. Angående nyttjandekravet så kommer insamlade uppgifter enbart
att användas av mig. Resultatet av studien kan dock användas av andra. Hur
andra kommer att tolka och använda resultatet är för mig okänt.

Forskningskrav
Det finns uppenbara etiska svårigheter i studier som denna, men jag vill
hävda att de kunskaper som framkommit vid studien berättigar dess
genomförande. Enligt de forskningsetiska principerna finns, förutom ett
individskyddskrav, ett forskningskrav. Forskningskravet innebär att
samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att viktig och
nödvändig forskning bedrivs, inriktad på väsentliga frågor och utförd med
god kvalitet (HSFR 1996). Enligt HSFR är varken forskningskravet eller
individskyddskravet absoluta, utan dessa måste alltid vägas mot varandra.
Lösningen på forskningsetiska problem kan många gånger hänvisas till en
kontextuell rangordning, d.v.s. det beror alltid på sammanhanget vad som
väger tyngst.
Jag anser att området äldreomsorgens måltidsverksamhet är omöjligt att
studera utan att inkludera de människor som på olika vis är verksamma i
eller berörda av verksamheten. Ställs grupper av människors intressen emot
varandra (t ex omsorgs- och restaurangpersonals arbetstider mot boendes
näringsbehov) anser jag att balansprincipen för att berättiga studien kan
användas. Enligt Hermeréns (1996 s.42) resonemang om avvägningsprinciper, som balansprincipen kan hänföras till, väger gruppen äldres
intressen här tyngst, då de äldre inom äldreomsorgen har ett avsevärt sämre
läge än personalgruppen, gällande bl.a. valmöjlighet och beroendeställning.
Viktigast av allt beträffande den etiska problematiken, för såväl för den
enskilde forskaren som för forskargrupper och den totala forskningen, är
reflektion i handling. Medvetenhet måste finnas i att varje handling eller
avsaknad av handling har en konsekvens, såväl i vad som utforskas som hur
detta görs.
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Den egna förförståelsen
I denna studie är det jag som genomfört all insamling av data, vilket minskat
risken för att samma handling på olika platser observerats och registrerats
med exempelvis skild dignitet eller med olika fokus. Risken med endast en
person som instrument är framförallt att denna enskilda persons normer,
värderingar och kunskaper styr vad som observerats, utan att detta i
tillräcklig omfattning belysts. Min yrkeskompetens och tidigare erfarenhet
som undersköterska, kokerska och kostekonom utgör tillsammans med mina
normer och värderingar den egna förförståelsen. Mat och måltider hör dels
till min profession, i vilken kompetensen grundas på vetenskapliga
kunskaper och vedertagna erfarenheter, dels hör mat och måltider till mitt
personliga intresse.
Mitt inifrånperspektiv med avseende på hur mat ska hanteras och hur
måltider ordnas kan vara en idealiserad uppfattning om ”det enda rätta”. Min
förförståelse innebär att jag ser på andras handlande inom mitt ämnesområde
på ett sätt, jämfört med vad den med en annan disciplin i bakgrunden skulle
göra. Detta inifrånperspektiv kan vara alltför begränsat, men det kan också
vara av nytta att studera måltidsverksamhet utifrån det ämnesspecifika
perspektiv som jag har. Viktigt är dock att det krävs en förmåga hos mig som
enskild forskare att alltid reflektera över ställningstaganden och att ha
kunnandet att skilja mellan personliga uppfattningar, existerande kulturella
normer och vetenskaplig kunskap. I vilken utsträckning jag har den
förmågan och dessutom använder mig av den, låter jag vara osagt.
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6. Organisering och maktfördelning

I detta kapitel påbörjar jag resultatredovisningen av mitt empiriska material
och jag börjar med att gå nära den vardag som fanns i ordnandet av måltider
inom äldreomsorgen. Det handlar i huvudsak om vad jag som observatör har
sett ifråga om människors agerande i förhållande till deras egen sociala
identitet och de gamlas mat. Organisationer kan beskrivas och studeras ur
olika perspektiv och med utgångspunkt från olika definitioner. För att förstå
hur matförsörjningen organiserades och hanterades inom äldreomsorgen
utgår jag från Ahrnes resonemang kring hur organisationer är en
grundläggande form av mänsklig interaktion. I organisationerna kan
interaktionen vara mer eller mindre formell, och individuella handlingar
inom en organisation görs vanligen på organisationens vägnar (Ahrne 1993).
Kapitlet inleds dock med en beskrivande del av Stockholms stads
äldreomsorg och de verksamheter jag studerade.

Äldreomsorgen i Stockholms stad
År 2001 bodde knappt 120 000 personer över 65 år inom kommunen
Stockholms stad (Stockholms stad 2002b) och av dem bodde drygt 11 500
permanent inom de särskilda boendeformerna (Socialstyrelsen 2001d).
Stockholms stad erbjuder fyra alternativ inom de särskilda boendeformerna:
servicehus, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem (Stockholms stad
1997a). Dessa boendeformer har olika karaktär ifråga om omfattningen av
den service och omvårdnad som kan erbjudas inom boendet. I och med detta
finns det inom de olika boendeformerna betydande skillnader, i egenskap av
de boendes fysiska och kognitiva förmåga (Engström 2001). Generellt är att
servicehus i första hand är avsett för dem som i stor utsträckning klarar sig
själva, medan sjukhemmen främst är utformade för dem som kräver en
omfattande vård och omsorg. I Stockholms stads redogörelse för vilken form
av äldreomsorg som erbjuds till dess medborgare påpekas dock att ett
försämrat tillstånd hos den enskilde inte skall medföra en påtvingad flytt,
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utan att kvarboendeprincipen skall gälla i första hand (Stockholms stad
1997b).
Den politik och policy som styr verksamheterna inom äldreomsorgen i
Stockholms stad är starkt präglad av den förändring som är kopplad till det
marknadsekonomiska tänkandet som kommit att utmana den traditionellt
organiserade äldreomsorgen. I policyn för upphandling anges principen att
allt som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner
skall upphandlas i konkurrens (Stockholms stad 2001a). Detta betraktas som
ett betydelsefullt medel för att skapa en mångfald, vilket skall medföra en
ökad valfrihet. I budgeten för år 2002 anges att det skall ske en prioritering
av valmöjligheterna inom äldreomsorgen genom ett kundvalssystem. Dock
råder brist på platser inom ålderdomshem och gruppboenden, varför ett
utbyggnadsprogram är under genomförande (Stockholms stad 2002a).
Stockholms stads hantering av äldreomsorgen och dess måltidsverksamhet är en tydlig spegling av den senmoderna välfärdsstatens
karaktäristiska drag. Detta med anledning av att Stockholms stad
organisation i hög grad är uppbyggd kring ett decentraliserat ansvar, med
uppdelning i stadsdelsförvaltningar med egna politiska nämnder.
Organisationen bygger på att kommunfullmäktige fastställer övergripande
inriktningsmål som förmedlar en tydlig bild av de politiska prioriteringar
som gäller (Stockholms stad 2002a). Stadsdelsnämnderna arbetar sedan efter
egna uppsatta verksamhetsspecifika inriktningsmål, och de olika
stadsdelarna ansvarar i stor utsträckning själva för kärnverksamheter som
äldreomsorg. Den långtgående decentraliseringen i Stockholm stad innebär
att det möjligen finns en anledning att tala om ”välfärdsstadsdelar”, eftersom
varje stadsdel kan göra prioriteringar mellan sina kärnverksamheter skola,
barn- och äldreomsorg. Likväl som att prioriteringar görs inom en
kärnverksamhet som äldreomsorg, t.ex. genom tilldelning av resurser för
olika projekt. Kostfrågor är ett av de områden som prioriteras och behandlas
olika från stadsdel till stadsdel. Exempelvis förekommer ”kost” som egen
rubrik i Katarina-Sofias verksamhets- och budgetplan för 1998, men nämns
överhuvudtaget inte i det övervägande antalet planer från övriga stadsdelar
detta år.

Platserna för tillagning och konsumtion
De platser jag studerade, där mat tillagades och serverades, var alla belägna
utanför de gamlas hem och hade en mer eller mindre offentlig karaktär,
beroende av om de var öppna för allmänheten eller enbart för en avgränsad
grupp. Servicehuskomplexen var alla byggda under 1970- och 80-talet och
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Kvarboendeprincipen anger att de äldre inte i onödan ska tvingas flytta på grund av
förändringar i sitt vård- och omsorgsbehov. Istället skall de beredas möjlighet att bo kvar i
den egna bostaden, alternativt den särskilda boendeform de har.
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hade en likartad planlösning med gemensamma lokaler i bottenvåningen och
servicehuslägenheter samt enheter för andra särskilda boendeformer i övriga
56
delen av husen . I alla hus var restaurangen en del av det gemensamma
utrymmet, även om öppettiderna begränsade dess tillgänglighet.
Servicehusens restauranger som drevs av privata entreprenörer, var öppna
för allmänheten och hade utskänkningsrättigheter samt ett tämligen stort
utbud av maträtter. Enligt Berg (1993 s.110) utgör denna typ av matsalar
inom särskilt äldreboende en offentlig miljö, till skillnad mot matsalar som
nästan uteslutande gästas av de äldre, vilka han benämner som en
inomoffentlig miljö. I anslutning till restaurangerna i min studie fanns också
restaurangköken, vilka i huvudsak inte var tillgängliga för andra än
restaurangpersonalen. Samtliga restaurangkök hade varit i bruk under minst
femton år och var i behov av renovering eller hade renoverats. I hus 1, 2 och
3 var köken tämligen väl utrustade ifråga om storhushålls-maskiner, med
grytor, stekbord och ugnar. I hus 1 och 2 var lokalerna dessutom väl tilltagna
57
och diskrum och renserier var avskilda från övriga köket. I hus 4 var
lokalerna trånga, den maskinella utrusningen begränsad och bänkytorna få.
Dessutom var både lokal och utrusning i stort behov av upprustning.
Restaurangerna var alla av samma karaktär, d.v.s. öppna miljöer med
bord för mellan fyra och sex personer utplacerade i lokalen. Maten
beställdes, serverades och expedierades vid en lång disk med bricklejdare,
där restaurangpersonalen befann sig på den sida som vette in mot köket och
matgästerna på den sida som vette mot restaurangen. Matsedeln var anslagen
i anslutning till utskänkningsdiskens början och beställningen av önskad
maträtt gavs muntligt till restaurangpersonalen bakom disken. På deras sida
av disken fanns värmerier, där bleck och kantiner med mat placerats. Vid
varje beställning lades maten upp på en tallrik och överlämnades genast till
gästen. Undantag var då någon beställde en à la carte rätt, då dessa maträtter
tillagades först vid beställning. Vid disken kunde matgästerna själva förse
sig med bröd, matfett, dryck samt kaffe och kaffebröd. Efter betalningen
kunde den som önskade förse sig från salladsbordet, något som alla
restauranger hade uppdukat dagligen. De äldre som hade svårt att klara sig
själva i restaurangmiljön fick hjälp av vårdbiträdena, som i dessa fall hjälpte
den gamla till ett bord och därefter försåg dem med mat och dryck. De äldre
som hade ett mindre behov av hjälp, men ändå problem med att själva bära
sin bricka eller skära kött, fick hjälp av restaurangpersonalen. I samtliga
restauranger upplevde jag det som mycket påfallande hur väl
restaurangpersonalen kände sina gäster och hur snabbt och villigt de hjälpte
dem med brickan och andra småsaker.
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Undantaget ifråga om detta var hus 4, vilket inte rymde andra boendeformer än servicehuslägenheter, se kapitel 5 om studiens material och datainsamling.
57
Renseri är ett utrymme för att tvätta och eventuellt skala grönsaker och rotsaker.
Renserierna skall vara avskilda från andra köksytor för att hindra spridning av jordbakterier.
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En äldre kvinna i rullstol äter här samma tid varje dag. Idag säger
restaurangbiträdet: ”Det finns jättegoda bakelser idag, vill du ha en sån?”
”Ja” säger kvinnan, efter en liten stund tillägger hon ”det var bra att du sa att
det finns det”. ”Ja” säger restaurangbiträdet, ”jag vet ju att du tycker om det”.
Bakelserna står på ett fat på bardisken, svåra att se för dem som sitter i
rullstol.
fältanteckning restaurang hus 2

Antalet matgäster från allmänheten varierade stort, från att vara den
dominerande gruppen som i hus 4 till att vara ytterst få som i hus 3.
Restaurangerna hade alla ett slags ”standardutseende”, d.v.s. det såg ut som
på en ordinär vägkrog eller större lunchrestaurang, där ingenting var varken
nytt eller gammalt eller på något vis utmärkande. De enheter som tillhörde
del-av-dagen omsorgen och heldygnsomsorgen i studien hade däremot inte
liknande standardiserade utseende. Enheternas matsalar var vanligtvis
belägna i anslutning till de gamlas boende, ofta som en utbuktning av den
gemensamma korridoren eller i slutet av en korridor. Undantag från detta är
del-av-dagen omsorgen i hus 3, vars lokaler låg i anslutning till övriga
gemensamhetsutrymmen och del-av-dagen omsorgen i hus 4, vars lokaler
var avgränsade från övrig verksamhet. Gemensamt för enheternas lokaler,
där maten serverades, var att de var betydligt färre sittplatser än i
restaurangerna och att de gamla hade sina egna ”fasta” sittplatser. Även
dessa lokaler var möblerade med bord och stolar i grupper eller som på delav-dagen omsorgen i hus 4 med ett stort gemensamt bord. Till skillnad från
restaurangerna fanns det inte stolar vid varje sittplats, detta för att ge plats
för de rullstolsbundna. Det som skiljde enheternas matsalar åt i hög grad var
rummens dekor, d.v.s. i vilken utsträckning rummen inretts med andra
möbler än bord och stolar, samt med gardiner, blommor och väggprydnader.
För att ge en bild av, eller mer korrekt, för att ge en ”känsla av” hur
matsalsatmosfären kunde te sig på enheter som dessa har jag valt att beskriva
två karisteristiska profiler som jag fann vid mina observationer. I stället för
att redogöra för varje enskild enhet beskriver jag således två ytterligheter,
båda enheter inom heldygnsomsorgen. Jag benämner dessa enheter som ”den
institutionslika miljön” respektive ”den hemlika miljön”.
Inom respektive enheter var matsalen belägen i slutet av en korridor. I hus
1, som jag betecknar som ”den institutionslika miljön”, var matsalen en
öppen yta i anslutning till att två korridorer möttes i vinkel. Vid en vägg
fanns flera fönster, och väggar, tak, golv och gardiner hade en ljus, i det
närmaste helt vit färgsättning och det fanns inga blommor, dukar eller dylikt
som bröt av mot detta. Matsalen var möblerad med fyra stora bord samt hade
en vit köksbänk med diskho vid ena kortsidan. Alla möbler var av det slag
som tillverkas för institutioner och offentliga miljöer. Vid måltiderna
placerades matvagnen i matsalen och vårdbiträdena, vanligtvis mellan sex
och åtta personer, befann sig i lokalen för att servera mat och mata de som
behövde hjälp.
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I hus 3, där ”den hemlika miljön” fanns, var matsalen avgränsad från
korridoren med en glasad vägg. Matsalen hade fönster vid en långsida samt
ljus färgsättning på väggar, golv och tak. Möbleringen bestod av fyra bord
med stolar, med plats för mellan två och sex personer. Det fanns också en
låg skänk samt ett skåp med vitrinöverdel i betsad furu, samma träslag som
bord och stolar. Skänken och skåpet var av de slag som finns att inhandla i
vanliga möbelaffärer, d.v.s. där allmänheten köper sina möbler. Gardiner och
dukar hade en tydlig och samstämmig färgsättning och passade väl med
övrig dekor i rummet, som tavlor, krukväxter och torkade blommor. Vid
måltiderna placerades matvagnen omedelbart utanför matsalen och
personalen, vanligtvis sex personer, serverade maten och matade dem som
behövde hjälp. Med andra ord kunde matsalsmiljön på de olika enheterna te
sig lika, d.v.s. att det var ett rum med stolar och bord för gemensamma
måltider. Samtidigt som det i de olika matsalsmiljöerna fanns symboler, i
form av artefakter.
I ovanstående exempel fanns i den ”hemlika miljön” tydliga försök att
med artefakter, i form av färgsättning, dekor och möblering, skapa ombonad
och trivsel. Medan de artefakter, både förekommande och avsaknaden av,
som präglade den ”institutionslika miljön” symboliserade att det var just en
institution genom den rationella, hygieniska och opersonliga matsalsmiljön.
Dessa två enheter har gett en bild av ytterligheterna. Resterande enheter hade
en matsalsmiljö som befanns sig mer ”mittemellan” hem och institution,
d.v.s. på alla enheter gjordes mer eller mindre ambitiösa försök att med
artefakters hjälp skapa en måltidsmiljö som kunde upplevas positivt av
besökaren.
58
Till samtliga enheter levererades varma måltider i kantiner placerade i
uppvärmda matvagnar. Med dessa matvagnar följde också leverans av
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varor så som frukostmat, måltidsdrycker och kaffebröd. Matvagnarna
hämtades i restaurangköken av vårdbiträdena från respektive enhet,
vanligtvis av en person. När sedan matvagnen anlände till respektive enhet
samlades i de flesta fall hela gruppen av tjänstgörande vårdbiträden för att
servera maten. På alla enheter fördelades maten av vårdbiträdena genom att
de lade upp maten på tallrikar och serverade de gamla som i förväg satt sig
eller placerats på sin sittplats. Vid enheterna för heldygnsomsorgen i hus 1
och 3 var det alltid en person ur gruppen, placerad på den ena sidan av
58

Undantaget från denna beskrivning är del-av-dagen omsorgen i hus fyra. De äter frukost
och dricker kaffe med dopp på den egna enheten, men äter en sen lunch (alternativt tidig
middag) i restaurangen klockan 15.00. En dag i veckan tillagar de dock maten gemensamt på
enheten och äter den där. Inköpen av alla livsmedel görs i en närliggande butik av
vårdbiträdena på enheten.
59
Systemen för detta varierade och vanligtvis beställde vårdbiträdena, förutom ett antal
portioner tillagad mat, vad de önskade i fråga om exempelvis antal liter mjölk och vilken sorts
mjukt bröd som önskades och debiterades sedan för vad de fått levererat. I hus 1 infördes
under slutet av mitt fältarbete ett nytt system, där köket levererade en bestämd kvantitet av
olika varor varje vecka, fördelat på olika dagar.
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matvagnen, som lade upp maten på tallrikarna. Den personen talade sedan
om för övriga vårdbiträden, placerad på den andra sidan av matvagnen, till
vem av de gamla respektive tallrik var ämnad. Den person, ur gruppen av
vårdbiträden, som lade upp maten på tallrikarna var alltid någon som väl
kände till de boende, vilken mat de skulle ha angående specialkoster men
också andra individuella önskemål. Vid de övriga enheterna existerade inte
samma uppdelning av sysslorna, d.v.s. att en person lade upp maten och
resterande serverade den, utan alla lade upp åt den person de sedan
serverade.

Matförsörjningens struktur och äldres skiftande behov
För att ordna kosthållet för de gamla inom äldreomsorgen hade en struktur
för matförsörjningen inrättats bestående av en restaurang- och en omsorgsorganisation i de fyra olika husen där jag gjorde min studie (se figur 1,
kapitel fyra). Med andra ord utgjorde restaurangorganisationerna och
omsorgsorganisationerna tillsammans denna struktur för de äldres
matförsörjning. Båda organisationerna innefattade också övergripande
administrativa enheter, vilka var förlagda utanför de hus jag studerade, (det
var dock bara omsorgens överordnade organisation med nämnd och
förvaltning som ingick i studien). Inom denna matförsörjningsstruktur
befann sig restaurang- och omsorgspersonal, d.v.s. människor som i större
eller mindre utsträckning var involverade i det praktiska ordnandet av mat
och måltider.
I restaurangorganisationen hade restaurangchefen i samtliga fall arbetsuppgifter som inkluderade såväl administration som praktiskt restaurangarbete. Inom omsorgsorganisationen var enhetschefer och sjuksköterskor,
efter vad som framkom i mina observationer, aldrig eller ytterst sällan
involverade i det praktiska ordnandet av måltider. Enhetschefer och
sjuksköterskor hade däremot en administrativ och rådgivande funktion i
förhållande till matförsörjningen. Detta innebar att de skötte viss fakturering,
framförde klagomål till restaurangerna när den övriga omsorgspersonalen
påtalat brister och/eller hjälpte enskilda boende när problem uppstått.
Restaurangchefer, kockar och restaurangbiträden i restaurangorganisationen,
liksom vårdbiträden i omsorgsorganisationen, var de som i sina dagliga
arbeten praktiskt ordnande mathållningen för de äldre.
Genom att de båda organisationerna gemensamt utgjorde den struktur
som ombesörjde de gamlas matförsörjning, medförde det att en interaktion
mellan människorna i de båda organisationerna, liksom i förhållande till de
äldre, uppstod. Människornas interaktion med varandra inom denna struktur
och hur matförsörjningen organiserades kommer jag att närmare analysera i
detta kapitel. För att kunna beskriva och förstå de skeenden som ägde rum
inom denna matförsörjning kommer jag att utgå från förhandlad social
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ordning som analysredskap. Detta verktyg kan användas för att beskriva och
förstå skeenden på olika hierarkiska nivåer var för sig, liksom relationerna
dem emellan. Kortfattat innebär social förhandlingsordning att människor
inom organisationer, nätverk eller andra grupperingar kontinuerligt
förhandlar med varandra i interaktionsprocessen. Förhandlingarna kan vara
både uttalade och outtalade och följer organisationens struktur och
hierarkiska nivåer.
Trost & Levin (1999 s.159ff) beskriver social ordning och förhandlingar
som grundad i människors socialisationsprocess och hur människor i
densamma lär sig att definiera situationen på ungefär likartat sätt. Vidare att
förhandlingarna oftast är outtalade men att de förändras och revideras över
tid, samt att det finns en nära förbindelse mellan organisationens struktur och
vardagliga skeenden på mikronivå. I denna del av mitt resonemang har jag
funnit att Fines (1996 s.3) teorier om social förhandlingsordning är speciellt
användbara. Först och främst beror det på att Fine också haft sin
utgångspunkt i ett empiriskt material som härstammar från matförsörjningens domäner, genom att han har studerat verksamheten i olika
restaurangkök. Det beror också på att jag sett hur vardagliga beteenden,
d.v.s. planering, tillagning och servering av mat inom den offentliga sektorns
struktur för måltidsverksamhet till stor del handlade om människornas
interaktion och förhandling.
Fine har definierat fyra premisser (se sidan 66) gällande social
förhandlingsordning som är speciellt betydelsefulla i detta sammanhang.
Enligt Fine bygger all social ordning på en förhandlad social ordning, något
som existerar inom alla former av organisationer. Denna sociala
förhandlingsordning bygger på att det i all interaktion mellan människor
finns aktörer med olika intresseperspektiv, vilket påverkar förhandlingsordningen. Människorna inom en organisation kan på så vis i sin interaktion
med andra antingen stödja eller undergräva organisationens struktur. För det
andra följer förhandlingarna den maktstruktur som finns i organisationen.
Det betyder att den sociala förhandlingsordningen följer ett bestämt mönster
inom de hierarkiska nivåerna i en organisation. I den tredje premissen
skriver Fine att förhandlingsordningen visserligen kan ha tydliga gränser
temporärt, men att de över tid alltid förändras. Slutligen att strukturella
förändringar i organisationen kräver en revidering av den sociala
förhandlingsordningen. I min studie blir människorna som interagerar med
varandra inom matförsörjningens struktur aktörer med olika
intresseperspektiv, där deras förhandlingar och maktresurser på olika
hierarkiska nivåer kan studeras med hjälp av Fines premisser.

Formella och informella system
Den dagliga mathållningen inom de strukturer jag har studerat visade sig
vara uppbyggda utifrån två system. Dels ett formellt system, vilket var
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utformat som ett avtal mellan restaurangorganisationerna och stadsdelsförvaltningarna, dels ett mer informellt system ute i de dagliga
verksamheterna. I det informella systemet fanns rutiner som utarbetats
mellan restaurangorganisationen och omsorgsorganisationen inom varje
enskilt hus. Rutinerna hade formats kring både uttalade och outtalade avtal
mellan människorna inom dessa verksamheter. Något som innebar att mat
planerades, tillagades och serverades dagligen utan att varken restaurangeller omsorgspersonal ordade så mycket om saken. Det hade med andra ord
bildats ett vanesystem kring denna verksamhet. Något som Blumer (1969
s.16ff) anser att människor skapar när de är knutna till varandra genom sina
sociala identiteter i ett visst sammanhang och har en gemensam definition av
situationen. Dessa vanesystem utgjordes i grunden av tidigare processer av
socialt förhandlad ordning om ”vad som ska äga rum och hur” i förhållande
till ett socialt objekt. Vanesystem har på så sätt en stark historisk dimension
och bär spår av hur människor med olika perspektiv och makt har interagerat
och förhandlat. Det finns dock en nödvändighet i att bygga upp vanesystem
när människor gemensamt ska utföra något, som i detta fall ordna
mathållningen inom äldreomsorgen. Arbetet med detta skulle knappast vara
genomförbart om grupperna dagligen, i varje situation, skulle förhandla om
vem som skulle göra vad eller kanske till och med om vad som kan sägas
vara mat och vad som inte är det. Min tolkning är dock att både det formella
och det informella system byggde på en ytlig gemensam definition av
situationen, som inte innefattade mer än att det på bestämda tider varje dag
skulle finnas mat att distribuera från restaurangerna till de olika respektive
enheterna.
Det formella systemet byggde på fleråriga kontrakt som beslutats inom
organisationernas högre hierarkiska nivåer, medan det informella i större
utsträckning rymde ständiga omförhandlingar. På mikronivå existerade
sålunda ett tämligen förstelnat vanesystem parallellt med kontinuerliga
mindre omförhandlingar, men tyngdpunkten låg på vanesystemet och
därmed fanns en oförmåga till större förändringar. Samtidigt förekom
60 Avtal mellan de båda stadsdelarna och de fyra restaurangerna var, när studien påbörjades, i
samtliga fall det avtal stadsdelarna övertagit från de sociala distriktsnämnderna som före
införandet av stadsdelsnämnder, med förvaltningar, var huvudmän för verksamheterna. De
avtalen var i huvudsak hyresavtal utan en närmare precisering av vad maten skulle innehålla i
fråga om sådant som mängd, kvalitet, näringsinnehåll eller måltidsordning. I ett av avtalen,
som omfattar sju sidor, är maten sammanfattat under en punkt. Där står: ”Matsedlar, sortiment
m.m. Tillhandahållandet av måltid till pensionärer skall ske varje dag under hela året. Mat och
dryck ska vara av god kvalitet, välsmakande och näringsmässigt sammansatt med hänsyn till
gruppen pensionärer. I den kompletta måltiden ingår smör, bröd samt måltidsdryck, mjölk
alternativt öl klass I eller bordsvatten. Entreprenörens personal skall vara beredd att hjälpa
pensionärer med brickor till borden.” Dessutom finns påpekanden om att det inte är tillåtet att
servera alkohol utan myndigheternas godkännande, samt att det skall inrättas en
samrådsgrupp med representanter från entreprenör, personal från de olika boendeformerna
och boende. Detta samråd ska ge möjlighet till diskussioner kring gemensamma frågor som
öppettider och matsedel.
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omförhandlingar som ledde till mindre förändringar i rutinerna. Exempelvis
förekom att enskilda enheter kunde förhandla sig till nya rutiner beträffande
viss förskjutning i tidpunkten för leverans av maten. En sådan förändring
innebar dock inte att maten tillagades senare, utan endast att den varmhölls
under längre tid i gryta, ugn eller matvagn i restaurangköket, innan den
levererades till respektive enhet.
Liknande mindre förändringar kunde kommatillstånd genom
förhandlingar mellan de båda organisationerna och att de, med sina olika
sociala identiteter, hade skilda intresseperspektiv framstod tydligt.
Senareläggning av middagen var, med andra ord, ett önskemål från
omsorgens chefer. Bakgrunden var ett intresseperspektiv som utgick från de
äldres behov av en adekvat måltidsordning, varför omsorgens chefer
försökte åstadkomma denna senareläggning av middagen. Restaurangpersonalen däremot såg senareläggningen som ett hinder i utförandet av det
egna arbetet och ville inte, alternativt kunde inte, förändra sina rutiner i
någon större utsträckning, utan lagade, tidsmässigt, till maten i vanlig
ordning. Resultatet av senareläggningen blev på så vis en slags kompromiss
av dessa två perspektiv, de äldre åt sin middag lite senare på dagen, men
maten hade varmhållits längre än i vanliga fall. I den sociala interaktionen
mellan restaurang- och omsorgspersonal, var det vanligtvis den senare
gruppen som upplevde måltidsverksamheten som ett förstelnat vanesystem.
De hänvisade i regel problemen kring matförsörjningen till personalen inom
restaurangorganisationen och lät dem vara syndabockar och aktörer i att låta
rutinerna löpa i vanliga spår.
En gång har jag varit och pratat med dom (hon menar restaurangpersonalen,
min anmärkning), så att det är ju inte så ofta jag har gjort det//.. Jag har nog
med det jobb jag har, så det har inte blivit av att jag har lagt mig i det där så
mycket. Utan det har visst flutit på..
sjuksköterska hus 1

I huvudsak fungerade matförsörjningen just som citatet visar, ”det flyter på”
i vanesystem där ingen person ansåg att just dennes befattning inbegrep en
skyldighet att ta initiativ till att förhandla fram någon omordning. En socialt
förhandlad ordning kan vara tydligt begränsad temporärt, vilket den under
denna studies gång också till stor del var, även om det över tid alltid sker
förändringar. Revideringar och en viss förändring av arbetsrutinerna
skymtades fram under studiens gång i de fall nya avtal skrevs eller började
komma på tal. Exempelvis utverkade den kommunala organisationen mer
detaljerade avtal för kommande avtalsperioder och de var i större
utsträckning intresserade av att anlita professioner med kostkompetens
utanför sin egen organisation som samarbetspartner för att upprätta avtalen.
Oaktat att viss revidering av de formella avtalen skedde och trots att nya
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avtal var under utarbetning vid tre av de fyra hus jag studerade, fanns ingen
tydlig information till omsorgspersonalen om vad avtalen innehöll.
Under intervjuerna framkom dock att de formella avtalen mellan
restaurangentreprenören och stadsdelarna utgjorde grundpelarna för måltidsverksamheten. Avtalen upprättades av dem som hade befattningar på
tjänstemannanivå och med arbetsplatsen förlagd till stadsdelförvaltningens
lokaler respektive entreprenörens huvudkontor, d.v.s. utanför det praktiska
dagliga ordnandet av mat. För stadsdelarnas vidkommande var det vanligtvis
en kommunal tjänsteman med någon form av upphandlande funktion som
hade huvudansvaret för utformningen av avtalen. Till sin hjälp tog sedan den
personen i varierande utsträckning in utomstående konsulter, som
kostkonsulter och liknande, samt chefer inom berörd omsorgsverksamhet. I
restaurangorganisationerna fungerade det på liknande sätt, d.v.s. en
tjänsteman från huvudkontoret hade huvudansvaret. Restaurangcheferna var
involverade i detta arbete men aldrig beslutande. Under intervjuer och
observationer framkom att restaurangcheferna hade en god kontroll över
avtalens innehåll och över vad de var skyldiga att leverera från restaurangens
sida. Däremot kände övrig personal i restaurangen inte till avtalens innehåll i
samma utsträckning eller brydde sig helt enkelt inte om det. Bland
omsorgspersonalen var cheferna mer insatta än resten av personalgruppen i
vad avtalen gav dem rätt att få.
Dom har ju sitt kontrakt, det hör man ju talas om// det är sådant som cheferna
känner till.
vårdbiträde heldygn hus 3

Uppfattningen om avtalens innehåll var hos en del av omsorgens chefer
tämligen diffust och det fanns en frustration hos både chefer och annan
personal inom omsorgen, då de inte med säkerhet visste vad de kunde kräva
ifråga om restaurangernas leveranser. Även den omsorgspersonal som väl
kände till avtalens innehåll kunde vara frustrerande p.g.a. dessas felaktiga
eller bristande innehåll. En stor del av omsorgspersonalen ansåg, att avtalen
ofta var summariska i fråga om innehåll och mycket sällan tog hänsyn till de
olika behov som fanns hos omsorgens äldre inom de olika boendeformerna.
Jo, dom kan ju rådfråga oss om det är dags att skriva om ett avtal och så här,
då ringer dom ju alltid och frågar. Och man kan ha synpunkter på om det är
dåligt eller inte och vad det är va… och det har vi väl haft i alla år men…
dom har kanske lyssnat på oss. Men sen… Och vi har ju en väldigt idiotisk
sits på sjukhemmet för att vi dras ihop med servicehusets restaurang, så då får
ju sjukhemmet liksom stryka på foten.// under åren.. dom har gjort så tokiga
avtal va, så man har ju blivit nästan mörkrädd.. ibland…
enhetschef heldygn hus 3
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Det var cheferna inom omsorg- och restaurangorganisationerna som bäst
kände till innehåll och aktuella förändringar, med andra ord, de som dagligen
sysslade minst med det praktiska ordnande av maten, hade störst kunskap
om avtalens innehåll. Samtidigt som den personal inom restaurang och
omsorg som dagligen tillagade och serverade maten hade en begränsad
kunskap om detta. Genom begränsade insikter och kunskaper om vad avtalen
innehöll, skapades sålunda ett stort utrymme för att frambringa dessa
informella system. System som inbegrep både uttalade som outtalade
normer, mellan och inom de grupper som konkret men även mer sekundärt
stod för ordnandet och ätandet. Med Fines (1996) terminologi skulle det
betyda att de inblandade aktörernas olika intresseperspektiv och
maktförhållanden utgjorde grunden för den informellt socialt förhandlade
ordningen, vilket i sin tur påverkade de äldres kosthåll. De normer, som
representerade de olika intresseperspektiven och maktförhållandena och hur
dessa formade måltiden inom de olika enheterna kommer jag att vidare
analysera.

Ordna mat efter behov eller boendeform?
För att mat överhuvudtaget ska finnas tillgänglig för konsumtion måste ett
komplext arbete utföras. Detta arbete har Ekström en passande beskrivning
för: ”Att laga mat är inte bara att stå vid spisen och röra i grytorna. Att laga
mat är en hel serie av beslut och handlingar, som tillsammans ger ett resultat
i form av maträtter på bordet, ett näringsinnehåll, en struktur i samvaron
mellan de människor som äter maten tillsammans, en arbetsfördelning eller
arbetsdelning mellan dem som har ett gemensamt hushåll. Att laga mat är
dessutom en gärning med ekonomiska konsekvenser” (Ekström 1990 s.15).
Motsvarande komplexa ordnande av måltider skedde inom äldreomsorgen.
Skillnaden var att ordnandet här blev ännu mer komplext genom det
omfattande antal personer som var inblandade. Dessutom tillhörde matförsörjningens struktur två skilda organisationer, d.v.s. omsorgsorganisationen som var en kommunal verksamhet och restaurangorganisationen som tillhörde en privat restaurangentreprenör.
De äldre, som var målgruppen för ordnandet, var i mycket ringa
utsträckning involverade, d.v.s. inte mer än som konsumenter. Av de gamla,
med någon form av särskilt boende, var majoriteten beroende av hjälp för sin
matförsörjning, men omfattningen av deras hjälpbehov varierade stort.
Hjälpbehovet kunde innebära allt från att få hjälp med att bära tunga
matkassar till att få hjälp med att äta, d.v.s. att bli matad. Inom framförallt
heldygnsomsorgen var det exempelvis vanligt att flera av de gamla på en och
samma enhet behövde hjälp att föra mat och dryck till munnen. På dessa
enheter förekom också att näring tillfördes via sond, en form av näringsintag
som inte vidare behandlas i denna studie.
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De heterogena behoven i förhållande till de äldres kosthåll orsakades dels av
kroppens biologiska behov, där skröplighet och sjukdom påverkade vad de
kunde och borde konsumera. Men de existerade också som sociokulturella
sådana, där individers skilda vanor och önskemål skulle tillfredsställas inom
den struktur som byggde upp matförsörjningen. Restaurang- och
omsorgsorganisationerna utgjorde, i samverkan med varandra, de två delarna
i denna matförsörjningsstruktur. Undantag från samverkan var inköp till de
äldres privata hushåll, som helt sköttes av omsorgspersonalen, och servering
i restaurangerna, som helt ombesörjdes av restaurangpersonalen. Generellt
sett var de som bodde inom heldygnsomsorgen i ett sämre allmäntillstånd,
kroppsligt och mentalt, än de som bodde inom andra boendeformer.
Matförsörjningens struktur i relation till boendeform och hjälpbehov är
61
presenterad i tabell två . I tabellen framkommer dels vad som erbjöds inom
olika boendeformer, dels vilken form av hjälpbehov som fanns.

61
Tabell 2 presenteras som en beskrivande bakgrund och uppgifterna i den är användbara
även för senare delar i detta kapitel.
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Tabell 2. Matförsörjningens struktur, med tillgänglighet och måltidsordning, i
relation till boendeform och hjälpbehov
Plats

Boendeform

Behov av hjälp

Tillgänglighet

Måltider

restaurang
hus 1

servicehus
alt.eget boende

mindre, ex. bära brickan alla dagar

restaurangen öppen
11.00-16.00

restaurang
hus 2

servicehus
alt.eget boende

mindre, ex. bära brickan alla dagar

restaurangen öppen
11.30-15.30

restaurang
hus 3

servicehus
alt.eget boende

mindre, ex. bära brickan alla dagar

restaurangen öppen
8.30-10.00 (frukost)
11.00-16.00

restaurang
hus 4

servicehus
alt.eget boende

mindre, ex. bära brickan alla dagar

restaurangen öppen
10.00-16.00

del-av-dagen servicehus
hus 1

varierande, ex. skära
kött

alla dagar

frukost 8.30-9.30
lunch 12.30
middag 16.30

del-av-dagen servicehus
hus 2

varierande, ex. skära
kött

alla dagar

lunch 13.00
kaffe med bröd efter

del-av-dagen servicehus
hus 3

varierande, ex. skära
kött

vardagar

frukost 7.30-10.30
lunch 12.00
e.m. kaffe 14.30

del-av-dagen servicehus
hus 4

tämligen stort, ex. aktivt vardagar
påminna om ”fortsatt
ätande”

frukost 9.00
kaffe 12.30
lunch/middag*

heldygn
hus 1

sjukhem

mycket stort, ex. ett
flertal matningar

alla dagar

frukost 7.30-10.30
lunch 12.00
e.m. kaffe 13.30
middag 16.30
(helger 16.00)
kvällskaffe 18.30

heldygn
hus 2

ålderdomshem

stort, ex. matning
förekom

alla dagar

frukost 7.00-11.00
lunch 12.00 (+kaffe)
middag 16.00
kvällskaffe 18.00-18.30

heldygn
hus 3

sjukhem

mycket stort, ex. ett
flertal matningar

alla dagar

frukost 8.00-10.30
lunch 11.30
e.m. kaffe 13.30**
middag 16.00
(helger 15.30)
kvällskaffe 19.00

* På denna enhet åt de gamla tre dagar i veckan en sen lunch/alt. tidig middag kl. 14.30 i
restaurangen. På fredagarna åt de också i restaurangen, men då kl. 12.30. En dag i veckan
tillagades maten gemensamt på enheten och måltidsordningen var dessa dagar lunch 12.30
och därefter kaffe och kaka.
** Eftermiddagskaffet skulle serveras som ett separat mellanmål, dock serverades det ofta i
anslutning till lunchen.
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Det mest framträdande mönstret i hur de två olika organisationerna
tillsammans skapade den struktur som ordnade de äldres kosthåll, var de
skarpa gränsmarkeringarna mellan dem. Om gränsmarkeringarna gett
utrymme för att lägga skulden på varandra, eller om dessa uppkommit för att
organisationerna lägger skulden på varandra, låter jag vara osagt. Den
vanligast förekommande uttalade anledningen till missnöje, generellt sett,
var riktad mot restaurangverksamheterna. Detta gällde för samtliga grupper
som befann sig utanför restaurangverksamheten, och missnöjet utgjordes
främst av att tidigare klagomål inte haft någon effekt. Hos alla grupper av
omsorgspersonal, under såväl observationer som intervjuer, framfördes
åsikten att det var tämligen lönlöst att framställa klagomål till restaurangen.
De ansåg att antingen skedde ingen som helst förändring, trots påpekanden,
eller så var förändringen kortvarig. De uppfattade sina klagomål som
gagnlösa, då de inte ledde till ett påtagligt förändringsarbete och en faktisk
förbättring.
.. och om man tittar tillbaka, det har ju varit sådana här matråd och så, men
det är ju gamla grejer som man diskuterar år ut och år in. Så det blir
uppenbarligen inte bättre.. och blir det bättre så är det för en kortare period,
sen är det lika igen.. Det fungerar inte alls.
enhetschef heldygn hus 2

Genom att omsorgspersonalen, utifrån tidigare erfarenheter, upplevde olika
former av åtgärder som utsiktslösa, fann de ingen anledning att arbeta med
måltidsfrågan. I min analys av intervjuer och fältanteckningar framkom dock
ett flertal orsaker till att omsorgspersonalen, både chefer och övrig personal,
inte inkluderade detta i sina arbetsuppgifter. Det visade sig att restaurangoch omsorgspersonal inte lade samma mening i fenomenet, eller detta
”något”, som måltidsverksamheten för äldreomsorgen här utgjorde.
Grupperna hade vitt skilda tolkningar av verksamhetens mening.
Restaurangpersonalen var inriktad mot en restaurangverksamhet för friska
människor, medan omsorgspersonalen var inriktad mot omsorgsarbete till
62
behövande äldre . Stridigheter och missnöje riktat mot restaurangerna
förekom i alla hus, men också, fast i mindre utsträckning, missbelåtenhet
från restaurangernas sida riktat mot omsorgspersonalens sätt att hantera
maten. Liksom Blumer (1969 s.198ff) beskriver vårt samhälle som en
komposition av olika funktionella grupper som, beroende av intresse,
orienterar sig mot olika saker, så ser jag även restaurang- och
omsorgspersonalen, då de i förhållande till de äldres matförsörjning
orienterade sig mot olika saker.
Att tydliga gränsmarkeringar existerar mellan den sociala identitet som
tillagar maten och den sociala identitet som serverar maten har även
62

De olika gruppernas tolkning av situationen och brist på interaktion är återkommande i
avhandlingen och kommer att belysas och diskuteras närmare i senare kapitel.
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beskrivits av Fine. Hans analys utgår dock från den traditionella
restaurangmiljön och beskriver hur kockar är produktorienterade och
servitörer människoorienterade (Fine 1996 s.98). Med stor sannolikhet
formade var och ens arbetsuppgift även inom äldreomsorgens
matförsörjningsstruktur, hur de orienterade sig i förhållande till det sociala
objekt som de äldres kosthåll utgjorde. De olika sociala identiteterna inom
restaurang- och omsorgsorganisationer hade uppenbarligen skilda
intresseperspektiv och orientering mot matförsörjningen. Det saknades med
andra ord en ömsesidigt formad mening beträffande vad den gemensamma
strukturen skulle innehålla, d.v.s. ifråga om målsättning, arbets- och
ansvarsfördelning och liknande.
Närvänen (1994) framhåller, utifrån sina studier om olika yrkesgrupper
inom sjukvården, att människor utvecklar skilda verklighetsdefinitioner
utifrån sin yrkesroll. Närvänens och mina iakttagelser överrensstämmer väl
med Fines teori om vad som påverkar en förhandlingsordning, d.v.s. att det
inom all interaktion mellan människor inom någon form av social ordning
finns aktörer med olika intresseperspektiv. Dessa perspektiv, samt var i
maktstrukturen respektive social identitet befann sig, påverkade i högsta
grad hur människor förhöll sig och agerade i förhållande till de äldres
matförsörjning. Under observationer och intervjuer var det endast två
enskilda personer av alla jag träffade, båda restaurangchefer, som påtalade
att de hade ett gott samarbete med omsorgsorganisationen, eller åtminstone
delar av den. Den ena restaurangchefen ansåg också uttalat, att både
restaurang- och omsorgsorganisation fanns och verkade inom äldreomsorgen
med ett specifikt syfte.
Vi har jobbat hårt för att bli av med det här.. vi och dom… Det finns inte,
eller.. vi försöker få bort det så mycket som det går.. För vi är ju här, alla i
huset, för dom gamla.. inte för att.. för vår egen skull.
restaurangchef hus 3

Detta uttalande var det enda i sitt slag, således den enda informanten som
gav uttryck för att de två organisationerna gemensamt hade en funktion att
fylla. Min tolkning av detta uttalande är att det var denna individuella
restaurangchefs egen värdering, som jag fick ta del av. Denna värdering hade
varken förmedlats genom politiska strategier eller önskemål för hur
äldreomsorgens matförsörjning skulle fungera eller genom den egna
restaurangorganisationen. Avsaknaden av en gemensamt formad mening och
försök till sådant innebar att var och en, utifrån sitt perspektiv, kunde
utveckla vitt skilda verklighetsdefinitioner av innehåll, funktion och mening
med matförsörjningen. När människor i en organisation inte har en
gemensam verklighetsuppfattning om ett visst fenomen, som dock alla säger
sig arbeta för, kan detta fenomen uppfattas på vitt skilda sätt. Genom att
människor inte ser en gemensam mening med det arbete de utför kan arbetet
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i praktiken utföras på vilket sätt som helst. Avsaknaden av en gemensam
plattform innebär att ett antal motsägande perspektiv kan utvecklas och
påverka det slutresultat som är målet med en organisations arbete, d.v.s. som
i detta fall en välfungerande och anpassad matförsörjning för de äldre.
Kollektivt förändrade behov kan medföra förändringar i
matförsörjningen
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt om äldreomsorgens särskilda
boendeformer framkommer att strukturen i svenskt äldreboende förändrats
och blivit alltmer sammansatt men även differentierad under senare år
(Engström 2001). I rapporten framhålls att det finns en ”kvardröjande
struktur” i vad olika boendeformer, som ålderdomshem, sjukhem och
gruppboenden, innehåller, vilka har en tidsmässig anknytning till
boendeformens tillkomst. Vidare hävdas att de skillnader mellan olika
boendeformer som staten strävat efter att utjämna fortfarande existerar på
lokal nivå. Något som anses orsaka att äldre kan tvingas byta boendeform
om deras vård- och omsorgsbehov förändras, men som går stick i stäv mot
kvarboendeprincipen. Det faktum att olika boendeformer har en tidsmässig
anknytning, d.v.s. att de formats och utvecklats i förhållande till en bestämd
ideologi, vilket utgör en del av den offentligtadministrativa lösningen
(Gustavsson 1996), har därför också präglat matförsörjningsstrukturen.
I min studie som inkluderade flera olika boendeformer, framkom det
under fältarbetet att boendeformen i mycket hög grad påverkade vilken
matförsöjning den gamle kunde erbjudas. Boendeformerna inom de hus jag
studerade inkluderade eller exkluderade vanligen vad som var möjligt ifråga
om mat och måltider, genom den matförsörjningsstruktur som hörde till
respektive boendeform. Majoriteten av dem som bodde i servicehusen var
hänvisade till husens restauranger eller till att få en matlåda levererad, om de
inte själva kunde sköta sin mathållning. Dagens övriga måltider ordnades av
63
vårdbiträdena, inom den enskildes boende, på mycket skilda vis .
Kvarboendeprincipen orsakade för en del av de äldre att deras förändrade
kostbehov inte kunde uppfyllas i den boendeformen respektive individ hade.
Framförallt var det enhetscheferna inom del-av-dagen omsorgen som
upplevde att en del av deras äldre inte kunde erbjudas den mathållning de
egentligen behövde. Detta dilemma visade sig utgöra ett mångfacetterat
problem och omsorgspersonalen, både enhetschefer, sjuksköterskor och
vårdbiträden, upplevde många gånger att boendeformen inte tillät eller
kunde erbjuda en service och omsorg som motsvarade de äldres hjälpbehov.
Det är ju den här förbaskade kvarboendeprincipen. Som är en princip in
absurdum va, det är ingen kvarboendemöjlighet, utan det är mera en princip
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Denna del av matförsörjningen, hur äldres mathållning i den egna lägenheten ordnades, har
inte inkluderats i denna studie. En närmare beskrivning av avgränsningarna finns i kapitel 1.
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att så ska det vara. Sen om vi kan ta medicinskt ansvar… för att ha någon
boende hemma, för att dom är så dåliga.. så att det räknas liksom inte.
enhetschef del-av-dagen hus 2

Ett annat exempel på problem av detta slag gällde en gammal kvinna med
64
servicehusboende. I just hennes boende inkluderades lunch i våningsmatsal
alla veckans dagar, i vilken ingick valfri dagens rätt, smör, bröd och dryck.
För detta betalade hon drygt trettio kronor per dag. Hennes mathållning i
övrigt, d.v.s. frukost, middag och eventuella mellanmål, inköptes och
ordnades av servicehusets personal och betalades av henne själv. Problemet i
detta speciella fall var kvinnans försämrade allmäntillstånd och mycket
dåliga aptit. Ett tillstånd som, enligt personalens utsagor och min
bedömning, försämrades under den tidsperiod studien varade. Trots denna
utveckling erbjöds hon samma typ av lunchmåltid som innan hon blev
försämrad, d.v.s. en normalportion av dagens rätt. Kvinnan åt dock allt
mindre portioner, men hon betalade fortfarande för den större mängden mat
som en normalportion innebar.
Hennes behov, som vid hennes försämrade tillstånd övergått till att bli
många små måltider väl fördelade över dygnet, kunde alltså inte erbjudas
inom den aktuella boendeformen. Därmed stod kvinnans behov i
motsatsförhållande till vad boendeformens mathållning var anpassad för. Det
var dock inte enbart boendeformen som utgjorde ett hinder. Helt klart var att
även i förhållande till omsorgens ordnande fanns ett vanesystem som inte
enkelt lät sig förändras utifrån enskilda äldres behov.
Däremot kunde ett kollektivs förändrade behov medföra förändringar. Jag
fann att i de fall tillräckligt många personer inom ett boende, en enskild
enhet eller ett servicehus, uppenbarligen hade ett större behov av stöd och
hjälp med exempelvis måltider, så togs initiativ till förändringar i
omsorgsorganisationen. Det framkom också, på olika vis under studiens
gång, att det inom den matförsörjningsstruktur som fanns i varje hus, skedde
omförhandlingar som kunde relateras till uppkomsten av att allt fler äldre
behövde omfattande hjälp med måltiderna.
Omordningar och nyordningar
Det faktum att äldreomsorgen under 1990-talet kom att innefatta en omsorg
för gamla med ett allt större vård- och omsorgsbehov (Socialstyrelsen
1997b), resulterade i ett behov av förändringar. Ett exempel på hur
kollektiva behov kan få en organisation att skifta fokus och inriktning är de
arbetsterapibiträden jag träffade i hus 3 och 4 inom den del-av-dagen omsorg
jag studerade. De var ursprungligen anställda för att arbeta med aktiviteter i
husen, som exempelvis vävning, keramik och att organisera gemensamt
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Våningsmatsal finns som en mindre lokal i anslutning till respektive enhet
för gemensamma måltider i många servicehus.
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eftermiddagskaffe eller mer speciella måltider som kräftskivor och liknande.
De arbetsuppgifter de hade när jag mötte dem var istället att under dagtid,
måndag till och med fredag, servera frukost, lunch och kaffe till en grupp
boende, som av olika orsaker, hade svårt att klara sin egen mathållning.
Det framkom med andra ord tydligt att det skett en omställning av
verksamheterna, d.v.s. lokaler och personal som tidigare arbetat med
aktiviteter för förhållandevis friska äldre hade omformats till att organisera
måltider för andra äldre, de med större hjälpbehov. Jag kommer
fortsättningsvis att benämna dessa verksamheter som omordningar. Det
fanns också nyordningar, d.v.s. verksamheter som startats för att det fanns
ett kollektivt behov av mer stöd och hjälp med måltider.
Ett exempel på nyordning var en frukostgrupp som hade startat i hus 2,
där de gamla som inte klarade att ordna sin mathållning på egen hand
serverades frukost gemensamt, till en kostnad av 10 kronor per dag. Dessa
verksamhetsinriktningar hade förändrats, respektive tillkommit, för att
servera måltider till äldre med behov av hjälp och stöd kring måltiderna, ett
hjälpbehov som dessutom expanderat. Tillkomsten var helt och hållet ett
resultat av att ett stort antal av husens äldre med servicehusboende, som inte
inkluderade några måltider, hade ett ökat behov av hjälp att ordna detta.
Verksamheternas tillblivelse var på så vis ett resultat av ett perspektivval
som innebar att omsorgens chefer, vilka var initiativtagare, utgick ifrån de
äldre med servicehusboende som var i störst behov av hjälp och stöd med
måltiderna. Men bakgrunden till att hjälpen organiserades, som denna form
av kollektiv verksamhet, kan mycket väl ha haft ett rationalistiskt och
därmed ekonomiskt perspektiv, snarare än önskan att skapa en stödjande
måltidsmiljö i gemensamhetens anda. Mitt intryck av verksamheterna var
dock att måltiderna hade ett innehåll som översteg en rationell utdelning av
mat.
Där har man då startat en social dagverksamhet där allting handlar om
måltiderna. Man lagar frukost ihop och man gör varma mackor och det luktar
varma mackor i hela servicehuset och man försöker liksom göra det
trevligt… ibland tar man lite likör efter maten och så där.
äldreomsorgschef stadsdel II

Dessa kategorier av enheter förmedlade ett socialt innehåll vid måltiderna
och till dessa enheter för del-av-dagen omsorg kom äldre som bodde på
servicehuset, men som inte klarade sin egen mathållning och som dessutom
hade svårt att klara sig i restaurangmiljön. Förändringen i verksamhetsinriktningen hade med andra ord gått från aktiviteter som sömnad och
tipspromenader till att servera måltider. Det berodde på att den boendeform,
som lägenhet i servicehus utan måltider innebar, inte uppfyllt de äldres
ökade behov av stöd och hjälp.
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Omordningen av befintliga enheters verksamhetsinriktning förde dock
inte bara med sig att de gamla som behövde hjälp fick mer hjälp, utan också
konsekvenser för de äldre som tidigare utnyttjat enheterna. De äldre, som
fortfarande var förhållandevis friska boende på servicehuset, berövades en
mötesplats för aktiviteter i och med omordningen av verksamheterna. De
kunde inte heller erhålla plats i den nya gemenskapen, eftersom de gamla
som hade störst hjälpbehov fyllde samtliga platser. Konsekvensen av de
omordningar som de förändrade verksamhetsinriktningarna innebar, var att
de förhållandevis friska äldre förlorade sin mötesplats för social gemenskap.
Enligt min tolkning av det som skett var situationen ett resultat av en
omförhandlad social ordning där en tidigare service för förhållandevis friska
äldre ersatts av en omsorg, företrädelsevis bestående av måltider till äldre
med behov av hjälp.
I hus 1 och 2 fanns våningsmatsalar som en del av servicehuset sedan
länge. På så vis var de varken omordningar eller nyordningar, utan
etablerade verksamheter. Dock fanns även här förändringar genom att
verksamheten i våningsmatsalarna i allt större utsträckning kommit att bli en
plats för dem som behövde hjälp med måltiderna. Det var därför, i större
utsträckning än tidigare, en bedömning av den äldres behov som avgjorde
om plats kunde beredas i våningsmatsalen, inte den enskildes önskan om att
få äta i våningsmatsalen. Omsorgspersonalen inom hus 1 och 2, som hade
våningsmatsalar som en möjlighet i ordnandet av de äldres kosthåll, framhöll
våningsmatsalarna som mycket betydelsefulla.
Det är bra från många håll och kanter att ha våningsmatsal… Dels för
pensionärerna, att man slipper sitta ensam och äta hemma, att man får en
social gemenskap och så där vidare.. Och sen dessutom så är det faktiskt en
rationalitet i från våran sida. Det hade kostat oss mycket mer att ha personal i
varje lägenhet.. helt enkelt. Men framförallt så är det ju att man ska ha den
sociala gemenskapen under måltiden.
samordningschef hus 1

Trots att en person med omsorgsansvarig position betraktade ett gemensamt
ätande i våningsmatsalar som betydelsefullt ur flera synvinklar, hotades ofta
verksamheter av det här slaget i besparingstider. Den aktuella samordningschefen upplevde att representanter för nämnd och förvaltning hellre såg att
matsalarna byggdes om till servicehuslägenheter, för att öka antalet platser
inom befintlig verksamhet. Något hon själv hela tiden fick avvärja, för att
undkomma en avveckling av en verksamhet hon såg som betydelsefull.
Ovanstående citat visar också på att informanten ser flera aspekter av
nyttan med att tillhandahålla den verksamhet som existerade inom
våningsmatsalarnas ram. Verksamheten innebar att omsorgspersonalens
arbete kring frukost, lunch, middag och kvällskaffe kunde koncentreras till
en plats, istället för att ske i varje pensionärs lägenhet. Visserligen hade en
betydande del av de gamla som intog sina måltider i våningsmatsalarna hjälp
111

dit, vilket krävde personalinsatser. Dessa insatser var dock tidsmässigt inte
så omfattande. Våningsmatsalarna var också rationella så till vida att
restaurangköket kunde packa varm mat och beställda varor på en bestämd
matvagn. Denna hämtades sedan av ett vårdbiträde, som också ansvarade för
verksamheten i våningsmatsalen. Den viktigaste aspekten av denna
verksamhet, ansåg dock samordningschefen, låg i att våningsmatsalarna
utgjorde en möjlighet för social gemenskap för de äldre. De som inte hade
möjlighet, eller inte ville äta sina måltider i restaurangen, kunde ändå äta
tillsammans med andra i fall de önskade detta.
Även om det påtalades fördelar med verksamheter av denna art, var de
utsatta för nedläggningshot vid ekonomiska nedskärningar. Genom att
vinster i form av arbetstid, samordning i leveranser och trivsel vid en
gemensam måltid inte kan mätas och beräknas på samma sätt som ett
bestämt antal nya platser inom omsorgen kan beräknas, kommer alltid
verksamheter som dessa att ifrågasättas enligt min uppfattning.
Svårigheterna med konkurrerande perspektiv, där det ena går att mäta och
beräkna men inte det andra, har även Selander (2001 s.149ff) framfört i
relationen mellan ansvar för vård respektive ansvar för ekonomi.
Verksamheterna som ägde rum i våningsmatsalarna och inom de platser
som tillkommit som omordningar och nyordningar var alltså uteslutande en
funktion som skulle understödja de äldres intag av mat och dryck.
Våningsmatsalarna var etablerade, men emellanåt hotade verksamheter och
de övriga var tillkomna genom olika omsorgschefers initiativ. Min tolkning
av del-av-dagen omsorgens verksamheter kring måltider är att de var
instabila. Orsaken till deras osäkra ställning anser jag kan hänföras till de
olika gruppernas perspektiv i förhållande till verksamheterna och att det kan
komma att skifta över tid och genom förhandlingar om vilket perspektiv som
skall råda. Omsorgens chefers rådande definition av situationen, d.v.s. att ett
stort antal äldre var i behov av hjälp, har fått dem att i perspektiv av detta
ordna eller sträva efter att behålla dessa verksamheter. Dessa verksamheter
var dessutom ett rationellt, och därmed också fördelaktigt ekonomiskt
perspektiv, sätt att organisera de äldres mat. Påtryckningen från nämnd och
förvaltning att avveckla våningsmatsalar och istället låta lokalerna bli till fler
lägenheter för serviceshusboende, hänför jag till ett perspektiv sprunget ur
kravet på stadsdelen att ordna fler platser inom äldreomsorgen.
Slutligen fanns också de perspektiv som arbetsterapibiträdena och de
äldre, som blivit av med sina tidigare aktiviteter och gemenskap, hade. Jag
fann att arbetsterapibiträdena upplevde sig ha fått ett betydligt tråkigare och
mer enformigt arbete och att de saknade den verksamhet de tidigare utfört.
De äldre, som i och med omordningarna hamnat utanför verksamheterna, har
jag inte träffat, utan kan bara anta att deras perspektiv, önskemålet att ha
tillgång till olika aktiviteter och gemenskap, existerade.
Min tolkning blir, att trots att det skett en viss nyordning och omordning i
förhållande till matförsörjningen, var det inte behoven hos enskilda individer
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eller hos olika grupper som var styrande för vad som faktiskt kunde erhållas.
Min uppfattning är att istället för behovsstyrning existerade en
”möjlighetsstyrning”, där strukturen av verksamheten avgjorde vad som
fanns, och utifrån detta fick behoven uppfyllas i möjligaste mån. Med andra
ord, det ordnandes verksamheter för att servera mat, men de ordnades inom
befintlig struktur, d.v.s. i lokaler och med personal som redan fanns, inte
utifrån de behov som fanns. Inom möjlighetsstyrningens ram kunde
exempelvis del-av-dagen omsorgen i hus 3 och 4 komma till stånd för att
erbjuda stöd och hjälp under måltiderna, men bara under vardagar. På
helgerna var de gamla i de flesta fall hänvisade till restaurangen eller till att
köpa en matlåda. Möjlighetsstyrningen innebar också att serveringen av
måltider endast förekom under en begränsad tid på dagen, varför middag
aldrig serverades inom de verksamheter som sköttes av arbetsterapibiträdena. Av vikt är också att ökad omfattning av kroppsliga biologiska
hjälpbehov tärde på verksamheter som fanns för att tillfredställa de äldres
sociokulturella behov, ett faktum som också uppmärksammats i flera
sammanhang (Regeringens proposition 1997/98:113, Socialstyrelsen 2000b,
Szebehely 2000).

Marknadsanpassning och omsorgsbehov
Restaurangorganisationerna, som var entreprenörer i de hus jag studerade,
var delar av större affärsverksamheter med krav på lönsamhet.
Restaurangerna i hus 1-3 tillhörde ett stort företag och entreprenören i hus 4
var ett litet familjeföretag. Vad som utkristalliserade sig under mina
intervjuer och observationer var att entreprenörena i restaurangerna hade ett
tydligt ekonomiskt perspektiv i sitt agerande. Enligt min mening så uppkom
därmed en påtaglig risk, då det ekonomiska perspektivet på olika sätt
reducerade möjligheterna att ordna maten efter de äldres heterogena behov.
Planeringen av matsedel, inköp och personalbemanning gjordes av
restaurangcheferna, vanligen tillsammans med biträdande restaurangchef.
Deras utgångspunkt i matsedelplaneringen var att den gästkategori som de
ursprungligen hade kontrakterats för att ge service, efterfrågade svensk
husmanskost till ett lågt pris. Restaurangernas matsedlar utgick ifrån vilka
rätter som skulle serveras i restaurangen, vanligen två eller tre ”dagens rätt”
att välja mellan, förutom en à la carte matsedel.
Matsedeln utformades för en månad i taget, medan à la carte matsedeln
gällde för längre tidsperioder. Månadsmatsedeln, som egentligen var
anpassad för relativt friska äldre restauranggäster, låg även till grund för den
matsedel som användes inom heldygnsomsorgen där de boende i huvudsak
hade ett sämre allmäntillstånd. För att åstadkomma samordning i inköp och
produktion för de båda matsedlarna, var det mest förekommande att en
”dagens rätt” serverades till lunch, medan en annan av ”dagens rätt” ur
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restaurangens utbud serverades till middag, inom heldygnsomsorgen. Att
planeringen utgick från restaurangens verksamhet var tydligt och
konsekvenserna av detta flera, däribland ett begränsat öppethållande.
/som nästan alla servicehus restauranger.. dom fungerar ju som lunchkrogar..
och dom serverar ingen mat på kvällstid.. alltså på restaurangen.
äldreomsorgschef stadsdel I

Alla restauranger, inom den del av äldreomsorgen som jag studerade,
fungerade som lunchkrogar öppna för allmänheten. Vilket innebar att
restaurangerna inte primärt planerade sin restaurangverksamhet för äldre
med olika behov, d.v.s. i förhållande till aspekter kring näring, konsistens,
sensorik och liknande som är specifikt för målgruppen äldre (Herne 1995).
Orienteringen mot att fungera som en lunchkrog utgjorde därmed en uttalad
risk för att den äldre omsorgsmottagarens behov marginaliserades, enligt
min mening. Restaurangverksamheterna drevs enligt affärsmässiga principer
och möjligheten samt förmågan att locka kunder från allmänheten utgjorde
en betydelsefull potential för restaurangernas ekonomiska resultat. Detta
fenomen, att skaffa fler kunder än den ursprungliga målgruppen till sin
verksamhet, är också något som i allt större utsträckning görs inom offentlig
sektor. Oberoende av om måltidservicen drivs av offentligt eller privatägda
verksamheter, så vidgar dessa sin verksamhet för att nå ett bättre ekonomiskt
resultat (Spears 2000, Sundström 2001). Även i min studie framkom hur den
marknadsdiskurs, som fått ett allt större inflytande över svensk offentlig
sektor, var mycket påtaglig inom äldreomsorgens restaurangverksamhet.
Denna expandering av måltidsservice inom offentlig sektor är inte något
specifikt för Sverige, utan snarare något som är en internationell trend.
Spears, ofta citerad auktoritet inom detta forskningsområde, (1999 s.14)
påtalar nödvändigheten av att den del av måltidsindustrin som tidigare
65
tillhört ”non-for-profit organisationerna” , det som i Sverige hänförs till
offentlig sektor, breddar sin verksamhet och börjar sälja. Enligt Spears är det
nödvändigt för verksamheter som dessa att öka sin inkomst genom en ökad
försäljning, via t.ex. ett ökat antal restauranggäster, cateringverksamhet eller
genom att distribuera mat till fler enheter. Däremot uppmärksammar inte
Spears att det finns risker förknippade med satsningar av denna art, d.v.s. att
verksamheten inriktas mot konkurrerande intressen och att den ursprungliga
målgruppen därmed kan komma i skymundan.
Det visade sig i min undersökning att alla restaurangerna strävade efter att
få lunchgäster från allmänheten, men geografiskt läge och omgivande
verksamheter avgjorde naturligtvis vad som var möjligt. Ett av servicehusen
65

I den amerikanska litteraturen talar man om foodservice industri och dess uppdelning i for
profit och non-profit organisationer, alternativt commercial och noncommersial. Non-for
profit är de måltidsverksamheter som finns inom exempelvis försvar, skolor, universitet samt
sjukhus och äldreomsorg, och för vilka det finns en målgruppsanpassad verksamhet.

114

låg exempelvis i ett område där det fanns ett stort antal företag och
organisationer av olika slag, vilket innebar att det på vardagar kunde vara
200 utifrån kommande matgäster i dess restaurang. Detta samtidigt som de
äldre som bodde i huset eller i närområdet sammantaget under dagen
utgjorde ett trettiotal av restaurangens matgäster. Övriga boende i huset
ordnade själva sin mat eller fick en matlåda levererad av omsorgspersonalen.
Restaurangen har salladsbuffé, utan någon kyla. Till vin och sprit finns
däremot kylskåp, vid bardisken finns två kylskåp med glasdörrar och plats för
lutande flaskor. Vin och sprit kan exponeras, maten ser man dock inte bakom
serveringsdisken.//Mellan 11.45 och 12.45 är det väldigt mycket människor i
restaurangen, men få av dem är pensionärer. Senare på eftermiddagen glesar
gästerna ut, men två gäng har kommit. De sitter vid två olika bord, en bit i
från varandra, och dricker starköl, vin och whisky, en av dem äter (efter vad
jag kan se) de sitter där länge.
fältanteckning restaurang hus 4

Det var med andra ord inte bara utifrån kommande lunchgäster med intresse
att stilla sin hunger som konkurrerade om sittplatserna i denna restaurang,
utan också gäster som främst var intresserade av restaurangens
utskänkningsrättigheter. Vid de tillfällen jag besökte huset fanns det under
eftermiddagarna alltid större eller mindre grupper i restaurangen, som inte
tillhörde äldreomsorgens personal eller dess gäster, och de konsumerade,
mer eller mindre högljutt, alkohol. Både antalet utifrån kommande
lunchgäster som den alkoholkonsumerande gruppen av gäster, betraktades
som ett problem av omsorgspersonalen i huset.
/att inte utomstående kommer in och äter i matsalen, utan pensionärer och
personal… har tillgång på matsalen på ett annat sätt.//och det är ibland så att
pensionärerna får inte plats och så ska det inte vara.//Ja och sen är det ju
också så att det är ju… Dom serverar ganska mycket alkohol, det är.. det
känns inte bra många gånger.
enhetschef hus 4

Främst denna restaurang, men även de andra restaurangerna, hade m.a.o.
genom sitt ekonomiska perspektiv på verksamheten, utvecklat ett
engagemang som kunde konkurrera med omsorgens behov. Inom
marknadsföringen framhålls också betydelsen av att ”fånga gäster”, d.v.s. att
det är viktigt att locka dem som inte tillhör den lojala kundkretsen. Förutom
detta framhålls betydelsen av att behålla gäster, med andra ord att det är
viktigt att erhålla lojala gäster (Spears 2000 s.108). Majoriteten av den
kundkrets som karaktäriserades som omsorgsmottagare, d.v.s. äldre
restauranggäster, konsumenter av matlådor, boende inom del-av-dagen
omsorgen eller inom heldygnsomsorgen, sågs av restaurangen som lojala
kunder. Men jag vill påstå att deras lojalitet inte kunde hänvisas till nöjdhet,
utan snarare till att de saknade andra möjligheter. Denna situation kan
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relateras till Hugemarks resonemang kring individers och gruppers, d.v.s.
olika sociala identiteters, maktresurser i förhållande till den statliga arenan
och marknadens arena. Hon poängterar bl.a. att maktresursernas innehåll är
olika inom respektive arena och att ekonomiska resurser är avgörande på
marknaden (Hugemark 1996 s.70).
I ett ekonomiskt resonemang ligger kundens makt, i förhållande till en
affärsverksamhet som serverar mat, i att kunna välja vad den vill köpa
utifrån de resurser de anser sig ha möjlighet och vilja att spendera på maten.
En kund måste också ha möjlighet att avstå från ett köp och välja bort det
som den inte upplever sig nöjd med. De äldre hade på så vis tilldelats en
social identitet som kund, men de äldre, beroende av omsorg, som jag mötte
hade inte dessa valmöjligheter och därmed inga möjligheter att agera som
sådan. De var sålunda mycket begränsade ifråga om möjligheter att påverka
sin egen matförsörjning, vilket bidrog till att restaurangverksamhetens utbud
bara delvis var anpassat och utformat efter omsorgens behov. Det faktum att
de äldres behov inte tillgodoses genom den omsorg som ett servicehusboende möjliggör har uppmärksammats av Monk & Cox (1995). De anser att
de äldre som bor på servicehus har behov som i många fall överstiger den
service som boendeformen medger. Enligt min uppfattning var så även fallet
inom de verksamheter jag studerade ifråga om att ordna mat och måltider.
Det ekonomiska perspektivet hos restaurangorganisationens aktörer, på
mikro nivå, var inte enbart ett perspektiv de valt och sedan format sitt arbete
efter. Det var snarare en fråga om social förhandlingsordning på makronivå,
där olika intressen står i ständig konflikt om tolkningsföreträde, eftersom de
ekonomiska kraven på välfärdsstatens omsorgsverksamhet vuxit sig allt
starkare i samhället (Hugemark 1994, Szebehely 2000, Selander 2001).
Marknadens diskurs har i allt större utsträckning kommit att konkurrera med
andra diskurser om hur äldreomsorgens matförsörjning ska ordnas, och i den
diskursen har kunden en stark position. Problem uppstår dock inom
äldreomsorgen på mikronivå, där majoriteten av matgästerna består av
konsumenter som saknar de maktresurser som begreppet kund symboliserar.
Min tolkning av situationen är att det finns en stark ideologi hos samhällets
ledning kring en fungerande marknad, där individuella valmöjligheter är
styrande för att erhålla bästa kvalitet till lägsta pris. Men denna ideologi kan
knappast fungera i praktiken när de som är beroende av omsorg och
egentligen inte besitter några som helst valmöjligheter tilldelas den sociala
identiteten ”kund”.

Maktskillnader och maktresurser i ordnandet
Jag har nu lyft fram att den gästkategori av äldre som var beroende av
äldreomsorgens matförsörjning inte kunde utöva påtryckning på det sätt som
oberoende konsumenter ute i samhället kan och som det vanligtvis fungerar
116

marknadsmässigt. Relationen mellan aktörerna säljare och köpare bygger på,
om den ska etableras och fungera vidare, en förhandlingsordning där båda
parter upplever att en transaktion dem emellan ger dem båda fördelar (Spears
2000 s.94ff). Säljare respektive köpare representerar sociala identiteter som
interagerar med varandra i en förhandlingssituation. Inom äldreomsorgens
måltidsverksamhet kommer köparna att representeras både av stadsdelar och
av enskilda individer, eftersom att stadsdelarna centralt kontrakterar
entreprenörer och att de äldre sedan blir kunder hos dessa. För de gamla
hade dock denna gängse förhandlingsordning mellan säljare och köpare
förlorat sin innebörd. Detta orsakade att någon annan social identitet måste
påta sig rollen som kund, d.v.s. företräda de äldres intressen. Inom
66
äldreomsorgen skedde detta genom bl.a. genom pensionärsråd i respektive
stadsdel. Denna grupp av pensionärer framhölls som en betydelsefull
organisation för att bevaka de äldres intressen inom stadsdelarna, och de som
framförallt betonade detta under intervjuerna var nämndpolitiker och
förvaltningstjänstemän.
Under fältarbetet framhölls, både under intervjuer och observationer,
67
betydelsen av pensionärernas egna matråd och förtroenderåd i respektive
hus som företrädare för gruppen äldre i olika frågor. Det var människor från
båda organisationerna, personer med olika befattningar inom hierarkierna,
som nämnde matråden som en samarbetsgrupp för kontrollen och
utvecklingen av matförsörjningen. Samtidigt medgav de flesta att matråden
inte existerade som en kontinuerlig verksamhet.
Sen har vi ett kostråd då, min kollega är ju med i kostrådet… som samtalar
med restaurangen om olika saker.// men det är väl inte så ofta dom träffas.
Det är väl sagt att det ska vara några gånger per år, men jag vet inte.. det har
väl.. inte blivit av tror jag riktigt.. som det skulle.
sjuksköterska hus 1

En del lade skulden på den restaurangchef som skulle vara sammankallande,
men inte skötte detta, eller så hade de en mer diffus uppfattning om orsaken
till att möten med matrådet inte förekom längre. En annan orsak till det
begränsade samarbetet via matråd var att de äldre, som var viktiga
representanter i detta råd, bestod av en så skröplig grupp människor att inga
representanter fanns att tillgå. Vid mitt första besök i hus 4 förde
enhetschefen just denna problematik på tal.
Servicehusets enhetschef berättar att maten på servicehuset inte är god.
Stadsdelen funderar på att säga upp avtalet med den lilla restaurangkedja som
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Pensionärsråd finns lokalt i varje stadsdel, dessa är utsedda av respektive stadsdelsnämnd.
Dessutom finns förtroenderåd lokalt på de olika komplexa anläggningarna. De är organ för
samråd och information mellan ledning, boende och deras anhöriga.
67
Matråd (eller kostråd) är en samrådsgrupp bestående av representanter från restaurangentreprenör, omsorgspersonal från olika boendeformer och boende.
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driver restaurangen nu och när det blev känt försvann kocken. Detta var vid
årsskiftet (för cirka åtta månader sedan), men stadsdelen har fortfarande inte
tagit något beslut. I köket lagar den personen mat som tidigare serverade,
men ”hon har nog någon matlagningskurs” säger enhetschefen. Hon suckar
att maten smakar ingenting och att hon själv äter på andra ställen i närheten
flera gånger i veckan. Jag frågar då om de boende kan välja, det kan dom inte
säger hon. Hon säger också att husets förtroenderåd klagat på maten, men
inget hänt, ”dom är ju också så gamla och dåliga i dag att de inte orkar
riktigt”.
fältanteckning hus 4

Den omständigheten att de gamla i begränsad omfattning kunde föra sin
egen talan, p.g.a. skröplighet och sjukdom, genom att påtala uppenbara
brister i relation till måltiden, skapade givetvis problem. Speciellt som
pensionärernas funktioner i olika råd tillskrevs en betydande mening av
nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän. De äldre hade sålunda tilldelats
en kontrollerande funktion och roll av äldreomsorgens mathållning, trots att
de varken hade möjlighet eller ens kompetens att utföra en sådan viktig
uppgift. Ovanstående citat visar dock inte bara på de äldres allt sämre
möjlighet att via representation i matråd påverka, utan också på hur de som
var ansvarig för omsorgen kände sig maktlösa i förhållande till matens
utformning och lämplighet.
Med stor tydlighet speglar citatet ovan också att de som var friska och
oberoende kunde välja var de ville äta och att de som var skröpliga och
beroende inte kunde det. Möjligheten att välja och påverka, och därmed
överhuvudtaget delta i den rådande sociala förhandlingsordningen, varierade
kraftigt inom gruppen äldre omsorgstagare. Den förhållandevis friskare
individen, som också kunde föra sin talan, hade en betydligt starkare
ställning än den skröpligare eller sjukare med heldygnsomsorg. De gamla
som åt i restaurangen hade en större möjlighet att själva förhandla om sina
önskemål i mötet med restaurangpersonalen när de beställde och betalade för
sin mat. Med andra ord, de gamla hade som restauranggäster själva en
förmåga och möjlighet att agera och personligen framföra sina egna
perspektiv på måltiden. I dessa fall hade de äldre en mer jämställd roll inom
måltidsverksamheten och de hade en större möjlighet att agera utifrån en
kundposition i förhandlingsordningen.
För äldre med matlåda eller för dem som åt sina måltider inom del-avdagen omsorgen eller heldygnsomsorgen, framstod omsorgspersonalen som
den grupp som företrädde de äldre. Det finns givetvis en naturlig förklaring i
detta, genom att majoriteten av dem som hade heldygnsomsorg generellt
hade en mer begränsad förmåga att kommunicera. Men jag anser att det
också i förhållande till förhandlingsordningen och hur måltiden i praktiken
ordnades fanns ett slentrianmässigt förhållningssätt, som innebar att den
sociala organisationen av matförsörjningen var en begränsande faktor.
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Omsorgspersonalen som förhandlare
Trots att personer ur alla nivåer i omsorgsorganisationen uppgett att de i
förhållande till restaurangorganisationernas ordnande av mat många gånger
känt sig maktlösa, vill jag påstå att det existerade maktskillnader som var
relaterade till de olika sociala identiteterna. I den sociala förhandlingsordningen framstod omsorgspersonalen som den ”starka” gruppen, den som
kunde ställa krav mot restaurangen, då de, med sin sociala identitet, hade ett
större innehav ifråga om maktresurser. Detta skulle kunna förklaras av
restaurangentreprenörernas beroendeställning, eftersom de hade tidsbegränsade kontrakt för sin verksamhet. Restaurangerna var därmed utsatta
för hotet att inte få fortsätta verksamheten, om de inte uppfyllde de krav som
kunde ställas på dem. Omsorgspersonalen representerade, i det praktiska
arbetet kring måltiderna, rollen som kund och därför erhöll de en större
maktresurs än restaurangorganisationen. Maktrelationen uttalades inte alla
gånger, den verkade snarare vara en gemensam definition av situationen,
men en av restaurangcheferna gav ändå uttryck för skillnaden i maktresurser.
Dom är kund hos mig (menar omsorgsorganisationen, min anmärkning), och
det är lite grann leverantören som ska smörja kunden. Så är det även för oss,
våra leverantörer (deras leverantörer av varor, min anmärkning) får vara lite
snällare mot oss än vi mot dom, känns det som.. och vice versa.
restaurangchef hus 1

Övriga informanter uttalade sig inte lika direkt ifråga om förhandling och
maktresurser, utan i mer allmänna ordalag framkom att önskemål och krav
som omsorgspersonalen framförde till restaurangpersonalen bestod både av
sådant som gällde de gamlas mat, men också av anspråk för egen del. I
restaurangen i hus 2 hade exempelvis personalen möjlighet att äta utan de
äldres närvaro under 30 minuter innan restaurangen öppnade och i hus 3
hade personal rätt att gå före i kön. Trots omsorgspersonalens förhandlade
rättighet att själva disponera restaurangen i hus 2, samlades dagligen en
grupp äldre där i väntan på sin tur. Den situation som uppstod blev många
gånger en tydlig maktmarkering mot de äldre både från omsorgs- och
restaurangpersonalens sida. Omsorgspersonalen kunde gå in i restaurangen
och köpa mat och välja var någonstans de ville sätta sig att äta och på så vis
markera ett företräde, medan restaurangpersonalen förstärkte detta företräde
i sitt agerande.
Personalen i bardisken markerar tydligt att de boende får äta först 11.30
(även om undantag görs ibland). När klockan är cirka 11.20 går restaurangpersonalen ut i köket och visar sig inte vid bardisken om inte
omsorgspersonal påkallar uppmärksamhet. Kön av boende (samma personer
som alltid äter vid denna tid) växer och prick halv tolv kommer
restaurangpersonalen ut och börjar servera dem.
fältanteckning restaurang hus 2
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Restaurang- och omsorgspersonal hade i sitt uttalade avtal, om att de äldre
får vänta till 11.30 innan de har möjlighet att köpa sin lunch, också en
outtalad överenskommelse enligt min mening. Jag tolkar det här avtalet,
liksom restaurangpersonalens agerande, som en tydlig markering av vilka
som kan agera och bestämma i denna sociala förhandlingsordning. Här
framstod de gamla definitivt som en grupp på lägsta nivå i en hierarkisk
ordning. Något som också belysts ifråga om sjukhushierarkiers patriarkala
strukturer, där patienter beskrivs som meniga i en militärisk hierarki (Bexell
1998). I den maktstruktur som existerade inom äldreomsorgens
måltidsverksamhet framstod de äldre definitivt som besittare av den mest
begränsade maktresursen.
I hus 4 markerades omsorgspersonalens högre status i förhållande till de
äldre på ett annat sätt än det som beskrivits ovan. I restaurangen, som hade
en mycket omfattande lunchverksamhet för allmänheten, fanns ett anslag
som påtalade att omsorgspersonal som skulle köpa matlådor till boende eller
servera boende i restaurangen hade rätt att gå före i kön. Det fanns däremot
inget motsvarande anslag om att de boende som själva kunde köpa sin mat
hade rätt att passera kön av besökare från allmänheten. Ingen av de gamla
jag intervjuat eller samtalat med under observationerna har ifrågasatt denna
tämligen synbara symbol för rangordning. Snarare verkade de finna sig i
detta, som om de definierat sin situation som besittare av mycket begränsade
maktresurser.
I korridoren utanför restaurangen pratar jag med en äldre man som strax ska
äta i restaurangen. Klockan är lite över 11, och då är det bara personalen som
får äta, de boende får äta från 11.30. Så det är "bäst att vänta på sin tur” säger
han.
fältanteckning hus 2

De gamla underordnade sig bestämmelserna även i andra situationer, som
t.ex. att de inte hade tillträde till köket på respektive enheter. På köksdörren
på enheten för heldygnsomsorg i hus 2 och 3 satt stora anslag om att endast
enhetens personal fick vistas i köket. Anslagen symboliserade tydligt att de
äldre var underordnade personalen, men också ett utanförskap. De äldre som
bodde inom denna typ av omsorg hade ingen form av köksfacilitet för eget
bruk, utan var på så sätt helt bundna till det kosthåll omsorgen erbjöd.
Genom anslaget markerades deras beroende ytterligare, och de var tvungna
att be personalen om hjälp ifall de önskade något att äta eller dricka mellan
måltiderna. Både de äldre och deras anhöriga accepterade denna
underordning, efter vad jag kunde observera. Denna acceptans av underordning anser Ahrne & Roman (1997 s.12), som studerat maktförhållandena
i familjer, har sitt ursprung i ett beroendeförhållande, i vilket den person som
har minst maktresurser i vissa avseenden och i givna situationer godtar
underordningen som det bästa av möjliga alternativ. Accepterandet av
120

underordning är därmed framkallat av att det finns något att förlora för den
som är underordnad. Enligt min mening var det även i de maktrelationer jag
studerade en fråga om accepterande av underordning från de äldre p.g.a.
beroendeställningen. Under intervjuerna med de äldre och under samtal med
de äldre vid de olika observationstillfällena, återkom det faktum att de fann
sig i rådande situation.
Ja… jag tycker för min del så tycker jag att det är bra, sen får andra tycka hur
dom vill, men jag är väl sån där så jag kan acceptera allting.
äldre del-av-dagen hus 1

De flesta av de äldre jag träffade under studiens gång, var angelägna om att
framhäva att de var ”nöjda med vad de fick”. Ett fåtal klagade, en del av dem
högljutt som exempelvis en grupp äldre inom del av dagen omsorgen i hus 3.
Vid de tillfällen en eller flera klagade var det vanligt att andra boende grep
in och försökte avstyra protesterna. Även under intervjuerna framkom att
flera av dem upplevde det som mycket otrevligt med de situationer som
uppstod när en enskild eller en grupp äldre klagade på maten. Min
uppfattning är att många av de äldre försökte avstyra eventuella klagomål.
Jag språkar lite med några äldre kvinnor och talar om att jag är där för att få
veta lite om vad de tycker om maten. Ingen av dem vet att det blir kålpudding
till lunch i dag. När jag vill veta vad de tycker om maten tar en kvinna, som
just nu sitter tillsammans med tre andra kvinnor vid ett bord kommandot.
Hon poängterar att hon är så nöjd och hon pekar på de andra kvinnorna i tur
och ordning och säger ”och du är nöjd och du är nöjd och du är nöjd - eller
hur?”. Dom nickar instämmande, men ser inte övertygade ut.
fältanteckning heldygn hus 2

Sidenvall (1995 s.94) framhåller också hur de äldre håller tillgodo och är
nöjda med vad de får ifråga om mat och dryck, en form av accepterande som
även var tydlig i denna studie. Jag vill dock gå vidare och framhålla att de
äldres accepterande av vad de erhöll hade sin grund i deras underordning i
maktrelationen med omgivningen, vilken främst utgjordes av omsorgspersonal. De som var beroende av omsorg var helt enkelt rädda att förlora
något, som exempelvis att inte bli betraktad som en tacksam och lättskött
person, om de ställde krav på något annat.
Av de elva äldre personer jag intervjuat hade samtliga ett slags ”jämförande
resonemang”, när de talade om den mat och de måltider de erhöll. De
jämförde dem med något annat, oftast med något som skulle vara sämre än
det de idag hade tillgång till. Detta jämförande resonemang var också ett
framträdande mönster under de samtal jag hade med olika äldre personer
under mina observationer. De uttryckte det som att situationen skulle kunna
vara sämre än rådande situation. Detta ”jämförande” kunde exempelvis
utgöras av att de jämförde sin nuvarande situation med att inte erhålla någon
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hjälp alls, eller att de jämförde situationen med den de upplevt att äldre
människor hade under deras barndom.
Jag pratar med den kvinna som jag även talat med vid tidigare besök och som
då framhärdat sin ”nöjdhet” och att man inte ska klaga. Idag säger hon också
att hon är så nöjd. ”Det vore synd att klaga” säger hon och fortsätter, ”tänk
hur det var förr, när man fick bo i ett ruckel eller gå efter vägen.
fältanteckning heldygn hus 2

Ett resultat av de äldres resonerande, d.v.s. att de interagerande med sig
själva, jämförde och kom fram till att de var nöjda med vad de fick, var att
de avstod från att ställa krav. Av de elva personer jag intervjuade förklarade
sig tio nöjda med dagens situation, medan den elfte, en man inom
heldygnsomsorgen i hus 3, var uttalat missnöjd med den mat och det
bemötandet han fick under måltiderna. Jag upplevde att de äldre, i betydligt
större utsträckning än övriga aktörer inom matförsörjningens struktur,
interagerade med sig själva i denna fråga. Tornstam (2001 s.120 (1978) för
ett resonemang kring att inre dialoger skyddar mot identitetsförändringar och
att denna form av interaktion har noterats i en del gerontologiska studier.
Trots att de äldre hade begränsade maktresurser och framstod som
underordnade i förhållande till restaurang- och omsorgspersonal, framkom
att informanterna i dessa två grupper upplevde sig maktlösa. Även om det
mellan grupperna fanns en intern maktrelation, fanns en generell maktlöshet
i relation till den komplexa verksamhet som maten utgjorde. De båda
grupperna hänvisade felaktigheter i mathållningen till den andra gruppens
del av matförsörjningen, d.v.s. vårdbiträdena ansåg att restaurangpersonalen
inte lagade en bra mat.
Personalen beklagar sig ljudligt över att det är för lite mat. Annat de klagar
över är de aldrig får kokta grönsaker, ”idag kom inga grönsaker
överhuvudtaget”, att det till efterrätt bara är pulverkräm, pulversoppa och
pulverfromage och att maten överhuvudtaget inte är god. Ett vårdbiträde är
den som beklagar sig mest, både till den andra omsorgspersonalen före maten
och till mig efter maten.//Hon fortsätter efter måltiden att poängtera att dom
alltid får för lite mat, trots att hon just slängt en tredjedel av kålpudding och
potatis (direkt ur bleck och kantiner) när jag sett på.
fältanteckning heldygn hus 2

Restaurangpersonalen å sin sida ansåg att vårdbiträdena inte serverade maten
korrekt.
Kocken och biträdande restaurangchefen upptäcker att ett bleck med stekta
ägg finns kvar i matvagnen från föregående dags middag. Biträdande
restaurangchef blir mycket upprörd över att enhetspersonalen inte sett detta,
eller ens saknat äggen som var till pyttipannan. Restaurangchefen kommer
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också och säger att ”dom kan mycket väl ha ringt hit och klagat att det inte
fanns ägg, fast det bara var dom som inte tittade efter
ordentligt”.//Restaurangchefen är arg för att omsorgspersonalen alltid skyller
på köket, fast det är dom som gör felen.
fältanteckning restaurangkök hus 2

Uttryck för denna maktlöshet var till exempel hur vårdbiträdena försökte
truga de gamla att äta, samtidigt som de själva egentligen tyckte att maten
såg motbjudande ut. Ofta fick de också servera segt kött som de gamla inte
klarade av att tugga, eller servera mat som var svår att identifiera ifråga om
vilken maträtt det var. Restaurangpersonalen kunde tycka att de tillagat fina
patéer åt dem som behövde kost med anpassad konsistens. Patéer som sedan
vårdbiträdena slarvigt lade upp på tallrikar med hjälp av en sked istället för
att skära i prydliga skivor.
Omsorgspersonalens missnöje med situationen ledde emellanåt till
åtgärder. Vanligtvis bestod dessa av att en av omsorgens chefer kontaktade
restaurangchefen för att diskutera aktuella problem. Andra initiativ till
interaktion mellan restaurang- och omsorgspersonal var de mer
kontaktsökande initiativ som restaurangcheferna i hus 1 och 3 tog med
omsorgspersonalen i respektive hus. Båda hade, var för sig, ordnat en
gemensam fest för restaurang- och omsorgspersonalen i ett försök att skapa
bättre kontakt mellan grupperna. Vid ett annat tillfälle var chefen för
heldygnsomsorgen i hus 3 initiativtagare till en fest av sådant slag. I det
fallet var dock inte avsikten med festen sprunget ur en önskan om att få en
bättre kontakt mellan grupperna, utan istället var festen en slags
belöningssymbol för de höga matkostnader heldygnsomsorgsboendet
debiterades. Följande intervjucitat är ett mycket tydligt exempel på hur en
förhandling mellan två aktörer inte utgick från de gamlas intresseperspektiv,
utan istället uppkom situationen att omsorgspersonalen gynna den egna
gruppen.
Men då har jag en väldigt bra kontakt med driftschefen hos entreprenören. Så
då tycker hon liksom att det är så synd om oss ibland, för att vi har det så, för
att vi betalar så mycket. Så ibland då har hon, då har vi gjort lite deal.. Så då
kom hon in och föreläste lite här och personalen fick en del material och så
och så kostade det inte oss någonting. Och lika här i våras t ex då hade
servicehusets chef och jag.. ett stort kalas ihop för all personal i hela huset…
och då var jag på den här driftschefen igen. Så då stod dom för hela
kostnaden för all maten. Och gjorde italiensk buffé, så man kan vara med lite,
men säger man ingenting blir det ju ingenting.. Utan vi sa så att vi har ju
betalt så mycket till er i all år så nu kan ni väl hitta på någonting.... Och då så
sa jag att ni kanske kan.. för dom kan ju också få från firmor så att det blir
billigare.. Dom har ju andra kontakter, så det var så jag började… Ja och
pasta är ju alltid billigt sa jag och det gillar ju alla unga människor, och två
goda såser och sallad, det räcker sa jag…. Men då liksom sådde jag något frö
där, och så tyckte dom att ja, men nej.. det verkar så futtigt. Och så slutar det
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med att till slut så stod dom för alltihopa (skratt)… och det var ju jätte
trevligt.. mycket trevligt.
”Ja, hade ni det här i restaurangen?”( Min fråga)
Ja, hade det i restaurangen… jättetrevligt. Dukade bord nere i
samlingssalen där då.. Och hade upp den här väggen mellan samlingssalen
och restaurangen och där hade vi stort buffébord, italiensk buffé.. och dans
och grejer.. det var jättetrevligt.
enhetschef heldygn hus 3

Aktörerna i det här sammanhanget, tillhörde uteslutande restaurang- och
omsorgsorganisation och de perspektiv de hade på situationen involverade
inte de äldre och deras situation. Istället betraktade enhetschefen sig och sin
organisation som kund till restaurangen, varför förmånerna i affärstransaktionen rimligen borde tillfalla dem. Kompensationen för den höga
matkostnaden gavs på det viset till omsorgspersonalen istället för till de
äldre. Det var dock inte på något sätt så att just denna enhetschef var en
ovanligt kallsinnig person inför de äldres behov. Tvärtom, på denna enhet
var atmosfären god, inredningen hemlik och personalgruppen förhållandevis
stabil. Det var med andra ord en enhet som verkade fungera väl och där
personalen, och inte minst dess enhetschef, var omsorgsfulla och engagerade
i sina arbeten. Det faktum att det på ytan fungerar så väl, gör det än mer
tydligt att de äldre har en mycket låg status i den sociala förhandlingsordningen. Omsorgspersonalen som, i förhållande till restaurangen, ska ha
de äldres perspektiv väljer, som visats, ofta sitt eget. Men även i de fall de
tog de äldres perspektiv, skedde det genom att omsorgspersonalen utgick
ifrån vad de trodde, inte vad de frågat om och fått ett svar på.
Jag går upp på sjukhemmet till deras lunch. När jag kommer ut genom
hissdörren så finns flera vårdbiträden precis där och håller på och pratar om
något. När de får syn på mig så säger en av dem glatt ”Ja just det, dietist är
också en viktig kompetens”. Det visar sig att dom håller på med något
kvalitetsarbete och är glada att bli påminda om den sortens kompetens också.
Dom fortsätter också diskutera någonting som ingen av dem säger sig förstå.
Under serveringen av maten är det ett vårdbiträde som visar mig lappen med
frågan de inte förstått. Hon berättar också att deras avdelning är nominerad
till bästa sjukhem i kvalitetsarbete inom kommunen. Den fråga som står på
lappen är en undran om hur väl de känner till vad de boende egentligen vill
ha, i jämförelse med de kvalitetskriterier de själva sätter upp. Jag förklarar
det för dem och de blir glada när de förstår. Ett vårdbiträde säger, ”ja men vi
vet väl vad dom boende vill ha”. Medan en annan säger att ”vi har väl
egentligen satt upp de kvalitetskrav vi tycker”.
fältanteckning hus 3

Att omsorgspersonalen har tolkningsföreträde genom att de har en större
maktresurs är något som Wærness uppmärksammat (1983 s.19ff (1982).
Enligt henne är den person som ger omsorg starkare än den person som tar
emot och att begreppet omsorg i sig uttrycker ett styrkeförhållande. Inom
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omsorgsforskningen och dess närliggande områden har en mängd studier
gjorts och resonemang förts kring omsorgens situation ur olika perspektiv, se
bl.a. Eliasson (1996b). Det jag vill uppmärksamma här är att det trots
politisk vilja ifråga om att äldre inom omsorgen ska få ett individuellt och
värdigt bemötande (Regeringens proposition 1997/98:113), inte hade tagits i
beaktande i förhållande till mat. Oaktat de ideologiska förändringar som
skett inom välfärdsstatens ram, där det idag anses som viktigt att behandla
invånarna som individuella subjekt, existerade i förhållande till
matförsörjningen en kollektiv objektsyn på vad matens innehåll och
måltiders genomförande. Utmärkande för vårdbiträdena var att de i mycket
stor omfattning relaterade problem i förhållande till mat och måltider för de
äldre som ett arbetsförhållandeproblem för egen del. I vårdbiträdenas utsagor
framkom att de måltider, som de varje arbetsdag ordnade för de äldre,
snarare betraktades i perspektivet av den egna arbetssituationen än i
perspektiv av den äldres måltidssituation.
Klockan är tio och i matsalen sitter rätt många och äter sin frukost (de flesta
är nästan klara). Flera vårdbiträden kommer och de hjälper en kvinna som
somnat i från allt, att äta lite till och serverar en annan kvinna hennes frukost.
Det är tyst i matsalen, förutom det vårdbiträdena pratar med varandra, med
mig eller frågar de boende om något. Flera av vårdbiträdena pratar om att det
är så svårt att få upp de boende på morgonen, ”dom vill helst ligga kvar i
sängen”. Bl. a. berättar dom om en kvinna som är så svår att få upp, ”hon
ligger jämt i sängen och själv tycker hon att hon är uppe jämt”. Vårdbiträdena
börjar samlas i köket efter morgonens sysslor, de boende sitter i matsalen
utanför. Jag hör sällan någon be om något, de tackar ja eller nej när de blir
tillfrågad. En kvinna som ibland får hjälp med matningen har ännu en gång
denna morgon somnat i från frukosten, och då vält ut filmjölken över sig
själv och rullstolen. Tre vårdbiträden hjälps åt att ordna upp detta. De gör
detta mitt i matsalen, samtidigt som dom pratar med varandra om hur mycket
filmjölk det vart över allt och att rullstolen behöver en ordentlig rengöring.
De anser att sådana arbetsuppgifter ska nattpersonalen egentligen sköta, men
de gör aldrig det.
fältanteckning heldygn hus 2

Jag fann att vårdbiträdena tills stor del upplevde att de själva hela tiden
belastades, både i det dagliga rutinarbetet och i uppkomna situationer. I
fältanteckningen framkommer att de definierar situationen utifrån sin
arbetssituation, då det var svårt för omsorgspersonalen ”att få upp” de gamla
på morgonen, inte de gamlas perspektiv att det är svårt ”att komma upp” på
morgonen. När kvinnan som vält ut filmjölken måste få hjälp, blev det på
vårdbiträdenas villkor, d.v.s. tre personer hjälptes åt i matsalen där det fanns
utrymme. Hjälpen gavs inte med respekt för vad kvinnan ifråga upplevde när
hon sittandes i sin rullstol blev rengjord i närvaro av både annan personal,
andra äldre och av mig. I vårdbiträdenas definition av situationen när ”något
kring maten” inte är bra läggs skulden till andras tillkortakommanden, främst
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restaurangpersonalen, vilket berörts tidigare. Ytterligare en fältanteckning
får illustrera hur de äldre åläggs skulden i att måltidssituationen blev mer
arbetsam än den skulle behöva vara för vårdbiträdenas del.
Ett vårdbiträde går runt och frågar om någon vill ha mer mat, en kvinna vill
ha en potatis till. Ett annat vårdbiträde hör det och tar en potatis på en gaffel i
köket och bär ut till kvinnan ifråga. Samtidigt som vårdbiträdet går mot
kvinnan säger hon ”så här är det jämt, lägger man på två potatisar så är det
för mycket och lägger man på en så är det för lite”.
fältanteckning heldygn hus 2

Jag vill inte hävda att denna situation, där ett vårdbiträde uttalade sitt
missnöje med att någon ber om mer mat var allmänt gällande, men på alla
enheter fanns ändå en mer eller mindre framträdande tendens att betrakta de
äldres måltidssituation i perspektiv av egen arbetssituation. På grund av att
vårdbiträdena definierade situationen på detta vis, reducerades lätt de äldres
behov av mat och måltider till en arbetsbelastning eller en rutin att utföra så
effektivt som möjligt. Ett faktum som även framkom i Sepps (2002) studie
om förskolans måltider, i vilken bl.a. förskolepersonalen intervjuades. De
förmedlade då, trots att de åt en gemensam måltid med barnen under
arbetstid, en s.k. pedagogisk måltid, att de betraktade måltiderna som ett
störande avbrott i det pedagogiska arbetet.
Det som skedde inom dessa olika boendeformer, speciellt inom heldygnsomsorgen, överrensstämmer delvis med de förhållanden Goffman beskrev
68
för 40 år sedan. Hans studie av institutioner visar bland annat att de
vårdade utsätts för kränkningar av personligheten. Dessa kränkningar anser
Goffman (1983 s.41 (1961) vara uppkomna ur behovet att rationalisera
verksamheter som har till uppgifter att med begränsade resurser hantera ett
stort antal människors dagliga liv. Vidare framhåller han att förlusten av
värdighet ständigt gör sig påmind för den som är intagen på institution.
Denna förlust av värdighet visar Goffman genom att mat och
måltidssituationer förekommer som exempel på individers maktlöshet. Att
inte få kaffet som man själv vill ha det eller att inte ha en möjlighet att äta en
måltid i avskildhet vid ett bord för fyra, är två olika slags begränsningar av
personligheten i förhållande till måltider som Goffman ger. Enligt honom
har varje institutionen en automatisk identifiering av den intagne relaterat till
institutionens uppgift, den som hamnar på mentalsjukhus är sjuk och den
som hamnar i fängelse en brottsling (Goffman 1983 s.66 (1961). I relation
till de gamla inom äldreomsorgens ram fanns en likartad hållning där de
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Goffman (1983 (1961) relaterade till olika former av institutioner; som kloster, försvaret,
koncentrationsläger och fängelser i sin studie om anstaltslivets sociala villkor på ett
mentalsjukhus. Han skrev inte specifikt om mat och måltider, med detta fenomen förekommer
ofta som belysande exempel i hans studie.
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gamla identifierades som behövande, varför de också hamnade i en
underordnad position.
Infantilisering av äldre kommer till uttryck i just maktförhållandet mellan
äldre och övriga i samhället enligt Hockey and James (1993 s.158ff). De
anser att makt uttrycks rent metaforiskt när äldre människor ges positionen
”barn” i en social ordning. I de maktförhållanden som var påtagliga inom
dessa matförsörjningsstrukturer var det i större utsträckning en fråga om
marginalisering än en fråga om infantilisering av de äldre. De äldre
marginaliserades ifråga om att vara individer, med egna behov och
önskningar, varför ”bemötande med respekt” som är en ledande princip för
hur äldre ska bemötas (Regeringens proposition 1997/98:113), är fjärran från
den situation som rådde. Mest framträdande i den dagliga matförsörjningen
inom de fyra olika verksamheterna var de vanesystem som uppstått. Mat
planerades, tillagades och serverades flera gånger per dag, året om och
många olika människor, som dessutom tillhörde olika grupper och i det här
fallet också två organisationer, ordnade detta utan att orda så mycket om det.
Som utomstående var det påfallande att detta vanesystem byggde på vad
restaurang- och omsorgsorganisation ansåg vara möjligt att erbjuda de äldre i
matväg, inte vilka behov de äldre hade eller ansåg sig ha. Det var också
påfallande att de olika grupperna, med sina sociala identiteter, var
innehavare av större eller mindre maktresurser och att de äldre hade den
mest begränsade maktresursen. Generellt hade alltså de äldre en mindre
maktresurs än övriga sociala identiteter, dock fanns skillnader i dessa
maktresurser relaterat till boendeform. Hur måltiderna ordnades, beroende
av om de gamla åt i restaurangen eller inom enheter med del-av-dagenrespektive heldygnsomsorg påverkade starkt deras makt ifråga om att själva
kunna välja. Vad dessa val, eller begränsningar av val, bestod av och hur
måltiderna utformades kommer jag vidare att analysera i nästa kapitel.
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7. Ordnandet och ätandet inom olika
boendeformer

I förordet till Anna-Maria Zetterstrands kokbok från 1863, framhålls att
boken är avsedd att vara till hjälp och stöd för dem som skall ordna maträtter
69
till olika måltider . Med andra ord det räcker inte att tillaga maten, den ska
dessutom ordnas till en måltid. Detta kapitel kommer att behandla hur
maträtter ordnades till måltider för de äldre. Även i relation till detta är det
interaktionen mellan restaurangpersonal, vårdbiträden och de äldre centralt,
liksom hur olika maktresurser och strukturer för verksamheterna formande
de äldres kosthåll.

Måltiden som rituell praktik
I föregående kapitel visade jag att boendeformen påverkade vad som var
möjligt för de gamla att erhålla ifråga om mat och måltider, och i detta
kapitel kommer jag att närmare gå in på hur enheternas olika
verksamhetsinriktningar påverkade utformningen av måltiderna. Jag har
tidigare också lyft fram att när de gamla flyttat till ett särskilt boende
anpassade de sig till den sociala identiteten detta medförde, d.v.s. att de fick
mindre individuell makt i relation till sitt kosthåll. Jag tolkar detta som att de
identifierade sig som ett kollektiv av gamla som måste anpassa sig till ett
annat kollektiv, som främst representerades av omsorgspersonalen. Detta
kan förklaras med att omsorgspersonalen, de som ger omsorg, innehade en
större maktresurs som var så påtaglig att de äldre inte ifrågasatte sin
underordning. Att gamla boende i servicehus till stor del finner sig i den
rådande ordningen, anpassar sig efter den och dessutom är ganska rädda och
uppgivna visar också Szebehely i sin studie om gamla och hemtjänsten
(1995 s.182ff).
Även om de äldre restauranggästerna följaktligen väntade på sin tur när
det var dags att äta, och lät omsorgspersonalen gå före i de fall denna regel
var stipulerad, kunde det ute på enheterna uppstå en konkurrens mellan de
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Kokboken utgavs av Anna-Maria Zetterstrands dotter, Sofia Maria Zetterstrand, och det är
hon som i förordet lyfter fram att det behövs vägledning inte bara för att tillaga maträtter, utan
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äldre. Vårdbiträdena i min studie upplevde att det bland de äldre uppstod en
rivalitet om vem som skulle få mat först. Turordningen vid serveringen av
maten framhölls som ett specifikt problem av den personal som i sitt dagliga
arbete deltog i ordnandet av måltider.
Alla ska ha mat samtidigt eller först, så det blir ett himla springande
vårdbiträde del-av-dagen hus 1

Sidenvalls studie (1995 s.130) om måltider inom geriatriks vård
uppmärksammar också hur personalen upplevde måltidssituationerna som
arbetsamma när många patienter samtidigt bad om mat. Andra stressfaktorer
för personalen i måltidssituationen, menar hon, kan utgöras av ett stort antal
patienter eller ett flertal specialkoster. Sidenvall gjorde tolkningen att
personalen skyr dessa kaossituationer och för att förebygga dess uppkomst
70
skapade de en ”ritualized practices” för att få och ha kontroll över
situationen. Hon framhåller vidare att dessa normbaserade rutiner i så stor
utsträckning styr måltiderna, att det blir viktigare för personalen att ha
kontroll över måltiden än att låta patienters enskilda önskemål och behov
styra. Även Sellerberg (1983) fann att personalen på ett sjukhem hela tiden
såg sig tvungna att värna om sina rutiner, då extratilldelningar i form av
”överraskningskaffe” och liknande snabbt ledde till att patienterna började
ställa krav på att dagligen få ett extra kaffemål. Samtidigt som det förekom
att patienter inte ville be om något extra, eftersom de oroade sig över att
personalen snabbt skulle göra det till en rutin, att ge dem det de en gång bett
om, exempelvis en kvällssmörgås. Denna stränga orientering mot sina
arbetsuppgifter och utförandet av dem under ritualiserade former, som
uteslöt de boendes önskemål eller som utgick från vad de en gång uttalat
som önskan, var även något som jag fann påtagligt under mina
observationer.
Genom att min studie omfattade matgäster inom restaurangerna, del-avdagen omsorgen och heldygnsomsorgen upptäckte jag också att personalen
inom heldygnsomsorgen, i större utsträckning än andra, praktiserade dessa
ritualer. Effekten av detta blev att de gamla inom heldygnsomsorgen i
mycket begränsad utsträckning bad om något i samband med måltiderna,
som t.ex. att bli serverad först. Min uppfattning är att konkurrensen om att
serverad först främst existerade bland förhållandevis friska äldre, de som
orkade föra sin talan. Bland de sjukare och skröpligare fanns en omvänd
konkurrens. Av dessa äldre ville de flesta avsluta sina måltider så fort som
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möjligt för att därefter genast få hjälp tillbaka till sina rum. Det var inom
heldygnsomsorgen dessa situationer uppstod och eftersom så pass många
äldre behövde denna hjälp, att ta sig ifrån matsalen, räckte inte omsorgspersonalens till för alla samtidigt. Några gamla blev därmed varje dag
sittandes i matsalen innan de kunde få hjälp till sina rum, ibland under
ganska lång tid. Den här konkurrerande situationen var framförallt påtaglig
på enheten för heldygnsomsorg i hus 2.
Två vårdbiträden går på lunch i samband med efterrätten, de andra fortsätter
servera kaffe till dem som vill ha. Efter kaffet lämnar alla som kan matsalen,
resten får hjälp till sina rum. Det tar sin tid, då några är i omfattande behov av
hjälp. Kvar i matsalen blir några stycken, ett vårdbiträde är kvar i köket och
diskar. Kvinnan jag pratade med under förmiddagen ber vårdbiträdet om
hjälp att komma till sitt rum. Vårdbiträdet svara att du får vänta tills dom
andra kommer, jag håller på och diskar nu. Kvinnan klagar även nu på att hon
fryser, ingen bryr sig. En annan kvinna ber om hjälp till rummet, hon måste
på toaletten, vårdbiträdet hjälper henne. Föregående kvinna ber sedan igen
om hjälp, vårdbiträdet säger nej och att hon håller på med annat nu, sedan
plockar hon bort dricksflaskor och lite annat från skåpet.
fältanteckning heldygn hus 2
Jag går upp till heldygnsomsorgen för att närvara vid deras lunch.
Vårdbiträdena håller på och serverar när jag kommer, maten serveras som
vanligt väldigt snabbt. Vart efter de gamla ätit huvudrätten ställs efterrätten
fram, nyponsoppa med gräddklick. Efterrätten serveras efterhand de blir klara
och därefter kaffet. Ett vårdbiträde säger ”hon blir så stressad när de andra får
efterrätt, så då äter hon inget mer”. Vårdbiträdet säger dock inget om att
förändra nuvarande rutiner.
fältanteckning heldygn hus 2

Maktskillnaderna i relationen mellan vårdbiträdena och de äldre framstod
klart i detta exempel. Eftersom vårdbiträdena bestämde vad som skulle
serveras och när, under den period de äldre befann sig i matsalen, blev de
också innehavare av en större maktresurs. De äldre som bodde inom den
institutionspräglade heldygnsomsorgen befann sig med andra ord i en
beroendeställning och detta kom till uttryck i interaktionen med omsorgspersonalen.
Enligt min mening var det vårdbiträdenas tolkning av situationen som
formade deras beteende vid de äldres måltider. Personalen inom heldygnsomsorgen tolkade främst måltidssituationerna i perspektiv av sin egen
arbetssituation och därför betraktades måltiderna endast som ett
arbetsmoment. Genom att vårdbiträdena hade den större maktresursen och
på grund av att de utförde arbetet kring måltiderna i perspektiv av den egna
arbetssituationen, fortgick verksamheten utan att någon gång bli ifrågasatt.
Fine (1996) diskuterar att det i all social ordning finns aktörer med olika
intresseperspektiv. Detta är också vad som kommer till uttryck i
interaktionen mellan de äldre och vårdbiträdena. Den gamle utgjorde i denna
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sociala ordning den svage aktören som inte kunde hävda sitt
intresseperspektiv. Eftersom vårdbiträdena besatt makten fortgick den
sociala ordningen. Utformningen av de äldres måltider som ett arbetsmoment ifrågasattes inte, och behövde därmed inte utsättas för förhandling.

Förhandlingsmöjligheter och kundprioritering i relation till
boendeform
Även restaurangcheferna hade större maktresurser gentemot de äldre. De tog
beslut om vilka av restaurangens maträtter som skulle serveras inom
heldygnsomsorgen. I hus 1 och 3, där ett uttalat samarbete fanns, eller precis
hade startat mellan restaurang- och omsorgspersonal, ingick dock att varje
månadsmatsedel som restaurangchefen sammanställt skulle granskas och
godkännas av omsorgspersonalen på respektive enhet. Detta innebar att
makten delades mellan restaurang- och omsorgspersonal om vad de gamla
skulle äta. De gamla hade dock ingen bestämmanderätt vid utformningen av
matsedeln och vilka maträtter de skulle erbjudas kommande månad. Genom
att de gamla inte kunde påverka detta och genom att måltiderna var
utformade som en sträng rituell praktik var de gamlas makt i förhållande till
maten minimal. Den sociala förhandlingsordning, som var en del av
matsedelns tillkomst, blev på så vis en förhandling endast mellan vissa
aktörer. Medan den aktör som verksamheten ursprungligen kommit till för,
inte gavs möjlighet att delta i densamma.
De äldre som hade ett boende med heldygnsomsorg var sålunda
utestängda från en närmare kontakt med restaurangerna och istället
fungerade omsorgspersonalen som de äldres företrädare i förhandlingar med
restaurangpersonalen. Till skillnad mot övriga grupper av äldre som rent
teoretiskt hade en större möjlighet att påverka genom pensionärs- och matråd
(se kapitel 6). Omsorgspersonalen var de gamlas företrädare i den sociala
förhandlingsordningen om maten, men restaurangpersonalen betraktade dem
som hade heldygnsomsorg som gäster med låg status. Anledningen till detta
ser jag främst vara beroende av att den mat som levererades till
heldygnsomsorgen, i synnerhet specialkosterna, inte prioriterades av
kockarna. Den låga prioriteten hade med stor sannolikhet sin grund i den
låga status mat inom offentlig verksamhet har. Något som Edwards (2000
s.231) också uppmärksammar i sin sammanställning om måltidsindustrin,
inom vilken såväl privat som offentlig verksamhet belyses. Han skriver att
måltiderna som serveras av ”nödvändighet” inom organisationer som inte
har måltidsverksamheten som sin primära funktion, åtminstone till idag har
betraktats som en andra klassens måltider. Vidare anser han att problemet
kring detta bland annat kan hänföras till en bristande kunskap och
skicklighet hos den personal som ska tillaga och servera maten.
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Vad det gäller de informanter jag kom i kontakt med i min studie, vill jag
dock uppmärksamma läsaren på att problemet inte nödvändigtvis kan
hänföras till en bristande kompetens hos kockarna ifråga om matlagning,
utan vad jag tolkar som ett bristande intresse för denna form av matlagning.
Maten som efterfrågades inom heldygnsomsorgen var främst svensk
71
husmanskost enligt restaurangcheferna. Ofta fanns också ett behov av att
anpassa konsistensen efter de gamlas tugg- och sväljförmåga. Denna mat och
framförallt de begränsade resurser som kockarna hade till sitt förfogande för
att tillaga maten kan tyckas långt ifrån den mat som jag fann att kockarna i
hus 1 och 3 intresserade sig för.
Dessa två kockar, med huvudansvaret för all matlagning i respektive
restaurang, förmedlade under samtal vid observationsstudier i köken, och
under respektive intervju, ett stort intresse för matens område. Intresset var
dock främst fokuserat mot gastronomi och matens kulinariska värde. De
talade om fina råvaror, matens smak och förebilderna för deras matlagning
kan relateras till gastronomiska restaurangers verksamheter. De två kockarna
berättade likartade historier om innehållet i sitt arbete och varför de valt att
arbeta i restaurangen på ett servicehus, istället för inom någon med högre
gastronomisk standard. De hade valt nuvarande anställning för att slippa
arbeta kvällstid och båda tillstod att matlagningen på servicehuset skiljde sig
mot tidigare restaurangarbete de haft. Vidare att denna skillnad delvis
berodde på att äldre människor har andra önskemål kring maten än yngre,
samt att de många gånger har andra behov.
Jo det är ganska stor skillnad.// Gamlingarna dom har ju en speciell smak kan
man säga. Dom tål inte salt.. dom tål inte kryddor och man ska vara lite noga
och inte bara som till friska människor på personalrestauranger tillexempel…
dom kan äta allt.// .. mild mat, kokt och inte för stark och inte för mycket
stekt och så…
kock hus 1

Trots att dessa båda kockar, och annan restaurangpersonal talade om att
många äldre har speciella behov i förhållande till maten, framkom under
intervjuer med andra informanter och under observationer, att de äldre som
var skröpligast och sjukast ibland fick en mat av sämre kvalitet än andra
matgäster. Det var framförallt när mat skulle levereras, d.v.s. skickas från
restaurangköket till olika enheter som kockarna tillät sig ”genvägar”. Det var
inte ovanligt att de använde rester, både sådana som varit frysta eller
förvarats i kylskåp. Användningen av rester innebar också att maträtterna
inte helt överresstämde med den skrivna matsedeln, t.ex. kunde överblivet
stekt fläsk malas och serveras som passerad bräckt skinka när matsedeln
angav bräckt skinka med ägg. Detta var framförallt vad som skedde inom
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heldygsomsorgen, då det fanns ett större antal boende med tugg- och
sväljproblem inom dessa boendeformer.
För sjukhemmets del, ja kanske lite jämnare kvalitet på maten..// ibland är det
jättegott och ibland är det inte människovärdigt, var det någon som sa.. Och
då undrar man ju lite grann hur det kan bli så. Beror det på att det är olika
personal eller tar man till rester eller..?
äldreomsorgschef stadsdel II

Andra former av genvägar var att spä ut maten med vatten när den mängd
mat som fanns understeg den mängd som skulle skickas. Detta var inget som
skedde regelbundet, men när det skedde så var det maten som distribuerades
som utsattes för en kvalitetssänkande behandling. Exempelvis upptäckte
kocken i hus 3, under en av mina observationer, i sista stund, att han glömt
ordna efterrätten till heldygnsomsorgen. Matsedeln angav rabarberkompott
och endast två burkar av den färdiga kompotten fanns i förrådet. Kocken
fördelade då de två burkarna rabarberkompott i tre kantiner och vispade ut
det med vatten för att på så vis leverera erforderlig mängd. Effekten av detta
blev en efterrätt som varken till konsistens, näringsinnehåll eller till smak
längre kunde kallas rabarberkompott. När den serverades på enheten var
personalen där lite undrande över om det var kräm eller soppa. De
kontrollerade dock inte mot matsedeln vad det stod att det skulle vara eller
kontaktade köket för att fråga. Vad som skedde i köken och vilka genvägar
som togs inom dessa regioner var till stor del okänt både för
omsorgspersonal och matgäster, men ibland uppmärksammades skillnaderna
mellan restauranggäst och heldygnsomsorgsboende.
Det ska inte behöva komma upp några kantiner med någonting som man vill
ge grisen när man öppnar på locket, det ska inte se ut så… För personalen
tycker ju direkt att nu har dom skickat upp någonting dom kan ge till oss som
varken ser eller hör.. Det blir ju den känslan, även om dom kanske inte har
tänkt så där nere.// Och ibland har det ju också varit liksom förfördelat, det
har kanske stått, det var en torsdag, Det kanske var en underbar god
fisksoppa nere i matsalen och kanske ostkaka eller någonting till efterrätt.
Och jag vet att jag har gått ner och ätit soppa och tänkt, men gud vilken
soppa, vad gott dom kommer och få nu. Och så har jag tittat i kantinen… och
dom har fått upp någonting som har ju varit alltså… grönt vatten. Det har ju
inte varit, det har ju inte varit samma maträtt… och då undrar man ju .. då har
jag suttit där nere och ätit någon gräddig god, krämig soppa där nere, med
några räkstjärtar i. Som varit jättegott nere i restaurangen.. Men här uppe får
dom fattigmans.. någon grönkålssoppa som det knappt… förstår du, mer
vattensoppa.. Då undrar man ju vad det är?// Ja, så det har jag tagit upp ibland
också men det har jag aldrig fått svar på…. För det är ju också det att det kan
vara tokigt, när vi sitter i dom stora mötena och servicehuschefen sitter och är
förbaskat nöjd där nere och jag sitter och gnäller.. Så kan dom undra, ”varför
gnäller alltid du på sjukhemmet”. Ja men vad farao vi får ju inte samma mat!
enhetschef heldygn hus 3
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Ju större omsorgsbehov de gamla hade, d.v.s. ju skröpligare och sjukare de
var, desto mer reducerades de som individuella subjekt eller ifråga om att
vara en kund som skulle tillfredsställas. Kockar och restaurangchefer kunde
göra uttalanden om vikten av att servera mat med grädde i till de sjuka äldre,
som de menade bodde inom heldygnsomsorgen. Trots dessa uttalanden, och
uppenbarligen ett bevis på en kunskap om att extra fett kunde vara viktigt för
gamla och sjuka, så var det deras mat som späddes med vatten om mängden
mat var knapp. Det förekom också att det till pannkakorna i restaurangen
serverades vispad grädde. Däremot distribuerades ingen grädde till dem som
åt pannkakor på någon enhet, som fick maten levererad, vid dessa tillfällen.
Genom att maten som var ämnad för boende inom heldygnsomsorgen hade
en låg prioritet, fick den grupp äldre som identifierats som en riskgrupp i
fråga om malnutrition (Saletti et al 1997) en mat som ibland var av sämre
kvalitet än den mat övriga konsumenter fick. Att använda sig av genvägar
var inte lika vanligt förekommande när mat lagades direkt till gäster i
restaurangen, d.v.s. de friskare äldre och andra matgäster.

Måltiden som utfodring eller aktivitet – användningen
av mat
Det var inte infantilisering i praktiken, där de gamla trugades som barn ”att
de måste äta upp innan de fick efterrätt” och liknande som var mest
framträdande under måltiderna, även om sådana situationer förekom. Istället
var det marginaliseringen av deras behov och önskemål som var påtagligt, då
måltiderna i mycket stor utsträckning var en utfodring. Måltiderna
marginaliserades inte bara ifråga om individuella behov, utan kanske
framförallt i förhållande till dess användning som meningsbärande funktion.
Den rutiniserade måltiden, som framförallt förekom inom heldygnsomsorgen, gav inte utrymme för sinnesupplevelser eller social gemenskap.
Det innebar att symbolvärdet i måltiderna hade marginaliserats och att
endast substansens betydelse kvarstod i meningen med måltiden. På så vis
kom måltiderna att få samma symboliska värde som Simmel (1993 (1910)
beskrev att fattigas mat har, d.v.s. att mat endast är till för att stilla hunger.
Heldygnsomsorg innebar för personalen ett rutiniserat arbete indelat i
uppgifter som skulle slutföras, och där varje uppgift rationaliseras för att
spara tid. Ett fenomen som enligt Ward (1994) även uppkommit i
förhållande till de måltider som tillagas och konsumeras i hemmen. Detta
anser han tillkommit som en nödvändighet i och med tidsbrist för
hemarbetet. Organiseringen av måltiden inom heldygnsomsorgen, också den
styrd av tid, formade de dagliga måltiderna till en utfodringssituation enligt
min uppfattning.
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När jag kommer dit sitter nästan alla boende i matsalen och väntar, tysta.
Belysningen är ganska dålig. När alla är här finns 13-14 boende i matsalen
vid fyra olika bord och här finns sex vårdbiträden. Lunchen ska serveras
klockan 12.00 men klockan blir 12.20 innan den serveras. När värmeskåpet i
köket öppnas, luktar det inte gott. Vårdbiträdena plockar fram kantinerna på
en rullvagn och tar av locken för att se vad det är. Enligt matsedeln för dagen
serveras det sillbullar med korintsås, kokt potatis och rårivna morötter, till
efterrätt saftsoppa med kex (men inga kex finns med och omsorgspersonalen
bryr sig inte om att kontakta köket om detta eller plocka fram ur sitt eget
förråd). Vårdbiträdena gör sig ingen brådska att servera maten trots att de
tagit bort locken från kantinerna. I en kantin ligger det en kycklingklubba, det
är till en dam som har ”minus fisk, passerad”. Vårdbiträdena blir lite
upprörda över att köket har gjort fel och säger ”hur ska hon kunna äta den
där”. Ett vårdbiträde tar fram beställningslappen och ser att det är en av dom
själva som skrivit fel i ordergivningen. Ja, ja säger de ”då vi får väl skära den
i stället, det går”.
De drar ut vagnen i matsalen och serveringen börjar. Det sker inte i någon
speciell ordning eller med något speciellt ansvar för någon eller något, i varje
fall är det ingenting som syns, utan det verkar ganska rörigt. Ett vårdbiträde
har två kannor med dricka i händerna (en röd och en gul) hon frågar en dam
vad hon vill dricka, men säger i samma andetag ”du kanske vill ha en öl?”
Nej det går bra med den där säger damen snabbt och pekar på en av
tillbringarna. Ett annat vårdbiträde frågar en herre vad han vill dricka (hon
har ingenting i händerna) han svarar vichyvatten.
Matsalen ger inte något ombonat intryck. På borden finns tabletter (en på
varje) och pappershanddukar är utlagda som servetter. Det finns inte bröd och
smör, inte kryddor eller andra tillbehör. Vårdbiträdena serverar gästerna en
och en, samt hjälper dem som behöver hjälp. Många av de äldre har svårt att
äta och behöver passerad mat eller hjälp att skära maten, en av dem behöver
matas. Vid ett bord klara de sig i stort sett utan hjälp, vid de tre övriga
behöver de mycket hjälp. De gamla har mycket svårt att äta och dricka, de
spiller mycket. Det är tyst under måltiden, bara vårdbiträdenas frågor hörs
samt svaren de får. Under lunchen går några av vårdbiträdena på rast.
Direkt de har ätit klart serveras efterrätten och direkt efter efterrätten
serverades kaffet. Ingen väntar på någon annan och nästan alla går eller ber
om hjälp att få komma därifrån så fort de är klara med maten.
fältanteckning heldygn hus 2

Fältanteckningen överrensstämmer väl med hur måltiderna genomfördes
inom de tre enheterna med heldygnsomsorg och det rutiniserade arbetet var
framträdande. På dessa enheter var det uppenbart att personalen orienterade
sig mot varandra, något som också Franssén (1997) funnit i sin studie om
hur vårdpersonal agerar och vilka de främst interagerade med. Även Freed
Solfelt (1990) har i en studie om arbetet i servicehus skildrat hur vårdbiträdena prioriterade ett högt tempo när de utförde sina arbetsuppgifter.
I min studie innebar personalens orientering mot varandra i måltidssituationerna exempelvis att förberedelserna för måltiderna, då personalen
befanns sig i enheternas kök, tog mycket tid i anspråk. Vid tillfällen som
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dessa passade personalen på att umgås med varandra samtidigt som olika
arbetsuppgifter utfördes. Under situationer som dessa riktades personalens
intresse mot deras samvaro och inte mot arbetsuppgifterna. En konsekvens
av detta var ofta att ett arbetsmoment påbörjades men fortskred inte så som
det rimligtvis borde fortskrida, t.ex. att locken togs av matkantinerna utan att
serveringen av maten påbörjades. De enheter som genomförde måltiderna på
det mest rutiniserade viset, var också de som i mindre utsträckning brydde
sig om att servera maten varm.
Jag går upp till sjukhemmet, de har just börjat servera lunchen. Vårdbiträdet
som står vid matvagnen häller upp lite ärtsoppa på varje tallrik och ställer på
kanten på matvagnen i väntan på att de andra vårdbiträdena ska servera. När
fem tallrikar står där får hon inte plats med mer, efter ytterligare lite väntan
börjar hon dela ut tallrikarna i matsalen. Mot slutet av ”ärtsoppeserveringen”
häller hon upp soppa i en tallrik och en mugg, det är till två boende som ska
äta på sina rum. Soppan blir stående där i cirka tio minuter innan det kommer
ett vårdbiträde som tar soppa, pannkaka, bestick och dryck med sig på en
bricka och går till en äldre. När samma vårdbiträde kommer tillbaka tar hon
soppa, pannkaka, bestick och dryck i händerna och går till nästa.
fältanteckning heldygn hus 3

Inom heldygnsomsorgen, där måltidsserveringen präglades av
vårdbiträdenas rutiner, var de också mindre noggranna angående hur maten
serverades. Exempelvis kunde ärtsoppan serveras i efterrättsskålar och
glassen på en djup tallrik, avsedd för soppa, vid en måltid. Vid servering av
kaffebröd delades det vanligen ut med händerna, istället för att bjudas från
fat.
Heldygnsomsorgens måltider blev till utfodringar, då betydande symboler
för fenomenet mat och måltider, som att använda rätta utensilier och att
bjuda mat, inte existerade. Både Elias (1989) och Visser (1993) har studerat
måltidens ritualer och fokuserat mot hur vi äter och varför vi gör på detta vis.
De betraktar vårt bordsskick som en slags social överenskommelse med
historiska dimensioner. Vidare att bordsskick, i form av olika symboler, i
högsta grad kan användas för att markera klasstillhörighet. Symbolerna i en
måltidssituation ger med andra ord betydelsefulla signaler ifråga om status.
Detta kan bl.a. relateras till det resonemang Bourdieu (1986) för om
lyxens/frihetens smak i motsats till nödvändighetens, som jag i
avhandlingens inledande kapitel refererade till som en del av matens
symbolik. Måltidssituationerna inom heldygnsomsorgen saknade symboler
ifråga om lyx/frihet. I de fall val förekom, som att någon blev tillfrågad om
vad de ville dricka till maten, av en person som har två liknande drycker i
händerna, anser jag vara detsamma som att inget val erbjuds. Agerandet
ifråga blev till en tom symbol, då agerandet i övrigt vid måltiden förmedlade
tidsbrist och en önskan om att rutinen skulle fortgå ostörd och därför var
valet egentligen inte något val.
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Fine (1996 s.51ff) beskriver hur kockar socialiseras in i det rutiniserade
arbete, som framförallt sker inom restaurangkök med lägre status. Enligt
Fine kan arbetet som kock mycket väl gå att lära sig utifrån denna informella
socialisering in i rutinarbetet, men att det medför en stor avsaknad av verklig
kunskap. Han anser sålunda att den form av utbildning som innebär en
successiv inhämtning av kunskap och reflektion får stå tillbaka för ett snabbt
”härmande” av rutiniserade arbetsuppgifter. Enligt min mening sker
detsamma inom omsorgens arbetsområde. Den personal som kommer ny
socialiseras in i gruppen och lär sig rutinerna för hur arbetet skall
genomföras. Många av dem som påbörjar en anställning saknar helt
utbildning för området och saknar på så vis en skolad kunskap för
omsorgsarbetet. Andra har varit verksamma länge eller har en relevant
utbildning, men följer ändå utan invändningar de rutiner som skapats inom
de olika enheterna. Magnússon (1996 s.106ff) anser också att omsorgspersonalen gemensamt formar rutiner och ritualer och på det viset skapar en
normativ avdelningskultur som de sedan försöker få de äldre att anpassa sig
till.
Undantag fanns dock, och verksamheten inom del-av-dagen omsorgen i
hus 2, som var en våningsmatsal som dagligen serverade lunch, hade
förändrats tack vare personalens initiativ. De fyra vårdbiträden som hade sin
ordinarie tjänstgöring där hade successivt förändrat lunchmåltiden, från
något som tidigare liknat heldygnsomsorgens utfodring, till en daglig
aktivitet. Maten serverades visserligen som den alltid gjort, individuellt på
tallrikar, men personalen markerade aldrig någon tidsbrist. Personalens
strategier för att de gamla skulle bli sittande vid matbordet och samtala med
varandra, i stället för att direkt efter de ätit upp återvända till sina respektive
lägenheter, var flera. Först och främst hade de infört att kaffe och kaffebröd
serverades efter maten, till en kostnad om fem kronor. Kaffet serverades inte
direkt efter det att var och en ätit upp, utan istället fick en stund förflyta
mellan avdukningen av lunchen till det att kaffet serverades. De ordnade
också olika eftermiddagsaktiviteter i samband med kaffeserveringen. Under
en av mina observationsdagar firades en av de boendes 90-års dag i samband
med lunchen.
När alla ätit klart serveras kaffe som vanligt, men idag är det tårta till och
personalen dricker också kaffe med de boende idag. Först serveras te och
kaffe, sedan drar vårdbiträdet som tagit initiativ till kalaset ut en vagn med
tårtan och serverar den. I köket tar sedan personalen av tårtan och går sedan
in i matsalen och sätter sig där de får plats (initiativtagaren är mycket
bestämd över att jag också ska äta av tårtan tillsammans med dem). En av de
boende, Erik, (fiktivt namn) är rullstolsbunden och har svag syn, och han är
den som alltid håller i gång samtalet runt matbordet. Idag säger
initiativtagaren att ”sedan ska Erik tala och leda sången”. När det är dags drar
personalen ut Eriks rullstol mot födelsedagsbarnet och han håller ett tal till
henne och tar sedan upp ”Ja må hon leva” och avslutar med hurrarop.
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Kaffestunden fortsätter och efter en liten stund säger Erik att han glömde tala
om personalen, sedan håller han ett kort tal om dem. Om den fantastiska
omsorg han får här, om hur han genom massmedia får höra om förskräckliga
saker om äldreomsorgen, men här är den så bra. Om hur fantastiskt det är
med alla dessa människor från världens alla hörn, länder han aldrig har hört
talas om, och alla så hjälpsamma och så bra.
fältanteckning del-av-dagen hus 2

Jag menar inte att idealisera måltidssituationen på denna enhet och ställa
måltidssituationen inom heldygnsomsorgen som en motsatt svart kontrast till
denna ögonblicksbild. Det jag vill lyfta fram är att det finns utrymme och
möjlighet att förändra ett rutiniserat arbete, men att någon eller några måste
ta initiativet. Jag uppfattade att initiativet till de olika förändringarna i denna
verksamhet främst låg hos en person, liksom att förändringarna varit möjliga
genom att personalgruppen förändrats och att flera av dem påbörjade sin
anställning under samma tidsperiod. På så sätt formade de en gemensam
mening utan alltför hård styrning av existerande rutiner. De hade med andra
ord i förhållande till det sociala objekt måltiden utgjorde omtolkat
situationen och tonat ner perspektivet arbetsmoment och lyft fram
perspektivet ”de äldres måltid”. Trots att denna personal hade samma
organisering av sitt arbete som heldygnsomsorgens personal, d.v.s. att ett
antal arbetsmoment skulle klaras av under dagen, markerades inte deras
tidspress i måltidssituationen. De strävade också efter att låta måltiden
symbolisera social gemenskap, genom att stimulera till samtal vid måltid och
efterföljande kaffe.
Att just måltider är ett tillfälle för interaktion beskriver Sobal (2000
s.125) som framhåller att måltiden innefattar ett oräkneligt antal former av
kommunikation, inklusive socialisationsprocessen. Hur måltider blir till
strukturerade tillfällen för interaktioner har främst studerats i förhållande till
familjer, och DeVault (1991) anser exempelvis att den gemensamma
måltiden i en familj markerar rytmen i familjelivet. Även Holm (2001) har
studerat familjer och hon framhåller att familjemåltiderna är en betydelsefull
symbol för sammanhållning. Deras resonemang kan vidare hänföras till
Crottys studie (1988) som visade att respiratorpatienter värderade mat
anhöriga tog med till dem under sjukhusvistelsen mycket högt, då den maten
symboliserade autonomi och en egen identitet.
Vårdbiträdena på del-av-dagen omsorgen i hus 2 använde sig av symboler
i sin strävan att skapa trevliga måltider. De köpte blommiga kaffekoppar och
bondkakor, utanför gängse inköpskanaler, för att deras uppfattning var att
detta var sådant som uppskattades av äldre människor. Attribut och
artefakter är betydande symbolbärare vid måltider och de blommiga
kaffekopparna kunde tolkas som en symbol för att likna livet i hemmiljö,
medan vita kopparna av tjockt och hållbart porslin symboliserar en
institutionsmiljö. Attribut och artefakter liksom hur människor agerar vid
måltiderna bär både positiva och negativa symboler och medför att en
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känslomässig funktion kan kommuniceras. Mathey et al (2001) har visat hur
en grupp äldre ökade sitt intag av mat när måltidssituationen ändrades.
Förändringarna var i huvudsak inriktade på måltidsmiljön, hur maten
serverades och hur personalen agerande under måltiderna. Betydelsefulla
symboler för detta var bl.a. blommor och att de olika maträtterna serverades
samtidigt vid ett och samma bord. Denna serveringsordning innebar att alla,
vid respektive bord, först åt varmrätten och att efterrätten serverades
gemensamt efter det att alla avslutat varmrätten. Dessutom fanns det
tillräckligt med personal i förhållande till hjälpbehov vid måltiden. En annan
studie om symbolers betydelse för att öka de äldres konsumtion av mat är
Elmståls (1987) forskning om hur förändringen av en matsal inom ett
äldreboende innebar att de äldre konsumerade mer mat. I min studie och på
denna enhet för del-av-dagen omsorg observerade jag inte att personalen
frågade de äldre om vad de tyckte, och om det var blommiga kaffekoppar
och bondkakor de ville ha. Det fanns alltså en möjlighet att de tog initiativ
som dessa i syfte att erhålla en större arbetstillfredsställelse, inte för att skapa
trevligare måltider för de äldre. Jag kan med andra ord bara spekulera i hur
besluten kom tillstånd. Av betydelse är dock det som blommiga kaffekoppar
och bondkakor kom att symbolisera. Dessa artefakter utgjorde i högsta grad
en symbol för omsorg och omsorgspersonalen visade med detta en
omsorgshandling som överskred arbetsmomentet måltid.
Måltiderna på de olika enheterna var organiserade på lite olika vis och
genomfördes efter rutiner som var enhetsspecifika. Dock fanns en påtaglig
samstämmighet i hur måltiderna inom enheterna för heldygnsomsorg och
del-av-dagen omsorgen i hus 1 fungerade, liksom en samstämmighet för hur
resterande enheter för del-av-dagen omsorg hanterade måltidssituationerna.
Måltiderna på enheterna för heldygnsomsorg och del-av-dagen omsorgen i
hus 1 var, som tidigare beskrivits, präglade av en utfodringssituation. De
övriga enheterna betraktade måltiderna som ett tillfälle för aktivitet och
gemenskap. Personalen inom de respektive formerna av omsorg agerade i
måltidssituationen utifrån hur de definierat situationen och den mening de i
sin interaktion i gruppen lagt i sin arbetsuppgift.
Där måltiden var en aktivitet, eller där den betraktades så av personalen,
gavs utrymme för symboler som förmedlade trivsamhet. Måltider som fick ta
tid gav utrymme och möjligheter för de gamla att välja maträtt och dryck,
samt skapade också, genom den förlängda tidsrymden, en större
förutsättning för social samvaro. Tidsutrymmet möjliggjorde också att
personalen i betydligt större utsträckning erbjöd en andra portion, påfyllning
av dryck och flera tillbehör, som bröd, smör och lingonsylt. Användningen
av dessa symboler, både ifråga om personalens agerande och i vad som
erbjuds, är betydelsefullt för att markera att det är frågan om en måltid och
att den som äter måltiden har en status som innebär att måltiden inkluderar
meningsbärande funktioner. Medan måltiderna inom heldygnsomsorgen och
enheten för del-av-dagen omsorgen i hus 1 använde färre symboler för
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matens meningsbärande funktioner, samtidigt som personalens agerande
symboliserade tidspress. Dessa måltider markerade därmed att de äldre hade
en låg status och ”bara” kunde erbjudas en nödvändighetsmåltid utan
stimulerande symboler.

Samling kring bordet
Måltiders betydelse som social gemenskap var något som i stort sett alla
informanter berörde och ansåg betydelsefullt. Måltider som symbol för just
gemenskap har också beskrivits och analyserats av en rad forskare (Simmel,
1993 (1910), Visser 1993, Douglas 1997 (1972), Sobal 2000). Gemensamma
måltider existerade inom heldygnsomsorgen, del-av-dagen omsorgen och
inom restaurangerna. Inom heldygnsomsorgen styrde omsorgspersonalen
bordsplaceringen och avgjorde också om någon var i behov av att äta i
enskildhet. Detta behov var ofta föranlett av ett mycket dåligt
allmäntillstånd, svår demens eller problem med att svälja mat och dryck.
Personalen inom heldygnsomsorgen påtalade, inom alla tre enheterna,
svårigheterna vid bordsplaceringen. Detta problem tas också upp av de
äldreosmorgschefer som intervjuades i Hernes (1994) studie (se sidan 32).
Hon fann att äldreomsorgspersonalen dagligen var tvungna att ta ställning
till om någon av de boende, som de uppfattade var i behov av gemenskap vid
matbordet, ändå måste uteslutas från detta, p.g.a. ett beteende som störde
övriga.
Vårdbiträdena i min studie försökte i möjligaste mån placera dem
tillsammans som kunde ha ett gemensamt utbyte av varandra. De undvek att
placera den förhållandevis friska äldre med de äldre, som av olika orsaker
och av betydande grad, hade ett avvikande beteende från hur en måltid enligt
våra vanor och normer ska genomföras, jmf med Elias (1989) resonemang
om våra bordsvanor. Hos vårdbiträdena fanns en påtaglig ambivalens i
ordnandet av bordsplaceringarna. De diskuterade och förhandlade med
varandra och avgjorde på så sätt vilka som skulle sitta vid samma bord och
vem som fick äta ensam. Ambivalensen var mest påtaglig i förhållande till
två situationer. Dels vid de situationer då de kände sig tvungna att placera en
äldre utanför gemenskapen, p.g.a. att personen ifråga hade ett beteende vid
bordet som i stor utsträckning störde övriga. Dels att det uppstod situationer
då en person, trots sitt bordsskick, placerades i gemenskapen för att
stimulera den personen, upplevdes negativt av en eller flera andra äldre. Hur
vårdpersonalen strävar mot familjelika måltider på en geriatrisk avdelning
har Sidenvall (1995) beskrivit. Enligt Sidenvall strävade både personalen
och de äldre efter ett civiliserat bordskick och beteende, detta genom att
normerna för hur måltider ska genomföras har djupt liggande värderingar.
Måltiden som social gemenskap framstod som en gemensam mening
ifråga om att en allmän matsal, där måltider serverades på bestämda tider
varje dag, fanns inom alla enheter för heldygnsomsorg. Min tolkning är att
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det i vårt samhälle finns en definition av situationen som innebär att måltider
intas gemensamt inom en grupp som bor och lever tillsammans, vanligtvis
ett hushåll. Att måltider är en social situation och att ensamätandet i det
närmaste är avvikande inom många kulturer, framhäver bl.a. Sobal (2000
s.119ff) i sin analys om måltider som umgängessituation. Inom heldygnsomsorgen blir den grupp av människor som bor och lever inom en enhet en
form av hushåll som förväntas inta gemensamma måltider. Av den
anledningen fanns också de gemensamma matsalarna som en självklar del av
lokalerna inom dessa verksamheter. Måltiderna inom de tre enheter för
heldygnsomsorg jag studerade saknade trots detta en påtaglig gemenskap
mellan de äldre som delade bord och måltid.
Vårdbiträdena är även effektiva i själva måltidssituationen, matning av dem
som ska matas går fort. De som har ätit klart blir genast serverade kräm i en
liten glasskål och mattallriken tas bort. Alla utom en (ett arbetsterapibiträde
som bara hjälper till på enheten just nu) häller mjölk på krämen utan att fråga
först. Ingen blir tillfrågad om de vill ha mer av varken varmrätt, efterrätt eller
dryck. Smör och bröd serveras inte till måltiden, kryddor, senap och dylikt
finns inte. Vartefter de äldre blir klara lämnar de matsalen, själva eller med
hjälp. Flera av dem frågar efter kaffe och två vårdbiträden lämnar (vid olika
tillfällen) matsalen för att gå och se efter om det finns något kaffe klart. Ingen
kommer dock tillbaka och en av de äldre frågar mig om jag kan ta reda på hur
det förhåller sig, och sedan komma tillbaka till henne och tala om hur det blir.
Det visar sig att kaffet kommer att serveras vid halv två, och då med tårta, då
en av de boende fyller år i dag.
fältanteckning heldygn hus 3

Inom de tre enheterna med heldygnsomsorg fungerade måltiderna på
liknande vis, d.v.s. måltiderna åts i en kollektiv matsal, men serveringsordningen var individuell och samtal var ovanliga. Den individuella
serveringsordningen innebar att maträtterna serverades i takt med att de
konsumerades, d.v.s. de som ätit klart av varmrätten serverades genast
efterrätt. Inom dessa enheter brukades tallriksservering och det förekom
aldrig karotter på borden. Måltiderna var påtagligt tysta, samtal mellan
boende förekom knappast alls och även mellan boende och personal var
samtal sällsynta, men enstaka frågor och svar förekom. Den sociala
interaktionen mellan vårdbiträdena och boende var begränsad, boende
emellan nära nog obefintlig, men betydande inom gruppen vårdbiträden.
Måltider var på så vis uppbyggda kring flera former av symboler som var
gemensamhetsskapande eller som var hämmande för gemensamheten. Tabell
3 ger en schematisk bild över måltidernas utformning ifråga om
valmöjligheter, serveringssystem och serveringsordning samt ifråga om
samtal under måltiderna.
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Tabell 3. Enheternas organisering av måltidssituationen och i vilken utsträckning
samtal mellan de äldre förekom, d.v.s. faktorer som kunde medföra eller motverka
gemenskap
Plats

Möjlighet
att välja
maträtt

Serverings Serverings-ordning
system

Samtal
mellan de
äldre

Tidsutrymme för
måltider

restaurang
hus 1

ja

individuell

tallriksservering

förekommer

vanligtvis ett
eget val

restaurang
hus 2

ja

individuell

tallriksservering

förekommer

vanligtvis ett
eget val

restaurang
hus 3

ja

individuell

tallriksservering

förekommer

vanligtvis ett
eget val

restaurang
hus 4

ja

individuell

tallriksservering

förekommer

vanligtvis ett
eget val

del-av-dagen
hus 1

nej

individuell

tallriksservering

förekommer
delvis

kraftigt
begränsad

del-av-dagen
hus 2

ja

kollektiv

tallriksservering

förekommer

utbrett

del-av-dagen
hus 3

ja

kollektiv

tallriksservering

förekommer

utbrett

del-av-dagen
hus 4

ja

kollektiv

karottservering*

förekommer

utbrett

heldygn
hus 1

nej

individuell

tallriksservering

saknas

kraftigt
begränsad

heldygn
hus 2

nej

individuell

tallriksservering

saknas

kraftigt
begränsad

heldygn
hus 3

nej

individuell

tallriksservering

saknas

kraftigt
begränsad

* Karottservering brukas vid måltiderna på den egna enheten, ej när de äter
gemensamt i restaurangen.

Sobal (2000) diskuterar bordets gemenskap och framhåller att det innefattar
olika dimensioner och förfaringssätt för hur mat kan delas med andra. Enligt
honom styrs den gemensamma måltiden alltid av en kulturell kod och att
serveringen av mat styrs av relationen till den som serverar, ordningsföljden
på serveringen och hur serveringen går till. Men han framhåller också att
inom den typ av måltidssituationer som förekommer på institutioner, finns
en strävan efter att hämma umgänget för att så vis påskynda måltiden.
Vidare att institutioner på detta vis inte bara standardiserar och kontrollerar
maten, utan också bestämmer över interaktionen under måltiderna (Sobal
2000). Serveringen av maten inom heldygnsomsorgen samt inom del-av143

dagen omsorgen i hus 1 präglades av, som tidigare diskuterats, en
ordningsföljd som drev på de äldre att äta fort. Den symboliska gemenskap,
att samtidigt erhålla de olika rätterna, saknades därmed, något som också
påtalades under intervjuerna.
Ibland går det lite för fort i våningsmatsalen, man serverar maten, man kör
över pensionärerna mentalt va.. Serverar, lägger upp istället för att ha på
karotter..// det blir en serveringsfabrik istället för en samvaro.
enhetschef del-av-dagen hus 1

Min tolkning av ovanstående citat är att när den sociala gemenskapen vid
måltidens marginaliseras så medförde det stor risk för att interaktion mellan
vårdbiträden och äldre uteblev, och att måltiden genomfördes som en
utdelning mat. Därigenom fick endast matens substans utrymme och
måltidens meningsbärande funktioner glömdes bort. Simmel har beskrivit
människans grundläggande behov av mat och dryck som något vi har
gemensamt med djuren. Men att människan genom att vara en social- och
kulturskapande varelse har mat och måltider som ett starkt uttryck för sin
socialisation, sina värderingar och ideal (Symons 1994). Trots att vanliga
symboler för en gemensam måltid i stort saknades inom heldygnsomsorgen
och del-av-dagen omsorgen i hus 1, kunde upplevelsen av att äta
tillsammans ändå framstå som betydelsefull.
Jo, jag tycker det är trivsamt liksom vid matbordet…

äldre heldygn hus 2

Även ifråga om gemenskap vid matbordet och i hur de äldre försökte hantera
sin situation var det uppenbart att de i interaktionen med sig själva,
anpassade sig till den situation de hade och såg till det positiva i den. För de
äldre som åt i restaurangen var förekomsten av social gemenskap ofta deras
egen angelägenhet. Av vad jag kunde se under observationerna och av vad
som framkom under intervjuerna hade en del av de äldre mycket bestämda
rutiner kring klockslag, bord och sällskap för sin dagliga måltid i
restaurangen. Andra letade efter sällskap när de kom dit och hade tagit sin
mat, medan en del alltid åt själva. Av dem som fick hjälp ner i restaurangen
av vårdbiträden var det emellanåt de som ordnade ett måltidssällskap åt de
äldre. Vårdbiträdena frågade någon som redan satt vid ett bord om det gick
bra att få en plats där och på så vis skaffades ett sällskap.
Att måltiderna strukturerar vardagslivet tidsmässigt har visats av flera
forskare (Douglas 1970, Nordström 1988, Fjellström 1990) och Nordström
anser att människor knyter samman sina dagliga tidtabeller genom att äta
gemensamma måltider. Umgänget vid måltiderna kan relateras till en
förfining av sociala former av interaktion enligt Simmel (1993 (1910).
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Mäkelä (2000 s.16) anser att måltider är viktiga, genom att strukturerade
måltider hjälper människor att strukturera livet i övrigt.
Vanorna i val av tidpunkt, bord och måltidssällskap varierade mellan
restauranggästerna i min studie. Under observationerna i restaurangen och
under intervjuerna med restauranggäster framkom dock att de allra flesta
hade bestämda vanor och rutiner i förhållande till sin måltid i restaurangen.
Ett flertal av de boende, var och en, hade skapat ett vanesystem i förhållande
till konsumtionen av sin lunchmåltid. Det framkom också att det
måltidssällskap som var en del av detta vanesystem, för flera av dem, hade
en avgörande betydelse för att vanan fortgick.
… och sen så skulle jag inte vilja egentligen äta så här tidigt som elva… utan
klockan tolv..// Ja… det är för sällskapet jag har.
äldre restaurang hus 3

Under intervjun med denna kvinna framkom, förutom att hon skulle ha
föredragit att äta vid en senare tidpunkt, även att hon inte trivdes särskilt väl
med det sällskap hon hade vid lunchen. Hon föredrog dock detta sällskap
framför att äta ensam i restaurangen. Att äta ensam vid ett eget bord
symboliserade för henne avsaknaden av gemenskap och social samvaro. Det
faktum att den ideala måltiden inte bara är en fråga om maten på tallriken,
utan också en fråga om sällskapet under det att maten konsumeras,
diskuterar även Mäkelä et al (1999) i förhållande till en studie om matvanor i
Norden. Likaså fann Murcott (1982) att ”the proper meal”, förutom att vara
en maträtt med ett bestämt innehåll, i högsta grad var något som inkluderade
sällskap.
Måltiden som kommunikation
Det var sällsynt att någon ur personalgruppen aktivt tog på sig rollen att vara
den som förde ett samtal under måltiden inom heldygnsomsorgen och på
enheten för del-av-dagen omsorg i hus 1. Måltiderna på dessa enheter var
därför tysta, medan samtal, både mellan boende och mellan vårdbiträden och
boende, förekom tämligen flitigt inom resterande enheter. Vid ett tillfälle,
under en observationsdag på enheten för heldygnsomsorg i hus 1, slog jag
mig ner vid ett bord i den gemensamma matsalen och påbörjade ett samtal
med de tre kvinnor som satt där. Jag hade sett dem vid mina tidigare
observationstillfällen, men aldrig hört dem samtala med varandra. Det visade
sig att en av kvinnorna pratade tämligen otydligt och att en annan av dem
hade hörselnedsättning och att de därmed hade svårt att samtala med
varandra. Att jag förde samtalet fick därför betydelse för att ett samtal vid
bordet överhuvudtaget skulle vara möjligt.
Strax efter det att jag lämnat deras bord kommer en man (ny boende på
enheten) och sätter sig på den plats han fått vid bordet. Han försöker
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konversera kvinnorna lite, men den kvinna som hör vad han säger, har han
svårt att förstå och de andra två kvinnorna hör inte så bra vad han säger.
fältanteckning heldygn hus 1

Enligt min uppfattning har omsorgspersonalen i måltidssituationerna inte
bara en uppgift och roll som innebär att de ska fördela mat och dryck till de
boende, utan att de också måste fungera i förhållande till måltidens sociala
innehåll. Wallin Weihes (1996 s.74) resonemang kring omsorgsbegreppet
och omsorgsarbete lyfter fram att omsorg kan reduceras till något mekaniskt,
där arbetet i sig inskränks till ett tekniskt utförande om inte andra aspekter,
som relationer, inkluderas i arbetet. Som exempel på detta lyfter han fram
hur språket på ett sjukhem reducerade omsorgen på ett mekaniskt vis genom
att tala om kaloriintag och bestämda tider för sänggående. Vidare att
omsorgen på så vis helt och hållet ges på omsorgsgivarens premisser.
I förhållande till måltiden existerade också denna språkmässiga
reducering, då maten inte serverades utan ”delades”. I Sellerbergs (1983)
detaljerade redogörelse om hur matfrågan hanterades på två sjukhem
framkommer också hur vårdpersonalen hela tiden talar om att ”dela mat”.
Min uppfattning är att språkets reducering av maten till en utdelning, istället
för att maten serveras, är en slags symbol och markör för de äldres
underordning och låga status. Genom att måltidssituationerna saknade en
interaktion som involverade de äldre och andra symboler för gemenskap och
värdighet, blev de till en mekanisk omsorg. I de situationer jag observerade,
inom heldygnsomsorgen, var det få av de äldre som själva klarade av att
aktivt bidra till bordets gemenskap. En sådan var dock möjlig att skapa om
någon annan aktivt förde ett samtal.
Vårdbiträdena arbetar efter samma rutin som vanligt, de äldre som är klara
med varmrätten serveras genast efterrätt. Idag serveras också kaffet med
veteskiva direkt efter maten. Kaffet serveras även det direkt efter det att varje
enskild individ ätit upp efterrätten. De som själva kan ta sig ifrån matsalen
när de är klara gör det, de andra får hjälp efterhand. Vid ett bord, där det
sitter fem damer, behöver en av dem matas. Ett vårdbiträde, som är ny här
men har arbetat här för tio år sedan, matar henne. Det här vårdbiträdet pratar
med kvinnan hon matar och lite med de andra vid bordet. En av de andra
kvinnorna svara och pratar alltmer självmant tillbaka under måltiden. Hon
och en av de andra (som blev ”i tvingad” nyponsoppa vid ett av mina tidigare
besök) är båda mycket magra och har dålig aptit. Aptiten är dålig även i dag,
men de sitter kvar länge och försöker. ”Kvinnan med nyponsoppan” blir
stundtals matad även idag (mjukare), hon grimaserar när hon tuggar och
sväljer. En annan kvinna vid bordet (som inte verkar förvirrad) har
visserligen inte deltagit i samtalet, men börjar sjunga när hon ger sig i väg i
sin rullstol. Hon har vid mina tidigare besök alltid varit tyst i matsalen, bara
vinkat en hälsning till en annan kvinna. Biträdet som matar sitter kvar och
gör det när de flesta gått (både personal och boende).
fältanteckning heldygn hus 3
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Detta att föra ett samtal och att placera bröd, smör, kryddor och karotter på
bordet för en gemensam måltid var emellertid tydliga symboler för
gemenskap på enheten för del-av-dagen omsorg i hus 4. Serveringsordningen innebar att efterrätt och kaffe serverades först efter det att alla ätit
klart av huvudrätten. Av de äldre som hade en plats inom denna verksamhet
var de flesta i ett tämligen stort behov av vård och omsorg, varför de två
vårdbiträden som arbetade här hade en betydande roll i att vara de som förde
samtalen. Ericson (1990 s.207ff) diskuterar hur en familjegrupp är beroende
av en samstämmighet i uppfattningen om konversation, för att den skall
fungera och vidareutvecklas. Vidare att deltagarnas status har betydelse för
den sociala organisationen av familjen. Detta skulle kunna jämföras med
personalens betydelse för hur gruppen i detta fall kunde hålla en
konversation igång. De två vårdbiträdena deltog också aktivt i måltiderna
och åt och drack tillsammans med de gamla, varför samvaron dem emellan
skedde vid ett gemensamt bord. Dessutom hade de äldre möjligheter att
själva förse sig av maten i de fall deras funktionsförmåga tillät detta.
Ordnandet av måltider på detta vis, utjämnade deras hierarkiska ordning, och
gav sålunda de äldre en status som mer jämbördiga. Inom de andra tre
enheterna för del-av-dagen omsorg samt inom enheterna för
heldygnsomsorg, serverade, eller delade, vårdbiträdena mat och dryck, samt
skar maten i bitar eller matade vid behov. På det viset kunde dessa måltider
aldrig bli en fråga om gemenskap som involverade både boende och
personal.
Sällskap som välbefinnande – en behovstilldelad förmån?
Sällskap och gemenskap vid måltiderna var återkommande önskemål, både
hos de äldre och hos omsorgspersonalen. Trots detta fanns det inte
möjligheter för alla som önskade att äta gemensamt att få plats i en sådan
form av verksamhet. De som blev beviljade en plats i måltidsgemenskapen
inom de enheter med del av dagen omsorg, som jag observerade, hade någon
form av behovsbedömning som grund för en plats på enheten. En bedömning
som vanligtvis grundade sig på att den gamle inte förmådde ordna sitt eget
kosthåll och också hade svårt att hantera måltiden i en restaurangmiljö.
Andra orsaker till att plats beviljats kunde vara bristande aptit, som skulle
stimuleras vid den gemensamma måltiden, eller att anhöriga förhandlat fram
en plats. Att de anhöriga besatt en större makt i förhandlingar, som
exempelvis att skaffa en plats på en enhet för dagverksamhet, framkom både
när de äldre själva beskrev hur de fått sin plats, som i omsorgspersonalens
beskrivningar av vilka som tilldelades platser. Inom del-av-dagen omsorgen
i hus 4 fanns det en äldre man som bara kom för att delta i måltiderna, men
däremellan inte befann sig på enheten. Enligt vårdbiträdena på denna enhet
klarade den här mannen egentligen av att ordna sin egen mathållning med
hjälp av restaurangens utbud. Hans dotter hade dock ansett att han borde få
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tillgång till måltiderna inom del-av-dagen omsorgens ram och förhandlat till
honom en plats där.
Anhöriga till de äldre var på så vis en social identitet med högre status än
de äldre själva. Därmed besatt de en större makt i förhandlingar och kunde, i
perspektiv av ”de äldres intresse”, i större utsträckning påverka den sociala
förhandlingsordningen. Även de äldre framhöll ofta sina barn som de
personer som tagit initiativ och ordnat med omsorgen för dem, t.ex. att de
överhuvudtaget erhållit ett servicehusboende eller plats inom del-av-dagen
omsorgen. Andra betydelser som de gamla förlade till anhöriga, var deras
roll som stöd i beslut. Av de äldre jag mötte under observationer och
intervjuer inom del-av-dagen omsorgen, har flera påtalat att de beslutat att
delta i den aktuella verksamheten för att deras barn ansåg det betydelsefullt
för dem.
Ja.. jag fick.. (ohörbart) till våningsmatsalen.. så jag skulle slippa hålla på
med mat själv.. eftersom jag har så svårt för att gå.. Sen var det egentligen
mina pojkar som sa åt mig att, du ska ta dina måltider så att du äter ordentligt.
äldre del-av-dagen hus 1

Under intervjun med denna kvinna framkom gemenskapen vid måltiderna i
våningsmatsalen som det mest väsentliga i hennes konsumtion av mat. Hon
berättade att hon under den tid hon bott hemma, med hemtjänst, inte hade
haft en regelbunden måltidsordning med lagade måltider. En situation som
hon hänvisade till ensamhet och isolering. För hennes del hade möjligheten
att äta frukost, lunch och middag med andra haft en avgörande inverkan på
hennes kosthåll. Att just ensamhet påverkar människors mathållning och
utgör en riskfaktor för undernäring har framhållits av Burge & Gazibarich
(1999).
Sällskapets betydelse under måltiderna framhölls också av en annan
kvinna i min studie. Hon bodde i en servicehuslägenhet och åt sina måltider
inom del-av-dagen omsorgen i hus 3, och sade på olika sätt under intervjuns
gång, att hon tyckte om sällskap kring bordet under måltiderna. Hon
framhöll att det visserligen var en del konflikter mellan de äldre och en del
tämligen högljudda klagomål på hennes enhet, men att hon ändå föredrog
den miljön framför servicehusets restaurang eller den egna lägenheten. Hon
ansåg att restaurangen var en besvärlig miljö för henne, med det
funktionshinder hon hade. Vidare att hon hellre stod ut med lite bråk,
framför att äta ensam i sin lägenhet eller i restaurangen. Denna önskan, att
äta gemensamt men helst inte i restaurangen, fick jag ta del av från flera av
de äldre under intervjuer och observationer. Min tolkning av detta är att de
betraktade måltiden i den lilla gruppen, inom den enhet de tillhörde, som en
avgränsad grupp att dela måltider med. Medan en måltid i restaurangmiljön
innebar att måltiden fick delas med främlingar. Enligt Rolls (1994) påverkas
aptiten av måltidssällskapet och att äta med familj och vänner har en positiv
148

inverkan, medan en ensam måltiden eller en måltid med främlingar har en
negativ effekt.
Återkommande i förhållande till måltiden var den sociala gemenskapen
och önskemålet att slippa äta ensam. Detta står i viss motsägelse till vad
Sidenvall (1994) fann i sin studie om måltider på en geriatrisk
rehabiliteringsavdelning. Personalens strävan mot att alla skulle äta
gemensamt överrensstämde inte alla gånger med de äldres önskemål. De
gamla som ingick i Sidenvalls studie hade samtliga drabbats av ett mer akut
sjukdomstillstånd och hade påbörjat en rehabilitering. Av dem som inte
önskade att delta i den gemensamma måltiden var det vanligt att någon form
av funktionshinder orsakade att deras bordsskick inte fungerade så som de
själva önskade. De upplevde med andra ord så stora svårigheter i att äta, på
ett i vår kultur vedertaget sätt, att de hellre åt i ensamhet. Det faktum att jag
inte fann någon som ville äta ensam anser jag tala för att de äldre i min, i
motsatts till Sidenvalls studie, befann sig i en helt annan situation. I den
senare var platsen de befann sig på tillfällig och syftet med vistelsen var att
en rehabilitering skulle ske. I min studie var det måltidssituationen inom de
äldres boende som studerades och därmed en livssituation de försökte
anpassa sig till. Jag vill dock tillägga att det med stor förmodan fanns ett
stort antal äldre inom de fyra servicehuskomplex jag besökte som föredrog
ensamma måltider i den egna lägenheten. De föll dock utanför vad jag kunde
upptäcka genom att ingen konsumtion som ägde rum inom de egna
lägenheterna inkluderades i studien.
Trots att den sociala gemenskapen betraktades som viktig, både i
förhållande till måltiden och i andra sammanhang, var sociala aktiviteter i
stor utsträckning i riskzonen för avveckling. Nedläggningen av
gemensamma aktiviteter, där mat eller kaffe var en del av gemenskapen,
hade exempelvis skett i hus 4. Inom ramen för besparingskrav som husets
chef hade till uppdrag att utföra, avvecklades verksamhet runt kvällskaffet
som serverades i husets gemensamhetslokaler, trots att det betraktades som
väsentligt.
/som kom här.. flera kvällar i veckan… och vi hade så trevligt nere i hobbyn..
Det var kaffe och det var doppa.. och det var TV och det var.. ja allt
möjligt… // Ja, det kommer ju inte tillbaka, för hon var ju avlönad… Det är
något som vi behöver allihopa en stund på kvällen.. Eftermiddagen blir så
lång.. men då gick vi ner fyra.. och sen var vi där nere till sju och ibland
stannade vi längre, för vi tyckte om det…
äldre restaurang hus 4

Detta är ett exempel på hur sociala aktiviteter begränsades för dem som
fortfarande var förhållandevis friska. Att sociala kvaliteter inom omsorgen
kraftigt begränsats inom hemtjänsten framhålls som ett centralt drag i
utvecklingen under senare år (Socialstyrelsen 2000b). I detta sammanhang
användes ”insatsen matlåda” som symbol för hur sociala inslag i omsorgen
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begränsats. Att konsumera måltider består enligt Mäkelä (2000 s.10) inte
bara av att äta vissa ingredienser tillagade på ett visst sätt, utan också av
tillsammans med vem och under vilket förhållande vi äter, är utmärkande för
måltiden. Vidare att umgänget under konsumtionen av mat och det faktum
att måltiden delas med andra människor ofta betraktas som karaktäristiskt för
en måltid.
Social samvaro, inte minst vid måltiderna som blir en slags naturlig plats
för detta, var dock inget som var en självskriven del av måltiderna, speciellt
inte inom heldygnsomsorgen. Detta förhållande ligger långt utanför de
önskemål som, i och med Ädelreformen, skulle omvandla institutioner till
boenden i hemlika former (Regeringens proposition 1997/98:113 s.49),
vilken skall utgöra en grund för äldreomsorgens utformning. I den framhålls
betydelsen av att skapa en hemlik miljön och att de äldre får en individuell
behandling. I detta kapitel har jag visat at det i systemet av formella och
informella avtal som formade matförsörjningsstrukturen fanns en inbyggd
skillnad i de olika boendeformernas organisation och genomförande av
måltiderna. Detta innebar begränsningar eller möjligheter i anknytning till
maträtter, tillbehör, portionsstorlekar, måltidsordning och plats för servering.
Begränsningarna ifråga om sinnesupplevelser i måltidssammanhang och
måltidens symboliska mening var högst påtagligt, framförallt inom
heldygnsomsorgen. Mest påtagligt var att de som hade heldygnsomsorg,
d.v.s. de som var skröpligast och sjukast och i störst behov av vård och
omsorg, hade de kraftigaste begränsningarna ifråga om att själva kunna
påverka sina måltider.
I följande kapitel kommer jag att lämna den praktiska sidan kring hur mat
ordnades till måltider och istället inrikta min analys mot vad människorna
muntligen uttalade sig om i förhållande till området.
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8. Matförsörjningen i utsagor och vilja

Detta kapitel kommer att behandla vad de olika informanterna gav uttryck
för i förhållande till de äldres kosthåll. Min avsikt är att beskriva och
analysera hur dessa människor, som var involverade i organiserandet och
konsumtionen av mat och måltider, överhuvudtaget reflekterade över denna
verksamhet. Med andra ord hur de betraktade verksamheten som
angelägenhet, d.v.s. som ett meningsfullt fenomen eller en ”fråga” på
agendan. Genom att i detalj studera vilka faktiska uttalanden människor gör i
förhållande till ett meningsfullt fenomen, som i detta fall matförsörjningen,
möjliggörs en analys som spänner över de hierarkiska nivåerna och som
inbegriper struktur, kultur och individ (Gilmore 1990). De intervjuades
uttalanden om fenomenet kan användas för att studera om det existerade en
gemensamt formad mening. Dessutom kan en analys, som griper över de
hierarkiska nivåerna, ge kännedom om i vilken utsträckning de olika
grupperna har en avvikande eller samstämmig uppfattning om olika
förhållanden. Dessutom ger analysen kännedom om vilka grupper som
använder samma språkliga symboler.

Att väcka frågan och ge den tid
I föregående kapitel har jag visat hur maten förmedlades till de gamla genom
arbetsinsatser av restaurang- och omsorgspersonal (främst vårdbiträden) och
hur måltider organiserades i restaurangerna och på olika enheter. Det var
uppenbart att restaurangpersonal och vårdbiträden, som var verksamma i
denna dagliga praktik, var utelämnade att ordna detta utan stöd för hur
verksamheten skulle ordnas eller problem hanteras. Det var också uppenbart
att en konfliktsituation rådde mellan de två grupperna och att deras definition
av situationen utgick från den egna gruppens intresseperspektiv. Det sociala
objekt som de gamlas mat och måltider utgjorde var för dessa grupper främst
en fråga om ett arbetsmoment som skulle utföras flera gånger per dag, året
om.
I vilken omfattning denna kontinuerliga verksamhet var ett socialt objekt
för övriga informanter i studien och vilket intresseperspektiv de gav uttryck
för kommer jag att vidare analysera utifrån deras utsagor. I föregående
kapitel fokuserade jag mot den praktiska verksamheten, den som sker längst
ner i hierarkin. I detta kapitel utgår jag, till att börja med, främst ifrån de
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resonemang som jag funnit att nämndpolitiker, förvaltningstjänstemän och
omsorgens chefer och husens sjuksköterskor förde, vilka representerar
informanter i den övre hierarkin inom den verksamhet jag studerade.
För att äldreomsorgens mat och måltider skulle behandlas under
stadsdelsnämndernas sammanträden framhöll politikerna betydelsen av att
någon ”väckte frågan”. När så skedde var det vanligtvis en enskild
nämndledamot med personligt intresse för området som var aktör. Andra
faktorer som kunde ”väcka frågan” var inkomna skrivelser eller andra
former av agerande från t.ex. anhöriga till personer med äldreomsorg,
pensionärsorganisationerna eller de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna.
Som en följd av den uppmärksamhet som rådde i massmedia, under tiden
före och under intervjuperioden d.v.s. våren 1998, hade dock båda
stadsdelsnämnderna vid något tillfälle diskuterat frågan.
Ja, det är ju klart att massmedia.. eller rättare sagt… ja massmedia och den
debatt som varit. För det handlar ju inte bara om massmedia.. utan det
handlar ju också om dom utredningar som gjorts.. som görs, både från
stadens sida men också från socialstyrelsen vad gäller äldres kost. Som pekar
på att det finns en del brister… en hel del problem… har gjort att frågan
naturligtvis har kommit mer i belysning än annars…
politiker stadsdel I

I det politiska arbetet väcktes frågan emellanåt av olika aktörer och en av
informanterna, som befunnit sig en lång tid inom den kommunala politiken,
ansåg att diskussionen kring mat och äldreomsorg var ett område som tidvis
förekommit på arenan. De bakomliggande faktorerna till att frågan
aktualiserades hade varit skiftande, men vanligtvis var det olika former av
problem som påtalats beträffande verksamheten. Trots att frågan hade
aktualiserats, både strax före studien påbörjades och under tidigare år,
framstod det tydligt i intervjuerna med nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän att de inte betraktade äldreomsorgens matförsörjning som en reell
angelägenhet eller som ett formellt ärende för det egna arbetet.
Nja.. inte som formella ärenden, men vi har ju verksamheten kring det här
och jag tycker det här är väldigt väsentligt.
politiker stadsdel I

Att matförsörjningen för äldre ”i sig” var ett område av vikt poängteras i
citatet, liksom det poängterades av resterande informanter inom det politiska
och professionella ledarskapet som intervjuades. Det fanns dock en skillnad i
hur de tolkade denna ”viktighet”. Min uppfattning är att en del av dessa
informanter upplevde att frågan generellt uppfattades som viktig inom
nämnd och förvaltning, medan andra ansåg att det var deras personliga
uppfattning. Inom det politiska ledarskapet existerade i stor utsträckning
åsikten att det fanns en allmängiltig överenskommelse om att frågan var
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angelägen. Deras uppfattning var att detta inte bara gällde det egna partiets
representanter, utan samtliga ledamöter i den politiska nämnden.
Hos det professionella ledarskapet, d.v.s. förvaltningstjänstemännen,
uttrycktes också mat inom äldreomsorgen som en viktig verksamhet. Till
skillnad från politikernas uppfattning, att alla torde anse frågan betydelsefull,
var det istället uppenbart att de professionella ledarna uppfattade frågan som
viktig utifrån ett personligt perspektiv, men att de inte upplevde ett
samstämmigt nämndstöd i detta. Visserligen var det inte någon av
förvaltningstjänstemännen som upplevde att nämndpolitikerna helt
negligerande områdets viktighet, men de uppfattade dem som otydliga i
frågan.
man har inte gett oss några speciella uppdrag…. Utan det har varit mera en
allmän diskussion och det har funnits med i särskilda uttalanden…. och vissa
kommentarer i förslag till beslut och så. Men aldrig konkreta uppdrag.
äldreomsorgschef stadsdel II

Fenomenet mat och måltider inom äldreomsorgen hade inte med självklarhet
kommit att betraktas som en del av det egna arbetsområdet bland dessa
informanter som representerade nämnd och förvaltning. Ingen av
informanterna hade med andra ord reflekterat över vad denna del av
verksamheten kunde innebära eller föra med sig i förhållande till den sociala
identitet de besatt genom sitt politiska uppdrag, respektive sin tjänst. Detta
innebar i sin tur att de äldres kosthåll inte utgjorde ett socialt objekt inom
deras arbetsområde, utan snarare var ett socialt objekt långt utanför deras
egen sfär. Området hade visserligen diskuterats inom de båda stadsdelarnas
nya organisationer i olika sammanhang, men inte på ett klart uttalat sätt.
Vilket innebar att omfattningen och innehållet i diskussionen varit så pass
otydligt att de inblandades gemensamma tolkning av fenomenet, eller
definition av situationen, inte innehöll mer än att fenomenet var av vikt.
… Ja jag tror att alla har ett stort intresse av det här.. Men, alltså, vi har ju
diskuterat väldigt väldigt lite just den här saken.
politiker stadsdel II

Det tidsmässiga utrymme som mat och måltider fått i olika sammanhang
inom det politiska och administrativa fältet varierade dock, och uppenbart
var att frågan konkurrerade med många andra angelägenheter. Även i
omsorgsorganisationen, där mat och måltider var en daglig del av
verksamheten, hade frågan ett begränsat tidsmässigt utrymme, uppgav både
omsorgens chefer och sjuksköterskor. De gånger området diskuterades på
deras gemensamma möten, eller på möten de hade i olika konstellationer
med över- eller underordnad personal, var få. I de fall matfrågan tagits upp
för diskussion var det vanligtvis klagomål och felaktigheter som låg bakom.
I allmänhet var denna diskussion initierad av vårdbiträdena och klagomålen
153

riktades mot restaurangpersonalen. Fenomenet mat och måltider förekom
däremot aldrig som en ständigt närvarande del av arbetsområdet, genom t.ex.
utvecklingsarbeten och uppföljningar.
Dessvärre skriker inte den här verksamheten speciellt högt och med den
arbetsbelastning som de flesta har här då.. så tar man väl det som är mest akut
hela tiden.. Men visst tror jag att vi skulle kunna få en bättre matordning.. om
vi går in för det.// eller om man lyckades prioritera på något vis.. och se
långsiktigt kanske.. För att om vi prioriterar om maten så får vi dom här
vinsterna som gör att det blir mindre stressigt eller vad sjutton som helst.
Man kan alltid hitta förklaring, men det gäller att någon driver det
samordningschef hus 1

De äldres kosthåll betraktades enbart som ett socialt objekt i förhållande till
de praktiska verksamheterna, men det ingick inte i strukturen för
arbetsuppgifter på den mer abstrakta och visionära nivån, den nivå som
politiker, förvaltningstjänstemän, omsorgens chefer och sjuksköterskor
representerade. Oberoende av allas påtalanden under intervjuerna, att mat
var en viktig del av människans liv, inte minst för dem som var beroende av
äldreomsorg, saknades i praktiken uttryck för denna ”viktighet”.
..Jag tycker att… jag kanske är matfixerad.. men jag tycker ju att det, kanske
fortfarande lite för lite uppmärksamhet. För ofta som jag tycker… som
läkemedel är man ju jättenoga att alla får alla tider och avvikelser och all
möjligt… Men om man säger.. att.. egentligen så är ju mat mera primärt
alltså, och borde, så att visst.. Jag tycker att den borde ha mera.. man borde
diskutera mera och veta mer… mer intresse…
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel I

Trots att denna informant ansåg matfrågan som betydelsefull och i viss
utsträckning jämförde den med läkemedel, som är en väldefinierad
arbetsuppgift för hennes profession, var matfrågan inte föremål för mer än
ett ”borde”. Hon, liksom resterande informanter inom det professionella
ledarskapet, agerade inte i förhållande till denna uppfattning. Flera av
informanterna var av uppfattningen att det saknades någon ansvarig instans
eller person som drev frågan. Även om samtliga informanter, i större eller
mindre utsträckning, hade egna tankar om matens betydelse för äldre
generellt sätt, uttryckte de i mycket ringa utsträckning detsamma till sin
omgivning. De hade följaktligen inte interagerat med övriga aktörer inom
den struktur som utgjorde äldreomsorgens matförsörjning eller på något sätt
agerat i förhållande till sina tankar.
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Det offentliga åtagandets ambivalens
Stadsdelarnas nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän uttryckte med
andra ord att området mat och måltidsverksamhet betraktades som
betydelsefullt, samtidigt som de inte med självklarhet inbegrep eller
prioriterade detta i sitt eget arbete. Området ifråga definierades som viktigt,
men i denna ”viktighet” fanns två skilda aspekter. Vid en närmare analys har
jag kunnat urskilja två olika dimensioner, eller nivåer, i relation till deras
tankar om matens betydelse för äldre. Äldreomsorgens måltidsverksamhet
uttrycktes dels som ett offentligt ansvar som samhället åtagit sig genom den
kommunala äldreomsorgen, dels som att mat och måltider var viktiga för den
enskilde individen. Kring den senare aspekten förhärskade stor enighet.
Härvidlag återkom begrepp som t.ex. näring, smak, gemenskap och
avkoppling.
Måltidsverksamheten, som en del av det offentliga åtagandet, ville
däremot inte alla sluta upp kring på samma vis. Istället fanns en osäkerhet
beträffande om denna verksamhet tillhörde nämnd- och förvaltningsarbetet,
d.v.s. om och i vilken omfattning de skulle styra ifråga om äldres kosthåll
som i praktiken ägde rum på mikronivå. Informanterna inom nämnd- och
förvaltning uttalade sig om att det visserligen kunde existera problem kring
mathållningen på individnivå för äldre personer, men de var osäkra på om
detta fenomen var ett offentligt problem som krävde kollektiva lösningar.
Ambivalensen i detta kan förmodligen hänföras till ett subjekt – objekt
resonemang. På grund av att maten å ena sidan kan relateras till den enskilde
individen och dennes integritet och självbestämmande och å andra sidan
relateras till vad experter kan ordna utifrån en specifik grupps behov.
På sjukhemmen hos oss där ingår ju kosten i omsorgen, men på servicehusen
är det ju eget/ då är det svårt att påverka./ Man ska ju respektera också förstås
deras vanor…
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel I

Den tidigare mer auktoritära synen på människor, som på något vis befunnit
sig inom det offentliga åtagandet, har till stor del inneburit att människorna
setts som objekt (Nygren et al 1997, Bexell 1998). Problemet med detta
synsätt blir i vilken grad offentlighetens aktörer kan tvinga på en individ
samhällets normer och värderingar i förhållande till mat och måltider.
Samtidigt uppstår frågan om vilket ansvar samhället ska ta för äldre
individer, i form av ett välfärdsstatligt omhändertagande där mat är en del av
överlevnad, medicinsk behandling och livskvalitet. Samtliga informanter
inom nämnd och förvaltning uppvisade denna osäkerhet och en sorts
avsaknad i förmågan att betrakta matförsörjningen i äldreomsorgen som
något som inkluderade såväl respekt som ansvar för individer. Detta vill jag
relatera till Eliassons resonemang om människosyn som jag förde i
inledningen (1996b s.83ff). Eliasson framhåller att svårigheter kring ansvar
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och respekt för individen är vanligt förekommande i omsorgspraktiken.
Vidare att det innebär en ”halverad människosyn” om man väljer antingen
det ena eller andra förhållningssättet. Hon framhåller att det är två ”heliga
värden” som står i konflikt med varandra, där den ena sidan representerar
individens självbestämmande och integritet och den andra vårt ansvar för
svaga i samhället. Vad vi gör är att betrakta och behandla människor
antingen som ett objekt, där andra tar ansvar för individen, men inte har
respekt för denna, eller som ett subjekt där respekten för individen resulterar
i att ansvaret för denne helt läggs på individen själv.
Min tolkning av informanternas ambivalens i frågan är att mat i relation
till äldre har förpassats från, ett synsätt där mat skulle vara näringsriktig och
ekonomiskt försvarbar (Levenstein 1993, Lupton 1996), till att vara en
angelägenhet och ansvar för den enskilde individen. I och med
paradigmskiftet, som innebär en uttalad politisk önskan om att individer ska
betraktas som subjekt och inte objekt, har de äldres mat tillskrivits en annan
mening och kommit att utgöra en del av ”ideologin om valfrihet”. Vad det
politiska och professionella ledarskapet gav uttryck för var att det var
individen själv som skulle välja den mat och de måltider den önskade. De
förmedlade därmed, med Eliassons terminologi, en halverad människosyn i
och med att de avsade sig ansvaret för äldres kosthåll i namn av ”ideologin
om valfrihet”. De hade dock ett ambivalent förhållande till denna ideologi,
och jag ser denna ambivalens som en effekt av de näringsproblem som hade
uppmärksammats i samhället strax före det att intervjuerna genomfördes.
Det framkom på så vis ett slags missnöje med rådande ordning och kanske
en begynnande insikt i att en subjektsyn inte är tillräckligt i förhållande till
existerande problematik kring äldre och deras näringsbehov.
Det är en balans mot landstingets kanske ibland lite.. personalstyrande, där
man går in och, visserligen med mycket kunskaper, men man kanske ibland
kan styra upp det så att patienterna inte får sin egen vilja hörd. Så det är en
balans det där/ kanske kantrade det över lite i början, kanske för mycket till
den egna viljan, eftersom många äldre inte har möjlighet att bedöma själva
vad dom ska äta, eller ens uttrycka sin vilja.
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel II

Uppenbarligen existerade ett dilemma kring hur de äldre skulle bemötas och
i vilken utsträckning individers egna val skulle vara styrande, även i de fall
förmågan till val sviktade. Dillemmat är sammanbundet med välfärdstatens
förändring mot en större valfrihet och mindre kontroll och styrning av
medborgarnas liv och leverne, där svårigheten att balansera respekt mot
ansvar för medborgarna är konstant. Detta resonemang har likheter med den
diskussion som Haldén (1997) för i förhållande till dagens samhälle och
välfärd (se sidan 42) och att det finns ett behov av en viss centralstyrning.
Behovet av kontroll och styrning av organisationer och dessas arbete för att
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förhindra att olika medborgare behandlas godtyckligt är också en slutsats i
Bybergs studie om socialbidragsarbete (Byberg 2002).
Orsaken till att det politiska och professionella ledarskapet hittills inte
hade arbetat med äldres mathållning hänvisades framförallt till den nya
organisationen med stadsdelsnämnder/förvaltningar. Det framhölls att det till
denna stund inte hade funnits något tidsmässigt utrymme att ägna åt
måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Denna åsikt återkom hos
flertalet, trots att majoriteten av informanterna på denna nivå hade haft
motsvarande befattning inom Stockholms stad även före stadsdelarnas
införande. Om informanterna på nämnd- och förvaltningsnivå ansåg att
området i fortsättningen skulle få en högre prioritet varierade. Vissa ansåg
att det var självklart att ett kvalitetsarbete behövde starta, medan andra såg
det som mindre troligt att några större åtgärder skulle vidtas, trots att
fenomenet tillskrivits intresse och betydelse i utsagorna.

Synlighet och samsyn
Med tydlighet framkom att ett synliggörande måste ske om någon form av
utrymme för frågan skulle ges i det politiska arbetet eller i
förvaltningsarbetet. Uppenbart var också att frågan väckts genom
massmedias dramatiska rapporter och socialstyrelsens studier ( Saletti et al
1997, Saletti & Cederholm 1999), oftast presenterade under rubriker som
svält och undernäring, i radio, TV och tidningar. Vi vet att ett stort
symbolvärde återfinns i orden svält och hunger, p.g.a. brist på mat inte är
förenligt med en välfärdsstats innehåll. Även jag som forskare blev i vissa
fall en katalysator till att frågan väcktes. Med andra ord kom intervjusituationens sociala interaktion att bli en bidragande faktor till en viss
omtolkning av den mening informanterna tillskrivit situationen.
Människorna här hade, precis som Blumer beskriver i sin tredje premiss,
modifierat sin definition av situationen genom den tolkningsprocess som
uppkom under den kvalitativa intervjun.
Ja, jag har frågan uppe med jämna mellanrum redan idag och det kommer jag
att fortsätta med. Men jag tror att bara det att jag har haft ett samtal med dig,
blir det ju banor att tänka på kosten på ett annat sätt.
politiker stadsdel I
Jag tycker att det är bra att du kommer med det här nu för det gör ju att man
börjar tänka på.. det är ju så många frågor nu när det är ny förvaltning och
nya.. och gamla förvaltningar som flyttat ihop till en och.. som, som pockar
på väldigt mycket. Och dom gamla pockar inte på när det gäller dom här
frågorna.
äldreomsorgschef stadsdel II
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Kvalitativa intervjuer kan knappast ske utan påverkan, både beträffande den
som intervjuas eller den som intervjuar, och Patton (1990 s.330) framhåller
att den kvalitativa intervjun är en interaktion mellan informanten och den
som intervjuar. Det speciella i denna studie var möjligen att informanterna i
flera fall tydligt angav betydelsen av intervjun för deras fortsatta intresse och
förhållningssätt. Även ute i verksamheterna väcktes frågan genom min
närvaro och mina frågor under intervjuer och observationer. Maten och
måltiden fick således, hos en del av de personer jag kom i kontakt med, en
annan aktualitet, d.v.s. fenomenet blev till ett socialt objekt för dessa
informanter.
Inom en av de verksamheter jag studerade var det exempelvis plötsligt
möjligt att beställa och betala för en halv portion istället för en hel för den
som hade matlåda. Något de från omsorgens sida hade efterfrågat länge, men
som restaurangchefen aldrig ansett vara möjligt att erbjuda. Enhetschefen
som berättade detta frågade sig om jag hade något med saken att göra,
eftersom en ”halv matlåda” tidigare varit en omöjlighet. I mitt
forskningsarbete var jag aldrig, som beskrivits i metoddelen, involverad i
frågor som denna, d.v.s. jag diskuterade aldrig på ett aktivt sätt hur
verksamheterna kunde utformas och utvecklas med de olika informanterna.
Det var därför oklart om min närvaro hade påverkat denna förändring
eller om förändringen uppkommit av andra orsaker. Av betydelse var snarare
att denna enhetschef tolkade den situation som uppstått som något
tillhörande mig. Jag tyder detta som att hon tilldelade mig en social identitet
som symboliserade de äldres kosthåll och att det därför skulle vara jag som
låg bakom en förändring i deras verksamhet, trots att jag inte ingick i den.
Vidare att den sociala interaktion, som min närvaro och mina frågor innebar,
kom att bidra till att denna informant tillskrev mig den omformning av
mening som skett hos restaurangchefen. Informanternas omformning av
mening skedde genom ett reflekterande runt ämnesområdet som i sin tur
påverkade situationens innebörd i tolkningsprocessen. Ett av exemplen på
hur den sociala interaktionen bidrog till en tankeprocess kring situationens
innebörd var vad en av verksamheternas sjuksköterskor, som från första
stund var mycket intresserad av mitt arbete, sade under intervjun.
När jag ser dig sitta här så tänker jag på att egentligen skulle det inte vara helt
fel att det fanns någon kostansvarig, typ sån som dig som jobbade i ett sånt
här hus… Det vore, det vore säkert ordentligt med arbete att göra.. med dom
frågorna..
sjuksköterska hus 3

Under flera intervjuer med informanter i omsorgsorganisationens ledning,
d.v.s. med omsorgens chefer och husens sjuksköterskor, påtalade de, att de
fått tillgång till en dietist i stadsdelen. De som berättade detta lade stor
betydelse i att de, i och med detta, fått en värdefull tillgång och kompetens
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både för individuella nutritionsproblem hos de gamla och för mer allmän
utbildning av omsorgspersonalen. Informanterna tyckte att dietisten, som
varit föreläsare för grupper av omsorgspersonal, var den som väckt frågan
hos den egna personalen, något som de som arbetsledare inte hade
åstadkommit i samma utsträckning. I det här sammanhanget påpekades
också betydelsen av tillräckligt med resurser för att en större grupp personal
under samma tidsperiod skulle få gemensamt ta del av en utbildning.
Man kan skicka iväg ett par tre stycken, men det får ingen effekt.. eller
väldigt liten effekt i alla fall. Och man har.. svårt att förmedla det till oss
andra kan man säga… För att en massiv utbildning och att alla får det vid
ungefär samma tid. Det är då det börjar bli spänningar och då kan man även
trycka på, på köket.
enhetschef heldygn hus 1

Informanternas utsagor kring nyttan av en dietist och av personalutbildning
saknar jag möjlighet att bekräfta eller förkasta, däremot vill jag påstå att de
upplevde möjligheten till interaktionen med en dietist som positiv. Vad
denna interaktion medförde och om den startade eller påverkade en process
kring en gemensamt formad mening av äldres kosthåll är dock oklart. Davies
(1996) uppmärksammade under sina observationsstudier svårigheten att
förändra idéer från en teori till daglig praktik. Hon diskuterar detta utifrån en
situation där en enskild person erhållit utbildningen och sedan ska
introducera nyheterna i den egna arbetsgruppen. Vidare påpekar Davies, att
det inte räcker att anslå tid för en kurs, tid måste också avsättas för
diskussion, reflektion och tillämpning. Hon anser, att inom verksamheter
som karaktäriseras av omsorgsarbete, saknas tid för reflektion, d.v.s.
verksamhetens struktur innebär att det saknas s.k. hål. Tiden för personalen
går åt till löpande verksamhet, till att upprätthålla den rådande ordningen.
Samtidigt innebär avsaknaden av ”hål” ett hinder för interaktion och
reflektion över teori i relation till praktik.
Vikten av att ge tid för grupper att diskutera frågor för att på så vis forma
en samsyn i hur arbetet ska bedrivas har också uppmärksammats av Hedin
(1996). I hennes beskrivning av hur Ädelreformen genomfördes i en liten
kommun påpekas just att en ny samsyn, som uppkom ur en omdefiniering av
situationen, inte uppstod spontant. Istället var det den tid som avsattes
specifikt, för att med ledning av en utomstående person diskutera
situationen, som både påverkade och skyndade på utvecklingen av en
gemensam syn på situationen.

Att implementera en samsyn
Att det existerade ett påtagligt vanesystem i förhållande till hur de äldres
matförsörjning ordnades belystes i föregående kapitel, liksom att
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motsättningar mellan restaurang- och omsorgspersonal fanns, och att dessa
med stor sannolikhet bottnade i olika intresseperspektiv och att det saknades
en gemensam definition av situationen hos det stora flertalet. I detta avsnitt
kommer jag dock att belysa att det fanns undantag och att det kunde ske
förändringar. Det var uppenbart att enskilda personers vilja och engagemang
hade väckt frågan och fört med sig att slentrianmässiga rutiner kunnat brytas
och nytolkningar av arbetsuppgifter göras.
Ett exempel på detta fanns i hus 1. Där hade enhetschefen för heldygnsomsorgen, efter upprepade påstötningar, fått restaurangchefen att intressera
sig för de speciella behov som fanns angående kost med anpassad
konsistens. Behovet av denna specialkost hänfördes till att många av de
gamla med ett boende inom heldygnsomsorgen hade tugg- och
sväljsvårigheter av varierande grad. Visserligen hade restaurangen alltid
levererat mat anpassad för boende med tugg- och sväljsvårigheter, men den
hade aldrig varit speciellt anpassad för olika grader av behov av
konsistensanpassning. Istället hade normalkosten passerats, vanligtvis
genom en köttkvarn. Nytolkningar av arbetsuppgiftens innehåll, som
angående kost med anpassad konsistens, hade kommit tillstånd först när
72
omsorgschefen ordnade utbildningsdagar arrangerade av Findus för sin
egen personal. Till denna utbildningsdag inbjöds också restaurangpersonalen, som sålunda hade valt att delta i denna gemensamma utbildning.
Enhetschefen framhöll under intervjun, att denna samordnade aktivitet hade
medfört att ett större utbud av kost med anpassad konsistens fanns att tillgå.
Restaurangchefen ifråga hade dock en något annorlunda version av vad som
fått restaurangen att ändra sitt tillagningsförfarande.
Strax innan jag går för dagen pratar jag med restaurangchefen, som just tar ut
middagens timbalkost (alternativet till normalkostens köttfärslimpa) ur
ugnen. Han säger att den här timbalkosten är så lättäten och bra, ”tänk så
mycket trådigt, passerat kött man har skickat ut förut” säger han. Han berättar
att det är en kvinna från Findus som har lärt honom det här, men att han
också var oense med henne i början och tyckte att det här var onödigt. Han
berättar också att det sedan kom krav, centralt från den egna organisationen
om att restaurangerna i servicehusen måste arbeta med passerad mat på det
här viset och att han så småningom ändrade sig.
fältanteckning restaurangkök hus 1

Föregående citat tyder på att det krävdes flera samverkande faktorer för att
förändra restaurangpersonalens agerande och beteende. Utbildningsdagar,
klagomål eller krav från den egna organisationen kunde, var på sitt sätt
väcka frågan; svårigheterna var snarare att få tillstånd ett mer bestående
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Findus är ett livsmedelsföretag med en speciell enhet - ”Findus Diet”. Den delen av
företaget har under lång tid speciellt ägnat sig åt att ta fram produkter som kan anpassa
kostens volym, konsistens och näringsinnehåll till människor med tugg- och sväljproblem och
andra vars sjukdom och skröplighet utgör en risk för undernäring.
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arbete där en verklig omtolkning gjorts. Det var uppenbart att enskilda
punktinsatser och lösa önskningar framförda under t.ex. matrådsmöten
knappast hade några effekter. För en samsyn krävdes en interaktion där
teoretiska kunskaper, liksom det praktiska arbetet, diskuterades och
utvecklades under en ständigt pågående interaktionsprocess.
En annan uppenbar svårighet när frågan väckts inom nämnd och
förvaltning var transformeringen i organisationerna. Under tiden studien
pågick ute i verksamheterna fick jag kännedom om att ett par olika faktiska
åtgärder hade vidtagits ifrån nämnd och förvaltning. I hus 3 berättade en av
husets sjuksköterskor att deras äldreomsorgschef hade utnämnt kommande
år, 1999, till ett nutritionsår. Jag frågade vad det skulle komma att innebära,
men det kände hon inte till. Under mina fortsatta besök i huset under den
första delen av våren 1999 fanns dock inga som helst aktiviteter som kunde
tyda på ett nutritionsår. I mitten av februari träffade jag vid ett besök åter
denna sjuksköterska och tog då ånyo upp frågan om nutritionsåret. Hon
medgav, att det inte förekom något speciellt arbete, men att hon själv,
tillsammans med den andra sjuksköterskan i huset, försökte förbättra och
förändra sådant som inte var tillfredställande. I stadsdel I framkom vid två
olika intervjuer med omsorgschefer att ett dokument gällande
äldreomsorgstagarnas mat sänts till alla verksamheter från stadsdelen
centralt. Dokumentet hade skickats till verksamheterna under hösten 1998,
d.v.s. några månader efter de telefonintervjuer jag genomfört med
nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän. Ingen av dessa omsorgschefer
kunde dock redogöra för dokumentets innehåll eller vilken den egentlige
avsändaren var, t.ex. om det var frågan om ett nämndbeslut eller om det var
äldreomsorgschefens riktlinjer.
Tyvärr har jag inte läst det själv, jag skäms att säga det, men så är det.//Det
måste jag be att få återkomma om.
samordningschef hus 1

Hon återkom inte om detta, och under mina observationer och intervjuer,
som pågick fram till april 1999, var det inte vid något tillfälle någon som
ytterligare nämnde detta dokument eller som uttalade att det faktiskt fanns
riktlinjer eller liknande för äldreomsorgstagarnas matförsörjning. Ett
dokument, sänt till en grupp för vidare åtgärd, verkade därmed inte ens ha
förmågan att väcka frågan, varken hos den grupp som erhöll dokumentet
eller ännu mindre hos dem som berördes av det praktiska måltidsarbetet, då
de inte ens fick kännedom om dokumentets existens. Frånvaron av
kommunikation och interaktion mellan ledning hos nämnd och förvaltning
och den personal som befann sig i ledning av den konkreta omsorgsverksamheten var tydlig. Visserligen informerades dessa enhetschefer
genom ett skriftligt material, men de avsatte inte tid för att ta del av
dokumentets innehåll och därmed inte tid för att vidare arbeta kring frågan.
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Det medförde i sin tur att den omsorgspersonal och de som arbetade i
restaurangverksamheterna, d.v.s. de människor som praktiskt arbetade med
matförsörjningen, inte gavs någon som helst möjlighet att känna till
ledningens intentioner. Norberg et al (1996 s.205) påpekar också att
ledarskapet inom vården tenderar att fokusera på administration, ekonomi
och medicinsk behandling på bekostnad av ett ledarskap som samordnare
och ”producent”.

Vem betraktas eller betraktar sig som ansvarig
I organisationer finns både formella och informella ansvarsfördelningar,
formade genom att olika situationer kontinuerligt definieras i interaktionen
inom och mellan individer. Måltidsverksamheten är en kontextbunden
aktivitet och process och som Blumer påpekar, är det människorna som i
denna process skapar och upprätthåller regler, inte reglerna som skapar och
upprätthåller grupplivet (1969). I socialstyrelsens rapport om näringsproblem i vård och omsorg (Akner et al 2000 s.72ff) behandlas frågan om
matförsörjning till sjuka äldre. Här framlägger författarna ett förslag till en
strukturering och fördelning av ansvar som bör åvila de olika grupperna
inom äldreomsorgsorganisationen. Tydligt framgår att ett ansvarstagande i
frågan måste ske på såväl politisk nivå, i tjänstemannaorganisationen, i
organisationen för matproduktion och i omsorgen, där maten ska
konsumeras.
Denna tydlighet existerade inte inom de två stadsdelar jag studerade. Här
var det snarare uppenbart att ingen av grupperna i studien upplevde sig själv
som ansvarig för området. Däremot så avstod inte de intervjuade helt ifrån
uttalanden i förhållande till ansvar, men utsagorna skiljde sig åt beträffande
vilken nivå de valde att framhålla som speciellt ansvarstyngd i den här
frågan. Politiker och äldreomsorgschefer hänvisade gärna till den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan som en nyckelperson i denna fråga. Däremot
uppfattade inte de två medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, som ingick i
studien, själva matförsörjningen som en del av det egna ansvarsområdet.
Det är inte heller så att jag som mas.. det står inte i någon författning att
medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska utfärda rutiner för nutrition.
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel II

Överhuvudtaget var det uppenbart att sjuksköterskor på olika nivåer i
omsorgsorganisationen, identifierades som ansvariga, eller åtminstone som
avgjort betydelsefulla ifråga om ansvarstagandet i matfrågan, av andra
grupper. Det var uppenbarligen, i och med deras sociala identitet och
yrkesroll som sjuksköterska, en symbol för de äldres ”väl och ve” även i
förhållande till mat. Under mina första besök i respektive hus, vilket var en
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överenskommelse mellan mig och respektive företrädare för husen, hade två
av de fyra företrädarna, inbjudit husens sjuksköterskor till mötet.
Anledningen var sjuksköterskornas medicinska kompetens och den relation
som finns mellan mat och nutrition. Även de medicinsk ansvariga
sjuksköterskorna, som avsade sig ansvar för egen del, förlade ansvaret för de
äldres mathållning till husens sjuksköterskor.
Det är ju mer att sjuksköterskan är den som har det närmaste ansvaret för
patientens nutrition och också att förebygga så att dom inte blir sämre.
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel II

Denna medicinskt ansvariga sjuksköterska tog inte på sig den sociala
identitet som innebar ett ansvar för de äldres kosthåll, trots att
nämndpolitiker och äldreomsorgschefer gav henne den identiteten. I stället
förflyttade hon ansvaret nedåt i hierarkin och gav husens sjuksköterskor den
sociala identiteten. Citatet visar också hur den medicinska diskursen
dominerar synen på vilken mening maten gavs. Husens sjuksköterskor ansåg
i samtliga fall att de själva eller en nära kollega var speciellt intresserade av
nutrition. De var också samstämmiga i att maten för de gamla var oerhört
viktig och grundläggande för deras välmående. Dessutom var de överens om
att måltidsverksamheten inte fungerade särskilt väl, då det fanns brister
angående både maten, måltidssituationen och måltidernas fördelning över
dagen. Trots att de uppfattade situationen som sådan, betraktade de inte
matförsörjningen till de äldre i huset som sitt ansvarområde, utan ansåg att
endast vissa avgränsade områden tillhörde deras yrkesgrupp, som t.ex.
viktkontroll och dokumentation.
Jag väger dom en gång halvåret, om det inte är något speciellt, då väger jag
dom oftare… Och just dom här som ligger i riskzonen om man säger så…
dom som har lågt BMI, att man ser till att dom får det dom ska ha.
sjuksköterska heldygn hus 2

Att väga de boende och räkna ut BMI, för att sedan dokumentera uppgifterna
tillhörde sjuksköterskornas område. Moment som dessa kan hänvisas till mer
prestigefyllda medicinska och administrativa uppgifter, i motsatts till det
nära omsorgsarbetet i måltidssituationen. Sjuksköterskorna hänvisade
därmed ett avgränsat nutritionsområde som något som möjligen, eller
åtminstone till vissa moment, var det egna ansvarsområdet. Däremot avsade
sig även de all form av övergripande ansvar för de äldres kosthåll.
… och sedan kan vi fokusera oss på dom som sjunker i vikt och där går vi in
då… och påpekar att vi är ju inte dom som matar eller ser till att dom får mat,
vi kan bara påtala att det behövs..
sjuksköterska hus 3
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Husens sjuksköterskor avskärmade sig på så vis från den konkreta
mathållningen. Samtidigt påtog de sig specifika moment, baserade på ett
vetenskapligt kunnande, som något som tillhör professionen sjuksköterska.
Detta förhållningssätt, att särskilja på det mer abstrakta, teoretiska
ansvarsområdet gentemot det mer praktiska och vardagliga är ett fenomen
inom vårdarbeten som även Franssén (1997 s.144) funnit i sin studie om
vårdpersonals arbete. Hon påpekar att de sjuksköterskor som ingick i hennes
studie strävade efter en kunskaps- och yrkesutveckling som var relaterad till
den egna kollegiala gruppen. Samtidigt som de avskärmade sig från
samarbete med gruppen av undersköterskor och biträden, genom att markera
den kompetensskillnad som fanns mellan grupperna. Orienteringen mot
medicinska och administrativa uppgifter hos sjuksköterskorna ledde till att
de inte upplevde sig själva som ansvariga för funktioner i den dagliga
mathållningen. Varken funktioner, som riktlinjer för hur matförsörjningen
ordnades, eller kontrollen av vad som verkligen gjordes betraktades som
något som kunde rymmas inom det begränsade nutritionsansvar
sjuksköterskorna själva förlade till sin yrkesroll.
Jag tror att vi har pratat om det lite löst någon gång… att maten inte är bra för
pensionärerna, men det har stannat vid det
sjuksköterska hus 4

Genom att det medicinska perspektivet på mat var ett av många perspektiv,
upplevde inte sjuksköterskorna, i min studie, sig som ansvariga för maten.
Återigen är det uppenbart att det saknades en gemensam definition av
situationen och att den sociala interaktion som sjuksköterskorna hade med
omsorgspersonalen egentligen inte inkluderade matförsörjningen som ett
socialt objekt i relation till deras respektive yrkesroll. Det faktum att andra
yrkesgrupper än den egna mer praktiskt arbetade med maten gav också
upphov till en ovisshet ifråga om vem eller vilken yrkesgrupp som hade
ansvar för de äldres kosthållning.
Och då tycker jag att det är lite oklart där, jag tycker att det är alldeles för
oklart.. Jag tycker att varje, jag har just påtalat det också, jag tycker
kontaktmännen ska veta om måltidsordningen över dygnet…
sjuksköterska hus 3

Såväl sjuksköterskor, som andra grupper, hänvisade också en stor del av
ansvaret till de vårdbiträden som befann sig nära de boende i det dagliga
arbetet. Detta inkluderade servering av en eller flera måltider. Vad dessa
arbetsuppgifter skulle innebära och föra med sig ifråga om att ansvara för
vad de äldre verkligen åt och drack var dock tämligen diffust för
vårdbiträdena. De upplevde många gånger sig som utelämnade att efter eget
tycke och förstånd ta hand om de komplexa och svåra problem, som kunde
uppstå i förhållande kring de gamlas kosthåll.
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.. ja vi har ju problem med den här Bertil (fingerat namn) nu då, som har
kommit från psyk.. som borde vara på psykakut.. Överhuvudtaget att han inte
har några pengar, men vi måste ju ge honom mat.. Så vi ger honom mat nu
och jag har beställt åt honom för en vecka framåt också.. Vi kan ju inte se att
han svälter.. men jag vet inte om man får göra så. Men man måste ju göra
så…
vårdbiträde del-av-dag hus 2

Både under observationstillfällen på enheterna och under intervjuerna av
vårdbiträdena framkom att de ofta ansåg sig hamna i svåra situationer i
förhållande till matens område. Svårigheterna var av olika distinktioner, men
vanligast var att problemen relaterades till restaurangentreprenörens brister.
Men också problem relaterade till det egna omsorgsarbetet var vanligt, då de
upplevde sig utelämnade att efter egen förmåga förmå de gamla som inte
längre ville äta och dricka. De upplevde sig som maktlösa i förhållande till
maten och de kände sig ensamma i de svåra beslut de ofta ställdes inför i sitt
dagliga arbete. Att de var utelämnade till att själva ta beslut och utföra
arbetet som berörde de äldres kosthåll kan förmodligen relateras till det
förringande av området som var påtagligt.
... själva ämnesområdet ligger ju på en ganska så låg nivå i organisationen så
att säga. Det vill säga den sköts ute i verksamheterna och det är där man gör
prioriteringar och så där. Och därför så blir det så att som politiker så är man
inte involverad i så många beslut som gäller just måltidsverksamheten.// Jag
tycker inte att det är en politisk fråga, utan det är.. man ska använda sig av..
målstyrning och sådana saker, och då får man sätta riktlinjer. Men det måste
också ske i samarbete med…. med verksamheten och brukarna naturligtvis,
med gästerna på… på matställena…
politiker stadsdel II

Avsägandet av ansvar innebar att de som hade makt genom sitt politiska och
professionella ledarskap förlade ansvaret för de äldres kosthåll till de
grupper som befann sig längst ner i hierarkin, medan de som ålades ansvaret
i den dagliga praktiken kände sig maktlösa. Ifråga om ansvar fanns en också
en osäkerhet, både angående vad som borde göras och om det borde göras
något.
Det var inte bara en fråga om ansvarsfördelning mellan de olika
grupperna, utan också beträffande vad ansvaret för matförsörjningen bestod
av. Den komplexitet som uppstod i ordnandet av kosthållet för äldre
beroende av omsorg, där såväl olika grupper som organisationer var
inblandade, som det faktum att mat kunde betraktas som allt mellan
födointag till lust och njutning, var påtaglig. Oklarheten var delvis given, då
det faktum att ingen gemensam definition av frågans innehåll fanns, vilket i
sin tur ledde till vidare oklarheter. Jag menar, att om den gemensamma
definitionen av situationen inte innefattade mer än att frågan var viktig, så
fanns ingen förutsättning för en strukturerad ansvarsfördelning i förhållande
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till områdets komplexitet. Istället främjade detta att ansvaret förlades till en
annan grupp, eller kanske ännu hellre till en annan organisation.
Men.. tycker jag, att vi köper ju en tjänst utav, som det är nu då, av denna
restaurangentreprenör. Då är det ju dom som ska komma med dom här.. Så
här ser dom nya råden och rönen ut för nya.. födointag eller näringsämnen
och så vidare.. Utan det är vi som har fått försöka påverka dom att ändra sitt
arbetssätt.
samordningschef hus 1

Vad som skedde i ansvarsfrågan var att den hela tiden flyttades nedåt i
organisationen, ibland till en nivå långt ifrån den egna, andra gånger till den
nivå som befann sig steget under den egna i organisationens hierarki. Den
förhandlingsordning som rådde visade tydligt hur förhandlad social ordning
följde den maktstruktur som fanns i organisationen. Fine (1996 s.175)
belyser också att det inom vissa organisationer förekommer en utbredd
oförståelse om arbetssituation och arbetsvillkor som gäller andra nivåer än
den egna. Av stor betydelse i förhållande till just ansvar var hur
restaurangpersonal och vårdbiträden utelämnades att ordna med
matförsörjningen i det praktiska arbetet, jag studerade under
observationerna, utan stöd från sina chefer. De saknade med andra ord
arbetsledning i förhållande till hur måltiderna skulle ordnas och hur
eventuella problem kunde hanteras. I förhållande till maten var det i högsta
grad informella och outtalade normer som präglade verksamheten.
Är det någon som har det övergripande ansvaret för att det fungerar med
maten? (Min fråga:)
Ja, det ligger ju mera ute på gruppledarna det då att, alltså i själva
specifika huset. För att det är ju dom som bokar in personal i stort sett… eller
så är det jag. Men dom är.. dom ska ju se till att det finns personal över
måltiderna.. så att dom kan få maten.// Det är väl inte uttryckt i skrift får jag
väl säga, utan det är väl mera underförstått att dom ska se till att det finns…
enhetschef del-av-dag hus 2

Av intresse i det här sammanhanget var att de olika grupperna i tämligen stor
omfattning identifierade problem som något orsakat av en annan grupp (eller
profession) än den egna. De vill säga de förlade skulden och problemen till
någon annan och avsade sig på så vis en skyldighet och ansvar att själva
agera i förhållande till problemet. Organisationernas olika nivåer, där vissa
aktiviteter ifråga om matförsörjningen var bunden till en bestämd nivå,
utgjorde därmed möjligheten att förlägga orsaken till problemens uppkomst
på en annan nivå än den de själva tillhörde. Detta var något som också
Nordström (1998) fann i sin studie om hemtjänsten, där organisationens
nivåer var relativt fristående från varandra, vilket skapade motsättningar och
spänningar.
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Hos nämnd och förvaltning, omsorgens chefer och husens sjuksköterskor
fanns det ingen som relaterade förekommande problem eller ansvar direkt
till sitt eget arbetsområde. Genom att strukturen saknade en social identitet i
förhållande till ansvar och makt i relation till de äldres kosthåll, samt att de
som hade, åtminstone en viss, makt förlade ansvaret utanför sitt
maktområde, främjades en utveckling av outtalade normer och ett påtagligt
vanesystem.

Frågans innehåll – en diskursiv tendens
Vad som orsakat att någon eller något väckt frågan och vad de olika
informanterna valde att diskutera varierade kraftigt och påvisade tydligt
områdets komplexitet. Samtidigt fanns det ett repetitivt och likalydande
förhållningssätt i de olika intervjuerna, något jag vill återföra till Winther
Jørgensen & Philips (2000) beskrivning och tolkning av Foucaults
diskursteori. De framhåller att det, trots att det finns oändliga möjligheter att
skapa så kallade utsagor, d.v.s. vad människor uttalar sig om i förhållande
till ett visst fenomen och vilken innebörd dessa utsagor har, så är de inom en
bestämd domän ändå förhållandevis likalydande.
Inom den bestämda domän som måltidsverksamheten för äldre utgjorde,
framkom till vissa delar ett tydligt mönster under intervjuerna, då utsagor
kring näring och nutrition var vanligt förekommande. Maten i perspektiv av
näring och problematiken kring otillräcklig näringstillförsel hos äldre
människor och alla dess orsaker visade sig vara den mest framträdande
mening och innebörd mat gavs. I utsagorna uppstod dels en komplexitet som
visade på att mat och måltider kunde betraktas utifrån många olika
perspektiv, men också tydliga markeringar av att de äldres kosthåll var ett
problemfyllt område. De problem som informanterna identifierade med mat
för äldre personer kunde å ena sidan relateras till individen, d.v.s. till
problem kring aptitlöshet, tuggsvårigheter och överdriven sparsamhet. Å
andra sidan kunde problemen också förknippas med äldreomsorgens
måltidsverksamhet på ett mer allmänt plan, d.v.s. i förhållande till den
sociala organisationen. Problem som då lyftes fram var bl.a. okunnig
restaurangpersonal, komprimerad måltidsordning och otillräcklig tilldelning
i form av ekonomiska resurser från kommunen.
Under analysarbetet uppstod därför till en början ett kaos av ord och
begrepp relaterade till näringsproblematiken, en oordnad bild av vad
människor förknippade med detta. För att erhålla en klarare struktur över vad
de talade om och vad de egentligen framhöll när de uttryckte sina
uppfattningar har jag, av denna disparata bild, gjort en indelning av deras
uttalanden. Jag fann, att informanternas uttalanden i mycket stor utsträckning
kunde hänföras till antingen individen själv eller det kollektiva ordnandet för
individen. En indelning som också belyses i Socialstyrelsens skrift om
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näringsproblem i vård och omsorg (Socialstyrelsen 2000a s.9ff), där två
perspektiv identifieras med avseende på näringsproblematiken: sjukdomsperspektivet som är begränsat till individen och arenaperspektivet som
innefattar de personalgrupper som tar hand om individen.
Av dessa två perspektiv kan det första hänföras till vissa av de utsagor
mina informanter gav. Det vill säga, de identifierade problem som orsakas av
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ett alltför begränsat intag av mat och dryck eller av kosttillägg och
relaterade detta till olika orsaker. Medan det andra perspektivet,
arenaperspektivet, kan hänföras till andra utsagor från informanterna, som
handlade om restaurangpersonalens bristande kunskap angående specialkoster eller vårdbiträdenas allt för hastiga servering av måltiderna.
Men under analysen av informanternas utsagor framkom att
Socialstyrelsens två perspektiv inte var tillräckliga för att beskriva och
identifiera vilken mening informanterna tillskrev de äldres matförsörjning
och vilka orsaker de satte i samband med problemen. Sjukdomsperspektivet,
som utgår från individen, utgår i allt för hög grad från individen som enbart
en biologisk varelse. I analysen visade det sig att näringsproblematiken i
informanternas utsagor också kom att innefatta individens psykosociala/sociokulturella situation, d.v.s. även inkludera det område som
Fieldhouse benämner som ”the non-biological meanings of food” (1996 s.1).
Beträffande arenaperspektivet begränsas inte det på samma sätt till att enbart
utgöras av olika personalgruppers omhändertagande av individers
fysiologiska behov. Emellertid framstår arenaperspektivet också som
otydligt, då ingen form av precisering görs ifråga om innehåll. I stället för att
som i Socialstyrelsens rapport använda två perspektiv avseende näringsproblematiken, d.v.s. sjukdomsperspektiv i relation till individen och arenaperspektivet i relation till personalgruppen som tar hand om individen, ser
jag att utsagorna om äldres mat kan relateras till fyra områden. Det är med
andra ord fyra perspektiv på äldreomsorgens näringsproblematik jag lyfter
fram ifråga om hur problemen betraktades.
individens fysiologiska situation
individens psykosociala/sociokulturella situation
matförsörjningens ordnande i förhållande till individens fysiologiska
behov
matförsörjningens ordnande i förhållande till individens psykosociala/socio-kulturella behov
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Näringspreparat av olika slag kan vara ett viktigt komplement till den vanliga maten om
den, av olika orsaker, inte täcker individens näringsbehov. Inom äldreomsorgen är framförallt
industritillverkade näringsdrycker något som används och som visat ha god effekt.
Berikningsmedel, för allmän berikning alternativt protein eller energiberikning, blandas i mat
och dryck efter individuella behov.
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För att lättare få en överblick av de fyra perspektiven, som framkommit i
min analys, har jag valt att presentera dessa i olika fält (tabell 3-8). Vad som
uttrycktes som problem var mångskiftande, varför en jämförelse kan framstå
som omöjlig. Av vikt är dock att dessa utsagor speglar vad som uppfattades
som problem, samtidigt som diskrepanser mellan vad olika grupper
uppfattade som problem kan spåras. Dessa uttalanden symboliserar i sig
också normer och värderingar, både i förhållande till fenomenet som i
förhållande till den egna professionens ansvar i frågan. Under arbetet med att
konstruera tabellerna var det påtagligt att en del informanter tyckte sig se ett
stort antal områden som kunde utgöra problem, medan andra i ringa
utsträckning relaterade de äldres kosthåll till olika problem. Sammanställningen är därför inte på något vis jämförbar ifråga om antal uttalanden
från de olika grupperna; dessutom kan flera personer ha påpekat samma
problem, utan att det framkommer. Framställningen speglar sålunda vad
informanterna ansåg vara problem, fördelat utifrån deras sociala identiteter.
När informanternas utsagor sammanfördes gruppvis, d.v.s. i förhållande
till deras sociala identitet i detta sammanhang, visade det sig att grupperna
som representerade nämnd- och förvaltning, omsorgens chefer och
sjuksköterskor samt vårdbiträden hade likartade uppfattningar om vad som
utgjorde problem. Däremot fanns hos restaurangpersonalen och hos de äldre
delvis avvikelser från övrigas uppfattning. Restaurangpersonalen
identifierade ganska få problem och både de och de äldre identifierade en del
av problemen som orsakade av dem själva eller den egna gruppen, till
skillnad mot övriga informanter. Undantag ifrån detta var vårdbiträdena, som
också identifierade en del av problemen till den egna gruppens agerande. De
äldre var speciella så till vida att en del av de identifierade problemen
betraktades som något de själva orsakat med sin skröplighet. Individens egen
krångliga mage eller att de själva inte kunde hantera restaurangens
bricksystem betraktades som deras personliga problem, inte som bristande
förmåga i äldreomsorgens struktur av matförsörjning att ordna mat och
måltider i förhållande till deras behov. Däremot påtalades brister i ordnandet
i förhållande till de egna psykosociala/sociokulturella behoven. Mestadels
var det mer specifika saker som omtalades, som segt kött, tjatig matsedel
eller för salt/osaltad mat. Men också andra problem, som att aldrig kunna få
vissa efterlängtade maträtter eller att få hålla tillgodo med ett bråkigt
måltidssällskap, bara för att slippa äta ensam.
För att belysa vad de olika informanterna gruppvis uttryckte som
problem, men också för att visa på problemens omfattning, väljer jag att
redovisa samtliga gruppers utsagor. Uppställningarna visar i viss mån på hur
de olika informanterna språkligt uttryckte problemen, men är oftare en
formulering som jag gjort utifrån ett längre uttalande från informanterna. En
del av problemen kan mycket väl relateras till mer än ett av
problemområdena. Ett exempel på detta är ”för lite grönsaker”, som kan
utgöra ett problem både i förhållande till individens fysiologiska behov och
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till det psykosociala/sociokulturella behovet. I tabell 3-8 återfinns
sammanställningarna av de olika informanternas identifiering av problem i
förhållande till de äldres matförsörjning och hur jag valt att klassificera dessa
till de fyra olika problemområdena.
Tabell 3. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres kosthåll,
uttryckt av nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän
Individens fysiologiska situation
försämrad aptit
olika sjukdomar, bl.a. demens
oförmåga att uttrycka sin vilja
läkemedel
”vill inte längre”

Individens sociokulturella situation
äldres egen sparsamhet
anhörigas sparsamhet
ensamhet
begränsad ekonomi
vad man har svårt att tillåta sig i en ”påtvingad
grupp”, t.ex. att dricka alkohol

Matförsörjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov
bristande munvård
brist hos entreprenören
- kunskap, t.ex. specialkoster
- restaurangens begränsade öppettider
- inte näringsriktigt
- inte hygieniskt riktigt
komprimerad måltidsordning
- få måltider
- bristande tillgång på mellanmål
begränsad tillgång på dietist och
geriatriker

Matförsörjningens ordnande i förhållande till
individens sociokulturella behov
oflexibelt ordnande gällande
- personliga smakpreferenser
- tidpunkt för måltider
brist hos entreprenören
- matens smaklighet och utseende
- matlådornas utseende
- ej målgruppsanpassade maträtter
brister hos vårdbiträdena
- intresse
- kunskap
brister i måltiden
- ingen möjlighet för äldre att delta i
matlagningen
- begränsad tid under måltiden
- torftig måltidssituation
- en teknisk syn på mat
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Tabell 4. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres kosthåll,
uttryckt av omsorgens chefer
Individens fysiologiska situation
tandstatus
sväljsvårigheter
olika sjukdomar
demens kräver mer energi
glömmer att äta
Matförsörjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov
brister hos entreprenören
- felaktigheter gällande specialkost
- lite grönsaker
- för hårt stekt mat
- lagar inte efter recept
- små portioner
- okänt näringsinnehåll
- inte hänsyn till målgruppen
brister hos vårdbiträdena
- avsaknad av kunskap gällande kost
- ger inte den hjälp som behövs, t.ex. att
skära maten
brist i omsorgsorganisationen
- knapp tillgång på läkare
- får omsorgen för sent
- boendeformen passar inte individens
vårdbehov
- komprimerad måltidsordning
- brist på sjuksköterskor
- avsaknad av kostkompetens
- tillhandahåller inte specialutformade glas
och bestick

Individens psykosociala/sociokulturella
situation
ensamhet
begränsad ekonomi
sparsamhet
Matförsörjningens ordnande i förhållande till
individens psykosociala/sociokulturella behov
brist hos entreprenören
- matens utseende, speciellt passerad mat
- vet inte hur husmanskost ska smaka
- ej målgruppsanpassad mat
- matsedel beskriver inte vad det är
- enformig mat
- begränsade valmöjligheter
- lite grönsaker
- för stora portioner
brist hos vårdbiträdena
- avsaknad av flexibilitet och engagemang
- snabb tallriksservering istället för karotter
- undermålig dukning
brister i måltidssituationen
- stressigt
- trångt
- en del av matgästerna störande
brister i omsorgsorganisationen
- personalbrist
- avsaknad av gemensamma lokaler
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Tabell 5. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres
kosthåll, uttryckt av husens sjuksköterskor
Individens fysiologiska situation
upplever inte sina faktiska behov
vill inte längre

Individens sociokulturella situation
ensamhet
ekonomi

Matförsörjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov
komprimerad måltidsordning
boendeformen passar inte individens
vårdbehov
brister hos entreprenören
- inte näringsriktigt
- lite frukt och grönsaker
- saknar kunskap om specialkoster
- små portioner
brister hos vårdbiträdena
- saknar kunskap om äldres speciella
behov
- ger sömntablett vid hunger kväll och natt

Matförsörjningenss ordnande i förhållande till
individens sociokulturella behov
brister hos entreprenören
- begränsade valmöjligheter
- ej målgruppsanpassad mat
- matens smaklighet och utseende
- tråkiga matlådor
- lite frukt och grönsaker
brister hos vårdbiträdena
- inte tillräckligt omsorgsinriktade
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Tabell 6. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres kosthåll,
uttryckt av vårdbiträden
Individens fysiologiska situation
försämrad aptit
olika sjukdomar, bl.a. demens
sväljsvårigheter
läkemedel
tuggsvårigheter
svårt att skära sin mat
”vill inte längre”

Individens sociokulturella situation
ekonomin
ensamhet

Matförsörjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov
fel boendeform i för hållande till
individens vårdbehov
komprimerad måltidsordning
brister hos entreprenören
- kunskap, t.ex. specialkoster
- fryst mat, istället för färsk
- inga grönsaker
- ej anpassad till de äldres behov

Matförsörjningens ordnande i förhållande till
individens sociokulturella behov
brister hos entreprenören
- kall mat
- restaurangen öppen för gäster som enbart
utnyttjar alkoholutskänkningen
- ensidig matsedel
- begränsat urval av maträtter och livsmedel
- ej målgruppsanpassad mat
- matens smaklighet och utseende
brist hos vårdbiträdena
- snabb och rörig servering
brister i måltidssituationen
- mörk och kall matsal
- trångt
- lite personal
- lång väntan i matsalen innan måltiden
- begränsad tid under måltiden
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Tabell 7. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres kosthåll,
uttryckt av restaurangpersonalen
Individens fysiologiska situation
olika sjukdomar, bl.a. demens
sväljsvårigheter
smakförändringar
tuggsvårigheter
tål inte vissa saker, t.ex. starka kryddor och
stekt mat
Matförsöjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov
brister hos entreprenören
- kockens kunskap, främst gällande
specialkost
- svårt att få kockar med kompetens i
specialkost
- svårt att laga mat som är tillräckligt
lättsmält
brist hos vårdbiträdena
- ointresset att försöka få de äldre att äta
- kunskapsbrist gällande specialkost

Individens psykosociala/sociokulturella
situation
ovan att äta bricklunch i restaurangmiljö

Matförsörjningens ordnande i förhållande till
individens psykosociala/sociokulturella behov
brister hos entreprenören
- restaurangmaten smakar inte som maten
hemma
- svårt att laga husmanskost
som entreprenör får man inte veta vad gäster
som får maten distribuerad tycker
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Tabell 8. Identifiering av problemområden i förhållande till de äldres kosthåll,
uttryckt av de äldre
Individens fysiologiska situation
kinkig på mat när man är sjuk
kan inte servera mig själv, så jag vill inte
gå till restaurangen
tuggsvårigheter
aptitlöshet
vad magen inte tål

Individens psykosociala/sociokulturella
situation
äter lunch tidigare än hon önskar, bara för att
få sällskap
”jag är bortskämd”
sällskap är viktigt
orkar inte sköta inköp själv
dyrt

Matförsörjningens ordnande i förhållande
till individens fysiologiska behov

Matförsörjningens ordnande i förhållande till
individens psykosociala/sociokulturella behov
brister hos entreprenören
- för salt och halvkokt
- segt kött
- osaltat
- matens smak
- invecklad och konstig mat
- saknar kryddor, grönsaker och vissa maträtter
- tycker inte om alla maträtter
- blir inte som när man lagar själv
- stänger för tidigt
- enformig matsedel
brister hos vårdbiträdena
- serverar inte det man önskar ifråga om bröd,
pålägg och dryck
- kör ut en i matsalen långt innan serveringen
börjar
brister i omsorgsorganisationen
- måste äta på bestämda tider
- när man väljer mat måste man göra det för en
månad i taget
brister i måltidssituationen
- besvärligt att äta i restaurangen
- bråkigt sällskap

Utifrån innehållet i dessa tabeller, som är både omfattande och i viss mån
likalydande, är det enligt min uppfattning påtagligt att informanterna anser
att det existerar problem i förhållande till de äldres matförsörjning. På så vis
finns en diskursiv tendens till att identifiera frågor kring mat och måltider
inom äldreomsorgen som ett problemområde. Även om det fanns ett likartat
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mönster i vad de olika grupperna identifierade som problem vill jag lyfta
fram några specifika avvikelser från detta mönster för vidare analys.
Till att börja med är det hur utsagorna skiljer sig åt mellan grupperna
ifråga om att vara generella uttalanden eller mer specifika. Beroende på var i
organisationen informanterna befann sig, påtalades och framfördes olika
problem i relation till äldreomsorgens kosthåll. Informanter på nämnd- och
förvaltningsnivå hade en mer distanserad och generell uppfattning, medan
vårdbiträden, liksom restaurangpersonal, hade en konkret och mer specifik
uppfattning i sin definition av vad som orsakade problem. Omsorgens chefer
och sjuksköterskor identifierade i stor utsträckning såväl generella som
specifika problem. Gruppen som representerade de äldre var de mest
specifika och deras identifiering av problem kan betraktas som personliga
detaljer i förhållande till hur de upplevde maten. Ett exempel på hur de olika
grupperna utgick ifrån sina respektive perspektiv på olika problem är att
restaurangpersonalen lyfte fram svårigheterna med att tillaga en lättsmält
mat. De äldre påtalade sin smakmässiga upplevelse när de framförde att
maten var salt och halvkokt. Medan informanterna på nämnd och förvaltning
mer generellt ansåg att måltidsordningen var för komprimerad eller att
restaurangentreprenören saknade kunskaper om specialkoster.
Till stor del relaterades problemen, i alla grupper, till restaurangentreprenören och den mat som den organisationen producerade. Även den
gruppen identifierade en del av problemen som tillhörande den egna
organisationen, och enligt två av restaurangcheferna kunde problem
angående specialkoster hänföras till den egna kockens kunskapsbrister eller
till svårigheten att finna kompetent personal. Det var uppenbart att
restaurangpersonalen inte definierade situationen som ett näringsproblem i
samma omfattning som informanterna i omsorgsorganisationen, varken
generellt eller mer speciellt i förhållande till vissa individer eller uppkomna
problem. Även om denna grupp av informanter i förhållandevis liten
omfattning identifierade områden i förhållande till en näringsproblematik, så
påtalade de mer konkreta svårigheter förknippade med att laga mat till den
målgrupp som hade sitt boende inom äldreomsorgen, d.v.s. mat som skulle
passa de gamla.
Restaurangpersonalen å sin sida överförde i viss mån en del av problemen
till vårdbiträdenas bristande intresse och förmåga, en identifiering av
problem som också fanns hos övriga informanter. Att det existerade brister i
måltidssituationerna och att en del av dessa brister kunde relateras till
vårdbiträdenas arbete under måltiderna var återkommande hos alla grupper,
även i viss mån hos vårdbiträdena själva. På så vis kom vårdbiträdena,
tillsammans med restaurangpersonalen och de äldre, att utgöra grupper som
förlade en del av skulden på sig själva. I den diskursiva tendensen fanns
därmed en konstruktion av att problemen som hörde till den dagliga
praktiken och de sociala identiteter som befann sig där. Övriga grupper
identifierade inte problemområden i relation till den egna sociala
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identitetens, utan problemen tillhörde den dagliga praktiken eller mer diffusa
yttre villkor. De lade med andra ord inte skulden på sig själva.
Alla problem som fördes på tal under intervjuerna kunde dock inte
klassificeras som det ena eller andra, dels med anledning av att de inte kan
avgränsas på detta vis, men också för att det fanns problem av mer
övergripande karaktär. Problem som påtalades av detta slag var exempelvis
kvarboendeprincipen eller den platsbrist som existerade inom äldreomsorgen. Att olika boendeformer begränsade vad som var möjligt ifråga
om mat och måltider påtalades också, och att detta kunde orsaka att
omsorgens boendeform inte passade individens vård- och omsorgsbehov.
Men också bristen på kostkompetens inom förvaltningen och ett
revirtänkande mellan kommun och landsting angavs som problem i
förhållande till äldreomsorgens förmåga att ge en god vård och omsorg
utifrån individuella näringsbehov. Ekonomiska problem i förhållande till
omsorgens förmåga att tillgodose individers näringsbehov framfördes av
omsorgens ledning och annan omsorgspersonal. Omsorgens chefer, med
resultatansvar för ett eget område inom omsorgen, ansåg att den begränsade
ekonomin var ett övergripande problem som ständigt dominerade deras
arbete.
Vi har inte fått någon vidare ekonomiutbildning och sen ekonomi kontra
omsorgens omfattning… Det blir ju ofta en,.. ett motsatsförhållande, det kan
bli problem i alla fall.
enhetschef del-av-dagen hus 1

Den begränsade ekonomin medförde att de ständigt var tvungna att göra
prioriteringar och att de ställdes inför problem i detta arbete. Problemet att
ställas mellan olika konkurrerande perspektiv och inte veta vilket som är
avgörande och tyngst har Selander (2001 s.131ff) framhållit som ett problem
för personal med ledande befattning inom vården. Selander definierar de
etablerade diskurserna inom sjukhemmen som den medicinska och den
omvårdande, där den senare är underordnad den förra. Vidare att de
förändringar som skett inom verksamheter som sjukhem under det senaste
decenniet har inneburit att den ekonomiska diskursen kommit att existera
jämsides med den medicinska och den omvårdande. Detta har skett genom
delegering av det ekonomiska ansvaret till de professioner som utövar
medicin och omvårdnad. Selander fann att ansvariga yrkesgrupper på
sjukhemmet upplevde det som svårt att balansera det ekonomiska ansvaret
mot vårdansvaret. Svårigheterna var framförallt kopplade till omvårdnadens
innehåll, som är svårt att beskriva och beräkna. Därför gavs den ekonomiska
diskursen mer utrymme gällande det arbete som betraktades som viktigt. I
relation till de äldres kosthåll vill jag påstå att ingen av de diskurser, som
Selanders diskuterar, i praktiken gavs ett större utrymme än den andra.
Däremot existerade dessa diskurser, om än i olika utsträckning hos de olika
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grupperna. För att närmare studera hur informanterna uttryckte sig under
intervjuerna och om deras ordval kan relateras till deras sociala identitet
kommer jag att göra en begränsad kvantitativ analys av intervjuerna.

Enskilda ord och grupptillhörighet
Genom att använda ord, uttryck och begrepp för måltidsverksamhetens
skilda aspekter använde informanterna språket som symbol för att beskriva
frågans innehåll under intervjuerna. De kom därmed att språkligt ge uttryck
för vilken mening de tillskrivit verksamheten och hur de definierat
situationen, genom sina val av de ord de använde. Med Luptons (1996
s.12ff) förenklade och specifika definition av vad diskurs är, d.v.s. ”ett
system som inbegriper ett visst språkmönster och en viss praktik kring ett
fenomen”, anser jag att diskursiva tendenser kan spåras utifrån vad
informanter använde ifråga om ord.
Enskilda områdesspecifika ord blir i det här sammanhanget viktiga,
genom att valet av ord och frekvensen av ordets användning till viss del kan
påvisa vilken mening enskilda informanterna lagt vid frågan. På samma sätt
kan den mening de tillskriver äldrematen som fenomen spåras via de ord de
inte nyttjade. Genom att kartlägga varje informants användning av vissa ord,
som kan ses som språkliga symboler, framkommer också hur ord kan
användas frekvent av en grupp, men knappt alls av en annan. Att studera
språkliga symboler kan på ett enkelt vis belysa var samstämmighet i
användandet finns och var det inte gör det. På detta sätt kan tendenser till
diskurser, d.v.s. utsagor i förhållande till äldreomsorgens mathållning,
frambringas på en förenklad kvantitativ väg.
Med utgångspunkten att äldreomsorg och kosthållning varit
uppmärksammat och diskuterat, inte minst massmedialt, beträffande
nutritionsfrågor, var ord som speglade detta av betydelse. Nutrition och
näring identifierades av mig som symboler för att den enskilda informanten
hade kännedom om att problematiken funnits på arenan och varit
omdiskuterat, inte minst massmedialt. Genom att räkna hur många gånger
ord, som innehöll näring eller nutrition förekom i en intervju, framkom en
tydlig diskrepans mellan nämnd, förvaltning och omsorg kontra restaurang
och de äldre (tabell 9). Endast en av de äldre informanterna nämner ordet
näring och då i sammanhanget näringsdrycker.
Då får jag näringsdryck.. det brukar jag dricka på kvällen…// tetrapack ja..
just det, en sån där liten förpackning.. Och det finns och välja på, men dom
har inte alltid alla sorter, man får ta det dom har…
Är det någon sort du tycker bäst om? (Min fråga)
Jag tycker om hallonsmak och chokladsmak, men det har dom aldrig.
äldre heldygnsomsorg hus 2
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Citatet representerar så mycket mer än näring, här framkommer också att
smak är viktigt och att man som gammal håller till godo med det som
erbjuds. För den äldre kvinnan var det positivt för hälsan att få i sig lite extra
energi och näring med hjälp av ett supplement, med andra ord att hon fick
substans. Hennes uttalande i förhållande till näringsdrycken visar dock att
substansen inte var nog, hon önskade att smaken skulle tilltala henne, d.v.s.
att drycken förutom att vara substans också skulle symbolisera en
smakmässig njutning. I vilken utsträckning övriga informanter lät ord som
näring och nutrition ingå i sitt språk kommer jag att belysa som diskursiva
tendensen, även här i form av en tabellarisk uppställning, (tabell 9). I denna
har jag valt att skugga de informanter som under intervjun nämnt orden fler
än fyra gånger, då jag vill belysa vad jag betecknar som ett frekvent
användande. De två personer som i tabellen är markerade som ”utgår” gör
detta i och med att den bandade intervjun i det ena fallet inte är komplett och
i det andra är så pass otydlig att många ord inte finns utskrivna.
Tabell 9. Sammanlagd frekvens av informanternas användning av orden näring och
nutrition under intervjuerna, skuggade partier är frekvenser >4
Stadsdel II
Nämndpolitiker
socialdemokrat (6)
moderat (7)

Hus 1
Övergripande chef (6)
Sjuksköterska 10

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(11)

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (3)
Vårdbiträde (0)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg
Enhetschef (1)
Vårdbiträde (9)
Äldre (0)

Hus 2

Del av dagen
omsorg
Övergripande chef (16) Enhetschef (8)
Sjuksköterska (16)
Vårdbiträde (3)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg
Enhetschef (4)
Vårdbiträde (0)
Äldre (1)
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Restaurangen med
kök
Enhetschef (2)
Kock 0
Äldre 0
Restaurangen med
kök
Enhetschef (2)
Kock (0)
Äldre (0)

Forts. tabell 9.
Stadsdel III
Nämndpolitiker
socialdemokrat (7)
moderat (0)

Hus 3
Sjuksköterska (4)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (22)
Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(8)

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (utgår)
Vårdbiträde (2)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg
Enhetschef (5)
Vårdbiträde (0)
Äldre (utgår)

Restaurangen med
kök
Enhetschef (3)
Kock (1)
Äldre (0)

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(0)
Hus 4
Övergripande chef (5)
Sjuksköterska (5)

Del av dagen
omsorg

Restaurangen med
kök
Enhetschef (0)
Kock (0)
Äldre (0)

Vårdbiträde (3)
Äldre (0)

Begreppen nutrition och näring tillhör den medicinska diskursen, eller den
medicinska professionens diskurs. Denna medicinska kultur prioriterar, som
Johannisson skriver, en biologisk och naturvetenskaplig tolkning av
kroppens delar, och hon anser också att den vetenskapliga medicinen varit
segerrik i förhållande till andra synsätt (Johannisson 1997 s.199). I den
vetenskapliga medicinen ryms knappast mer än en fysiologisk mening med
mat, d.v.s. näring för kroppen. Den vetenskapliga medicinens starka fäste
blev synligt i denna studie genom att näring och nutrition också inlemmats
som användbara ord i språkbruket hos människor utanför de medicinska
professionerna. Nämndpolitiker och äldreomsorgschefer var på det hela taget
frekventa användare av uttrycken, även om innebörden med vilken de
används i viss mån skiftade. Den mening majoriteten lade i ordet var dock
den av socialstyrelsen förmedlade problematiken som otillräcklighet ifråga
om mat och näring för äldre. Ordens innebörd var emellertid stundom
tämligen diffust hos användaren och det framstod tydligt att de mer
betraktade orden som viktiga att bruka språkmässigt, än att de kände till
existerande problem inom området. Jag menar att de använde orden utan
reflektion över vad orden egentligen avsåg.
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ja vad heter det här nu då.. när man.. närings…. det har ett visst ord…
Nutrition (min kommentar)
Just det.. Jag vet att vi har haft uppe det, i det här, i nämnden någon gång
för länge sedan… Jag undrar om man inte hade någon utbildning för
personalen i och med det då…// Jag undrar om vi inte tog ett sådant beslut..
att man hade.. att man gick någon, någon kurs eller något sånt där i det..
politiker stadsdel II

Majoriteten av dem som uttalade utsagor med orden näring och nutrition
som symboler för hur maten ska vara till de äldre gjorde detta utan definition
och mening till utsagan. Med andra ord deras utsagor var ytliga ifråga om
problemets komplexitet, både beträffande orsak och verkan. Därmed uppstår
tolkningen att utsagorna kring näring och nutrition visserligen tillhör den
medicinska diskursen ifråga om ordval, men i detta fall inte ifråga om
innehåll. Enligt min uppfattning tillhörde nämndpolitikers och
äldreomsorgschefers utsagor snarare vad som är politiskt korrekt att säga, då
näring och nutrition knappast kom att innefatta någonting av den medicinska
diskursens kunskap, utan mer var ett resultat av vad som måste sägas. Den
ursprungliga medicinska diskursens innebörd blev, i och med detta, snarare
anammad som en politisk diskurs utan egentlig mening. På så vis framstod
att dessa informanter tillhörde en social domän som påverkats av den
medicinska diskursen, genom att det fanns ett gemensamt mönster i deras
utsagor. I och med uppmärksamheten kring undernäring inom
äldreomsorgen hade en regel skapats som angav att detta var av betydelse.
Den person som befann sig på en sådan position att den blev intervjuad om
detta, kunde knappast undvika att nämna begreppen näring och nutrition.
Utsagorna som innehåller dessa begrepp var därmed inte bara accepterade
som Winther Jørgensen & Philip (2000 s.19) anser att utsagor måste vara för
att framstå som meningsfulla, utan snarare obligatoriska. Jag menar att
individerna som tillhörde grupperingen inom den övre hierarkiska nivån
uppvisade diskursiva tendenser som kunde relateras till de diskurser som
cirkulerade i samhället, d.v.s. vad massmedia uppmärksammat efter
rapporter från bl.a. Socialstyrelsen (Saletti et al. 1997, Saletti & Cederholm
1999).
Utanför den här diskursen befann sig generellt främst de äldre och den
personal som var knuten till restaurangverksamheten. Hos dessa grupper
existerade i ringa utsträckning utsagor kring näringsaspekter på mat.
Frånvaron av detta kan tolkas på flera vis, och både vara ett uttryck för
omedvetenhet om aktuella samhällsfrågor eller att dessa grupper definierat
situationen på ett annat vis. I relation till Blumers andra premiss (1969 s.2),
att den mening människor lägger i ”något” kan härledas till den sociala
interaktion som sker mellan individen och dennes medmänniskor, framstår
de äldre och restaurangpersonalen som grupper utanför den sociala domän
de andra delade.
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Om strukturen kring matförsörjningen betraktas som ett fält av interaktion,
så visar dessa diskursiva tendenser, vad gäller nutrition och den medicinska
diskursen, att informanterna som representerade dem som producerade
maten och de som konsumerade maten, i begränsad utsträckning ingick i
fältet. Av vikt är dock att orden förekom, om än i begränsad omfattning, hos
restaurangcheferna i hus 1-3. Detta tolkar jag som att det existerade en viss
interaktion mellan grupperna, där avsikten var att skapa en gemensam
ordning och att detta i viss utsträckning hade skett mellan omsorgs- och
restaurangorganisationens ledning i dessa hus. Restaurangerna här tillhörde
också en omfattande organisation, som i allt större utsträckning (förmodligen
påverkad av frågans uppmärksamhet) beaktade näringsmässiga förhållanden
kring äldre och mat. Denna interaktion med omsorgsorganisationen och
interaktion i form av styrning från en egen övergripande organisation
saknades dock helt angående restaurangen i hus 4. Genom att denna
restaurangentreprenör var ett litet familjeföretag, utan övergripande
organisation utanför den praktiska verksamheten, var denna
restaurangpersonal var helt utesluten från fält av social interaktion av de slag
de andra tog en viss del av.
Förklaringen till varför människor använder sig av vissa uttryck kan
relateras till människors olika sociala identiteter. Genom att varje individ har
en uppsättning sociala identiteter och att denne också i förhållande till dessa
har sociala interaktioner med olika grupperingar och intresseområden,
uppstod skillnader i definitionen av situationen även inom en avgränsad
grupp. Den moderata nämndpolitikern i en av stadsdelarna var exempelvis i
sin yrkesroll inom den medicinska professionen en person, som hänvisade
sin förståelse i frågan till den medicinska diskursen. Hennes partikollega i
den andra stadsdelen var å andra sidan speciell i sin grupptillhörighet,
såtillvida att orden näring eller nutrition överhuvudtaget aldrig nämndes
under intervjun. Istället använde hon flitigt uttryck kring val och
valmöjligheter. Dessa ord, som kan sägas symbolisera individens fria val och
en subjektsyn, uppvisade inte någon tydlig grupptillhörighet i fråga om
frekvent användande, utan förekom mer eller mindre hos olika individer.
Uttalanden kring val, välja och valmöjligheter framkom därmed inte som en
diskursiv tendens ifråga om tillhörighetsmarkering eller som en politiskt
korrekt diskurs, utan som en spridd diskursiv tendens. Just dessa ord och
denna valfrihetsideologi är något som Nygren et al (1997) beskriver som den
dominerande politiska retoriken i både Sverige och andra länder i Europa
under 1900-talets två sista decennier. Trots denna påtagliga retorik från
rikspolitiskt håll återfanns inte någon tydlig och dominerande diskursiv
tendens i fråga om ord kring val och valmöjlighet. Ändå uppfattandes just
mat och måltider inom omsorgen som ett område där individuella lösningar
borde vara möjliga.
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Finns det då något område där man borde kunna åstadkomma valfrihet så
tycker jag att det är när det gäller maten.
politiker stadsdel I

En tydlig diskursiv tendens utgjorde däremot ord som innehöll kvalitet (se
tabell 10). Under intervjuerna framkom dels att ordet kvalitet, sammansatt
med ord som -säkring, -kriterier och -uppföljning var frekvent, men också att
orden tillhörde specifika grupper.
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Tabell 10. Sammanlagd frekvens av informanternas användning av ord som innehöll
ordet kvalitet, under intervjuerna. Skuggade partier är frekvenser >4
Stadsdel I
Nämndpolitiker
socialdemokrat (8)
moderat (14)

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(9)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (3)

Hus 1

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (3)
Vårdbiträde (0)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg

Del av dagen
omsorg
Övergripande chef (11) Enhetschef (2)
Sjuksköterska (2)
Vårdbiträde (0)
Äldre 0

Heldygnsomsorg

Övergripande chef (6)
Sjuksköterska (0)

Enhetschef (0)
Vårdbiträde (0)
Äldre (0)

Hus 2

Enhetschef (2)
Vårdbiträde (0)
Äldre (0)

Stadsdel II
Nämndpolitiker
socialdemokrat (10)
moderat (9)

Restaurangen med
kök
Enhetschef (11)
Kock (2)
Äldre (0)
Restaurangen med
kök
Enhetschef (1)
Kock (5)
Äldre (0)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (9)
Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(12)

Hus 3
Sjuksköterska (8)

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (utgår)
Vårdbiträde (1)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg
Enhetschef (8)
Vårdbiträde (2)
Äldre (utgår)

Restaurangen med
kök
Enhetschef (6)
Kock (4)
Äldre (0)

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(17)
Hus 4
Övergripande chef (3)
Sjuksköterska (0)

Del av dagen
omsorg

Restaurangen med
kök
Enhetschef (0)
Kock (0)
Äldre (0)

Vårdbiträde (0)
Äldre (0)
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Ord kring kvalitet användes främst av personer med övergripande ledningsfunktioner. Samtliga i den politiska ledningen liksom förvaltningstjänstemännen, med undantag för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i
stadsdel I, var mycket frekventa användare av ord kring kvalitet. Av vikt i
det här sammanhanget var att orden i det flesta fall inte hade inlemmats i
enhetschefernas diskurs. Undantagen gällde dem som genom sin position i
större omfattning hade kontakt med nämnd- och förvaltningsarbetet. Genom
att studera vilka som använder uttryck som innefattar kvalitet anser jag att
mönster av diskurstillhörighet kan utkristalliseras. Vilket i sin tur kan utgöra
ett tecken på var interaktion och kommunikation finns och var den saknas.
Ett övergripande politiskt beslut om ökat kvalitetsarbete (Regeringens
proposition 1997/98:113) i kommunerna har transformerats och formats som
en gemensam mening – en diskurs, här uttryckt i ordet kvalitet i olika
sammanhang. Transformeringen av denna diskurs har dock inte nått hela
organisationen utan har, i likhet med nutrition, inte inbegripit den personal
som befann sig ytterst i organisationen.
De diskursiva tendenserna, som syns i användningen av uttryck kring
nutrition och kvalitet, var med andra ord tämligen lika ifråga om vilka
grupper som befann sig inom diskursen, d.v.s. de på högre nivå i
hierarkierna som hade en ledande funktion. Undantag från detta var att två
av restaurangernas chefer frekvent använde ord som inbegrep kvalitet. Den
diskursiva tendensen syns därmed vara att ord som kvalitet var använt av
informanter inom olika ledningsfunktioner, vilka ska styra det praktiska
arbetet. De som utförde det praktiska arbetet nyttjade dock i ringa
omfattning dessa ord som språkliga symboler i förhållande till fenomenet
måltidsverksamhet. Denna motsägelse mellan vad offentliga talesmän säger
och vad som sedan verkligen sker i verksamheterna analyserade även
Goffman i relation till institutioner (1983 (1961). Enligt honom kan
institutioner fungera som förvaringsutrymmen, men officiellt framställas
som organisationer som medvetet arbetar mot officiella målsättningar. Men
Goffman framhåller också att målsättningarna visst används ute i
verksamheterna, men att mycket godtyckliga tolkningar kan uppstå och
användas på ett i det närmaste tyranniskt vis.
Begreppet kvalitetssäkring och arbetet kring detta var i upphovet inriktad
mot att kvalitetssäkra produkter (Sandholm 1999 s19ff). Ursprunget kan
därmed sägas vara en marknadens diskurs, där producenten genom att
uttrycka en form av kvalitetsgaranti övertygar kunden om att köpa varan. I
transformeringen till andra områden har sålunda ord som kvalitet och
kvalitetssäkring inlemmats i dessa verksamheters diskurser. Marknadens
diskurs har blivit en allmän, generell politisk diskurs som kommit att gälla
även för arenor inom offentlig sektor (Hugemark 1994, Wærness 1996,
Szebehely 2000). Motsvarande har den ursprungliga medicinska diskursen
som innefattar begreppet nutrition också transformerats till att gälla
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matförsörjningen inom äldreomsorgen i allmänhet och speciellt inom den
politiska sfären. Med andra ord, begrepp hämtade från marknadens
ekonomiska modeller respektive den medicinska vetenskapliga sfären, hade
anammats av den offentliga politiska makten och utgjorde självklara
diskurser. Enligt min uppfattning utövar dessa diskurser en slags makt över
hur de människor som befinner sig inom denna sociala domän tänker och
uttrycker sig. Nutrition och kvalitet har blivit honnörsord, men många
gånger utan egentlig mening och förankring till hur det fungerar i den
praktiska verksamheten. Helt klart framstod att orden existerade inom denna
sociala domän utan en gemensamt formad mening, trots att den övergripande
beställarfunktion, som denna grupp hade, inkluderade hur matförsörjningen
skall ordnas till dem som har äldreomsorg inom stadsdelen.
Kosthållet för äldreomsorgens gamla utgjorde inte på något vis en
bestämd avgränsad diskurs, utan snarare en pluralistisk modell, där flera
diskurser fanns samtidigt, ofta som konkurrerande diskurser. De svårigheter
som Selander (2001) för fram i förhållande till att balansera olika typer av
ansvar mot varandra, liknar den ambivalens jag har funnit hos mina
informanter. Ambivalens och svårigheter att balansera ett synsätt mot ett
annat eller att anamma en diskurs mer än en annan, ser jag som
återkommande hos många av informanterna. Dock uppvisade den
medicinska diskursen en tydlig dominans, vilket också kommer att framträda
i nästa kapitel. I den diskurs som byggts upp kring äldreomsorg och
matfrågor, d.v.s. i de uttalanden och uppfattningar som formulerades här,
uppstår en mycket komplex och mångfacetterad bild, svår att avgränsa och
beskriva. Av vikt är dock att det i de olika utsagorna framkom två sfärer
kring mat och måltider, en som representerar den professionella offentliga
mathållningen och en för den privata sfären. Den professionella diskursen
existerade i form av marknad och medicin, medan den privata sfären ifråga
om mat och måltid uttrycktes i två olika former, antingen som ett ideal inom
omsorgsverksamheten eller som ett betydelsefullt fenomen i det egna
hemmet.
Min tolkning av detta är att mat, som fenomen, visserligen är en del av
det offentliga åtagandet inom äldreomsorgen och att ordnandet av den
offentliga utspisningen alltid varit förknippat med utsagor kring ekonomi
och näring, också har en meningsbärande funktion i varje människas liv.
Enstaka ord som kan förknippas med matens meningsbärande funktioner är
mindre precisa, men också mycket fler till antalet. I ett försök att finna
mönster i hur informanterna uttrycker sig i förhållande matens
psykosociala/sociokulturella sida har jag sökt efter ord som; trevligt, mysigt,
smak och gott, utan att egentligen finna några mönster likt dem jag fann i
förhållande till näring och kvalitet. I tabell elva redovisas i vilken
utsträckning sammanlagt fyra sökord som kan sägas tillhöra matens
meningsbärande funktioner användes av informanterna.
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Table 1 Tabell 11. Sammanlagd frekvens av informanternas användning av orden
trevligt, mysigt, ombonat och miljö, under intervjuerna. Skuggade partier är
frekvenser >4
Stadsdel I
Nämndpolitiker
socialdemokrat (1)
moderat 0

Hus 1
Övergripande chef (1)
Sjuksköterska (2)

Hus 2
Övergripande chef (0)
Sjuksköterska (0)

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(2)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (0)

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (5)
Vårdbiträde (1)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (0)
Vårdbiträde (1)
Äldre (0)

Heldygnsomsorg

Enhetschef (1)
Vårdbiträde (1)
Äldre (0)

Enhetschef
Vårdbiträde (0)
Äldre (0)

Stadsdel II
Nämndpolitiker
socialdemokrat (2)
moderat (1)

Restaurangen med
kök
Enhetschef (1)
Kock (0)
Äldre (7)
Restaurangen med
kök
Enhetschef (0)
Kock (0)
Äldre (0)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (1)
Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(5)

Hus 3
Sjuksköterska (5)

Del av dagen
omsorg
Enhetschef (utgår)
Vårdbiträde (2)
Äldre (1)

Heldygnsomsorg
Enhetschef (12)
Vårdbiträde (10)
Äldre (utgår)

Restaurangen med
kök
Enhetschef (1)
Kock (0)
Äldre (1)

Äldreomsorgschef
eller motsvarande
(2)
Hus 4
Övergripande chef (2)
Sjuksköterska (0)

Del av dagen
omsorg

Restaurangen med
kök
Enhetschef 1
Kock 0
Äldre 1

Vårdbiträde (4)
Äldre (0)
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Intressant i förhållande till dessa språkliga symboler är att en av de äldre
hörde till de frekventa användarna. Han var restauranggäst och den av mina
äldre informanter som var minst beroende av omsorgen, d.v.s. han bodde i
servicehuset men kunde ordna mat och måltider utanför den ram som
servicehuset utgjorde. Eftersom han är en enskild person, kan egentligen
inga som helt antaganden göras, men det faktum att han frekvent använder
ord i förhållande till mat som resterade av de äldre inte brukar, vill jag ändå
påstå vara en tydlig språklig symbol för vilka associationer som kan finnas
kring mat. Ett annat sådant enstaka tecken på ett frekvent användande av
språkliga symboler för matens meningsbärande funktioner framkommer hos
enhetschefen och ett vårdbiträde som arbetade inom heldygnsomsorgen i hus
3. Även i detta fall är det omöjligt att tolka resultatet utifrån detta enstaka
fall, men ändå av betydelse att påpeka att denna enhet var den som jag
beskrev som hemlik i sin inredning i kapitel 6 och att enheten nominerats till
bästa sjukhem i Stockholms stad.
Det finns en uppenbar skiljelinje mellan det sociala objekt som är
offentlig måltidsverksamhet och det sociala objekt som mat och måltider
utgör för den enskilde individen och båda dessa områden kan uttryckas med
hjälp av språkliga symboler. Winther Jørgensen & Philip (2000 s.9)
framhåller att diskursanalys kan göras i relation till vardagens sociala
interaktion eller i förhållande till de mer abstrakta diskurser som är i omlopp
i samhället. I förhållande till fenomenet mat anser jag att diskurser
tillhörande både människors vardag och mer övergripande samhälliga
diskurser framstod och att detta är viktigt i sig, d.v.s. mat inom offentlig
sektor inte kan isoleras till antingen det ena eller andra. Det olikartade
uppkom såväl i vad som faktiskt sades inom de olika grupperna, men var
kanske ännu mer heteroget mellan de olika grupperna. Det fanns en brist på
samstämmighet och gemensamt formad mening, men också ett förringande
av en viktig del av omsorgen, då maten identifierades som ett problem i den
dagliga praktiska verksamheten.
Avsaknaden av en gemensamt formad mening gjorde i sin tur diskurserna
fruktlösa, då utsagor som bara innefattar ord utan konkret förankring,
knappast har någon mening mer än i en korrekthet ifråga om utsagors
innehåll. Den sociala interaktion som ägde rum inom matförsörjningens
struktur, var också begränsad ifråga om vilka som interagerade och vilka
grupper som helt befann sig utanför fältet av interaktion. Som jag visat i
detta kapitel, angående hur frågan kan väckas till diskussion, men ändå inte
bli till en formell fråga, och om hur samsyn kan skapas i vissa fall, utgör de
äldres kosthåll inte ett socialt objekt i förhållande till samtliga informanters
arbeten och uppdrag. Istället var det påtagligt att ansvaret för
matförsörjningen enbart förlades till det dagliga arbete som skedde i
samband med tillagning och servering av mat. Restaurangpersonal och
vårdbiträden var på så vis utelämnade att ordna med verksamheten och det
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framkom i analysen av de diskursiva tendenserna att de inte uttryckte denna
verksamhet på ett sätt som motsvarade övriga informanters språk.
De språkliga symbolerna för hur äldres kosthåll skulle utformas inom
äldreomsorgens ram hade egentligen inget fäste i praktiken, d.v.s. de som
arbetade praktiskt med måltiderna eller som konsumerade dessa hade i
realiteten inte anammat de diskursiva tendenser som fanns kring näring och
kvalitet. Den stora skillnaden mellan vad de olika informanterna uttalat
betraktar som önskvärt mot vad som verkligen sker, kommer jag att vidare
analysera i nästa kapitel.
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9. Idealnormer och beteendenormer

I detta kapitel kommer jag att fokusera mot de ideal som fanns i
sammanhanget, d.v.s. informanternas uttalade önskningar om hur de äldres
kosthåll borde utformas, samt vad offentliga dokument anger om kosten för
äldre inom omsorgsboende. Dessa ideal kommer jag att relatera till vad som
skedde ute i de verksamheter jag studerade. Jag kommer med andra ord dels
att ”ställa” idealnormer och beteendenormer mot varandra och jag kommer
dels att fokusera mot vad människorna i studien uttryckte som ideal i
förhållande till mat och måltider, både i relation till äldreomsorgens
verksamhet och i relation till sin egen person.

Hur det ska vara och hur det är
I de tre föregående kapitlen som behandlat studiens resultat har jag
analyserat både vad människor uttalade sig om i förhållande till de äldres
kosthåll, men också hur de i praktiken agerade. Under arbetet med
insamlingen av det empiriska materialet framstod en skarp diskrepans mellan
innehållet i människornas uttalande och deras beteende i praktiken. Under
analysarbetet av intervjuerna förstärktes denna bild, då informanterna talade
om hur maten och måltidssituationen borde ordnas för de äldre, samtidigt
som de ofta berättade om hur det verkligen var, trots att de ansåg att det inte
borde vara så. Informanterna gav helt enkelt en bild av ”hur det ska vara”
och en av ”hur det är”, något som kan sägas motsvara ett ideal kontra ett
verkligt beteende. Ett vanligt exempel på detta var att de påtalade vikten av
att de gamla borde kunna få välja vad de ville äta och när de vill äta sin
måltid. Samtidigt som informanterna, till stor del, var medvetna om att
denna valmöjlighet var mycket begränsad eller helt obefintlig för de äldre.
Jag tolkar detta som att maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen
dels existerade som en idealnorm dels som en beteendenorm. Till
idealnormen vill jag hänföra det människor betraktade som rätt och riktigt i
förhållande till ordnandet av mathållningen, men också offentliga
lagstiftningar och rekommendationer. Beteendenormer anser jag skapades
inom de grupper som tillsammans utförde en viss uppgift och på så vis
formades rutiner och vanesystem inom gruppen. Idealnormen framstod i stor
utsträckning som något som stod i bjärt kontrast till människornas faktiska
beteende, d.v.s. hur mathållningen verkligen ordnades. Detta att människor
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har idealnormer som kanske endast delvis eller inte alls överrensstämmer
med beteendenormerna är något som existerar i förhållande till en mängd
fenomen. I vilken utsträckning beteendenormen verkligen överrensstämmer
med idealnormen beror enligt Trost & Levin (1999 s.143ff) bland annat på
graden av viktighet. Följaktligen finns det i förhållandet mellan ideal- och
beteendenorm en slags viktighetsdimension som avgör i vilken utsträckning
normerna kan vara disparata. Denna viktighetsdimension kommer jag att
relatera både till människors intresseperspektiv och till de villkor som
existerar i förhållande till fenomenet. Vidare avgörs graden av viktighet
bland annat av vad som kan benämnas som belöningar respektive
bestraffningar i förhållande till om ideal- eller beteendenorm återföljs.
Genom att idealnormer kan innefatta såväl det människor uttalat säger är
ideal, som andra slag av normer som lagstiftning och riktlinjer från regering
och olika myndigheter, kommer jag att analysera maten utifrån dessa båda
perspektiv. Med andra ord jag kommer att analysera diskrepansen mellan
ideal- och beteendenorm i förhållande till normer sända av samhället, d.v.s.
som lagstiftning och riktlinjer, mot vad jag observerat sker i verksamheterna.
Vidare kommer de idealnormer, som de olika människorna som ingår i den
empiriska studien förmedlat, att analyseras i förhållande till vad jag har
observerat och vad dessa informanter också säger sker.

Hur det är och hur det ska vara – i förhållande till lagar och
rekommendationer
Under insamlingen av det empiriska materialet innebar varje besök i
verksamheterna att jag kom i kontakt med hantering av livsmedel och
ordnande av mathållning. Utförandet av dessa aktiviteter motsvarade många
gånger inte för området gällande livsmedelslagstiftning eller de
kostrekommendationer som finns. I denna studie framkom därmed att de
faktiska verksamheternas arbete med mat och måltider ofta var något fjärran
från stat och myndigheters krav och önskemål för området. Mat som tillagas
och serveras utanför hemmet är i Sverige reglerat på olika vis, exempelvis i
form av livsmedelslagstiftningen, men också genom t.ex. arbetsmiljölagar.
Inom äldreomsorgens måltidsverksamhet, med perspektivet vad äldre
konsumenter erhåller i matväg, så finns det framförallt idealnormer av detta
slag i förhållande till matens hygieniska hantering och näringsinnehåll. I
livsmedelslagstiftningen och Livsmedelsverkets författningssamling
(Svenska kommunförbundet 1997) anges hur livsmedel och mat ska
behandlas i storhushåll ur ett mikrobiologiskt perspektiv, d.v.s. den
hygieniska hanteringen. Här innefattar normerna krav på hur
storhushållspersonalen ska agera för att minimera mikrobiologiska risker,
men också rekommendationer för hur denna personal bör agera gällande
detsamma. Det existerar på så vis en tydlig skillnad mellan vad som skall
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göras och vad som bör göras. Trots att dessa båda formerna av
styrinstrument skiljer sig åt kommer jag att referera till dem som
idealnormer.
Som normgivare för matens näringsmässiga standard finns de Svenska
näringsrekommendationerna (Livsmedelsverket 1997), vilka är en inrådan
för näringssammansättning och måltidsordning. Dessa rekommendationer
utgör tillsammans med mer specifika råd och riktlinjer hänvisningar till hur
mathållningen bör ordnas inom äldreomsorgen (Statens Livsmedelsverk
1991, Karlström et al 1998, Socialstyrelsen 2000a). Som framgår i kapitel
två råder det oklarheter beträffande myndighetsansvar för äldreomsorgens
kosthåll, både ifråga om vilken myndighet som bär ansvaret, liksom ifråga
om ansvarets omfattning. Jag kommer dock att använda ovanstående
dokument, som gäller hygien och näring, för hur mat i storhushåll ska och
bör hanteras som en idealnorm i min vidare analys. Min avsikt är att belysa
hur den mat de gamla faktiskt fick, d.v.s. det faktiska beteendet i
verksamheterna, överensstämde med hur det enligt lagstiftning och
rekommendationer faktiskt ska eller bör vara. För att möjliggöra en
jämförelse mellan hur myndigheter anger hur mat och måltider ska eller bör
vara inom äldreomsorgen, jämfört med hur det var, har jag valt att belysa
några betydelsefulla huvudaspekter. Angående livsmedelshygien är det
förvaring och temperaturkontroll och beträffande kostrekommendationerna,
måltidsordning, livsmedelsgrupper och måltidskomponenter.
Livsmedelshygien
De beteenden som främst väckte min uppmärksamhet under observationerna
var den bristande hygieniska hanteringen av maten, både hos
restaurangpersonal och vårdbiträden. Hanteringen av råvaror, livsmedel och
tillagad mat inom såväl köken med dess restauranger, som under transporten
till de olika enheterna samt på dessa enheter, innebar många gånger
uppenbara mikrobiologiska risker. Bristerna i hanteringen gällde dels
personlig hygien som handtvätt, men också hur redskap hanterades och hur
matrester användes. I första hand var det dock hur mat, som råvara eller
tillagad maträtt, förvarades utan reflektion över de konsekvenser felaktig
förvaring kunde innebära, som var påtaglig.
I samtliga restaurangkök förvarades råvaror och tillagad mat framme i
köket under en stor del av dagen. Arbetet i köket innebar att personalen både
förberedde och tillagade flera av dagens rätter och kommande dagars rätter.
De tillagade också de beställningar som gjorts gällande kost med anpassad
konsistens och andra specialkoster, samt de rätter som beställdes under
dagen. Arbetstempot var intensivt och det som tagits fram ur kyl eller frys,
för att inte bara användas för stunden utan förmodligen även senare, blev
liggande på en köksbänk under dagen. Kockarnas arbete med flera rätter,
både i vad som förbereddes och vad som tillagades för mer omedelbar
konsumtion, innebar ett ständigt växlande mellan arbetsuppgifter. Mer akuta
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uppgifter, som beställningar av à la carte rätter eller packningar av
matvagnar, avbröt det arbete som förberedde kommande dagars mat.
Jag kommer till köket en fredag klockan 8.50. När jag passerade genom
köket för att byta om såg jag att mat stod i ugnen redan då, senare såg jag att
det var dagens fiskpudding. När jag kom in köket efter kaffet var klockan
9.20, då var makaronerna kokta och stuvningen gjord till en annan rätt;
köttbullar med stuvade makaroner. I en annan ugn finns dagens efterrätt,
äppelmaräng, den ser bra ut. I värmeriet finns smält stekmargarin till
fiskpuddingen. De två kockar som arbetade i köket vid föregående
observationstillfälle arbetar även idag, de har mycket jobb. Under
konvektionsugnen ligger fläskkarré och tinas, den ska tillagas i dag, skäras
upp i morgon (lördag) och serveras på söndag. På ett bleck karré droppar det
hela tiden kondensvatten från ugnen. Rå fisk som blivit över efter det att
fiskpuddingen gjorts står framme, liksom blandningen av mjölk, kokt ris och
ägg som använts i puddingen. Detta plus mer fisk som mals under dagen för
att blandas med crabfishpinnar till skaldjursmedaljonger som ska serveras på
lördagen. Den här rätten håller en av kockarna på med hela dagen när inte
mer brådskande uppgifter kallar. När jag går 14.30 håller han på att spritsa ut
medaljonger för att grädda i ugnen. En del står i ugnen, men fortfarande finns
smet kvar i byttan som väntar på att bli utspritsat. //När salladerna är klara
vid tiotiden står de framme i köket, med majonässåser. Före klockan elva tas
de in i restaurangen, men där finns inte heller någon kylanordning.
fältanteckning restaurangkök hus 1

Förvaringen av livsmedel i rumstemperatur var den mest uppenbara
avvikelsen från livsmedelslagens idealnorm i denna observation. Det som
befann sig framme i köket kunde utgöras såväl av råvaror som av mat i olika
steg i tillagningsprocessen eller av färdiga maträtter. Dessa var av mer eller
mindre känslig karaktär och ingen reflektion verkade göras över att mycket
känsliga produkter som rå fisk eller en blandning av mjölk och råa ägg
kräver låga förvaringstemperaturer. Den beteendenorm som fanns i alla fyra
kök utgick ifrån att arbetet måste rationaliseras för att hinna med de
omfattande uppgifterna. Rationaliseringen att förvara livsmedlen i köket för
att inte behöva återvända till kyl- och frysutrymmen alltför många gånger
dominerade starkt. Detta, liksom beteendet att parallellt arbeta med olika
uppgifter, innebar att matvaror förvarades i rumstemperatur under lång tid
och därför avvek från temperaturnormen för livsmedelsförvaring i
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storhushåll . Vanesystemet var påtagligt och reflektioner över vad deras
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Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:5) anger bl.a.
temperaturkrav för livsmedelsförvaring.
”Av 8 § livsmedelslagen framgår att vid hantering av livsmedel skall sådana försiktighetsmått
iakttas att och i övrigt förvaras så att fara ej uppkommer att livsmedel förorenas eller blir
otjänligt till människoföda. Av detta följer bl.a. att livsmedel skall hanteras under sådana
temperaturförhållanden att hygieniska risker inte uppstår.
15 § Kylvara skall förvaras på sådant sätt att livsmedlets temperatur inte överstiger +8°C./
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felaktiga hantering av mat kunde få för konsekvenser saknades, vad jag
kunde förstå. Deras agerande i förhållande till hur maten hanterades tolkar
jag som ett resultat av den beteendenorm som utvecklats inom
restaurangarbete, där människorna till stor del lär sig ett rutinarbete i
interaktionen med varandra.
Det praktiska arbetet i restaurangköken med en omfattande tillagning,
beträffande antalet maträtter och antalet portioner, var mer omfattande än
köksutrustning och personalbemanning tillät. Detta medförde att
temperaturen i livsmedel och maträtter omöjligen kunde hålla gällande
förvaringstemperaturer. Det var dock inte bara avvikelsen från idealnormen
som var av vikt, utan även att förvaring i rumstemperatur i åtskilliga timmar
var en så markant och långvarig avvikelse från idealtemperatur att
mikrobiologiska risker uppkom. Det var inte bara under tillagningsprocessen
i restaurangköken som maten utsattes för en felaktig förvaring, utan också
under långa varmhållningstider i restaurangerna och på de olika enheterna
som serverade mat. Tillagade maträtter varmhölls under dagen för att
successivt serveras i restaurangen. Maten levererades också till olika enheter
och det var vanligt, som tidigare påtalats, att ett av dagens alternativ i
restaurangen serverades som middag inom heldygnsomsorgen. I ett av
restaurangköken var det mer regel än undantag att personalen packade matvagnarna tidigt under eftermiddagen, för att på så vis utföra ett arbete som
ändå måste göras.
När jag kommer ner i köket klockan 14.00 står kocken och blandar ner
makaroner som han värmt i ugnen i den varmhållna stuvningen. ”Jag kan lika
bra sätta in det i värmeskåpen (matvagnarna) nu, som att det står i värmeriet”
säger han. Matvagnarna går upp på avdelningarna klockan 16.00 och senare.
I värmeriet (kl 14.00) finns den bruna sås som ska serveras till middagens
passerade koster, de kommer att serveras potatismos och brunsås till
passerade köttbullar. I stora grytan kokas oxkött i dag (måndag) som ska
skivas i morgon och serveras på onsdag.
fältanteckning restaurangkök hus 2

Kockens hantering av stuvade makaroner, brun sås och oxkött motsvarade
inte idealnormen gällande temperaturkontroll och varmhållning. Eftersom
mat som återuppvärms för att därefter varmhållas, bör värmas till minst
+70C (Svenska kommunförbundet 1997). Temperaturen på de
återuppvärmda makaronerna kontrollerades inte. Någon temperaturkontroll
/Köttfärs skall förvaras så att dess temperatur inte överstiger +4°C. Industriskalad potatis som
är avsedd att distribueras skall snarast efter skalningen kylas ned och förvaras vid högst
+6°C./
/Med hänsyn till livsmedlets hållbarhet och kvalitet i övrigt bör temperaturen i nedan angivna
kylvaror inte överstiga följande gradtal
- köttvara, flytande äggprodukt, färdiglagad mat som inte varmhålls och marinerad, gravad
eller rökt fisk: +4°
- färsk fisk som inte är övertäckt med is och kokta kräftdjur: +2°C.”
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skedde inte heller av den varmhållna stuvningen eller bruna såsen. Detta
trots att livsmedelsverkets föreskrifter anger att ”Färdiglagad mat som
varmhålls skall förvaras på sådant sätt att livsmedlets temperatur inte
understiger +60ºC” (SLVFS 1996:5). Avvikelsen mot idealnormen avsåg
inte bara bristen på temperaturkontroll utan också den avsevärda och icke
kontrollerade varmhållningstid som uppstod i och med att matvagnarna
packades drygt två timmar innan maten skulle konsumeras.
Bristen på temperaturkontroll kan innebära att produktens temperatur
kommer att befinna sig inom det intervall där bakterietillväxt kan ske, vilket
är mellan cirka +8ºC och +60ºC. Den snabba tillväxten av bakterier sker
dock mellan +20ºC och +40ºC. Samtliga restaurangkök saknade
temperaturreglage på sin utrustning för varmhållning, som matvagnar och
värmeskåp. Ett undantag från detta fanns, men reglaget var i det fallet trasigt.
Temperaturkontroller av mat som varmhölls under lång tid genomfördes inte
vid något tillfälle under observationerna. Det här beteendet att inte
kontrollera temperaturer och att varmhålla maten under avsevärd tid förekom
i samtliga restauranger i de hus som ingick i studien. Precis som
heldygnsomsorgens personal var inriktad mot att avklara arbetsdagens olika
moment, hade restaurangarbetet motsvarande inriktning. Maten gjordes klar
i mycket god tid, ibland dagar i förväg, inte minst för att gardera sig mot
oförutsedda händelser. Rutinen att göra maten klar tidigt och dessutom
placera den i matvagnarna innebar att ett arbetsmoment avslutades för deras
del, men jag tolkar också beteendet som en markering av avslutat ansvar. Jag
uppfattade, att restaurangpersonalen i och med packningen av matvagnen
symboliskt lämnade sitt ansvar för maten, de upplevde med andra ord att de
inte var involverade i matförsörjningen efter det momentet.
På de olika enheterna var det främst de varor som serverades vid frukost,
som utsattes för förvaring i temperaturer som avvek mot ideal kylförvaring.
Morgonarbetet med att hjälpa de gamla ur sängen och med morgontoaletten
var framförallt inom heldygnsomsorgen ett tidsmässigt omfattande arbete.
När de gamla blev klara, serverades frukost till var och en. Detta innebar att
frukostmaten, som mjölk, leverpastej, smörgåsmargarin och dylikt stod
framplockat för bufféservering under flera timmar. Vid upprepade tillfällen
observerade jag korvskivor och matbröd som torkat i kanterna och
halvflytande smörgåsmargarin på dessa bufféer. När frukostserveringen var
avslutad plockades matvarorna åter in i kylen för att användas vid senare
måltider. För vissa varor där stora förpackningar användes, t.ex.
smörgåsmargarin i askar om 2,5 kilo, kom den omfattande förvaringen i
rumstemperatur att ske upprepade gånger innan varan var slut. Vanesystemet
kring morgonrutinerna var inriktat på att de gamla skulle komma ur sina
sängar, få på sig kläder och i sig frukost. Hur frukostmaten behandlades
verkade ingen reflektera över, utan beteendenormen var bunden till att
avklara arbetsmomentet ”morgonsyssla”.
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Temperaturkontroller av kylar och frysar, alternativt kyl- och frysrum,
förekom i tre av restaurangköken i samband med den obligatoriska
75
egenkontrollen . Temperaturkontrollerna dokumenterades på därför avsett
dokument. Personalen i restaurangköket i hus 1 genomförde egenkontrollen
mycket samvetsgrant, restaurangpersonalen i hus 2 och 3 mer sporadiskt.
Vid förfrågan om hur egenkontrollprogrammet genomfördes i
restaurangköket i hus 4 ställde sig restaurangchef och kock oförstående, då
de inte kände till begreppet. Detta innebar att företaget inte uppfyllde sin
skyldighet att ta fram och också använda ett egenkontrollprogram anpassat
till den egna verksamheten. Företaget hade också åsidosatt sin skyldighet att
verka för att all personal hade kunskap om och förståelse för fastlagda
rutiner och kontroller gällande egenkontrollen och att dessa efterlevdes. Att
kunskapen om egentillsyn inom många verksamheter är bristfällig bland dem
som dagligen hanterar livsmedel på ett sådant sätt att de omfattas av
livsmedelslagstiftningen, har uppmärksammats av bl.a. miljöförvaltningen i
Stockholms stad (2001b).
I det här fallet tillhörde de tre restaurangkök som genomförde
egenkontrollen ett stort företag för måltidsservice med väl utarbetade
riktlinjer. Det fjärde restaurangköket drevs av en enskild entreprenör och
utgjorde därmed ett litet företag av familjekaraktär. Att det är just de små
företagen som har svårast att uppfylla hygienkraven har också framkommit i
en studie från Australien (Morrison et al 1998). Min tolkning av det är de
små företagen som har svårt att uppfylla officiella krav och
rekommendationer kring matens hantering, är att de i större utsträckning än
andra saknar en interaktion som förmedlar kunskap och ”påtvingade”
förändringar, d.v.s. nya rutiner. Samtidigt som det mycket stressiga och
rutinfyllda arbetet inte medger någon tid till reflektion över hanteringen.
Viktigt att uppmärksamma är dock att den här formen av kontroll, att mäta
temperaturen i kyl- och frysutrymmen, inte på något vis säkrar den
mikrobiologiska kvaliteten. För de livsmedel och tillagade maträtter, som
förvaras framme i köket i timmar eller som förvaras alltför lång tid i kylar,
har dessa temperaturkontroller en begränsad funktion.
Idealnormerna i form av livsmedelslagstiftningen och livsmedelsverkets
förordningar överensstämde uppenbarligen inte med de beteendenormer som
utvecklats inom verksamheterna som hanterade mat. Tydligen var graden av
viktighet, d.v.s. betydelsen av att efterleva idealnormen, ringa då så pass
stora avvikelser förekom mellan ideal och beteende. Om beteendenormen
som skapats i förhållande till det rutiniserade arbetet var ett resultat av
okunskap, ren nonchalans eller ett påtvingat beteende i och med den höga
arbetsbelastningen, kan inte jag avgöra. Min förmodan är dock att de som
arbetade i köket i begränsad utsträckning hade insett vilka effekter den
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Egenkontroll är de rutiner och kontroller som görs i livsmedelsföretagen för att säkerställa
att de livsmedel som produceras, distribueras och säljs uppfyller uppställda krav.
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felaktiga hanteringen kunde få. Att personalen inom storhushåll ofta saknar
utbildning för området, samt att fortbildning förekommer i mycket
begränsad omfattning, framhålls i den projektinriktade kontroll som
genomförts inom län och kommuner i Sverige under 2001
(Livsmedelssverket 2002). I en av tillsynsrapporterna framgår också att det
är svårt att fastställa personalens kunskap om livsmedelshygien, men att det
också är svårt att relatera de teoretiska kunskaperna med de verkliga
förhållandena i respektive kök (Holm 2001b).
Utbildningsnivån hos den kökspersonal jag studerade var varierande. I
alla kök fanns dock någon med kockutbildning av varierande längd och
innehåll. I restaurangen i hus 3 hade restaurangchefen samt ytterligare två
personer kockutbildning. I övriga restauranger saknade restaurangchefen
kockutbildning. Istället baserades deras kunskap för arbetet på erfarenhet
från området, vilket jag menar i stor utsträckning skapar förutsättningar för
att det rutiniserade köksarbetet fortsätter i samma banor det alltid gjort. Det
faktum att mat som hanteras felaktigt kan orsaka matförgiftningar och att
äldre i synnerhet är mycket känsliga för sådana infektioner (Smith 1998b)
verkade i liten utsträckning betraktas som något av vikt eller av betydelse.
Att arbeten av det slag som utförs i restauranger ofta avviker från vad som
är det mer officiellt korrekta framhåller även Fine (1996 s.23ff). Enlig Fine
finner alla yrkesgrupper olika sätt att underlätta sitt arbete och teknikerna för
detta kan vara olika. ”Shortcuts” kallar han den beteendenorm jag beskrivit i
förhållande till hur mat förvaras och hanteras och framhåller att det finns en
uppenbar skillnad mellan verklighet och ideal i den restaurangvärld han
studerat. Fine beskriver indirekt denna viktighetsdimension genom sin
tolkning av kockarnas resonemang. Han anser, att kockarna förutsätter att en
eventuell magsjuka inte kan spåras till dem och deras misstag eller medvetna
genvägar. Vidare säger han, att kunderna delvis görs medskyldiga till att
standarden inte är bättre, genom att de själva valt en restaurang som snabbt
serverar förhållandevis billig mat.
Den omfattande diskrepansen mellan ideal- och beteendenorm i min
studie, var ett problem som delvis kan relateras till de strukturella
förhållanden som råder inom denna typ av verksamhet. Forskning och
utvecklingsarbete ger allt mer kunskaper, men dessa kunskaper når i
begränsad utsträckning ut till verksamheterna. Följaktligen existerar ingen
interaktion, och var och en kan utifrån sin verklighetsdefinition definiera en
mening i förhållande till matens hantering och på så vis skapa olika normer.
Restaurangpersonalens interaktion med varandra och förhållandevis korta
teoretiska utbildning inom hygien innebar att de prioriterade tidsbesparande
arbeten. Ett faktum som inte är förvånande då de hade en stor arbetsbörda i
sitt dagliga arbete, samtidigt som de troligtvis var mindre bekanta med
konsekvenserna av vad som kan uppstå vid en felaktig hantering av mat. I
förhållande till viktighetsdimensionen innebär avvikelserna från idealnormen
en belöning i och med att arbetet underlättas med genvägar som att inte
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genomföra temperaturkontroller eller att förvara livsmedel på köksbänken
under arbetsdagen.
Näringsrekommendationer
Hur mat förvaras och hanteras har inte bara konsekvenser för den mikrobiologiska kvaliteten utan också beträffande den näringsmässiga och
sensoriska kvaliteten. Den verksamhet som bedrevs i restaurangerna, med
långa öppettider och leverans av både lunch och middag, innebar att mat
varmhölls under en stor del av dagen. Restauranggäster som valde att äta
senare på dagen liksom heldygnsomsorgens middagsätare erhöll vanligen en
mat som utsatts för avsevärd varmhållningstid. Den här omfattande
varmhållningen innebar en försämring av den näringsmässiga kvaliteten,
främst avseende förluster av C-vitamin och vissa B-vitaminer (Jonsson 1980,
Williams 1996). Äldre människors konsumtion av potatis är en betydande
källa för C-vitamin för dem, enligt Caughey et al (1995). Av den
anledningen är det oerhört betydelsefullt att kokt potatis inte utsätts för långa
varmhållningstider, då konsekvensen kan bli ett allt för lågt intag av Cvitamin för dess konsumenter.
Matens utseende, smak och konsistens kan också påverkas av lagringstid,
övertillagning, långa varmhållningstider och varmhållning under höga
temperaturer (Karlström 1982). Hur maträtter och enskilda livsmedel
påverkas och i vilken omfattning de påverkas varierar mellan typ av produkt
och graden av felaktig temperatur, samt tid. Exempelvis innebär
varmhållning av gröna grönsaker som spenat och broccoli att den klargröna
färgen förändras mot en mer grågrön nyans. För proteinrika maträtter som
kokt fisk och omelett kan lång varmhållningstid innebära att proteinerna
denatureras i sådan omfattning att produkten släpper en stor del av sitt
vätskeinnehåll och därmed blir torr. Jag anser att försämringen av den
sensoriska kvaliteten förmodligen fick till följd att maten konsumerades i
mindre utsträckning än den var avsedd att göra. Något som knappast kan
vara önskvärt i förhållande till den målgrupp av matgäster som bor inom
äldreomsorgen. Där är det snarare påvisat att en ökad konsumtion vore
önskvärd (Rush et al 1997, Saletti et al 1997, Saletti & Cederholm 1999,
Steen 2000).
Om de Svenska näringsrekommendationerna, tillsammans med de mer
specifika råd som gäller mat för äldre, används som en idealnorm för
verksamheternas ordnande, framstod den komprimerade måltidsordningen
som den mest avvikande faktorn. Inom heldygnsomsorgen var det inte
ovanligt att frukost, lunch och middag serverades mellan klockan 10.00 och
16.00. Därefter serverades vanligen kvällskaffe i någon form. Nattfastan
kom dock att utgöras av fler timmar än de rekommenderade tio till elva
timmarna (Statens Livsmedelsverk 1991, Karlström et al 1998). Att
måltidsordningen var komprimerad och i högsta grad olämplig för den som
är gammal och av olika orsaker har dålig aptit är inte på något vis en nyhet.
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Upprepade studier har uppmärksammat detta faktum och hänvisat en del av
näringsproblematiken inom institutionsvård och äldreomsorg till just
problemen kring måltidsordningen (Steen 2000).
Den komprimerade måltidsordningen var också det som återkom som
problemområde hos de grupper som inte arbetade praktiskt med maten. Det
var följaktligen de som hade sina positioner inom nämnd och förvaltning
eller som chefer eller sjuksköterskor ute i verksamheterna, som ansåg att den
komprimerade måltidsordningen var otillfredsställande. Det var främst
heldygnsomsorgen som förknippades med att dygnets måltider förekom tätt
under dagtid och därefter följdes av en lång nattfasta. Men även inom de
andra boendeformerna var måltiderna, för dem som behövde hjälp, förlagda
under en begränsad tid av dagen. De flesta av informanterna var medvetna
om att måltiderna var lagda för att passa personalens schema, inte efter de
gamlas behov. Den befintliga måltidsordningen innebar att hänsyn varken
togs till rekommenderad måltidsordning eller till de äldres personliga
preferenser. Det som skilde idealen kring måltidsordningen från annat som
informanterna förknippade med ideal beträffande maten, var att
måltidsordningen betraktades som något som var möjligt att förändra. Flera
av informanterna som arbetade som chefer inom omsorgen uppgav att de
tänkte åtgärda eller hade åtgärdat felaktigheter i rådande måltidsordning.
Framförallt var det serveringen av middagen de försökte senarelägga med 30
till 60 minuter. Åtgärderna var dock inte enkla att genomföra, då såväl
vårdbiträden som restaurangpersonal motsatte sig förändringar som rörde
senareläggning av middagen, eftersom det skulle innebära ett senare slut på
arbetsdagen.
Även i förhållande till måltidsordningen framstår viktighetsdimensionen
som avgörande för diskrepansen mellan ideal- och beteendenorm. Jag ser det
som att personalens arbetstider hade företräde i viktighet framför
fördelningen över dagen av de äldres måltider. Dessutom hade givetvis den
ekonomiska konsekvensen av att ha en större personalstyrka senare på dagen
betydelse. Emellertid tolkar jag främst avvikelsen som ett resultat av rådande
maktförhållanden, där personal inom alla grupper har en större makt än de
äldre. Jag menar, att de som har en övergripande beställarfunktion och de
som är omsorgens chefer lägger större vikt vid personalgruppernas uttalade
önskemål än vid de äldres behov. Detta speciellt ifråga om behov som
existerar som riktlinjer i ett dokument för hur måltidsordningen bör ordnas,
men som inte anammats, integrerats eller efterfrågats i verksamheterna.
Matens variation med avseende på de antal livsmedelsgrupper som
erbjöds vid varje måltid varierade kraftigt beroende av boendeform och hur
mathållningen var ordnad för den enskilde individen. Uppenbart var, att
restauranggästerna hade betydligt större möjligheter att i sin måltid inkludera
fler livsmedelsgrupper och fler måltidskomponenter, än de som fick sin mat
levererad. Variationen i beroende, liksom boendeform, skapade olika
grupper av omsorgsmottagare. Den sociala förhandlingsordning som
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existerade innebar att de gamla som var minst beroende av omsorg och
därmed bäst på att klara sig på egen hand, erhöll ett större utbud. Dessa
erbjudanden, som jag väljer att kalla det, bestod av en större möjlighet i
fråga om valmöjligheter och förmåga att påverka den egna matsituationen.
De som erhöll matlåda eller åt inom del-av-dagen omsorgen eller
heldygnsomsorgen hade betydande inskränkningar i vad som var möjligt att
få. Begränsningarna rörde framförallt livsmedelsgrupperna cerealier (då
främst bröd) och grönsaker.
Beträffande måltidskomponenter var det olika tillbehör som inlagd gurka
och lingonsylt eller vispad grädde till pannkakan, som i betydligt större
utsträckning serverades i restaurangerna än på de olika enheterna. Olika
kryddor, senap och ketchup fanns också ständigt tillgängligt i
restaurangerna, vilket de inte gjorde på enheterna. Utbudet av olika drycker
till försäljning var tämligen stort i restaurangerna. Där fanns också
alkoholhaltiga drycker till försäljning, då samtliga restauranger hade
utskänkningstillstånd. På de olika enheterna förekom inte alkohol i de
gemensamma utrymmen, som exempelvis matsalen utgjorde. Utbudet av
drycker var i de flesta fall tämligen varierat, men inom framförallt
heldygnsomsorgen serverades ofta dryck på ett slentrianmässigt sätt, vilket
begränsade valmöjligheterna för den enskilde.
En av de boende kommer lite senare, han vill sköta sig själv och kommer lite
när han kommer. Han ser ganska smutsig och sjavig ut när han dyker upp och
vårdbiträdena säger till mig att det är svårt det här - vad man kan göra och
inte. När han kommer så säger ett vårdbiträde till ett annat (hon som frågar
har en kanna med måltidsdryck i handen) ”vill han ha det här eller mjölk?”
”Han vill nog ha öl” säger ett tredje vårdbiträde. ”Ä ta det där” säger hon som
först tillfrågades och nickar mot kannan, och han får måltidsdrycken.
fältanteckning heldygn hus 3

Mannen ifråga hade uttryckligen en egen vilja, d.v.s. han kom senare och
han var dessutom smutsig, trots att personalen upplevde det som
problematiskt. Oberoende av att denna man faktiskt kunde föra sin talan och
uttrycka sin vilja, tillfrågades inte han om vad han önskade dricka till maten.
Istället frågade vårdbiträdena varandra om hans önskemål och trots att en av
dem trodde sig veta vad han ville ha, serverades han av det som fanns
närmast tillgängligt. Den beteendenorm, som exemplifieras med denna
situation, var starkt förbunden till personalgruppens fokusering mot tiden.
Det rutinmässiga innebar att de helt enkelt inte reflekterade över det egna
handlandet.
Följderna av en begränsad tillgång på drycker eller kryddor och andra
tillbehör behöver inte på något vis leda till nutritionsmässiga konsekvenser.
Däremot får begränsningar som dessa aptithämmande konsekvenser.
Tillbehör och drycker är aptitstimulerande, inte bara genom att de med sin
syrlighet stimulerar saliven (Karlström et al 1998), utan framförallt för att
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måltidskomponenterna har betydelse som symboler. Symboler som är
kopplade till en viss maträtt. Maträtter som kålpudding och fläskpannkaka är
för de flesta i den svenska matkulturen förknippade med lingonsylt, och
respektive maträtt utan lingonsylt saknar den symbol som i betydande
utsträckning är relaterad till maträtten. När symboler för en maträtt saknas
blir denna inkomplett, förutom att tillbehör som lingonsylt också kan
symbolisera måltidens estetiska utformning, med färg och struktur.
Ifråga om vad som erbjöds och fanns tillgängligt för de boende ifråga om
grönsaker och cerealier, anser jag dock att begränsningarna faktiskt kunde
medföra nutritionella konsekvenser, förutom aptithämmande sådana.
Cerealier och grönsaker är betydande källor för kostfiber samt vissa
76
vitaminer och mineralämnen . Tillgången på dessa två livsmedelsgrupper
var mycket begränsad inom heldygnsomsorgen och delvis begränsad inom
del-av-dagen omsorgen. I restaurangerna fanns dock flera sorters matbröd
till försäljning och där hade matgästerna varje dag tillgång till ett
salladsbord, vilket ingick i priset för samtliga matgäster. Salladsbordets
utbud varierade mellan de olika restaurangerna, men på samtliga platser var
det råa grönsaker och sallader som erbjöds. Kokta grönsaker förekom nära
nog aldrig i restaurangerna, det fanns inte heller frukt eller bär vid något
tillfälle.
På de fyra enheterna med del-av-dagen omsorg fanns bröd och matfett
alltid på borden när lunchen serverades, medan det på enheterna för
heldygnsomsorg aldrig serverades bröd till lunch. Beträffande grönsaker var
utbudet kraftigt begränsat för samtliga som inte åt i restaurangen, både av
kokta och råa grönsaker som av blandade sallader. På enheterna för del-avdagen omsorg och på enheten för heldygnsomsorg i hus 3 levererades dock
vid varje lunch någon form av rå grönsak. Det var då vanligtvis isbergssallat
med gurka och tomat eller rårivna morötter. På de två enheterna med
heldygnsomsorg i hus 1 och 2 saknade de allra flesta lunchmåltiderna helt
någon form av grönsaker. För äldre med tugg- och sväljsvårigheter erbjöds
inga passerade grönsaker eller ersättning för bröd, som brödpudding eller
liknande. Frukt och bär förekom ytterst begränsat, annat än i form av
efterrätter beredda av pulver, som t.ex. nyponsoppa. En schematisk bild över
erbjudanden i förhållande till form av matförsörjning återfinns i tabell 12.
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Cerealier, d.v.s. spannmålsprodukter, omfattar livsmedel i form av mjöl, gryn, bröd,
flingor, ris och pasta. Dessa produkter är viktiga källor för stärkelse och kostfiber samt för
vissa mineralämnen och B-gruppens vitaminer.
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Tabell 12 Erbjudanden av bröd, grönsaker samt frukt och bär under lunchmåltid på
de olika enheterna
Plats

Bröd

Grönsaker

Frukt och
bär

restaurang hus 1

olika sorter
försäljning

salladsbord
ingår

saknas

restaurang hus 2

olika sorter
försäljning

salladsbord
ingår

saknas

restaurang hus 3

olika sorter
försäljning

salladsbord
ingår

saknas

restaurang hus 4

olika sorter
försäljning

salladsbord
ingår

saknas

del-av-dagen hus 1

begränsat utbud
på borden

begränsat utbud av råa grönsaker saknas

del-av-dagen hus 2

begränsat utbud
på borden

begränsat utbud av råa grönsaker saknas

del-av-dagen hus 3

begränsat utbud
på borden

begränsat utbud av råa grönsaker saknas

del-av-dagen hus 4

begränsat utbud
på borden

varierat

saknas

heldygn hus 1

saknas

saknas vanligen

saknas

heldygn hus 2

saknas

saknas vanligen

saknas

heldygn hus 3

saknas

begränsat utbud av råa grönsaker saknas

Trots att heldygnsomsorgen hade färre erbjudanden angående valmöjligheter
och tillgång på olika måltidskomponenter så hade de boende, genom att de
hade heldygnsomsorg, en ”mer fastställd” försörjning av mat. Det serverades
tre måltider per dag, samt ett eller flera mellanmål, och om en boende
önskade exempelvis ett glas juice mellan måltiderna, så serverades det. På
enheterna med heldygnsomsorg användes också regelbundet näringsdrycker,
både färdiga i tetrapack från läkemedelsindustrin och sådana som
vårdbiträdena själva gjorde. De äldre som hade sin mathållning ordnad på
annat sätt, genom en annan boendeform, hade inte samma möjligheter att
komplettera sitt näringsintag, åtminstone inte utan att betala en merkostnad
för detta. De som inte hade heldygnsomsorg hade på så vis en mer ”osäker”
tillgång på mat över dygnet.
Oberoende av att den medicinska diskursen, med matens näringsmässiga
kvalitet, var så framträdande hos dem som har en övergripande
beställarfunktion inom verksamheterna, fanns också i relation till matens
näringsinnehåll en betydande diskrepans mellan ideal- och beteendenorm.
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Beteendenormerna, som i det här fallet innebar att de äldre som hade det
mest omfattande behovet av hjälp och stöd hade minst att välja på, var som
även tidigare framhållits ett resultat av tidsbesparing i ett rutiniserat arbete. I
förhållande till matens ideala näringsmässiga innehåll, där beaktande även
görs av tillagningsprocess och varmhållning samt av aptitstimulerande
måltidskomponenter, var dock inte bara restaurangpersonalens och
vårdbiträdenas viktighetsdimension av betydelse. Inom verksamheterna
saknades, enligt min bedömning, förmågan att värdera näringsriktighet
ifråga om de kosthåll de äldre erbjöds och att de äldre därför erhöll en
urholkad substans. Diskrepansen mellan ideal- och beteendenorm ifråga om
näringsinnehåll var delvis ett utslag av att ingen innehade rollen att bedöma
detta.

Hur det ska vara och hur det är – visioner, tankar och agerande
Att i stor utsträckning tala om hur det ska vara tillhörde främst den kategori
av informanter som befann sig långt ifrån den praktiska verksamheten, d.v.s.
politiker, förvaltningstjänstemän och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
Deras uppfattningar om mathållningen inom äldreomsorgen kan därmed
hänföras till hur det hela idealt sett borde ordnas. Somliga beskrev
idealnormen som något existerande, för att de trodde att det var så. Andra
beskrev idealet som en vision, för att de önskade att mathållningen skulle
fungera så. De som inte bara visade ett intresse för området för den stund
intervjun varade, utan också gav intryck av en bättre kännedom om hur det
fungerade, var de som förmedlade visionerna. De var medvetna om att det de
betraktade som ideal i sammanhanget inte fungerade riktigt så eller ibland
inte existerade alls.
Hur informanterna uppfattade fenomenet mat och måltid för äldre
berodde dels på den profession de hade, men också på den erfarenhet de
hade som privatpersoner. Exempelvis var de medicinskt ansvariga
sjuksköterskorna genom sin profession tämligen väl insatta i hur
verksamheterna fungerade och i problematiken kring mat och äldre. Bland
övriga förvaltningstjänstemän och politiker var de, oberoende av tjänst eller
uppdrag, mer eller mindre insatta i verksamheterna. De som hade en djupare
och mer mångfacetterad reflektion kring gamla och deras mathållning,
hänvisade sina uppfattningar till vad de upptäckt och lärt sig utifrån en
anhörigs åldrande. Den personliga erfarenheten innebar att de hade en mer
komplex idealuppfattning och en insikt om att mat för den åldrande
människan både kan bli viktigare än tidigare men också helt betydelselös.
Det var med andra ord inte deras politiska eller professionella ledarskap som
fick dem att reflektera kring frågan. Istället var det en nära kontakt med
verkliga situationer som hade skapat ett resonemang, där mat och måltider
fick en djupare mening än smala idealuppfattningar.
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Sen vet ju jag att, eftersom mina föräldrar har min gamla mormor boende
hemma hos sig.. Så vet jag hur svårt det är att få vissa gamla människor att
äta.. det är ju jättesvårt…
äldreomsorgschef stadsdel II

De som hade en konkret erfarenhet ansåg i större utsträckning att frågan var
komplex och svår. De ansåg också att det var en fråga som det i betydligt
större omfattning behövde uppmärksammas och åtgärdas. Deras interaktion
med äldre, som i sitt åldrande kommit att få olika former av svårigheter med
maten, hade format informanternas tolkning av situationen. I motsatts till
dessa informanter fanns de som inte talade om någon sådan personlig
erfarenhet under intervjun. Vilket jag tolkar som att de i mindre utsträckning
hade en personlig erfarenhet inom detta område. Något som i sin tur
förmodligen orsakade att de hade ett betydligt mer begränsat synsätt på
äldreomsorgens måltider. De framförde en slags förenklad idealbild av hur
det ska vara, utan att reflektera över svårigheter på varken individnivå eller i
förhållande till den sociala organiseringen av mat och måltider.
Bara för att man blir gammal, som sagt var, så ska man inte behöva tvingas
till att sluta välja mellan saker och ting. Utan det ska finnas möjlighet att
välja mellan kött och fisk eller vad det nu kan vara för någonting… det är så
jag menar.
politiker stadsdel II

Enligt min mening visar ett uttalande som detta på ett förenklat ideal. Något
som jag anser att flera av informanterna uttryckte när de framhöll att får den
gamle bara samma möjligheter att välja maträtter som allmänheten kan på en
vanlig lunchrestaurang, så är den ideala måltidsverksamheten uppnådd. I
själva verket togs ingen hänsyn till att individuella behov kan vara både av
fysiologisk och av sociokulturell art eller att de kan vara speciella beroende
på ålder och sjukdom. Lika lite som det förenklade idealet sätts i relation till
vad som verkligen sker och är möjligt inom omsorgens ram. I relation till
vad som framkommit i föregående kapitel syns dessutom att de äldres
valmöjligheter ifråga om maträtter är begränsat och beroende av
boendeform. Jag vill också framhålla att möjligheten att välja maträtt endast
är en mycket avgränsad del av de äldres kosthåll, där situationen som helhet
visar de äldres underordnade ställning ifråga om egna val och påverkan.
De diskursiva tendenserna som framträdde i kapitel 8 dominerades framförallt av orden kvalitet och näring, ord som kan relateras till marknadens
diskurs och den medicinska diskursen. Innehållet i dessa diskurser var i stor
utsträckning uttalanden som kan relateras till ideal och idealnormer för hur
äldreomsorgens matförsörjning borde ordnas. Dessa uttalanden var främst ett
resultat av intervjuerna med dem som hade en övergripande
beställarfunktion, som nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän. Dock
framkom resonemang kring ideal även hos övriga grupper av informanter,
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men det fanns skillnader i hur de resonerade och vad de valde att resonera
om. Av naturliga skäl hade informanter som representerade nämndpolitiker,
förvaltningstjänstemän och omsorgens chefer idealnormer av mer visionär
karaktär än de grupper av informanter som producerade maten, ordnade med
måltiderna och konsumerade maten. Deras idealnormer ställdes dock mer i
direkt relation till de beteendenormer som utvecklats i förhållande till det
praktiska ordnandet av de äldres matförsörjning. Resonemangen kring detta
och hur idealnormer och beteendenormer betraktas kommer jag att analysera
i förhållande till vad människorna påtalade som viktigt.
Optimal näring och maximal valfrihet
De två medicinskt ansvariga sjuksköterskorna och husens sjuksköterskor
samt de av omsorgens chefer, vars profession var som sjuksköterskor, visade
under intervjuerna tydligt sin tillhörighet till den medicinska diskursen.
Detta genom att de uttryckte maten som en näringsfråga och lät begrepp som
nutrition, intag och BMI förekomma flitigt. De definierade
måltidsverksamheten inom äldreomsorgen främst som en fråga om
näringsintag och gav maten en mening inom sitt eget område genom att
identifiera fenomenet som nutrition. Genom att hänvisa maten till en
näringsfråga försökte de jämställa den med andra medicinska områden,
främst sådana som var aktuella inom äldreomsorgen, exempelvis
kontraktionsprofylax och inkontinens, eller så satte de den i samband med
andra vanliga problem för äldre, som tandhälsa. Genom att definiera maten
som en fråga kring nutrition blev den ideala maten den som näringsmässigt
var mest lämplig för de äldre. Andra behov de äldre kunde ha och få
tillfredsställda genom mat och måltider, som god smak och önskade rätter,
fick i detta resonemang ge vika för näringsriktighet.
I den medicinska diskursens ideal rymdes, i uttalanden från informanter
med bakgrund som sjuksköterskor, ett mycket begränsat utrymme för
individers egna önskemål. Matens ideala näringsmässiga sammansättning
vägdes ofta mot andra, individuella önskemål, som dessa informanter
uppfattade att många äldre hade. Dessa informanter förmedlade främst den
traditionella objektsynen av omvårdnad, som innebär att den professionella
vårdaren framstår som förmyndare för den äldre.
Det var dock inte bara dessa sjuksköterskor, som hade sina referensramar
gällande den ideala måltidsverksamheten i första hand knuten till den
medicinska aspekten. Även förvaltningstjänstemän och nämndpolitiker
definierade, som redovisas i kapitel 5, till stor del äldreomsorgens mat som
en fråga kring näringsproblematik. Under intervjuerna talade de om vikten
av näringsriktig mat och använde gärna ordet nutrition. Tyngdpunkten lades
i stor utsträckning på denna faktor, medan andra faktorer inkluderades mer
eller mindre i ”hur det ska vara”. Vilken vikt de lade vid de sociala och
kulturella faktorerna på måltiden varierade kraftigt, liksom om de
överhuvudtaget ansåg att det fanns några problem kring äldreomsorg och
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mathållning. Nämndpolitikerna visade sig vara den grupp som framförallt
uttalade sig om ”hur det ska vara”, men deras ideal kunde innehålla relativt
otydliga visioner. Det var dock tämligen uppenbart att flera informanter
genom dessa diffusa visioner visade på bristande kännedom om områdets
problematik och dagliga praktik i verksamheterna.
Det ska vara näringsriktigt, och det ska vara också som jag tycker, till dom
äldre, det är kravodlat och, att det är riktigt näringsriktigt… för dom äldre.
Att det är en dietist som har sett till hur man ska, alltså vad man ska äta under
en dag, för att få i sig rätt med näring och mineraler och allting……..// Ja,
ungefär som jag sa, vi måste alltså ha några experter som ser över så att dom
gamla får i sig den näringen dom behöver dagligen..
politiker stadsdel II

I citatet ryms både värderingar som tyder på infantilisering, som värderingar
som speglar en objektsyn på hur äldre människors kosthåll borde ordnas med
hjälp av experter. Den medicinska diskursens ideala måltider gav i det här
sammanhanget ett tydligt uttryck för att andra skulle bestämma hur de äldre
skulle äta till punkt och pricka. Den medicinska diskursen och dess aktörer
har också varit starka drivkrafter i formandet av den ideala offentliga maten,
varför just nutritionsaspekten på maten fått ett stort utrymme inom offentlig
mathållning (Levenstein, 1988, Lundmark & Mattsson Sydner 2001,
Lundmark 2002). I förhållande till mat, liksom andra socialpolitiska
områden, har det funnits en stor tilltro till experter. Hirdman (1983, 1989
s.100) beskriver detta som användning av vetenskap, rationalitet och
saklighet i ordnandet av människors liv. Önskan om att fostra de äldre till
bättre matvanor var framträdande hos de informanter som hade
sjuksköterskeutbildning.
Ja, det är svårt det här med måltider till äldre tycker jag… För att även om vi
vet hur det borde vara så kan inte vi få pensionärerna till att göra som dom
bör.. för dom vill inte det. Dom använder sin ordning som dom haft i hela sitt
liv, dom ska ha det på det sättet.. Och då kan det vara hur fel som helst.
samordningschef hus 2

Det framstod klart att näringsriktig mat, av gruppen sjuksköterskor, ofta
betraktades som något som stod i motsats till vad de äldre själva vill ha och
att det i det motsatsförhållandet var viktigare med näring än med de äldres
egna preferenser. Den näringsriktiga maten kan relateras till en objektsyn på
människor, och att kritiken på den människosynen har medfört att näringsriktighet inte kan vara förenligt med individers önskemål. Med andra ord var
det uppenbart att mat definierades antingen som substans eller som symbol,
inte som både och. Effekten av detta blev att matens näringsmässiga värde
ställdes i konflikt med individens egna val och integritet, i förhållande till
hur informanterna resonerade om de äldres kosthåll.
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Idealet, den näringsriktiga maten och valfrihet ifråga om att alla skall få äta
vad de vill, oavsett nyttighet, och vid vilken tidpunkt de ville, framstod med
andra ord som oförenliga. Samtidigt som dessa idealnormer framstod som
två slags huvudtema för hur informanterna resonerade kring hur maten
skulle utformas för de äldre inom äldreomsorgen. Vilken uppfattning
informanterna först och främst gav uttryck för var beroende av hur de
definierade situationen mat och måltider inom äldreomsorgen, som en
näringsproblematik eller som ett kundförhållande med valfrihetsönskemål. I
det här sammanhanget framkom tydligt att ämnet, då studien genomfördes,
nyligen hade varit aktuellt i massmedia och att det var näringsfrågan som
behandlats där. Även de politiker som först och främst definierat valfriheten
som viktigast och med tydlighet framhållit den som en slags partifråga,
nämnde också näringen.
Jag tycker det är väldigt svårt uppriktigt sagt att… specificera exakt vilka
krav som ska ställas, det är ju ändå så att, åtminstone vi socialdemokrater, vi..
vi vill ju gärna att den gamla ska ha en så stor valfrihet som möjligt på alla
områden. Och finns det då något område där man borde kunna åstadkomma
valfrihet så tycker jag att det är när det gäller maten.. Att det finns… något att
välja emellan när det gäller rätter och så … Ja, att dom ska kunna avböja
sådant som de inte tycker om och så.. // Ja, givetvis ska det vara
näringsriktigt, beroende på den enskilda människans hälsotillstånd, och också
beroende på det. Det finns ju generella krav på näringsriktigheten i kosten,
men därutöver måste man begränsa till, som sagt, den enskilda människan.
politiker stadsdel I

Det existerade en uppenbar ambivalens i förhållande mellan valfrihet och
näringsmässighet. Flera av informanterna inom det professionella och
politiska ledarskapet hade också ett ambivalent förhållande till hur de ansåg
att nuvarande matförsörjning inom äldreomsorgen fungerade. Men det fanns
också en diskrepans mellan informanterna, de som utgick ifrån att det
vanligtvis fungerade åtminstone ungefär som de önskade att det skulle, eller
de som var medvetna om brister. De flesta av dessa informanter hade dock
uppfattningen, att maten inom äldreomsorgen var tillfredsställande
näringsmässigt, men att brister fanns beträffande hänsyn till de äldres
individuella preferenser. Observationerna i studien visade dock att ideal,
både gällande den expertutformade näringsriktiga måltiden och beträffande
den av individen fritt utformade måltiden, överhuvudtaget inte existerade.
Ute i verksamheterna fanns beteendenormer, vilka många gånger stod i
konflikt med de idealnormer människorna på nämnd- och förvaltningsnivå
trodde existerade och fungerade i praktiken.
Omsorgens chefer, med sina arbeten förlagda ute i verksamheterna, samt
de sjuksköterskor som fanns inom verksamheternas väggar hade sina ideal
nära knutna till den grupp människor som tillhörde nämnd och förvaltning.
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Genom sin närhet till den faktiska verksamheten hade de givetvis ett mer
insiktsfullt förhållande till det de resonerade om, d.v.s. de visste hur
verksamheten fungerade. Tankegången om ”hur det ska vara” och ”hur det
är” blev därmed mer konkret och situationsbunden. De använde sig i större
utsträckning av specifika exempel, något som blev än tydligare i analysen av
intervjuerna med restaurangpersonal och vårdbiträden samt de äldre. De
situationsbundna exemplen beskrev vanligtvis inte idealet i dessa intervjuer,
utan i stället ett sorts ”antiideal”, de beskrev hur det inte ska vara, fast det
var så. Oavsett om idealet framställdes som visioner eller som antiideal, så
fanns det en mängd uppfattningar om hur mat för de gamla skulle vara. När
idealet hade vidgats från att gälla ett mer övergripande resonemang till att
konkretiseras i situationsbundna exempel, uppstod en stor variation i vad de
associerade med en måltidsverksamhet. De idealnormer och beteendenormer
som formulerades under intervjuerna kom dock att koncentreras kring maten
och måltidssituationen.
Maten och måltidssituationen
De båda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna inkluderade exempelvis
under intervjuns gång andra, mer vardagsbetonade, ord än nutrition för hur
maten och en måltid för de äldre borde vara. De vidgade definitionen av
situationen och talade om matens smak, utseende och doft, om sällskapets
betydelse och om vikten av att som äldre omsorgstagare kunna ha
valmöjligheter. Idealen blev nu mer personliga och inte lika tydligt
förknippade med professionen sjuksköterska. Även om de baserade mycket
på sin professionella kunskap, gav de också en mer vidgad mening åt maten
och den måltid den konsumerades vid. De lät, med andra ord, matens
meningsbärande funktioner ta plats.
Maten och matens kvalitet var något många uttryckte som betydelsefullt,
samtidigt som de i ordet kvalitet lade en såväl mångskiftande som oklar
mening. Den skulle vara av god kvalitet samtidigt som den skulle ingå i det
totala kvalitetsarbetet och omsorgsansvaret. Dessa tankar framkom främst
hos dem som representerade nämnd och förvaltning inom stadsdelarna.
Deras grupptillhörighet, med den sociala identitet som medföljer, innebar
förmodligen att övergripande resonemang om hur en kommunal verksamhet
ska fungera ansågs vara det korrekta synsättet, medan egna erfarenheter
kring verkliga situationer fick mindre utrymme. En av politikerna hade dock
en personlig erfarenhet av den mat som omsorgen erbjöd de gamla och den
erfarenheten hade inte varit en positiv upplevelse. Verklighetens verksamhet
blev i det konkreta mötet något helt annat än idealet.
Satt då sex veckor i gips // då hade jag dom första veckorna då hjälp från
hemtjänsten // och då frågade dom om jag ville prova en sådan där
matlåda…. och det fick dom göra två gånger.. och jag tyckte att.. oätligt..
(skrattar).. Det var för salt och det var och det var för stora portioner. Och då
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blir jag lite orolig.. är det sånt här dom går hem till dom gamla med som vill
ha matlådor…
politiker stadsdel I

I förhållande till denne informants erfarenhet blir den avsaknad av agerande,
som jag tidigare diskuterat, oerhört påtagligt. Hon representerade en av dem
som hade en övergripande beställarfunktion i nämnden, hon ansåg att de
gamlas kosthåll var en viktig fråga och hon hade en praktisk erfarenhet av att
maten inte var bra. Trots detta agerade hon inte på något vis, mer än att hon
avsade sig sin egen leverans av matlådor. Jag tolkar detta som att hon enbart
ansåg sig ha makt i förhållande till att avbeställa den egna maten. Vidare att
hon ansåg sig sakna makt i relation till den mat som serverades inom den
stadsdel där hon var en del av den politiska nämnden.
Vilken grupp informanten än tillhörde så sade ändå i stort sett alla att mat
ska vara god. Att smaken är avgörande för de flesta människors val av mat
har framkommit i olika studier, bl.a. i en stor europeisk studie. I den
framkom det att smak, pris och kvalitet var de variabler som i störst
utsträckning påverkade människors val av mat (Lennernäs et al 1997). Andra
associationer till mat, som förekom hos informanter i min studie, var att den
skulle dofta gott, vara vackert upplagd och vällagad. Husmanskost var ett
viktigt och väl använt ord, när de talade om mat för äldre. Vanligtvis
förknippade alla personalgrupper och politiker ordet husmanskost med de
gamlas mat. De äldre själva nämnde i några fall husmanskost, men de flesta
pratade om ”vanlig mat bara”, när jag frågade vad de ätit tidigare i livet. De
maträtterna de äldre nämnde som exempel kan dock hänföras till det som i
den svenska matkulturen räknas till just husmanskost.
Det rådde emellertid en oenighet om vad som var husmanskost mellan
restaurang- och omsorgspersonal. Var det enbart husmanskost som
serverades och smakade den som den traditionellt ska smaka?
Restaurangpersonalen hävdade att de alltid serverade husmanskost, men att
modernare rätter förekom som alternativrätter. Omsorgspersonalen, främst
de inom heldygnsomsorgen, framförde dock ofta att restaurangen levererade
maträtter de gamla inte kände till, varken till namn, utseende eller smak.
Oavsett vilken grupp som hade mest rätt i det här fallet, så ansåg båda att
husmanskost var den mat som skulle serveras inom äldreomsorgen. Enligt
vad jag kunde se var det också detta som oftast serverades de äldre. Trots
detta kunde resultatet utgöra en besvikelse, när det inte blev så som det
skulle vara, enligt idealet ifråga om utseende och smak.
Ja och dom har som dålig kunskap egentligen va, som till exempel vanlig
husmanskost, dom hade skickat upp rotmos77 som var gjort på bara rötter, det
finns ju inte en människa som äter en sån rotmos… Det måste man ju blanda
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I receptet på rotmos, i ”Hemmets kokbok”, anges i förteckningen över ingredienser; kålrot,
potatis, morötter, fläskspad eller vatten, salt och vitpeppar (Bergensjö-Hjelm et al 1990).
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upp med potatis, det vet ju vem som helst som kan lite om matlagning. Och
vi blir ju skitförbannade här uppe. Och då visste inte kocken om att man gör,
hur man gör rotmos, och det har jag varit med om flera gånger, olika
kockar..// Nej och det är ju det enklaste som finns tycker jag då, att du
blandar med potatis, så att det blir lite mildare va…… och det är. Dom här
gamla vet ju verkligen hur rotmos ska vara.… det har hänt flera gånger.
enhetschef heldygn hus3

Beträffande människors uppfattningar om hur specifika maträtter ska
tillagas, se ut och smaka, samt vilka tillbehör de skall serveras med, existerar
till en kollektiv enighet om. En specifik maträtt kan sägas vara en symbol i
form av en artefakt, d.v.s. den har skapats av människor, vilka i interaktionen
med andra förmedlat vad just denna maträtt ska bestå av, hur den ska
tillagas, smaka och se ut. Benämningen på en maträtt är till följd av det
också en symbol för en kollektiv mening för människor inom en kultur. Den
konflikt som gällde om maten skulle tillagas på ett visst sätt eller om en
specifik maträtt skulle innehålla vissa livsmedel berodde vanligen på att det
fanns avvikelser i den kollektiva meningen. Avvikelserna från vad som kan
tyckas självklart för den ena men inte för den andre kan orsakas av olika
faktorer, som t.ex. generations- och kulturkrockar. Men även de med en
tämligen likartad bakgrund kunde tvista om ”hur det ska vara”, var och en
övertygad om att just deras definition av vad den omdiskuterade maträtten
78
skulle innehålla var den korrekta. I dispyten om äppelriset mellan en
restaurangchef och en sjukhemschef var det inte någon generations- eller
kulturkrock som orsakade konflikten, båda var svenska kvinnor i
sextioårsåldern.
Det är äppelris till efterrätt, omsorgspersonalen lägger upp det i
portionsskålar i köket under tiden de boende äter. När de lägger upp
äppelriset suckar och stönar de lite över utseendet. Riset ser vattnigt och
överkokt ut, jag ser inga äppelbitar. Ett biträde äter av det, säger efter några
tuggor att det smakar surt och kastar resten. De serverar efterrätten med tjock
ovispad grädde. Ett av biträdena säger till mig att ”det kanske ser lite roligare
ut med kanel på”. Jag säger ”ja, det tror jag nog”. Hon strör kanel på den skål
med äppelris hon håller i handen då, men ingen mer av de boende får kanel
på sin portion. // Restaurangchefen berättar att en enhetschef ringt från en av
sjukhemsavdelningarna och klagat på äppelriset. Hon hade sagt att äppelriset
den andra sjukhemsavdelningen fick var bra men det de själva fick var
oätbart. Hon som ringde (en kvinna i 60-års åldern) hade sagt att äppelris ska
kokas med mjölk och grädde och att hon ska ta med sig ett recept och visa.
Restaurangchefen är upprörd och säger det ska det inte alls, utan att kocken
har kokat det som det ska kokas med, ris, vatten, äpplen, socker och kanel.
fältanteckning heldygn och restaurangkök hus 2
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I receptet på äppelris, i ”Fogtdals matlexikon”, anges i förteckningen över ingredienser;
risgryn, vatten, äpplen, socker och eventuellt en bit kanel (Fogtdals matlexikon 1988).
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I jämförelse med receptet i fotnoten var äppelriset tillagat korrekt, d.v.s. det
var kokat på vatten, ris, äpplen, socker och kanel. Av vad jag kunde
observera, var dock varken utseende eller smak överrensstämmande med vad
människor som kännde till rätten äppelris förväntade sig. I samtliga hus
planerades matsedlar utifrån vad maträtternas namn symboliserar, med
avsikt att utforma en varierad matsedel baserad på svensk husmanskost.
Problemen uppstod när matsedelns symboler skulle överföras till olika
substanser och tillagas som maträtter, som sedan skulle ordnas till måltider.
Interaktionen mellan den som planerade maten, de som tillagade den och de
som serverade var begränsad och ibland obefintlig, varför det ideligen
uppstod situationer, där den serverade måltiden inte motsvarade den
planerade. Restaurangchefen, som planerade matsedeln, utgick ifrån att
kockarna hade kunskaper om ingredienser, mängder och tillagningssätt. Så
var dock inte alltid fallet. Dessutom präglades matlagningen i dessa
restaurangkök av en praktik som uteslöt användning av recept och mängdberäkning. Med andra ord kockarna lagade maten ”på känn” och inga
ingredienser vägdes eller mättes. Resultatet i form av en maträtt kunde
därför variera ifråga om utseende och smak och motsvarade inte alltid de
symboler matsedeln var uppbyggd av.
Restaurangchefen ansåg det också som självklart att vårdbiträdena på
respektive enhet visste att äppelris var en efterrätt, som skulle serveras med
mjölk samt lite extra strösocker och kanel för den som önskade. För henne
symboliserade benämningen äppelris på matsedeln att tillbehören mjölk,
socker och kanel ingick. För vårdbiträdena existerade inte samma självklara
symbolik i förhållande till maträtters benämning. De hade inte insikt i den
matkultur som representerade de äldres och delade därför inte maträtternas
symbolik ifråga om hur de skulle serveras eller vilka tillbehör som skulle
finnas tillgängliga.
Att matlagning innefattar mer än själva tillagningen framhäver Bode
(1999 s.48ff (1994) i sin redogörelse över hur den europeiska gastronomin
växt fram. Han anser att den moderna kokkonsten bygger på en kombination
av tre olika aspekter: förberedelse, tillagning och presentation. Äppelriset
blir i detta fall en illustration till att de tre aspekterna inte kombinerades,
utan var och en, var mer eller mindre fristående. På så vis presenterades
maträtterna vid måltiderna utan att någon tog ansvar för detta.
Restaurangpersonalen ansåg att de hade klarat av sin del av ansvaret och
vårdbiträdena tyckte att de inte kunde påverka maten.
Matens utseende nämndes ofta som viktigt i det övergripande talet om
79
mat. När så skedde exemplifieras det ofta i form av antiideal. Passerad mat
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Passerad mat är mat av normalkosten som malts genom en köttkvarn, för att finfördelas åt
dem som har tugg- och sväljsvårigheter. Kost med anpassad konsistens, som jag beskriver i
fotnot 25, kan ses som en utveckling av den passerade maten. Kost med anpassad konsistens
som är indelad i olika grad av konsistensanpassning, och purékost är en av dessa konsistenser.
De olika graderna av finfördelning innebär att maten bättre kan avpassas till graden av tugg-
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framstod som det avgjort största problemet i sammanhanget, den benämndes
som tråkig, omöjlig att identifiera och emellanåt gjord på rester. De äldre
som åt passerad mat hade också ett mindre utbud i vad som inkluderades i
måltiden. De fick sällan grönsaker, aldrig frukt eller något alternativ till
bröd. Omsorgspersonalens främsta upprördhet beträffande passerad mat var
dock att när de uttryckligen beställde finpasserad eller puréad mat, så fick
man ändå inte detta. Att så inte var fallet hänvisades till kunskapsbrister hos
restaurangpersonalen, medan sjukhuskök med utbildad personal
exemplifierades som motsatsen. Omsorgspersonalen använde sig av sin
erfarenhet av hur det idealt skulle vara när de beskrev en aktuell situation.
Passerad kost.. dom har på något sätt tror jag… satt likhetstecken för
passerad kost och purékost och det är inte riktigt samma sak för mig…
Purékosten är lite mer finfördelad och framförallt köttet då som är svårt
och… ja finfördela tillräckligt…. Och som det här.. timbalkost har vi pratat
om.. det ska väl vara ytterligare steget längre bort.// Som det är svårt att få..
det ser ut som äggstanningar… eller stenhårda köttfärslimpor som kommer
upp.. så det går liksom inte att äta det.// fast vi gjorde ett försök igen här nu..
bara för ett par veckor sen då, och beställde timbalkost.. och det kom bara
gröna små rutor, jag vet inte vad det var. Allt ser ut som äggstanning som
dom har satt till då.. passerat kött i, för det är grovkorningt det här.. och det
gör ju inte saken bättre.. det åker ju inte ner. Vitsen var ju att det skulle vara
så finfördelat att det åker ner… ja det är svårt det där, det är svårt att få till…
Och sen har vi ju.. Vi har försökt att prata då om… att få näringstilskott
eller.. vad ska man säga flytande kost då som köket själva gör.. man kan
berika på det man har egentligen.. men det är också svårt…
sjuksköterska heldygn hus 2

Återigen framkom att personalen i husens restaurangkök hade svårt att
hantera den mat som avvek från normalkosten. Förutom att det fanns ett
påtagligt ointresse för specialkost, så fanns det också en märkbar okunskap.
Denna okunskap uttrycktes genom att de levererade grovkorning mat till
äldre med svåra sväljproblem, vilka krävde en mat helt utan småpartiklar.
Kombinationen av ointresse och okunskap innebar ett markant hinder för en
omdefiniering av situationen, ett motstånd till att omvända ett vanesystem, i
detta fall hur de lagade mat. De två kockar som jag i tidigare kapitel
presenterat som mycket matintresserade, var dock inte intresserade av en
matlagning som innebar att recept måste följas och att specialkosternas
innehåll och utseende inte motsvarade vad som symboliserade en bestämd
maträtt. Övrig restaurangpersonal var motståndare av mer arbetsmässiga
skäl, d.v.s. arbetet var redan tungt och stressigt, varför flera moment och
tvånget att inlemma nya kunskaper skulle innebära ytterligare en belastning.

och sväljsvårigheter. Den kan också i större utsträckning än den passerade maten serveras
med ett aptitligt utseende.
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Specialkoster av olika former innebär, förutom att kunskaper krävs, mycket
arbete som trots det resulterar i få portioner. För restaurangpersonalens del
innebar detta att det förekom en viktighetsdimension angående sambandet
mellan arbetsinsats och resultat. De maträtter som tillagades i ett stort antal
portioner resulterade i mer mat per arbetsinsats. Restaurangpersonalens
motstånd mot att göra en omtolkning av sitt arbete, d.v.s. från att fungera
som en ordinär lunchrestaurang till att bemästra mat för sjuka, hade därmed
också en uppenbar ekonomisk bakgrund. En bakgrund som utgör den mest
grundläggande realiteten i ett affärsmässigt företag.
Slutsatsen blir att kostnaderna för specialkoster som var betydande, vad
som ansågs vara viktigt i form av matlagning och belöningen att få kunder
till lunchrestaurangen, vägde tyngre än enstaka klagomål från
omsorgspersonalen. Jag kunde dock skymta en förändring och eventuellt
kommer den att bli betydande och omvälvande. I kapitel 8 framkom, i
förhållande till hur samsyn implementeras mellan restaurang- och
omsorgspersonal, att påtagliga förändringar kan ske när direkta och
bestämda direktiv ges från en högre hierarkisk nivå i organisationen. Att
förändringar började komma till stånd, som innebar en kompetenshöjning i
restaurangköken, var också märkbart under studiens gång.
Och hon som ska bli chef här sen… ett utav skälen att hon ska bli chef här,
det är att hon har den här dietistutbildningen…
kock hus 3

Min tolkning av vad som skedde och i förhållande till hur
restaurangpersonalen uttalade sig om saken, är att det ställdes andra krav på
restaurangentreprenörerna än det gjorts tidigare. Stadsdelsnämnder och
förvaltningar hade, med sin beställarfunktion, börjat fråga efter en mer
specifik kompetens, och restaurangentreprenören försökte inte bara uppfylla
nya önskemål utan också förutse dem. Det syntes som att
restaurangentreprenörerna uppfattade situationen som förändrad ifråga om
belöning och bestraffning. Brister i förhållande till bl.a. specialkoster skulle
kunna leda till bestraffningen att nya kontrakt mellan entreprenör och
omsorgsverksamhet inte upprättades. Under den tid jag genomförde studien
hann jag dock aldrig se några märkbara förändringar, utan detta var vad
människorna i verksamheterna talade om som kommande förändringar.
Även måltidssituationerna uppmärksammades under intervjuerna.
Flertalet informanter talade om vikten av att gamla bör få äta i en trevlig
miljö, i lugn och ro, men tillsammans med andra människor. Det fanns en
relativt stor medvetenhet, speciellt bland cheferna ute i verksamheterna om
att måltiderna många gånger var allt annat än överensstämmande med det
ideala beträffande exempelvis lugn och ro under måltiden. Trots denna
vetskap och trots att flera av dem faktiskt var chefer över den verksamhet de
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beskrev som ett ”antiideal”, så var det ingen av dem som planerade något
förändringsarbete.
I beskrivandet av hur en ideal måltidssituation bör te sig, var tid en
betydande faktor, d.v.s. att maten och måltiden måste få ta tid i anspråk.
Informanterna framförde önskemål om att tiden borde räcka till att
möjliggöra karottsystem, d.v.s. att maten serveras i karotter på varje bord, så
de som kan ta sin egen mat får göra det. De önskade också, att det fanns tid
för de gamla att äta utan stress och att kunna få en portion till. Tiden borde
också räcka till att lugnt mata den äldre som behövde matas eller att vara
måltidssällskap till den ensamma gamle i eget boende. De var helt överens
om betydelsen av tidsaspekten, men mer eller mindre medvetna om hur det
verkligen fungerade i praktiken på de olika enheter de var chefer över. Deras
idealbild av måltidssituationen överensstämde dock väl med hur de tre
enheterna i hus 2-4 med del-av-dagen omsorg fungerade, men var fjärran
från måltidssituationen på övriga enheter.
Politiker och tjänstemän, både på förvaltning och ute i verksamheterna,
framhöll sålunda vikten av att avsätta tid i måltidssituationen, men i det
praktiska arbetet, främst inom heldygnsomsorgen, rationaliserades
måltidsarbetet i syfte att spara tid. Definitionen av situationen, om hur
måltiden i heldygnsomsorgen skulle ske gjordes i dessa båda grupper utifrån
helt olika perspektiv. Människor som var verksamma utanför
verksamheterna definierade situationen som de äldres måltidssituation,
samtidigt som vårdbiträdena definierade det som sin egen arbetssituation.
Eftersom vårdbiträdena var hårt arbetsbelastade, var tiden en viktig faktor,
och därför strävade de efter att varje arbetsmoment skulle ta kortast möjliga
tid i anspråk. Detta blev vårdbiträdenas beteendenorm. Belöningen bestod i
att arbetet avklarades på kortare tid och mer fri tid uppstod, samtidigt som
risk för bestraffning saknades. Ingen av de chefer, som ansåg att måltiderna
borde genomföras på ett annat vis, utryckte dock att de tänkte förändra detta.
Inte heller hade de påpekat sitt missnöje med den rådande situationen för sin
personal.
Diskrepansernas orsaker
Den uppenbara diskrepansen mellan beteendenorm och idealnorm kan till
stor del tillföras den vikt, både restaurangpersonal och beställare, lade i
arbetet kring maten. Beställaren efterfrågade på ett konkret sätt, skriftligt
eller muntligt, främst valmöjligheter. De som var beställare av verksamheten
efterfrågade flera alternativ till maträtter och mer utsträckta öppettider i
restaurangerna. Det huvudsakliga önskemålet, och kravet för att
överhuvudtaget ingå ett avtal, var dock de ekonomiska ramarna. För att
uppfylla dessa önskningar tillagades ett större antal olika maträtter än
restaurangerna egentligen hade resurser att hantera. I två fall hade
restaurangerna också en så pass omfattande distribution av mat till andra
verksamheter att det i hög grad påverkade arbetsbelastningen och
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tidsanvändningen. Det fanns med andra ord en viss påtvingad beteendenorm,
som resulterade i bl.a. att inte prioritera att allt förvarades i rätt temperatur.
Beteendenormen var framkallad av yttre förväntningar beträffande utbud och
ekonomiska ramar. Men det existerade också en kockkultur där endast vad
gästen ser och märker värderades, inte matens dolda kvaliteter som
mikrobiologisk kvalitet och näringsinnehåll.
Det fanns trots allt en medvetenhet om att det existerade diskrepanser
mellan ”hur det ska vara” och ”hur det är”, speciellt hos enhetschefer och
sjuksköterskor ute i verksamheterna. Men de hänvisade bristerna till sådant
de inte själva rådde över, som exempelvis bristen på pengar och
måltidsentreprenören. Den strama ekonomin med ständiga nedskärningar
innebar konkret exempelvis att de ansåg sig tvungna att avveckla organiserat
kvällskaffe och dylikt, men dessvärre också att de aldrig kunde bedriva ett
utvecklingsarbete inom området. Några framhöll också att själva måltiden
faktiskt skulle kunna ordnas bättre än den gjorde i dagsläget.
Hos restaurangpersonal och vårdbiträden, samt hos de äldre, kretsade inte
tankarna runt ideal i samma omfattning. De talade istället mycket om hur det
fungerade i praktiken hos just dem och vad de skulle vilja förändra, men
önskade förändringar utgjordes främst av sådant de inte själv kunde påverka.
De hänvisade helt enkelt de brister som fanns i mathållningen till varandra,
vilket jag också diskuterat i föregående kapitel. Restaurangpersonalen ansåg
att de levererade en bra mat som vårdbiträdena inte serverade på rätt sätt,
något som bidrog till att de gamla inte åt i den utsträckning de borde.
Vårdbiträdena i sin tur ansåg att olika brister från restaurangkökets sida
innebar att mathållningen många gånger inte fungerade som den rimligtvis
borde. De båda personalgrupperna hade i och med sitt arbete en social
identitet som band dem till den egna gruppen. Grupperna interagerade inte
med varandra utan främst inom respektive grupp, och formade på så vis i sitt
dagliga arbete normer och regler inom den egna gruppen. Vilket samtidigt
skapade en slags barriär mot andra grupper. Förmågan att ha och visa
empati, som är förutsättningen för interaktion, fanns i hög grad för den egna
gruppen och i mindre utsträckning för andra. Det betraktar jag som orsaken
till att vårdbiträdena i måltidssituationerna utgick ifrån gruppens
arbetssituation, istället för de äldres önskningar och vilja.
Orsaken till att den ideala måltidssituationen inte existerade hänvisades av
politiker, förvaltningstjänstemän och medicinskt ansvariga sjuksköterskor,
såväl till måltidsentreprenörerna som till vårdbiträdenas arbete. I mindre
utsträckning uppmärksammades orsaker knutna till det egna arbetet och
uppdraget.
Ja.. det viktigaste för mig nu när det gäller måltiden det är att.. Med tanke på
att det är väldigt många ensamma människor, även om man är på en
institution, att måltiden så att säga får högre status. Och högre status får
måltiden om man så att säga höjer kvaliteten på måltiden, och då innebär
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det… Det är som jag sa för en stund sedan, det har inte enbart med närings..
Det kan man åstadkomma genom sättet på vilket man distribuerar, serverar
maten.. det kan.. Formerna överhuvudtaget.. hur personalen uppträder och
hur mycket man själv kan och får vara aktiv.. det är en rad alltså olika bidrag
alltså som personal, dom anhöriga och omsorgstagarna själv.. så att säga..
kan, kan göras delaktiga.. det tror jag. Den kvalitetshöjningen känns som
angelägen.
politiker stadsdel I

Otydligheten angående ansvarsfördelning, som diskuterades i kapitel 8,
möjliggjorde diskrepansen mellan ideal- och beteendenorm, eftersom ingen
av informanterna åtog sig ett ansvar för de äldres kosthåll. De äldres kosthåll
kan därför betraktas som ett fenomen som personerna i den sociala
organisationen av måltiden agerar i relation till, och deras beteende styrs av
den mening som fenomenet har för dem. Enligt min tolkning av vad som
framkommit i studien saknade de som hade en övergripande
beställarfunktion, de som producerade maten och de som ordnade måltiderna
en gemensam mening och tolkning av situationen. En orsak till detta var att
de dessutom saknade en struktur för att interagera med varandra och med de
äldre omsorgsmottagarna. En annan orsak var att de inom den sociala
organisationen av måltiderna saknades en bestämd social identitet, d.v.s. en
yrkesroll, som tog ansvar för de äldres kosthåll.

Den saknade husmodern
Jag har belyst ansvarsfrågan på flera vis och konstaterat att det saknades ett
uttalat ansvarstagande i den sociala organisationen kring de äldres kosthåll. I
informanternas utsagor framstod en saknad av omsorgsfulla och kunniga
personer som axlade detta ansvar - symboler för en husmor. De förmedlade
en ideal- och drömbild av en husmor som hade ett matkunnande och som tog
ansvar för att de äldres kosthåll ordnandes på bästa sätt. De talade om de
kvinnor som tidigare varit anställda som vårdbiträden eller om de fåtal som
fortfarande fanns i tjänst och sade, att dessa kvinnor visste hur maträtter
skulle ordnas till en måltid. Idealet som framhölls var kvinna och hade sina
kunskaper om mat och måltiders ordnande genom sin roll som maka och
mor i det privata livet, inte genom sin yrkesutövning.
.. många av dom här är ju faktiskt (skratt) kvinnor som har skött hela familjer
och…är måna om att det ska smaka gott
äldreomsorgschef stadsdel II
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Dom är alla gamla präktiga… ja några av dem hade gått på hushålls… sådana
här lanthushållsskolor (säjs med eftertryck). Och det var ju en utomordentlig
bakgrund tycker jag. // dom visste hur man skulle tillaga mat, hur länge man
ska koka dillkött så det faller sönder och är gott och aptitligt.
politiker stadsdel I

Uppenbarligen ansåg dessa informanter att det behövdes kvalifikationer,
grundade i ett hushålls- och omsorgskunnande, för de äldres mat och
måltider. Även äldreomsorgschefen i stadsdel I funderade under intervjun
kring varför de äldres mathållning inte fungerade riktigt bra och kom i sitt
resonemang fram till att vårdbiträdena saknade kunskap. Han framhöll att
”hemkunskap kanske inte skulle vara så tokigt”, men sade i samma andetag
att det kanske kunde uppfattas som provocerande att vårdbiträden måste
kunna laga mat. I detta sammanhang ställer jag mig frågan om önskemål om
kompetens i förhållande till mat och måltider är en inkorrekt utsaga,
eftersom den tjänsteman som gjorde detta uttalande själv uppfattade det som
tveksamt. Husmodern som idealnorm var med andra ord eventuellt inkorrekt,
och utsagor om ett husmoderskunnande är enligt min uppfattning inte
speciellt gångbar inom de diskurser som är framträdande idag. Hjälmeskog
(2000 s.131) har i sin analys av utvecklingen av ämnet hemkunskap framfört
att försök att överge husmodersidealet existerade redan på 1930-talet, genom
bl.a. planer på att även pojkar skulle erhålla den undervisningen.
Trots att husmodersidealet kan tyckas föråldrat idag, fanns en uppenbar
saknad av den sociala identitet som husmodersbegreppet symboliserar. De
egenskaper som förlades till en social identitet i form av husmor var
sammanbundna både med omsorg och med kompetens. En husmor
förväntades besitta förmågor som överrensstämmer med det som Wærness
(1984, 1996 s.203) beskriver som omsorgsrationalitet. Med andra ord att en
person i omsorgen om andra har en empatisk förmåga och kännedom om
personen ifråga, men också fackkunskaper och förmåga att hantera en
arbetssituation som är komplex och oförutsägbar. Avsaknaden av förmågor
som dessa, påtalade sjuksköterskan i hus 3 när jag mötte henne under en av
mina observationsdagar.
Det är vårdbiträdenas insats man ibland har det svårt med, ”en del försöker,
andra struntar helt i det” säger hon. ”När någon har dålig aptit till exempel” säger hon ”kan en del ställa sig och steka två fläskkotletter och sen tro att de
har gjort ett bra jobb. Då ska man ju ta en soppa eller fisk, det visste ju
varenda husmor förr, idag är det ingen som vet det”.
fältanteckning hus 3

Denna sjuksköterska upplevde att det saknades en kunskap hos omsorgspersonalen som tidigare betraktades som självklar. Kunskaps- och
kompetensfrågan inom omsorgen var inte bara återkommande i olika
sammanhang i denna studie, utan återfinns också i olika samhälliga
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sammanhang. I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken,
lägesrapport 2001, framhålls problemen med att rekrytera personal, speciellt
den högskoleutbildade. I rapporten framgår också att andelen baspersonal
inom vård och omsorg som saknar grundläggande yrkesutbildning för sitt
arbetsområde ökar (Socialstyrelsen 2001b). I den nationella handlingsplanen
för nutrition (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket 1995) beskrivs
otillräckliga kunskaper och insikter hos omsorgspersonal på olika
hierarkiska nivåer och hos storhushållspersonal, som en bakgrundsfaktor till
nutritionsproblemen inom äldreomsorgen.
Det påtalas att kunskaper och utbildning behövs. Samtidigt har Nordström
(1998) visat att det kunskapsområde som förmedlas till hemtjänstpersonal
under fortbildningsdagar aldrig berörde de arbetsuppgifter personalen hade i
sin vardag. Vidare diskuterar Nordström att den utbildning som finns för
hemtjänstassistenter och vårdbiträden förmedlar en abstrakt kunskap, som
ligger långt ifrån den vardagskunskap de har användning av i sitt arbete.
Avsaknaden av husmoderskunskapen anser jag kan relateras till de
resonemang jag skildrade i inledningen, om att de informella
kvalifikationerna kvinnor skaffar sig i hemarbetet används av arbetsgivaren i
det utflyttade hemarbetet (Wærness 1983 (1982), Davies 1995). De
kompetenser kvinnor medfört i det utflyttade hemarbetet har uppenbarligen
inte betraktats som inlärda kvalifikationer, utan som medfödda. Detta har i
förhållande till maten inneburit att många av dem som idag arbetar inom
omsorgen inte har någon erfarenhet och kunskap om hur måltider skall
ordnas, d.v.s. exempelvis vilka tillbehör som skall serveras till olika
maträtter. Dock förväntades de besitta denna kunskap, varför stöd och hjälp i
form av t.ex. skrivna dokument, arbetsledning och fortbildning saknades.
Den kompetens som kvinnor fört med sig till det utflyttade hemarbetet har i
stor utsträckning tagits för given och idag saknas den grupp av hemmafruar,
med husmoderskvalifikationer, som tidigare rekryterades till omsorgsarbete.
Hemmafruarnas arbetsmarknadsutträde var i stor utsträckning en fråga om
en överföring av omsorgsarbetet från familjen till stat visar Axelsson (1992)
i sin analys av gifta kvinnors sysselsättningsmönster.

Det familjära idealet
Nära knutet till den saknade husmodern, och den sfär den sociala identitet
husmodern symboliserar, framstod det ”familjära idealet”. I det vidgade
idealet av måltiden, utanför den medicinska diskursen, där kulturella och
sociala perspektiv inkluderades märktes att informanterna betraktade vissa
boendeformer som bättre än andra. De exempel som togs upp, för att
illustrera ideal eller det motsatta, hänvisades ofta till en speciell boendeform.
Små gruppboenden blev idealsituationen när det gällde ordnandet av
måltider, just för att de var små och familjära. Idealiseringen av det lilla, där
personalen var ett ringa antal engagerade personer som lät måltiderna bli
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dagens centrala punkter, återkom i flera intervjuer. Idealet symboliserades av
den lilla trygga och stabila gruppen, medan de enheter där maten lagades i
gruppboendet blev en sorts maximering av idealet. Då var inte bara själva
situationen av betydelse, utan också maten, med dofter som kunde stimulera
aptiten och närheten, som gav möjlighet att låta de gamla deltaga, både i
praktiskt arbete och i val av maträtter.
Ja, och i gruppboende och.. ingår… och jag tror att gruppboendena, dom små
gruppboendena har det ju allra bäst vet du. För ibland så lagar dom, dom
lagar ju liksom mat själva och att det blir dofter.. och att man kan, har
tillgång.. ja man kan välja väldigt mycket vilken tid som helst på dygnet. Så
där är ju egentligen mycket bättre än sjukhemmen också….// Men dom som
hade.. att dom äldre får önska liksom att vad är det för någonting som dom
vill ha. Särskilt om det är sådana där små gruppboenden med fem sex
stycken. Så då får dom ju.. mer… och sen liksom att det blir som en helhet..
att man lagar tillsamman liksom.. att maten är mera än nutrition (skratt).
medicinskt ansvarig sjuksköterska stadsdel II

Det lilla gruppboendet som fungerade som ett familjehushåll var ett
framträdande ideal och en symbol för familj och närhet, i motsats till
rationell stordrift och distans. Måltiders betydelse som social gemenskap var
dock något som de allra flesta informanter berörde, men måltidsgemenskapen kunde relateras till vitt skilda sammanhang. Ett av dessa var
givetvis den gemenskap som kunde skapas inom äldreomsorgens ram med
gemensamma måltider och kaffestunder. Men det framkom också tydligt att
gemenskap oftare relaterades till informanternas egna måltider än till de
äldres. I slutet av varje intervju förde jag frågan på tal om matens betydelse
för personen ifråga. Jag fann att ett annat språk i förhållande till mat
användes, när de informanter som inte tillhörde gruppen äldre resonerade om
den egna maten. De lade en annan mening i det sociala objekt som den egna
måltiden utgjorde än i det sociala objekt som de äldres måltid utgjorde.
Ja, gott.. en umgängesform som oftast är trevlig. Ja, jag tillhör ju dom som
tycker att det är väldigt gott med mat… och att laga och så där.
politiker stadsdel II

Här framkommer att ”den egna maten” i stor utsträckning uttrycktes som
något gott, trevligt och dagens samlingspunkt, till skillnad från de äldres mat
som var näring och valfrihet. Min uppfattning är att detta tyder på en
bristande empatisk förmåga, genom att många av informanterna inte
förmådde uttala sig om matens djupa och komplexa mening i förhållande till
de äldre, utan endast i förhållande till sig själva. Utsagorna om mat innehöll
på så vis två skilda diskurser i fråga om hur informanterna definierat
situationen. Den ena diskursen bestod av vilka ord och begrepp som
användes i förhållande till den egna maten och den andra diskursen av ord
och begrepp i förhållande till de äldres mat. Den egna maten uttrycktes i
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betydande omfattning med ord som: god, trevlig miljö, umgängesform samt
att detta att tillaga mat var ett nöje i sig. För att mer påtagligt visa detta har
jag konstruerat en tabellarisk uppställning som innehåller fem citat och som
är de svar jag erhållit från informanterna, när jag frågat vad mat och måltider
betyder för dem. De fem personer som citeras i tabellen sa alla orden näring
eller nutrition fler än tio gånger under intervjun (se tabell 9 sidan 169).
Tabell 13. Fem citat om den personliga betydelsen av mat och måltider hämtat från
de intervjuerna där respektive informant använt ordet näring eller nutrition fler än tio
gånger
Informant som använt
orden näring eller
nutrition fler än tio ggr
under intervjun
äldreomsorgschef
stadsdel I

Deras svar när jag frågade om matens och måltidens betydelse
för dem personligen.

”Den är viktigt.. För mig är det ett tillfälle också, ibland liksom,
ibland vill jag inte ha något sällskap, då vill jag ha tillfälle att
samla mig//Det är ett avbrott i vardagen som jag tycker är väldigt
viktigt och jag vill inte äta min mat ihop med datorn och
skrivbordet här, utan jag vill komma i väg någonstans.. någonting
som är annorlunda.”
medicinskt ansvarig
”Ja, jag gillar mat… jag gillar mat.. jag tycker väldigt mycket om
sjuksköterska stadsdel I mat, så att det är viktigt”
samordningschef chef
”Den är ju viktig, den är ju väldigt viktig egentligen. Och ofta gör
hus 2
jag fel, jag stressar för mycket, att jag liksom kan äta någonting
som inte alls ser aptitligt ut bara för att få i mig någonting.// Men
annars tycker jag väldigt mycket om mat och god mat, vällagad
mat.// Nu när man börjar komma till åren så är ju maten väldigt
viktig det är ju då man samlas.. med barn och man och föräldrar.”
sjuksköterska hus 2
”Det är en viktig del, därför att jag tycker att det är gemenskap
också..”
medicinskt ansvarig
”Jag tycker om god mat... Jag tycker om att laga mat, jag tycker
sjuksköterska
om måltider och jag tycker om att umgås och äta.”
stadsdel II

Utsagorna om den egna mathållningen, kontra vad matförsörjningen för de
äldre faktiskt innehöll, men också viljan och önskan hur den senare
egentligen borde vara, var till stor del disparata. I förhållande till de egna
måltiderna avvek inte idealnormen från beteendenormen i någon större
omfattning. Visserligen påpekade flera av informanterna att de emellanåt
”slarvade”, som de uttryckte att måltider bestående av smörgås eller
hamburgare vid skrivbordet symboliserade. Dessa undantag från idealen kan
ses som att informanterna tillät måltiden att endast utgöras av en substans,
d.v.s. de behövde bli mätta fort för att kunna fortsätta med annat. Däremot
var det viktigt att måltiderna i hemmet, vilka framförallt uttrycktes i form av
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symboler, även innefattade matens meningsbärande funktioner. Det som i
synnerhet förknippades med den senare måltiden och utgjorde symbolen för
gemenskap och trevnad var familjen.
Familjen fördes på tal av både dem som hade familj, av dem som saknade
familj och av de gamla som en gång haft familj. För de äldre var det egna
hemmet och den familj de en gång haft, fortfarande ett ideal i förhållande till
matlagning och måltider.
Ja, när jag hade familj så var det ju klart att då var det skillnad, då lagade
man ju mera mat. Men sen jag vart ensam sen många år tillbaka så blir det
inte så, då knappar man ju in lite mer..// att det var roligt ja, det tyckte jag
faktiskt... och då åt dom med god aptit.
äldre del-av-dagen hus 3

Min tolkning är att maten och måltiden inom en familj i så stor utsträckning
symboliserar en specifik gemenskap och liv, och att mat och måltider i andra
sammanhang aldrig kan ersätta detta. Att matlagningen förlorar i mening för
de kvinnor som mister sin make har också påvisats av Sidenvall et al (2000).
En saknad familj kan förmodligen aldrig ersättas, men inom äldreomsorgens
ram finns det uppenbarligen behov av någon form av sociokulturell
kompensation för de förlorade familjemåltiderna för dem som önskar det.
I detta kapitel har jag visat att det existerade en markant diskrepans
mellan idealnormer och beteendenormer inom de äldres kosthåll. En brist på
överrensstämmelse fanns både i förhållande till mer övergripande ideal i
form av lagar och rekommendationer för en måltidsverksamhet, exempelvis
gällande hygieniska hanteringen. Bristen på överrensstämmelse var också
påtaglig mellan vad informanterna uttryckte som önskemål för hur mat och
måltider skulle utformas, idealt sett och hur de upplevde att verksamheten
utformades i praktiken. I nästa kapitel, som är det sista, kommer jag att göra
min tolkning av varför denna måltidsverksamhet, som ingen verkar nöjd
med, kunde fortgå.
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10. Maktlöshet, marginalisering och
rationalitet

Min avsikt med detta arbete var att studera och analysera hur den sociala
organisation som omgärdar de äldres kosthåll inom ett omsorgsboende
formade de äldres försörjning av mat. Jag har, under olika teman, visat hur
verksamheterna fungerade och hur människorna som var involverade
resonerade och agerade. I detta slutkapitel börjar jag med att kort lyfta fram
det mest väsentliga från mina resultat. Därefter tar jag ytterligare ett steg i
tolkningsprocessen av mina analyser och relaterar det jag funnit till en
övergripande samhällelig kontext, d.v.s. hur de äldres matförsöjning uttrycks
i den senmoderna välfärdsstaten.

Definitionen av situationen – en granskning
Om studien ska betraktas som en granskning av verksamheten (jmf.
Lindqvist & Borell 1998), och relateras till regeringens intentioner om vilka
mål som skall styra äldreomsorgen (Regeringens proposition 1997/98:113),
kan jag kort konstatera att den matförsörjning de äldre erbjöds, inte
uppfyllde detta. Integritet och självbestämmande saknades. Varken i den
formella struktur som fanns eller de mänskliga möten som kom till stånd i
denna process, som utmynnade i mat och måltider till de gamla, motsvarade
övergripande mål och önskningarna om vad som präglar en god omsorg.
Tvärtom, de meningsbärande funktioner, som mat och måltider genom sin
symboliska betydelse har, användes snarare för att markera regler, tidspress
och överordning från berörda personalgrupper. Strukturen kring
matförsörjningen begränsade starkt vad som var möjligt att få ta del av.
Exempelvis avgjorde boendeform, restaurangernas öppettider och
omsorgsgivarens bedömning av den enskilde äldres sådant som
måltidsordning och om sällskap fanns vid måltiderna.
I den formella strukturen för verksamheten saknades riktlinjer och en
uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste/borde innehålla. Ett
annat uppenbart problem, av strukturell art, var att den verksamhet som en
gång utformats inte överrensstämde med rådande behov. Genom att
servicehusens restauranger ursprungligen var avsedda för en förhållandevis
frisk grupp äldre, som skulle ges möjlighet att inta en av dagens måltider i
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restaurangen, hade restaurangorganisationerna svårt att motsvara de
förändrade behoven, som de skröpliga och sjuka med olika boendeformer
hade. Restaurangorganisationerna saknade en anpassning till de heterogena
behoven av matförsörjning, som organisationerna, i och med sitt åtagande
var en verksamhet för. Svårigheterna i att motsvara behoven hos de äldre,
med olika boendeformer och behov av vård och omsorg, var uppenbara
angående bl.a. måltidsordning, näringsinnehåll och specialkoster. Att
personalen i servicehusens restauranger inte hade tillräcklig kompetens för
att tillaga mat åt skröpliga och sjuka människor framhölls i en
måltidsutredning för Stockholms stad för drygt tio år sedan (Stockholms stad
1990). Trots detta har servicehusens restauranger, i och med Ädelreformen,
fått ansvar att ordna maten för en grupp äldre som har ett större behov av
vård och omsorg än denna grupp av boende hade för tio år sedan. Att
servicehusen skulle bli morgondagens sjukhem och att de inte hade en
matförsörjningsstruktur för den uppgiften framhölls också 1997 på en
80
utbildningsdag anordnad av Svensk dietist och kostekonomförening . Ett
faktum som stämmer väl överens med mina resultat.
Som granskning visar min studie att den matförsörjning som, helt eller
delvis, utgjorde de äldres kosthåll inom deras omsorgsboende inte uppfyllde
rimliga krav, varken ifråga om matens substans eller symbol. Ett faktum som
också uppmärksammas i bemötandeutredningen (Rundström 1997) där mat
och dryck identifieras som ett av vardagens problemområden. I utredningen
framkommer också att bristerna är påtagliga i förhållande till vad de gamla
får och hur de bemöts i samband med måltiderna. Med anledning av mina
resultat vill jag, liksom Herne (1994) gjorde i förhållande till sin studie, lyfta
fram att situationen är oroande, både i förhållande till standarden på
kosthållet och beträffande de äldres egna rättigheter.

Definitionen av situationen – äldres kosthåll som socialt
objekt
Den sociala organisation som handhade matförsörjningen agerade i mycket
begränsad omfattning utöver den dagliga praktik som involverade
restaurangpersonal, vårdbiträden och de äldre. Övriga sociala identiteter som
befann sig högre upp i hierarkin inom den sociala organisationen uteslöt, helt
eller delvis, de äldres kosthåll från sitt arbete och sina uppdrag. Att den
sociala organisationen kring de äldres kosthåll utförde sitt arbete och sina
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uppdrag på det sätt som jag beskrivit var dock inte ett resultat av medvetna
strategier. Det faktum att de äldres kosthåll, till struktur och utifrån en viss
process, hade detta innehåll var snarare ett resultat av en utebliven
gemensam definition av situationen.
Matens innebörd som både substans och symbol gör den till ett
svårhanterligt fenomen, eftersom den skall definieras som ett socialt objekt
inom äldreomsorgens ram. Med andra ord, maten som handhades av olika
sociala identiteter inom denna välfärdsorganisation kunde ges olika mening
utifrån sin respektive horisont, vilket medförde att maten, som socialt objekt,
inte hade en tydlig definition. Jag har på olika vis, i föregående kapitel, visat
vilka värderingar, normer och beteenden som förmedlades av studiens
informanter i förhållande till de äldres kosthåll. Att vanans makt var
betydande för hur matförsörjningen inom äldreomsorgen ordnades var
påtaglig, då det dagligen planerades, tillagades, serverades och
konsumerades mat utan att någon ordade så mycket om saken. De utpräglade
vanesystemen gav inte heller utrymme till reflektion.
I relation till denna avsaknad av en gemensam definition av situationen
fanns en uppenbar svårighet i att ”sätta ord” på den mening informanterna
tillskrev fenomenet. Svårigheterna att språkligt uttrycka matens område i sin
helhet, men också att betrakta den som det sammansatta fenomen det är, var
påtaglig. Matens tvetydighet framträder därmed tydligt i förhållande hur de
äldres kosthåll värderades och behandlades inom äldreomsorgens ram, något
jag funnit både i min empiriska studie och i olika former av dokument. Min
uppfattning är att i många av de dokument som finns så betraktas kosthållet
inom äldreomsorgen enbart som substans och att maten värderades som en
näringsfråga (Saletti et al 1997, Saletti & Cederholm 1999) inom det
medicinska området. I andra sammanhang framstår maten som en social
fråga och symbolvärden, som exempelvis gemenskap, framstår som centrala,
samtidigt som näringsmässiga aspekter saknas (Bergh 2000). De äldres mat
beskrivs också som en serviceinsats och då inte minst i förhållande till
”valfrihetsideologin” eller enbart som ”mått” på funktionsförmågan hos
enskilda individer (Engström 2001).
Tudelningen av maten, i symbol och substans, tillika den oklara
ansvarsfördelningen, både lokalt och nationellt, innebär att äldres kosthåll
kan hanteras mycket godtyckligt och varierat. Även om jag anser att det
saknades en gemensam definition av situationen i förhållande till de sociala
objekt som de äldres kosthåll utgör, så är det dock inte så, att det sociala
objektet inte tillskrivits någon som helst mening. Alla inom den sociala
organisation, som jag studerade, visste att de äldre inom sitt respektive
omsorgsboende hade tillgång till någon form av matförsörjning. Men den
uteblivna gemensamma definitionen av situationen, liksom det
mångfacetterande sociala objektet, medförde att det fanns flera och disparata
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definitioner av situationen. Enlig Blumers (1969 s.2) första premiss är
människors agerande och interagerande vid en viss tidpunkt, i en viss
situation och i ett bestämt sammanhang, avhängig hur de definierat
situationen. Eftersom de olika sociala identiteterna, inom den sociala
organisationen, i begränsad omfattning interagerade med varandra mellan de
hierarkiska nivåerna, men desto mer i den egna gruppen, skapades utrymme
för de olikartade definitionerna av situationerna. Vilken mening de olika
sociala identiteterna, jag kom i kontakt med under observationer och
intervjuer, tillskrev de äldres kosthåll var påverkat av en mängd faktorer.
Exempelvis framkom att ideologier, intresseperspektiv och den egna
identiteten var faktorer som påverkade, och till detta fanns dessutom en
historisk dimension. På så vis kom flera definitioner av situationen att
existerade parallellt. För att förtydliga vilken slags mening det sociala
objektet hade för människorna i studien, och för att beskriva innehållet och i
viss mån bakgrunden till detta innehåll, kommer jag att utgå från tre olika
definitioner av situationen. Hos de olika informanterna fann jag att de
individuellt definierat situationen i form av tre markanta diskurser. Hos de
olika grupperna, med olika sociala identiteter inom matförsörjningens ram,
fanns gruppvisa definitioner av situationen, om än diffusa. Det existerade
också en form av gemensam mening, genom att samtliga betraktade sig som
maktlösa.

Individuell definition av situationen i form av tre markanta
diskurser
Var och en av informanterna upplevde, i större eller mindre utsträckning, att
dagens ordning var otillfredsställande, men att de själva inte kunde påverka
situationen. De hade dock, i större eller mindre utsträckning, uppfattningar
och känslomässiga ståndpunkter inför de äldres kosthåll och de
frågeställningar som togs upp under intervjun. Vad jag funnit är, att i
förhållande till vad de uttalade sig om och hur de i praktiken agerade, fanns
tydliga mönster för hur de förhöll sig till de äldres mat. Dessa mönster
utkristalliserades sig som tre skilda områden, vilka kan förläggas till tre
markanta diskurser; institutionens, marknadens och hemmets. Med andra
ord, det existerade tre olika system av språkmönster och praktik (jmf. Lupton
1996), i förhållande till hur matförsörjningen ordnades/borde ordnas.
Äldremåltiden som institutionsmat – präglad av den medicinska
diskursen, i vilken matens substans, d.v.s. dess näringsriktighet, är mest
väsentlig. Dessutom har den ekonomiska aspekten ifråga om
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näringsmässighet till lägsta möjliga pris en avgörande betydelse. Diskursen
utgjorde främst ett antiideal, d.v.s. institutionsmåltider var inte tillönskat,
med undantag från betydelsen av näringsriktig mat. I praktiken var det ändå
som en institutionsmåltid maten ordnandes, då främst inom heldygnsomsorgen, dock utan kännedom om och kontroll av näringsinnehåll.
Äldremåltiden som marknadsvara – präglad av marknadens diskurs, i
vilken de äldre är kunder med fria val. På det viset kan de (åtminstone
utopiskt) fritt välja vad de vill ha och inte ha, och låta efterfrågan styra över
vad som finns tillgängligt. Diskursen utgjorde främst en politisk retorik och i
praktiken existerade den enbart för dem som inte var beroende av den mat
och de måltider som erbjöds inom omsorgens ram, utan själva kunde välja
och ordna det de ville ha.
Äldremåltiden som hemmamåltid – präglad av ett ideal där hemmet utgör
”den goda omsorgen”. Hemmets diskurs präglas framförallt av god mat och
av gemenskapen med familjen. Diskursen utgjorde allas ideal i förhållande
till sina egna måltider och för de flesta också en önskan om vad som skulle
prägla de äldres måltider. I förhållande till de äldres måltider var idealet
”familjen” utbytt mot en altruistisk husmor som ombesörjde kosthållet.
Denna form av måltid, där matens meningsbärande funktioner har en
betydande plats (främst i form av sociala relationer) fanns till viss del på de
enheter som hade tillkommit för att vara en dagaktivitet.
Diskurserna cirkulerade både som samhälleliga, mer abstrakta, i form av
ideal och antiideal för hur en måltidsverksamhet skulle ordnas och omsorg
om gamla genomföras. Men de existerade också i de mer vardagliga
diskurser som cirkulerade bland informanterna (Winther Jörgensen &
Phillips 2000 s.9). Språkmönstret och praktiken i relation till de tre
diskurserna var, precis som temat i kapitel 9, starkt relaterat till ideal och
antiideal. Genom att institutioner varit hårt kritiserade föds nya ideologier,
som strävar efter att utforma äldreomsorg utan institutionsprägel.
Institutionens diskurs var i stor utsträckning ett ”antiideal” och det
traditionella sättet att ordna måltider inom vård och omsorg som tidigare
varit rådande, var i det närmaste något oacceptabelt i den samhälliga synen,
som präglades av integritet och självbestämmande. Avståndstagandet från
institutionsdiskursen har dock medfört att bestämda normer och strukturer
för hur verksamheterna bör ordnas har försvunnit. Samtidigt var
måltidssituationerna inom framförallt heldygnsomsorgen, i stort, lika
institutionslika som de Goffman beskrev för 40 år sedan (1983 (1961). Han
ansåg att måltidssituationerna präglades av de regler de närmaste vårdarna
(här vårdbiträden) stipulerade, till vilka patienterna (här de äldre) inordnade
sig i och anpassade sig till.
Den diskurs som idag främst cirkulerar allmänt i samhället är
marknadens, präglad av ett valfrihetsideologiskt innehåll, och som innebär
att de äldre själva, som konsumenter, skall ha makten över sin mat.
Diskursen är främst en politisk retorik, som i tämligen begränsad omfattning
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hade anammats av övriga grupper i den sociala organisationen jag studerade.
Problem som uppstått i förhållande till ”den nya valfriheten” var här också
påtagliga, då det egentligen inte existerade några val, utan bara frånvaro av
ett ordnande. Marknadens diskurs hade medfört att regleringen av
institutionsmaten förkastats, utan att ersättas med någon annan form av
styrning. Denna fokusering mot valfrihet, utan annan form av styrning,
medförde att de som verkade som politiker och personal inom omsorgens
ram, i ”valfrihetens namn” kunde avsäga sig ansvar, eftersom ansvaret
förlades till den äldre individen. En situation som jag tog upp till diskussion i
förhållande till Eliassons (1996a s.83ff) resonemang om den halverade
människosynen i kapitel 8. D.v.s. hur betraktandet av människor som
antingen subjekt eller objekt medför att individerna utelämnas åt sina egna
beslut, respektive att expertkunskapen styr över individerna.
De gamla har, i valfrihetsideologins namn, tillskrivits en roll som kund,
men de erhöll inte kundens möjligheter att välja och att kunna köpa och
betala för det de anser innehålla det värde de önskar, utan är hänvisades till
det utbud som fanns. Ett utbud som var starkt begränsat och som inom
heldygnsomsorgen ibland även begränsades till vad vårdbiträdena valde att
servera ifråga om måltidsdryck efter vad de hade i händerna just då.
Fokuseringen mot valfrihet existerade, trots att de allra flesta av dem som
fanns inom dessa boenden hade begränsade möjligheter att välja ifråga om
sådant som maträtter och tillbehör samt angående tidpunkt och sällskap vid
måltiderna. Organiseringen av de äldres kosthåll och det nätverk av
människor som var involverade i detta hade inte anpassat sig till ideologin
om valfrihet och att de äldre skulle ha en roll som konsument/kund.
Den tredje diskursen som cirkulerade, både som en samhälleligt
accepterad ideologi och hos de enskilda informanterna i vardagens
verksamheter, var hemmets. Alla informanter berörde på något vis hemmets
diskurs, en del i förhållande till de äldres kosthåll, andra enbart i förhållande
till sitt eget. Hemmets diskurs var i högsta grad en fråga om ideal i
förhållande till hur de äldres måltider skulle ordnas och om hur politiker och
personal betraktade sina egna måltider. I relation till de gamlas utsagor var
måltiderna tidigare i livet också markant sammanbundna med hemmet och
därmed särskilda från de måltider de erhöll inom omsorgens ram.
Att äldreomsorgens olika boendeformer skall vara så hemlika som möjligt
var en framträdande intention i Ädelreformen och reformen innebar att
institutioner skulle omvandlas till boenden, vilka skulle präglas av ett socialt
synsätt (Regeringens proposition 1990/91:14). På så vis har det hemlika
kommit att existera som en samhällelig diskurs. Även i förhållande till vad
informanterna uttryckte som ideal och önskningar var hemmet med
familjelika former kring måltiderna den bästa lösningen för hur måltiderna
skulle ordnas. Önskan om det hemlika innebar att maten till stor del
uttrycktes i vardagliga termer och att symbolsidan av mat fick ett betydande
utrymme. Hemmamåltiden uttrycktes på så vis som en social händelse, där
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relationerna var det mest betydelsefulla. Matens meningsbärande funktioner
kom så till uttryck i form av gemenskap, trevnad och umgänge i den ideala
hemmamåltiden.

Gruppdefinitionen av situationen
I förhållande till vad som ägde rum inom den sociala organisation som
ordnade med de äldres kosthåll vill jag än en gång poängtera betydelsen av
att de inblandade människorna, med sina olika roller, hade massivt olika
intresseperspektiv. Missnöje, konkreta beskrivningar av situationen eller
tankar och visioner om maten inom äldreomsorgen var starkt sammanbundna
med den sociala identitet de olika människorna hade. Precis som i Blumers
andra premiss (1969 s.2), d.v.s. att den mening det sociala objektet har för
människor, uppstår ur och kan härledas till den interaktion som sker mellan
individen och dess medmänniskor, fungerade grupperna i min studie. Olika
sociala identiteter, övergripande beställare, omsorgschefer och
sjuksköterskor, vårdbiträden, restaurangpersonal och de äldre, hade gruppvis
sin definition av situationen, om än tämligen diffus. Trots att definitionen av
situationen var diffus och mer eller mindre klart uttalad fanns en
gruppdefinition av situationen som kortfattat kan uttryckas som:
Övergripande beställare - att det borde fungera utan inblandning
ifrån dem, men att området i sig är viktigt.
Omsorgens chefer och sjuksköterskor - att området är ett problem
bland många andra.
Vårdbiträden - att det är en besvärlig arbetssituation för dem själva,
som kan relateras till hög arbetsbelastning och en mat som alltför
ofta lämnar övrigt att önska.
Restaurangpersonal – att de måste arbeta hårt för att uppfylla alla
krav och önskningar och göra detta med en ekonomisk vinst.
De äldre – att det skulle kunna vara värre.
Hur människorna definierade situationen och vilken mening de tillskrev det
sociala objektet hade främst formats i interaktionen med den egna gruppen,
alltså med dem som hade samma eller en liknade social identitet i
matförsörjningens struktur. Eftersom detta område i mycket begränsad
omfattning behandlats som en specifik fråga, och därmed utgjort ett socialt
objekt, hos nämnd och förvaltning, hade de i låg grad interagerat i
förhållande till detta, vilket medförde en diffus definition av situationen.
Motsvarande situation fanns hos omsorgens chefer och sjuksköterskor, då
även de i begränsad utsträckning interagerade med varandra i denna fråga. I
de fall de interagerade med sin underordnade personal i frågan var det
vanligen orsakat av missnöje med maten, som begränsade leveranser, färgoch smaklösa maträtter eller andra problem, som restaurangpersonalen
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orsakat. Vårdbiträden och restaurangpersonal interagerade främst inom sin
respektive grupp och definierade också situationen i första hand som den
egna arbetssituationen. I fråga om gruppen äldre utgjordes interaktionen
också, som jag diskuterar i kapitel 6, i stor utsträckning av en interaktion
med sig själva.
I en begränsad utsträckning förekom någon form av modifiering av
vanesystemet, då varje gruppering av sociala identiteter hade sin diffusa
definition av situationen. Genom att den mening de tillskrev det sociala
objektet var så pass diffus, kunde den knappast bli föremål för en
omtolkningsprocess. Med andra ord, om definitionen av situationen är
begränsad till den egna gruppen, samt har ett begränsat och oklart innehåll,
så kan den inte hanteras och modifieras i en omtolkningsprocess. Däremot
bar varje människa för sig djupt liggande normer och värderingar i
förhållande till mat och måltider i allmänhet, även om de inte i så stor
utsträckning relaterade detta till de äldres kosthåll.

Maktlöshet som gemensam mening
Genom att människor agerar i förhållande till den mening det sociala
objektet har för dem, kan deras agerande i relation till de äldres kosthåll bli
helt avhängigt av hur de definierat situationen. I min analys av materialet
fann jag att det trots allt fanns en slags gemensam definition av situationen,
vilken var maktlösheten i förhållande till det sociala objektet. Denna
definition av situationen var dock inte gemensam så till vida att det var en
allmängiltig överenskommelse, utan gemensam i det att varje individ eller
grupp av sociala identiteter upplevde sig som maktlösa.
Detta framkom hos dem som hade en övergripande beställarfunktion, hos
dem som producerade maten, hos dem som ordnade maten och hos dem som
konsumerade maten. Det existerade också en ”frihet från ansvar” genom att
ingen betraktade sig som ansvarig för de äldres kosthåll. Vårdbiträden och
restaurangpersonal, som i praktiken dagligen ordnade måltiderna för de
äldre, upplevde att de inte hade någon möjlighet att förändra rådande
ordning, samtidigt som de i praktiken ålades allt ansvar för den.
Verksamheterna saknade uttalade riktlinjer och formuleringar för vad
måltiderna skulle innehålla och hur de skulle organiseras, utformas och
presenteras samt en ansvarsfördelning för detta. Denna avsaknad innebar att
vårdbiträden och restaurangpersonal var utelämnade åt att dagligen ordna
måltider utan att egentligen ha något som helst stöd eller hjälp kring hur
detta skulle ordnas. Denna maktlöshet vill jag delvis förlägga till avsaknaden
av en tydlig struktur med sociala identiteter som inbegriper ansvar för de
äldres kosthåll.
Avsaknaden av detta var framträdande på denna lokala nivå, men
existerar också på den nationella nivån genom oklarheter mellan
myndigheter och andra aktörer. Blumer (1969 s.201) anser att i de fall
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samhället vill agera så används de olika kanaler för agerande som finns i
samhällets struktur. I förhållande till de äldres mat vill jag påstå att det
saknas kanaler för agerande, både på nationell och på lokal nivå. Visserligen
finns myndigheter som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen som tar ett
visst ansvar, men ansvarfördelningen är oklar liksom omfattningen av
ansvaret. I denna fråga saknas det också kanaler mellan nationell nivå och
den lokala verksamheten. Min tolkning av situationen är att den offentliga
måltidsverksamhetens decentralisering medfört, att de flesta aktörer och
kanaler för agerande har avvecklats. På den lokala nivån, som Stockholms
stad med stadsdelar utgör, saknas också helt någon form av struktur och
samordning ifråga om måltidsverksamhet.

Utebliven definition av situationen - en trefaldig
marginalisering
Trots att jag, inom denna sociala organisation, fann att det förekom
individuella definitioner av situationen och mer diffusa definitioner av
situationen på gruppnivå var det ändå avsaknaden av en gemensam, väl
förankrad och klart uttryckt definition som var mest påtagligt. Den sociala
organisationen kring matförsörjningen agerade, i förhållande till det sociala
objektet, i mycket begränsad omfattning utöver den dagliga praktik som
restaurangpersonal och vårdbiträden ombesörjde. Blumer (1969 s.2) påpekar
också, i relation till sin första premiss, att människors handlande i
förhållande till den mening en viss situation eller ett fenomen har för dem,
ofta är ett förbisett faktum på grund av ointresse eller för att saken tas för
given. Den uteblivna definitionen av situationen vill jag till stor del tillskriva
självklarheten och ointresset inför det sociala objekt som de äldres kosthåll
utgjorde. Enligt Hallberg (1996 s.225) kan komplexa aktiviteter avgränsas
och tillskrivas mening. Mat är ett komplext område, men tas för självklart.
Min uppfattning är att mat och måltider inom äldreomsorgen inte hade
avgränsats och tillskrivits mening, utan snarare avgränsats och reducerats i
mening. Ett faktum som medförde att de olika sociala identiteterna upplevde
denna maktlöshet och frånvaro av en tillskriven mening.
Den interaktion som fanns i både formella och informella möten, samt i
skrivelser mellan stadsdelsnämnderna, förvaltningarna och husens
enhetschefer inkluderade inte, eller i mycket låg utsträckning,
matförsörjningens ordnande. Därmed uppträdde något som jag vill benämna
som en yttre marginalisering, som visar att mat inte är av vikt och att
kosthållet för dem som har äldreomsorg inte är en specifik fråga för de övre
hierarkiska nivåerna i organisationen. Uteslutandet av området innebar att de
olika enhetscheferna i sin tur uteslöt matförsörjningen i sitt arbete kring den
dagliga verksamheten de ledde. I interaktionen med vårdbiträdena var
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därmed frågor kring matförsörjningen endast inkluderade i begränsad
omfattning eller helt uteslutna.
Marginaliseringen av området fördes på detta vis från den övre hierarkin
till den lägre och markerade att mat inte heller är viktigt i det dagliga arbetet.
Vårdbiträdena kunde därför i ringa utsträckning uppfatta just mat och
måltider som en betydelsefull del i det egna arbetet. Uteslutandet och
marginaliseringen blev en tydlig markering av kosthållets oviktighet, talet
om dess ”viktighet” till trots, därmed uppträdde också en inre
marginalisering av äldres kosthåll.
Den situation som var förhärskande kring de äldres kosthåll, anser jag har
sitt ursprung i en marginalisering av tre viktiga dimensioner: matens
meningsbärande funktioner, kvinnors traditionella husmoderskompetens och
de äldres liv och behov. Dessa marginaliseringar har en stark historisk
dimension och är en del av den effektivitet och vetenskapliga rationalitet
som styrt välfärdsstatens utveckling. Marginaliseringarna är också ett
resultat av att de tre områdena i sig besitter begränsade maktresurser och
därför har underordnade positioner i den sociala förhandlingsordningen. Jag
menar inte, att det existerar en slags medveten marginalisering av detta som
syftar till att utesluta betydelsen av dessa tre områden. Däremot har
uteslutandet av aspekter som dessa, i det övergripande och abstrakta arbetet,
medfört att det förmedlats en marginalisering.
De äldre som har sitt kosthåll ordnat inom omsorgens ram är anonyma
som konsumenter, både som individer och som kollektiv. Det finns med
andra ord ett stort behov, som välfärdsstat, att studera gruppens villkor ifråga
om mathållningens innehåll, fördelning och konsekvenser av utförandet. Att
äldre kan vara utsatta för en mer eller mindre tydlig marginalisering och att
denna i sin tur bottnar i ett förlegat synsätt har även påtalats i ett statlig
kommitédirektiv om hur äldre bemöts (Socialdepartementet 1995). Den
struktur och organisering av omsorgens kosthåll som förekommer inom
äldreomsorgen baseras på en förhandlingsordning, och som jag tidigare har
visat var maktresurserna ojämnt fördelade. Det existerade intressemotsättningar, både mellan grupper av människor som mellan olika
individer, något som medförde makt- och beroendeförhållanden inom denna
struktur. Som jag visat i tidigare kapitel befann sig högst i hierarkin de
friskaste, d.v.s. de som arbetade inom omsorgen eller var restauranggäster
från allmänheten och lägst i hierarkin befann sig de äldre. Bland de äldre
fanns också en tydlig hierarkisk ordning, förbunden till boendeform och
individens hälsostatus, i graden av påverkansmöjligheterna till den egna
konsumtionen. Dessa skillnader i hur mat och måltider ordnandes innebar att
friskare individer hade ett större handlingsutrymme än skröpliga och sjuka.
Jag har också tidigare, både inledningsvis och i förhållande till mitt
resultat, hänvisat till Simmels (1993 (1910), Symons 1994) resonemang om
hur mat utgör både substans och symbol och att tyngdpunkten till det ena
eller andra är förbundet med människors ekonomiska situation. Utifrån det
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resonemanget har jag hävdat, att de som befinner inom äldreomsorgen,
framförallt de med heldygnsomsorg, erbjuds en mathållning utan
symbolvärde, varför deras mat blir till den fattiges måltid. Detta kan dock
inte enbart ses som en situation beroende av deras ekonomiska belägenhet,
utan jag vill istället påstå att situationen skall sammanbindas med deras
hälsotillstånd och beroende. Den äldre människans individuella önskningar
och behov i relation till mat och måltider marginaliseras uppenbarligen i
relation till skröplighet och sjukdom.
I avhandlingens inledning redogjorde jag för hur mat inom offentlig
sektor har präglats av effektivitet och vetenskaplig rationalitet, vilket
inneburit att matens substans varit central, medan dess symbolvärde
åsidosatts. Inom offentlig sektor organiseras och behandlas den mat som
skall serveras människor inom bl.a. skola, förskola och äldreomsorg, ofta
som en servicefunktion likställd med lokalvård, transporter och liknande,
enligt min kännedom. Denna organisationsform medför dels en strikt
arbetsdelning, men också att maten reduceras till en teknisk produkt, som
skall tillhandahållas i ett bestämt antal portioner till olika målgrupper. Hur
maten marginaliserats till bränslepåfyllning tänker jag dock inte orda vidare
om, utan hänvisar till inledande kapitel och resultatdelen. Däremot kommer
jag avslutningsvis att reflektera över det arbete och den kunskap som
traditionellt tillhört kvinnornas område. Detta med anledning av att välfärdssamhällets offentliga sektor inom måltidsverksamhet samt vård och omsorg
har varit ett kvinnodominerat område och ett utflyttat hemarbete (Ohlsson
1995).

Rationalitet
I denna studie förekommer personer med olika grad av professionalisering.
Wærness (1983 (1982), 1984) ställer sig negativ till professionaliseringen av
vård- och omsorgsyrken. Hon anser, att omsorgsgivaren då kommer att
prioritera den vetenskapliga rationaliteten före ett omsorgsorienterat
handlande. Istället anser Wærness att en uppvärdering av praxiskunskaper
och individernas egna kunskaper i större utsträckning skulle medföra ett
omsorgsorienterat handlande. Franssén (1997 s.233) instämmer, utifrån sin
studie om vårdarbete, i Wærness slutsatser och framhåller att de personer
som var utan formell kunskap och hade en kortvarig praxiskunskap hade ett
mer omsorgsorienterat handlande än andra.
Jag vill dock hävda, att det är en förenkling att se kunskaperna som
antingen relaterade till vetenskap eller erfarenhet och praxis. Först och
främst ser jag det som att den praxis- och erfarenhetskunskap som kvinnorna
medförde i det utflyttade hemarbetet inte enbart bestod av en helt och hållen
självlärd kunskap. Deras husmoderskunskap var ett resultat av ett mer
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allmänt och samhälleligt intresse för hemmets skötsel, vilket i sin tur innebar
82
att området existerade som ett socialt objekt . Hur denna
husmoderskunskap kommit till stånd och förmedlats mellan kvinnor
beskriver Fjellström (1990 s.296ff) som ett kvinnornas symboliska kapital,
som underhölls och fördjupades genom generationer och nätverk av kvinnor
inom en social domän. Vidare anser Fjellström, att en sådan
kunskapsförmedling var möjlig i den sociala domän som den agrara
industrimiljö, hon utforskade, utgjorde. Medan däremot kvinnors symboliska
kapital, som förmedlats via generationer, i den urbana miljön förkrymptes
genom att förutsättningar för att göra som tidigare och för att förmedla
kunskaper på samma vis saknades.
Att husmoderskunskaper var något som förmedlades av kvinnor till
kvinnor inom hemmet har även Johansson (1987) funnit i sin studie om hur
folkskolan inkluderade kunskaper om huslig ekonomi, trädgårdsskötsel,
slöjd och nykterhetsundervisning i Sköns församling under åren 1842-1919.
Hon framhåller också att samhällets makthavare tilldelade kvinnorna
ansvaret för familjens välgång och därför genom skolundervisningen
önskade vägleda dem i hur hem skulle skötas. Johansson framhåller dock att
detta ansvar var något kvinnorna självmant åtog sig av tradition och kärlek
till familjen (1987 s.245ff). Fjellström och Johansson har ägnat sig åt
kvinnornas sysslor i hemmet, medan Badir (1993), som har verkat inom det
hushållsvetenskapliga området i Kanada sedan 1940-talet, har ägnat sig åt
vetenskapshistorian inom hushållens område. Hon anser att
hushållsvetenskapens område har rötter i både ”maternal feminism” och
”liberal feminism”83. Hon beskriver hur olika tider och olika aktörer fört
fram skilda ståndpunkter i hur kvinnors traditionella roll i hushållet skulle
behandlas, men oavsett hur området har betraktats genom tiderna så har det
marginaliserats på två vis. Det har skett genom att området både saknar
status och ekonomisk signifikans ur ett samhälles perspektiv, men även att
det saknar akademisk trovärdighet. Det faktum att det tidigt stod klart att
hushållsvetarna skulle fungera som ”återgivare” av vetenskaplig kunskap,
men inte själva fungera som forskare är enligt Badir ett resultat av den
dominans männen haft inom den vetenskapliga världen. Männen har med
andra ord fungerat som ”gatekeepers” inom det fält som hushållsvetenskap
kommit att utgöra. Ett liknande resonemang för Hjälmeskog (2000) i relation
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Diskussionerna om kvinnors arbete och hushållskompetens har varit och är tätt
sammankopplade med kvinnors medborgliga rättigheter och jämställdhet, se bl.a. (Hirdman
1989, Axelsson 1992, Baude 1992, Baude & Runnström 1994). Jag lämnar dock detta
resonemang utanför och fokuserar mot arbetsområdet som sådant, med dess kvalifikationer i
kunskap och utförande.
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Maternal feminism står för kvinnans roll som moder och medborgliga kraft i hemmets
värld, medan liberal feminism står för att kvinnan skall medverka ute i samhället, på
arbetsmarknad och i politiken, och där medföra de värderingar som hör till kvinnornas värld.
Se fotnot 82 om vilka som studerat hur denna diskussion förts i Sverige.
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till hur ämnet hemkunskap utvecklats inom den svenska skolan och hur olika
diskurser formats i relation till ämnet.
Enligt Franssén (1997 s.233) finns det inom vården ett könsrelaterat
normsystem som innebär att den som ger omsorg förväntas vara effektiv och
konkurrensinriktad, vilket tillhör den manliga normen. Samtidigt förväntas
att den som ger omsorg är inriktad mot relationer och samarbete, något som
tillhör den kvinnliga normen. Vidare framhåller Franssén att tekniskekonomisk rationalitet alltid dominerar över det handlande som är baserat på
praxiskunskaper. Detta problem förlägger Franssén till att det är män som i
hög grad befinner sig i maktpositioner inom vården, medan kvinnorna som
utför vårdarbetet saknar makt. Ett motsvarande resonemang om
organisationer i allmänhet och speciellt i förhållande till sjuksköterskearbetet
för Davies (1995).
O´Doherty Jensen & Holm (1998 s.29ff) diskuterar, utifrån
litteraturstudier, hur kvinnor som arbetar inom restaurangbranschen
framförallt finns representerade i lågstatusrestauranger och inom offentlig
sektor. Kvinnorna, i de fall arbetsplatsen är tvåkönad, blir den ”som möter
kunden” genom att servera maten, svara i telefonen eller möta i receptionen,
och på så sätt blir kvinnors roll en hjälpfunktion till en manlig överordnad.
Även Ľorange Fürst (1995 s.135ff) diskuterar kvinnors ansvar och arbetssätt
som omsorgsgivare utifrån den forskning som finns, och hon framhåller att
arbetet och ansvaret för andra inte kan delas upp i specifika delmoment.
Enligt Ľorange Fürst finns dock även inom den feministiska forskningen en
tradition som nedvärderar det kvinnliga och som försöker forma kvinnor
efter den manliga normen.
I min tolkning av det könsrelaterade normsystemet och maktens könsfördelning, till min studie vill jag först av allt påpeka att jag inte studerat
antalet män respektive kvinnor på olika hierarkiska nivåer inom den sociala
organisationen. Dock fanns män och kvinnor inom alla nivåer inom denna
struktur, och den marginalisering av mat och arbetet kring maten som jag
84
anser finns har som jag tidigare påpekat, en historisk dimension . Min
uppfattning är att den reglering och styrning av mat och måltider inom
omsorgen som skett, helt styrts av den manliga normen av att vara effektiv,
medan den kvinnliga normen, som är relationsinriktad, betraktats som
självklar. Det existerade helt klart en uppfattning hos de styrande inom
offentlig sektor att maten och måltiden visserligen skall styras rationellt, men
att den skall förmedlas emotionellt av dem som tillagar och serverar maten.
Charles & Kerr (1988) har studerat hur engelska kvinnor ordnar
mathållningen till sina familjer och hur de resonerar kring detta. De fann att
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Om kvinnors arbete och kunskap skulle ha betytt mer och varit minde utsatt för
marginalisering, om historien sett annorlunda ut kan vi bara spekulera kring. Jämställdheten
mellan kvinnor och män är dock mer utjämnad idag än för fyrtio år sedan, då expansionen av
kvinnors arbete i offentlig sektor tog fart, men strukturen för ”det utflyttade hemarbetet” är i
stort sett densamma.
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majoriteten av kvinnorna själva skötte arbetet kring familjens kosthåll. Den
makten över maten de därmed hade, använde de i perspektiv av andras
intresse, d.v.s. de äkta männen och barnen. Både Ekström (1990) och
DeVault (1991) har också visat hur kvinnan i familjen ansvarar för familjens
kosthåll och DeVault har speciellt påpekat att kvinnorna i och med sitt arbete
”producerar familjer”. Hon anser vidare att det är ett arbete som innefattar
kvalifikationer, som hämtas från olika områden och vägs samman utifrån
olika intresseperspektiv, för att erhålla ett resultat. Detta arbete, den sociala
konstruktionen av en familjs kosthåll, anser DeVault vara till stor del vara
osynligt och därför uppfattas den delen av livet som ”naturligt” (DeVault
1991 s.90ff).
Enligt min uppfattning så var det just osynligheten av arbetet och hur
kvalifikationer hela tiden användes och sammanvägdes, tillsamman med
antagandet att den sociala identitet som ordnar mathållningen självklart ser
till andras intresse, som fanns som en utgångspunkt i planeringen av
offentlig måltidsverksamhet. I planeringen av denna har de styrande förutsatt
att de som tillagar och serverar maten per automatik besitter en
husmoderskompetens, som de också använder sig av. Att det i det formella
omsorgsarbetet finns spänningar och maktförhållanden som döljs av en
idealiserad syn på omsorgsarbetet resonerar även Gough (1994 s.54) kring i
förhållande till det utflyttade hemarbetet. Min uppfattning är att planeringen
för hur offentliga verksamheter ska planera, tillaga och servera mat har
utgått från det rationella, i form av logiskt och metodiskt kalkylerande, d.v.s.
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”det instrumentella förnuftets dominerande ställning” , medan
förväntningarna på utförandet vilar på en omsorgsrationalitet, den rationalitet
som inbegriper både förnuft och känsla.
Slutord
Planering, tillagning och servering av måltider, som tillhör hushållsområdet,
vilket traditionellt tillhört kvinnors kunskaps- och arbetsområde, är starkt
marginaliserat i det svenska samhället. Det faktum att hushållsgöromål, både
i hem och i offentlig sektor, kräver kvalifikationer för att utföras beaktas
inte. Konsekvenserna för hur mathållningen inom offentlig sektor ordnas kan
därför bli att de äldre erhåller mat inom sitt omsorgsboende, men ingen
egentlig måltid. Det förutsätts inom denna sektor att måltiders
meningsbärande funktioner inkluderas, men inget i strukturen understödjer
detta. Måltidens substans har också blivit till en urholkad sådan, genom att
matens näringsmässiga och hygieniska kvalitet många gånger är tveksam
eller helt enkelt undermålig.
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Guneriussen (1996 s.227-280) både redogör för olika rationalitetsbegrepp och för en
diskussion om dessa. Han för bl.a. fram åsikten att omsorgsrationalitet egentligen inte utgör
en annan rationalitet, utan att den bygger på ett annat värdemönster.
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De fasta normer som tidigare styrde offentlig måltidsverksamhet och som
fokuserades mot att servera näringsriktig mat till lågt pris har släppt sitt
grepp i och med att institutioner blev till antiideal. Avsikten var givetvis att
mat istället skulle konsumeras på samma sätt inom äldreomsorgen som i
samhället i övrigt, d.v.s. med en relativt stor individuell påverkan. Men om
fasta normer skall ersättas av ett reflexivt handlande och individuellt
hänsynstagande, måste det finnas både kunskap och utrymme för detta inom
den sociala organisation som skall ombesörja de äldres kosthåll. Den
maktlösa måltid jag fann inom äldreomsorgens ram har dock sin grund i
marginaliseringen av matens meningsbärande funktioner, kvinnors
traditionella husmoderskompetens och äldres liv och behov.
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Summary

The Unempowered Meal - about food and meals in the
elderly-care
Being dependent on others is a reality for most people when growing old,
and in Sweden the elderly-care is dominated by publicly provided
organisations. The public elderly-care sector is organised in both home-help
service and institutional care. The institutions are of different character and
the kind of care they offer vary in scope and intensity. This study considers
the different aspects of how food and meals are provided to elderly in
different characters of institutions.
This thesis consists of ten chapters, the first of which gives a general
introduction to how care of the elderly is an integral part of our society and
thus the study attempts to put it within the social context. In other words,
food is a biological necessity to all mankind on a daily basis. On another
level, meals have other functions tied to the socio-cultural life of people
where food is a part of daily rituals carrying symbols in the inter-reaction
between people. This first chapter also include the aim of the study.
The aim of this study has been to analyse how food and meals are handled
and catered to the elderly living within the special care system and how the
functional meaning carried by the food is expressed within this context. It
also analyses how the social organisation that embraces the diet of people in
care also shapes the provision of the meal. The interaction of social
organisations, in this process, provides food with substance and symbols. In
this study, the norms, values and behaviour of people on different
hierarchical levels have been described, both in what they do, and, in what
they do not.
The second chapter covers current research into the topic while the third
demonstrates the ongoing development. Meal preparation for the elderly in
care is a complex phenomenon of individual needs in relation to the social
organisation. Previous studies of food and meals to the elderly in the wider
perspective that ties together micro and macro levels in the social
organisation have been neglected. In an attempt to seek new avenues of
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knowledge, I have studied the activities and organisation in a generally
holistic perspective.
Chapters four and five give an account of the theoretical framework together
with methods and material. The empirical study was carried out in
Stockholm metropolitan area, from May 1998 to April 1999. The first part of
the study consisted of telephone interviews with politicians, civil servants
and nurses within the committees and boards and the civil administration,
responsible for the medical issues. The second part of the study relates to
interviews and observations concerning the elderly-care’s food-supply in
four locations.
The study took place in four large or medium sized residential care
homes, including three units of 24hour care and four units of part time care.
The four service houses had their own restaurant with a kitchen run by an
entrepreneur. Most people in these special forms of living received their
meals through the restaurant, which were also open to the public. Informants
were chosen based on four different social identities in relation to provision
of food.
Those with a general order function – politicians on committees and
civil servants in the administration.
Those who prepared meals- personnel in the kitchens.
Those who arranged the meals- the carers
Those who consumed the meal- the elderly.
The research material consists of ten telephone interviews and thirtyeight
interviews in the field all recorded by the author. Field notes were rewritten
the same or next day into more comprehensive reports. As a researcher one
moves between raw information, preliminary analysis and a conclusive final
text where some of the interpretations have been concluded at an early stage.
This cyclical process meant that the analysis of data was continuous.
Qualitative studies often produce a considerable amount of data. In the
selection and choice of approach towards the thesis, much emphasis was laid
on the more obvious and important themes in the analytical work.
As a theoretical approach to analyse and present the material, a symbolic
interactionism has been chosen. This gives a possibility through a more
general theoretical perspective to analyse everyday life in a social
organisation, including the theory of negotiated order. Symbolic
interactionism is a theory containing several useful perspectives as well as a
concept analysis, which suits the empirical material. In my theoretical
discussion I also relate the data to a simplified discourse analysis and to the
establish theory of caring.
In chapters six to nine, the daily activities that have evolved around the
organisation of meals for the elderly are described. It is subjective, based on
observation. Most obvious was the routine and stereotyped work in relation
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to food and meals for the elderly. Meals were planned, prepared and served
on a regular basis, year around with little or no interaction among the actors.
As an outsider, it was obvious that the routines were a product of what the
restaurants and the caring system considered possible to provide, not what
requirements the elderly had or considered themselves having. The resources
of power were divided unequally among the different social identities and
the elderly clearly possessed the most limited power.
The social order of negotiation existing in the hierarchical structure of the
general organisation shaped to a large extent what was possible and what
was not concerning meals for the elderly. There were differences between
the 24hour care, part timecare and the elderly who had their meals in the
restaurant regarding the way in which meals were served and of what was
offered. This implied limits and conditions with regard ‘extras’, trimmings,
special diets, portion sizes, serving order and serving places. This gave rise
to limitations of the sensory experience and its symbolic meaning of the
meal and its social value especially within the 24hour care section. Those
with the largest need of care, being the most fragile and sick had the least
possibility to influence their meals themselves.
By studying in detail the actual comments made by people on different
levels with respect to the diet of the elderly it became apparent that they, the
different social orders, used different words and concepts during the
interviews. The way in which informants expressed their views indicated to
what level of importance they ascribed the diet of the elderly, through stating
their different discourses. The dominating discourse focussed on food as
nutrition. This meant that food was seen as a substance and was not
conceptualised in relation to symbols.
It was found during the interviews that the politicians and civil
administrators, that, while they considered the diet of the elderly an
important issue, they did not view it as being a social object within their own
remit. Senior administrators of the carers held a similar opinion. They were
clear that it was a matter of importance but had not been actively involved
with the question. These groups expressed what they ideally thought or
wished the diet of the elderly to be, and how it should be developed. This
ideal picture was not mirrored in reality when field studies were analysed. In
many cases, the execution of these activities did not correspond to existing
food legislation or government dietary guidelines. The study showed that the
actual activities with food and meals were often remote from the demands
and wishes of the authorities.
During the analysis of the interviews, a clear discrepancy emerged
between how the informants considered the process ought to be organised
and what happened in fact. This centred on cultural and social dimensions
rather than public health and dietary considerations. It became apparent that
a social identity was lacking within the organisation, which with knowledge
and empathy could have improved the quality of service. Ideally, meals were
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associated with commensality and social well-being and it was expressed by
the family meal, both by the informants and for what they wished the
beneficiaries could receive. But in reality the socio cultural importance of
the meal was lacking.
Chapter ten draws to a conclusion the findings and interprets the results. It
also raises the most important observations. The significance of food as a
substance and a symbol makes it a complicated phenomenon to handle when
it is also defined as a social object within the framework of caring for the
elderly. It was apparent that the force of habit was strong with regards to the
provision, planning, preparation and serving of food on a regular basis. Little
time was spent looking at development. A key point was that all respective
groupings had massively different perspective of interests. The informant’s
statements and action or in-action demonstrated there was a lack of a
common definition of the different aspects with regards the provision of
meals. A feeling of powerlessness was obvious among all groups. This could
also be interpreted as being “free from responsibility”. No single group
considered themselves being wholly responsible for the provision of food to
the elderly.
It is suggested that this lack of empowerment and freedom of
responsibility result partly from the lack of a normative structure of what the
elderly in care require in respect of meals. Recent criticism has resulted in
new ideologies, which strive to shape caring without the stamp of the
institution. This discourse circulating in society today contains an
ideological freedom of choice, implying that the elderly should have the
power over their meals. The problem arises if this new ‘freedom of choice’
does not actually contain any choices, just an absence of a structure. It is
considered that this was borne out in this study.
The current unsatisfactory provision of meals to the elderly is mainly
attributed to the marginalization of three specific areas; the symbolic values
of food, the life and needs of the elderly and the traditional knowledge and
experiences of women in their role as housewife and carer of the family.
Further more the origin of failure begins with the belief that those who
manage the provision of meals also have an invisible caring role. The
administrative management assume that those in the preparation and serving
of meals are people with “the traditional competence”, who use their
influence to optimise the provision of meals to the elderly. The planning
authorities start point within the system is rational scientific sense, i.e. logic,
methodical and calculating. This is in contrast with the expectations, which
rest on a rationality of care, i.e. sense and sensibility.
The consequences of how catering within the public sector is organised
may result in a meal without any symbolic values and a hollow substance for
the consumer. It has been assumed that the symbolic value is included,
however nothing within the structure supports this. The substance of the
meal has also become hollow when the nutritional and hygienic quality is
242

questionable or deficient. Public meal catering was previously based on solid
norms focussing on serving low priced nutritious meals. Today this grip has
been loosened as the structure-tied institutions become out of favour. The
reasoning of course was that meals should be consumed in the same manner
as elsewhere in society, with a relatively large individual influence. If solid
norms will be replaced by reflective actions and individual concern, both
knowledge and space must be found. More over it is important to facilitate
empowerment among the different actors in the elderly-care food provision.
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