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SAMMANFATTNING 

Bland personer boende på särskilt boende som lider av demenssjukdom är undervikt 
och malnutrition vanligt. För att öka aptit och näringsintag har måltidsmiljön stor 
betydelse. De flesta behöver till slut stöd i form av uppmuntran eller matning. 
Liknande tidigare studier där måltidsobservationer utfördes på sjukhus har visat att 
måltiden inte prioriterades av sjukvårdspersonalen och att det inte fanns några 
riktlinjer för det arbetet som skulle utföras av personalen vid måltiderna. 
 
Syftet med uppsatsen var att studera måltider på en avdelning i ett demensboende för 
att se hur verksamhet och personal arbetar för att främja matintaget bland de boende. 
 
Under fem observationstillfällen studerades lunchmåltiden på ett boende för äldre 
med demenssjukdom. Två intervjuer genomfördes, den ena med boendets enhetschef 
och den andra med en vårdpersonal. Materialet sammanställdes sedan och en tematisk 
innehållsanalys genomfördes.  
 
Det fanns inga skriftliga riktlinjer för hur personalens arbete vid måltid ska se ut. Det 
fanns ingen tydlig början eller slut på måltiden. Namnet på maträtten presenterades 
mycket sällan för de boende och de blev sällan tillfrågade om vilken dryck de ville ha. 
Bristande teknik i att mata uppmärksammades då de boende fick mat och dryck införd 
i munnen utan att få tid att tugga klart eller svälja vilket i flera fall ledde till 
hostattacker. 
 
Riktlinjer behövs för att säkerställa att matintaget optimeras samt att 
måltidssituationen blir trygg och säker för de boende. 
 
Nyckelord: måltidsmiljö; observationsstudie; demenssjukdom; matning 
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Title: Meal situation for people with dementia. Improvement opportunities for staff in 
the meal situation for elderly with dementia in assisted living 
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ABSTRACT 

Underweight and malnutrition are common among residents in assisted living who 
suffer from dementia. To increase their appetite and food intake, the meal 
environment is very important. Most of them eventually need support in the form of 
encouragement or feeding. Similar previous studies, in which meal observations were 
performed in hospitals, have shown that the meal is not a high priority of the staff and 
that no guidelines were available for how feeding should be carried out by staff 
members during the meals.  

The object of the thesis was to study meals at an assisted living unit for people with 
dementia to see how management and staff worked to promote food intake among the 
residents. 

On five observation occasions, lunch meals were studied at a center for the elderly 
with dementia. Two interviews were conducted, one with the head of the unit at the 
center and one with a staff member. The material was then compiled and a thematic 
content analysis was made.  

The results show that there were no written guidelines for how the staff should work 
during the meals, nor was there any clear beginning or end to the meal. The name of 
the food was seldom presented to the residents and they were seldom asked what kind 
of drink they would like. Lack of technical knowledge about how to feed was noted 
when residents were given food and drink through the mouth without receiving 
sufficient time to chew or swallow, which in many cases led to attacks of coughing.  

Guidelines are needed to ensure optimal food intake and a safe and secure meal 
situation for the residents. 

Key words: meal environment; observation study; dementia; feeding 
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Inledning 
Demenssjukdom 
 
Med demens menas ett neuropsykologiskt sjukdomstillstånd som är präglat av allmän 
och handikappande försämring av psykiska, intellektuella, sociala och praktiska 
förmågor i olika kombinationer och grader (Eriksson, 2001). Demens kan ha många 
olika orsaker men de degenerativa hjärnsjukdomarna är de vanligaste orsakerna. Den 
vanligaste av dessa sjukdomar är Alzheimers sjukdom (Eriksson, 2001). 
 
Hög ålder är en riskfaktor för demenssjukdom (Faxén Irving, Karlström & 
Rothenberg, 2010). Den svenska befolkningen lever allt längre vilket ökar antalet 
personer med demenssjukdom. Det uppskattas idag att över 150 000 personer i 
Sverige har en demenssjukdom och att ungefär 20 000 insjuknar varje år (Faxén 
Irving, Karlström & Rothenberg, 2010). Vid demenssjukdom kan många olika 
symtom uppkomma som exempelvis minnesförlust, desorientering, depression, ångest 
och problem med sväljningsförmågan, språket, motoriken och att känna igen 
vardagliga föremål (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010; Livsmedelsverket, 
2001). 

Näring för äldre och vid demenssjukdom 
 
De flesta med någon typ av demenssjukdom är äldre. Begreppet ”äldre” är ett vitt 
begrepp. I denna uppsats refererar begreppet till personer över 75 års ålder. Det är av 
stor vikt för äldre att få ett bra näringsintag då de löper ökad risk att drabbas av 
undernäring. Rekommendationen för dagligt intag av protein är högre för äldre och 
har dessutom ytterligare höjts nyligen (Nordiska ministerrådet, 2013). 
Rekommendationen för intag av D-vitamin har höjts till 20 µg per dag för äldre vilket 
är en dubbelt så hög rekommendation som för övriga befolkningen (Nordiska 
ministerrådet, 2013). Äldre kan dessutom få minskad aptit på grund av sjukdom, 
påverkan av läkemedel, minskad fysisk aktivitet eller försämrade sinnesintryck från 
syn, hörsel eller doft (Livsmedelsverket, 2001). Örtman (2000) skriver i sin rapport 
Kvalitetssäkring av nutritionen – äldreomsorgernas särskilda boenden: “Att äta när 
man blir gammal, kan vara som att äta med solglasögon, hörlurar och lovikavantar.” 
vilket är mycket talande. 
 
Undernäring kan ge flera komplikationer såsom trycksår, sämre sårläkning, ökad 
fallrisk, nedsatt funktionsförmåga, muskelsvaghet och risk för infektioner (Skog, 
2009). Undernäring är ett utbrett problem hos äldre som bor på särskilt boende 
(Mathey, Vanneste, de Graaf, de Groot & van Staveren, 2001; Pauly, Stehle & 
Volkert, 2007; Törmä, Winblad, Cederholm & Saletti, 2013) och studier på äldre har 
visat att det finns en ökad risk för för tidig död vid viktförlust även när sjukdom är 
borträknad som riskfaktor (Kofod, 2012). 
 
Som beskrivits tidigare kan demenssjukdom ge flera fysiska och psykiska problem 
vilket kan försvåra måltidssituationen. Viktnedgång vid sjukdomsdebuten är vanligt 
(Livsmedelsverket, 2001). Den demenssjuka kan bland annat glömma bort hur man 
äter, hur man lagar mat, det kan vara svårt att hitta till matbutiken och hem igen, det 
kan vara svårt att känna igen och veta hur man använder en gaffel eller kniv och den 
demenssjuke kan bli deprimerad vilket gör hen omotiverad till att äta (Faxén Irving, 
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Karlström & Rothenberg, 2010; Livsmedelsverket, 2001). Vid svår demenssjukdom 
kan det krävas konsistensanpassad kost på grund av sväljsvårigheter och det är vanligt 
att den demenssjuke behöver matas (Livsmedelsverket, 2001). Vissa personer med 
demenssjukdom blir rastlösa och så kallade ”vandrare” vilket innebär att de aldrig 
kommer till ro och har svårt att sitta still. Detta gör att de behöver få i sig extra energi 
för att inte gå ner i vikt (Livsmedelsverket, 2001). 

Måltidssituation för äldre och vid demenssjukdom 
 
För att öka aptit och näringsintag har måltidsmiljön stor betydelse (Andersen, 2003; 
Mathey, Vanneste, de Graaf, de Groot & van Staveren, 2001). Flera studier har visat 
att en trevligt inredd måltidsmiljö och doft av mat ökar födo- och vätskeintaget hos 
äldre (Kopparmalms & Söderlund, 2010). Studier av äldre med demenssjukdom har 
visat att ätandet stimuleras om måltiden äger rum i ett litet lugnt rum med för den 
boende familjär dukning (McDaniel, Hunt, Hackes & Pope, 2001). 
 
Svårt demenssjuka är ofta i behov av att flytta till särskilt boende (Socialstyrelsen, 
2010). Vid flytten från ett eget boende till särskilt boende kan personer med 
demenssjukdom bland annat känna sig förvirrade och nedstämda och få fysiska besvär 
såsom magbesvär, problem med sömn och viktförlust (Socialstyrelsen, 2010). För att 
personer med demenssjukdom ska känna trygghet och undvika viktnedgång nämns i 
litteraturen några specifika faktorer vid måltidssituationen som extra viktiga. 
Exempelvis skapar det trygghet för den demenssjuka att alltid ha samma 
bordsplacering vid matbordet med samma bordskamrater (Cleary, Hopper, Forseth & 
van Soest, 2008).  
 
En fullsatt matsal och distraktioner i form av ljud, samtal mellan personal och 
högljudda personer kan göra den demenssjuka otålig och upprörd vilket leder till ett 
sämre matintag (Chang, 2011). Vissa studier har visat att när lugn musik spelas under 
måltiden ökar matintaget bland demenssjuka (Thomas & Smith, 2009) medan andra 
studier inte visat på det. Inga studier har heller kunnat fastslå vilken musikstil som är 
mest effektiv för ökning av matintag (Chang, 2011). 

Matning 
 
Ungefär hälften av alla demenssjuka mister så småningom förmågan att kunna äta 
själva vilket utsätter dem för stor risk att bli undernärda (Chang, 2011). Detta innebär 
dock inte att alla mister förmågan att äta på egen hand, vissa kan äta under 
förutsättning att de får uppmuntran och påminnelser om att äta medan andra kan 
behöva någon som hjälper dem att föra maten till munnen (Chang, 2008). Att sätta in 
interventioner som hjälper den demenssjuka att äta själv i så stor utsträckning den 
själv kan öka livskvaliteten för den sjuka (Roberts, 2002). 
 
Blir den demenssjuka i behov av att matas är det av stor vikt att inte alltför många 
turas om att mata utan att ett mindre antal personer gör det för att ha chans att lära 
känna patientens matpreferenser, ätsvårigheter och för att kunna ha fungerande 
strategier vid matningen (Chang, 2011). Kommunikation och ögonkontakt med den 
som matas är viktigt (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010). 
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Sondmatning 
 
När en svårt demenssjuk får problem med att äta och svälja eller vägrar äta används 
ibland sondmatning för tillförsel av näring och vätska. Vid sondmatning används ofta 
en nasogastrisk sond vilket innebär att sondmaten tillförs via slangar genom näsa och 
matstrupe. Det är vanligt att demenssjuka som får nasogastrisk sond försöker dra ut 
sonden (Hirschfeld & Ziv, 1990). Studier har visat att vårdpersonal kan uppfattade det 
som ett svårt etiskt dilemma vid vård av matvägrande demenssjuka att välja mellan att 
tvångsmata, försöka förhindra att de drar ut den nasogastriska sonden eller att låta 
dem svälta (Hirschfeld & Ziv, 1990). Det saknas dock vetenskapligt underlag som 
visar att sondmatning i livets slutskede ger bättre näringsstatus eller ger ökad 
livslängd och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010) och har i vissa studier visats ge ökad 
risk för lunginflammation (Finucane, Christmas & Travis, 1999). Det europeiska rådet 
för klinisk nutrition och metabolism avråder från att ge sondnäring till svårt 
demenssjuka (Volkert et al., 2006). 

Begreppet social omsorg 
 
Personer med svår demenssjukdom har ett stort behov av vård och omsorg och 
hamnar i en beroendeställning. För att personal ska kunna möta människor i 
beroendeställning är det viktigt för dem att arbeta utifrån en helhetssyn. Det innebär 
att se hela människan och inte bara de delar som är sjuka eller svaga då alla delar i 
människan är beroende av varandra och samspelar med varandra. Begreppen “helhet 
och helhetssyn” är viktiga begrepp i både Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen (Abrahamsson, 2003). 
 
För att påverka den demenssjukas sinnestämning positivt på särskilt boende är en god 
psykosocial miljö viktig med fokus på det personliga och individuella, tid och 
utrymme, social samvaro samt ett lugnt tempo i vårdarbetet som utgår från den 
demenssjukas personliga rytm (Socialstyrelsen, 2010). Den boendes behov bör vara i 
fokus istället för att dessa ses som arbetsuppgifter som behöver utföras (Roberts, 
2002). 

Five Aspects Meal Model 
 
Som beskrivet ovan beror det inte bara enbart på maten om det blir en trivsam måltid 
utan det är viktigt att inkludera flera faktorer för att kunna förbättra 
måltidssituationen. FAMM, eller Five Aspects Meal Model, är en modell framtagen 
för att förbättra måltidsmiljön på restauranger och måltider i offentlig sektor 
(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Modellen består av fem faktorer 
som är viktiga för en måltid: rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet. 
Måltiden sker i ett rum (rummet) där konsumenten träffar serveringspersonal och 
andra konsumenter (mötet) och mat och dryck (produkten) serveras. Bakomliggande 
finns regler, lagar och riktlinjer (styrsystemet). Alla dessa fyra faktorer bildar 
tillsammans den femte faktorn stämningen. 

Hur en måltid upplevs beror inte endast på dessa måltidsfaktorer utan baseras även på 
minnen, kunskap, upplevelser och förväntningar. Idén till modellen kom från de 
kriterier som används för Michelinguiden över restauranger och har sedan använts 
och utvecklats vid Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte Akademi vid Örebro 
Universitet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 
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Five Aspects Meal Model för äldre 
 
När FAMM används för att förbättra måltidssituationen för äldre är det ett antal extra 
dimensioner som måste tas hänsyn till. Då Skånes Livsmedelsakademi startade ett 
projekt för att förbättra måltidssituationen för äldre tog de utöver de fem FAMM-
faktorerna bland annat upp aptitstörningar, ät- och sväljproblem, nedsatt lukt eller 
smak och svårigheter att kommunicera som viktiga faktorer vid måltid för äldre 
(Måltidsglädje för äldre, u.å.). 

Förbättringsarbete 
 
Förbättringsarbete genomförs för att effektivisera vården och för att få resurserna att 
räcka till (Eriksson, Holgers & Müllern, 2013; Bergman & Klefsjö, 2010). Ett sätt att 
arbeta med förbättringsarbete är att använda sig av Kaizen-begreppet. Begreppet 
innefattar en idé om ett medvetet och systematiskt sätt att jobba med och uppnå 
ständiga förbättringar. Alla inom verksamheten ska medverka, ledare som 
medarbetare, och målet är att förbättra kvalitén samt reducera kostnaderna (Elg, 
Gauthereau & Witell, 2007). 
 
Det har skett stora satsningar inom hälso- och sjukvården på kvalitetsförbättringar de 
senaste åren. Trots detta finns det lite forskning att tillgå angående de reella 
förbättringar som faktiskt uppnåtts (Elg, Gauthereau & Witell, 2007). Kaizen-
systemet används idag inom flera vårdinstitutioner och Enköpings lasarett är ett 
exempel där det pågår forskning om detta. Det är sjukhuset som själv driver 
förbättringsarbetet genom att utse Kaizen- och hälsosamordnare som i sin tur stöttar 
ombud på de olika avdelningarna. Under projektet har de dessutom hjälp av en 
forskare som fungerar som coach (Berg, 2013). 
 
Inom äldreomsorgen har det på senare år genomförts flera projekt som syftar till öka 
omsorgspersonalens förståelse och kunskap om måltidernas och måltidssituationens 
betydelse för äldre människor. Ett av dessa projekt är Mat och måltider för äldre i 
Värmdö (Engelhart, 2010) där de varvade tre moment: arbetsplatsförlagt 
förändringsarbete, seminarier och handledning. Ämnen som berördes under 
seminarierna var bland annat äldre personers energi- och näringsbehov, tugg- och 
sväljsvårigheter, sittställning och hjälpmedel vid måltider samt användning av berikad 
mat och kosttillägg. 

Att prioritera måltiden 
 
Som beskrivet ovan är demenssjuka äldre i stor risk att drabbas av undernäring och 
måltidsmiljön och personalens bemötande i måltidssituationen påverkar matintaget 
(Mathey, Vanneste, de Graaf, de Groot & van Staveren, 2001). Slutsatsen från ett 
tidigare examensarbete där måltidsobservationer utfördes på sjukhus visade att 
måltiden inte prioriterades av sjukvårdspersonalen och att det inte fanns några 
riktlinjer för det arbetet som skulle utföras av personalen vid måltiderna (Strandberg 
Mäkitalo & Söderberg, 2012). Att vara inlagd på sjukhus är för en patient något 
tillfälligt och därför är sjukhusmåltider också något tillfälligt vilket gör det intressant 
att även göra en liknande studie på ett mer långvarigt boende. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera måltider på en avdelning i ett demensboende 
för att se hur verksamhet och personal arbetar för att främja matintaget bland de 
boende. 
 

Frågeställningar 
 

• Finns det några riktlinjer för personalens arbete vid måltiden och i så fall hur 
efterföljs dessa? 

• Hur kan måltidsmiljön påverka matintaget? 
• Hur presenteras och serveras måltiden? 

Material och metod 
Material 
 
De som primärt ingick i studien var tjänstgörande avdelningspersonal vid de 
observerade måltiderna på ett äldreboende i en medelstor tätort i Sverige. Även de 
boende ingick i studien. 

Urval och tillträde 
 
Äldreboendet där observationsstudien ägde rum var förutbestämt då en förfrågan om 
att utföra måltidsobservationer kommit från ett större förbättringsarbetesprojekt. 
Måltidsobservationer hade redan genomförts på äldreboendet innan och en specifik 
avdelning hade beslutats vara lämplig för fortsatta studier då vissa problem i 
måltidssituationen hade identifierats där. Att denna avdelning valdes ut som material 
till studien gör att urvalet kan ses som målinriktat eller målstyrt, så kallat ”purposive 
sampling” vilket innebär att deltagare valts ut utifrån deras relevans för studien och att 
studien inte går att använda för att generera teorier som kan appliceras på andra 
sammanhang (Bryman, 2011). 
 
Genom en kontaktperson från förbättringsarbetesprojektet upprättades en e-
postkontakt med enhetschefen på äldreboendet där måltidsobservationerna ägde rum. 
Ett följebrev med information om studien skickades även via e-post (Bilaga 2). 
Enhetschefen godkände studien och informerade personal och anhöriga om att den 
skulle äga rum. Efter detta genomfördes fältarbetet som bestod av fem observerade 
måltider och två semistrukturerade intervjuer. Avdelningen där 
måltidsobservationerna ägde rum hade tio boende som alla var diagnostiserade 
demenssjuka äldre. Under de fem måltiderna var det totalt nio ur 
avdelningspersonalen som under olika dagar tjänstgjorde och därmed deltog i studien. 

Etiska aspekter 
 
Under planering och utförande av studien togs hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Informationskravet 
 
Forskaren har skyldighet att informera undersökningsdeltagare om vilka villkor som 
gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Således skickades ett följebrev till 
enhetschefen för äldreboendet (Bilaga 2), som var den som bokade in datum för 
fältarbetet. Brevet innehöll information om hur studien skulle gå till, vilket syfte den 
hade, hur deltagarnas anonymitet skulle skyddas samt vad som skulle hända med det 
insamlade materialet. Enhetschefen var ansvarig att i sin tur informera personalen och 
de anhöriga till de boende om att studien skulle äga rum. Då boendet redan var med i 
ett forskningsprojekt vars syfte var förbättringsarbete hade det redan förekommit en 
del observationer och interventioner på avdelningarna. 

Samtyckeskravet 
 
Forskaren har skyldighet att få deltagarnas samtycke för att få inhämta samt använda 
material som deltagaren bidrar med i studien och deltagandet ska vara helt frivilligt 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Enhetschefen var den som gav godkännande till att studien 
kunde genomföras på avdelningen. Då studien involverade demenssjuka som inte 
själva kunde ta ställning till sitt deltagande var det viktigt att deras anhöriga blev 
informerade om studien vilket de blev av enhetschefen. 
 
Konfidentialitetskravet 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande personer ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att uppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig ska 
kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, u.å.). Ingen deltagare i studien kan identifieras 
då allt material som insamlats avkodats vilket gjordes direkt i samband med 
insamlandet. Inga ortsnamn, namn på äldreboendet, personal eller boende kommer att 
delges. Inte heller namn på det pågående forskningsprojektet eller dess forskare 
kommer att delges. Uppgifter som skulle kunna leda till identifiering av ort och 
boende kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt dessa. 
 
Nyttjandekravet 
 
Insamlade uppgifter får endast användas till forskning (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Studiens resultat är tänkt att användas i det större förbättringsarbetesprojektet vilket 
framgick i följebrevet som skickades till enhetschefen. Materialet kommer inte att 
användas för något annat syfte än det som informerats om, det vill säga 
förbättringsarbetesprojektet och denna uppsats. 
 
Pilotstudie 
 
Innan observationerna på avdelningen påbörjades utfördes en pilotstudie på ett 
servicehem, där de äldre bor i egna lägenheter men har tillgång till en gemensam 
restaurang. Författarna hade redan en etablerad kontakt där vilket underlättade 
tillträdet. Restaurangen valdes då det fanns vårdpersonal som hjälpte till vid måltiden 
på plats och matning förekom under lunchmåltiden som skulle observeras. Muntligt 
samtycke inhämtades från restaurangansvarig personal. En strukturerad 
observationsmall att fylla i om måltidsmiljön utformades av författarna och användes 
samtidigt som fältanteckningar fördes med studiens frågeställningar i åtanke. 
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Pilotstudien utfördes under en lunchmåltid på en vardag och observatörerna var på 
plats innan restaurangen öppnade och observerade ett bord gemensamt. 
Observatörerna satt på cirka en meters avstånd till det aktuella bordet och stannade 
kvar tills samtliga boende vid bordet ätit upp och avlägsnat sig från restaurangen. 
Sedan renskrevs anteckningarna och jämfördes och observationsmallen diskuterades. 
 
Syftet med pilotstudien var dels att observatörerna skulle få möjlighet att träna på att 
observera, stämma av med varandra hur fältanteckningar fördes samt utvärdera 
observationsmallen. Efter pilotstudien togs ett beslut om att inte använda den 
strukturerade observationsmallen då det ansågs mer givande att helt fokusera på att 
skriva fältanteckningar. 
 
Materialinsamling 
 
Totalt observerades fem lunchmåltider av två observatörer som observerade var sitt 
bord på avdelningen. Beslutet att bägge observatörer skulle observera samma måltider 
togs för att få fördelen att komplettera varandras intryck och kunna jämföra tolkningar 
(Repstad, 2007). 
 
Observationer används för att studera människor i syfte att undersöka situationer som 
de naturligt möts i och hur de uppför sig i sådana situationer (Repstad, 2007). Det är 
en kvalitativ metod vilket innebär att det snarare handlar om innehållet än 
förekomsten (Repstad, 2007). Observationer passade bra som metod för att författarna 
själva kunde vara på plats och observera det som skedde under måltidssituationen då 
syftet med studien var att studera måltider på en avdelning i ett demensboende för att 
se hur verksamheten och personalen arbetade för att främja matintaget bland de 
boende. Observationerna var ostrukturerade, men de övergripande frågeställningarna 
hölls i åtanke vid observationstillfällena (Bryman, 2011) och listas nedan: 

 

• Finns det några riktlinjer för personalens arbete vid måltiden och i så fall hur 
efterföljs dessa? 

• Hur kan måltidsmiljön påverka matintaget? 
• Hur presenteras och serveras måltiden? 

 
Observationerna utfördes under fyra vardagar och en helgdag (första advent) under 
november och december månad. Anledningen till att en observation gjordes på en 
helgdag var för att se både om måltidsmiljön ändrades på en helg samt om det var stor 
skillnad i hur måltidssituationen såg ut med den lägre bemanningen som var på 
helgdagarna. Observationerna påbörjades innan maten serverades och avslutades efter 
att samtliga av de boende hade ätit upp och tallrikar plockats bort. 
 
Observatörerna var icke-deltagande, fullständiga observatörer och de samspelade 
därför mycket lite med personal eller de boende på avdelningen (Bryman, 2011). 
Observationerna var öppna vilket innebar att observatörerna berättade för deltagarna 
vilket syfte studien hade utan att delge detaljer om vilka specifika frågeställningar 
studien hade (Repstad, 2007). Observatörerna satt i civila kläder på en till två meters 
avstånd från varsitt bord och förde fältanteckningar över det som observerades. Dessa 
fältanteckningar renskrevs sedan samma eftermiddag med hjälp av 
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ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word och Open Office. Totalt genererades 33 
datorskrivna sidor observationsmaterial. 
 
Det utfördes två semistrukturerade intervjuer, en med enhetschefen innan första 
observationstillfället och en med en personal på avdelningen där observationerna ägt 
rum efter att sista observationen gjorts och innan analysen påbörjats. Båda 
intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram på mobiltelefon. 
Ljudupptagning användes för att intervjuarna skulle kunna fokusera på vad 
respondenten sagt och ställa följdfrågor istället för att koncentrera sig på att anteckna. 
Inför båda intervjuerna gjordes frågescheman med ämnen som observatörerna ville 
diskutera (Bilaga 3 och 4). Intervjun med en personal var till för att klargöra 
eventuella frågetecken och även för att förmedla observerat resultat för bekräftelse att 
det stämde med verkligheten, så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). Att 
använda sig av mer än en metod för att utföra en undersökning, så kallad 
triangulering, är en metod för att öka validiteten av resultatet (Bryman, 2011). 
 
Bearbetning och analys 
 
Det första som gjordes med materialet var att utskrifterna av samtliga observationer 
lästes igenom, varefter intryck och tankar skrevs ner. Sedan gjordes en tematisk 
dataanalys enligt hur den beskrivits av Jacobsen (2012). Detta gjordes genom att först 
dela upp texten i olika teman. Texterna kodades sedan efter datum, observatör och 
observerat bord för att kunna få kontroll på vilken observation de olika delarna kom 
ifrån. All textmassa delades upp i enskilda meningsbärande enheter ur vilka 24 teman 
trädde fram. Vid analys av dessa teman kunde tre övergripande kategorier formuleras. 
De olika temana sorterades in under de tre olika kategorierna eller sorterades bort som 
irrelevant för studien. Efter denna bearbetning av materialet påbörjades en djupare 
analys av materialet inom respektive kategori för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar samt undersöka om något annat av vikt framkommit under 
observationerna. 

 
Figur 1. Förenklad skiss över databearbetningen. 

Fältanteckningar	  
kodades	  efter	  

datum,	  
observatör	  och	  
observerat	  bord	  

Indelning	  i	  olika	  
meningsbärande	  
enheter,	  24	  

teman	  framkom	  

Sällan	  
förekommande/
irrelevanta	  
teman	  

sorterades	  bort	  

Insortering	  i	  tre	  
övergripande	  
kategorier	  

Innehållet	  i	  
kategorierna	  
analyserades	  
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Resultat 
 
Måltiden som observerades var lunchen som började serveras cirka 12.30 varje dag. 
De observerade måltiderna pågick mellan 60 till 90 minuter. Enligt intervjun som 
gjordes med en personal arbetar tre ur personalen under lunchmåltiden på vardagar. 
De fick även hjälp av köksbiträdet när hen var klar med sina uppgifter och 
sjuksköterskan hjälpte till med matning vid måltiden då hen hade tid. Under 
observationerna fanns det också en undersköterskestudent på plats som hjälpte till vid 
måltiden. På helgdagen var det endast två ur personalen som jobbade vid 
lunchmåltiden. 
 
Köksbiträdet serverade maten och sedan satte sig personalen vid någon boende som 
krävde hjälp vid måltiden. Endast en av de boende kunde äta helt utan hjälp. En annan 
kunde äta själv men behövde uppmuntran att fortsätta äta, då hen verkade glömma 
bort att äta annars. Vidare kunde två andra boende äta själva med hjälpmedel så som 
speciella bestick eller tallrik med peta-emot-kant, men då de ändå hade vissa besvär 
med att få upp maten på skeden och måltiden tog lång tid för dem blev de i slutet av 
måltiden ofta matade med det sista. De andra sex boende behövde full assistans med 
matning. Maten som serverades var inte lagad på plats utan levererades till 
avdelningen i värmeskåp. Det serverades E-kost och konsistensanpassad kost till de 
som blivit bedömda att vara i behov av det. Utifrån intervjun med en personal 
framkom att det förekom undernäringsproblematik på avdelningen. 
 
En av studiens frågeställningar handlade om hur eventuella riktlinjer för personalens 
arbete vid måltiden efterföljdes. Det framkom under intervjun med enhetschefen att 
inga specifika riktlinjer för personalens arbete i måltidssituationen fanns att tillgå. Det 
framgick även av intervjun med enhetschefen att det helt nyligen bildats ett matråd på 
boendet där vårdpersonal och köksansvariga ingick. Matrådet skulle utbildas inom 
nutrition och måltidens betydelse för att i sin tur sprida kunskapen vidare till sina 
medarbetare. Då observationerna utfördes hade dock inte arbetet med matrådet satts 
igång ännu. 

Kategorisering 
 
Vid bearbetningen av materialet framkom 24 teman och vid analys av dessa kunde tre 
övergripande kategorier formuleras: måltidsmiljö, kommunikation i 
måltidssituationen och matning. Nedan kommer dessa att redovisas tillsammans med 
respektive underrubriker som representerar innehållet i de olika kategorierna. Citaten 
kommer från fältanteckningarna som fördes under observationerna. 
 
Måltidsmiljö 
 
Rummet 
 
Matsalen bestod av två stora bord och ett litet bord som var lite avsides där endast en 
av de boende satt. Matsalen låg i direkt anslutning till köket och det fanns ingen vägg 
som skilde dessa två rum åt. Bredvid de två stora borden fanns en tv-apparat och ett 
par soffor, fåtöljer och ett soffbord vid ett par stora fönster med utsikt över en väg. 
Det fanns bokhyllor, vitrinskåp samt tavlor i rummet. Rummet hade ljust golv, ljusa 
stolar och bord. Det var väl upplyst. I matsalen fanns en hiss belägen bakom ett av 
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borden. Det doftade inte av mat under måltiderna. Ofta var de boende redan placerade 
vid borden innan måltiden startade. De boende satt oftast vid samma plats vid borden. 
Två av de boende som hade identifierats som högljudda togs in i matsalen när de 
flesta andra hade avslutat sin måltid. Dessa två verkade inte ha någon bestämd 
bordsplacering utan placerades där det fanns plats. 

Dukning 
 
Under observationerna var det sparsamt dukat. Under de flesta observationerna låg 
det en bordlöpare på vardera av borden då observationen startade, men de togs bort då 
måltiden startade. Två av måltiderna som observerades var under juletid och då fanns 
det en julduk, en röd ljuslykta och en rulle hushållspapper på vardera av de stora 
borden under hela måltiden. 
 
Under den första av de observerade måltiderna lades haklappar, servetter och bestick 
ut innan måltiden började serveras. Under en annan måltid lades haklappar ut på 
bordet innan, men inga servetter eller bestick. Under de resterande observationerna 
dukades inget fram i förväg. Personalen sade under intervjun angående uppgifter som 
ska utföras under måltiden: ”Ja vi ska ju servera mat och vi har ju tio boende då, och 
vi hjälper dem till bordet, och ibland har vi dukat ut med servetter och bestick innan 
de kommer till bordet, men det är ju inte alltid vi hinner det. Sen tycker jag, det är 
olika, att man ska lägga haklappen på bordet, eller ta den med sig direkt när man 
börjar ge dem maten, eller den man ska mata och så. En del sätter på den innan men 
det tycker jag inte om, att dom får sitta med dom, med haklappen på sig, man kan 
lägga den som servett på bordet.” 

 
De boende som blev matade blev alla serverade maten på en vit tallrik eller skål och 
matades med sked. Av de fyra som kunde äta mer självständigt blev alla utom en 
serverade mat på mörkblå tallrik. Tre av dessa hade äthjälpmedel så som tallrik med 
peta-emot-kant eller specialbestick med tjockare handtag. En blev under de allra flesta 
observerade måltiderna först tilldelad en gaffel med tjockt handtag som senare under 
måltiden byttes ut av personalen mot en sked. 

Ljud 
 
Observationerna ägde rum på andra våningen på ett äldreboende och det fanns en 
trappa som ledde till våningen under och över. Detta gjorde att ljud från dessa 
våningar tydligt hördes även på denna våning, så som musik, sång och annat ljud. Det 
förekom att tv-apparaten var påslagen i början av observationerna men den stängdes 
av i god tid innan måltiden startade. Det hände att musik sattes på under måltiden. 
Fältanteckningen nedan är från ett sådant tillfälle: 
 

En till i personalen kommer in i rummet. Hen sätter på musik, lugn 
dansbandsmusik med kristen text. En annan personal säger: ”Ja jag skulle 
sätta på musik men visste inte vilken jag skulle ta.” 

fältanteckning bord två, observatör ett, blå dag 
 

Några av de boende identifierades av personalen som högljudda vilket en av 
personalen nämnde för observatörerna under den första observationen: 
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”Vi har ju två som vi inte tar ut förrän de andra har ätit upp, den ena skriker 
och den andra låter. Vi säger till XX: ’Du måste vara tyst i matsalen annars 
åker du ut!’. Det är svårt sånt där, men de andra måste ju få lugn och ro och 
det får de ju inte om någon skriker.” 

fältanteckning bord två, observatör ett, grön dag 

Personalens betydelse 
 
Många av de boende behövde hjälp med matning och det var inte tillräckligt många i 
personalen vilket uteslöt möjligheten att alla kunde äta samtidigt. Måltiden började 
alltså inte samtidigt för alla och vissa fick vänta på att börja den. En av de tio boende 
åt helt självgående. Vissa ur personalen försökte ofta uppmuntra och påminna de som 
behövde det under tiden de satt och matade någon annan. Detta gjorde att inte all 
fokus var på den boende som blev matad vid dessa tillfällen. På helgdagen när det var 
två ur personalen som arbetade hann de inte med att uppmuntra de personer som 
behövde det. En av de boende som var i behov av uppmuntran och påminnelser satt i 
över en timme med sin mat utan att äta något innan personalen fick tid till att hjälpa 
hen. 
 
Som beskrivet tidigare var det en av de boende som kunde äta helt själv. Då de andra 
boende krävde mycket hjälp fick denna person sällan någon uppmärksamhet under 
lunchmåltiden. 

Kommunikation i måltidssituationen 
 
En viktig komponent av måltidssituationen som observerades var hur 
kommunikationen mellan personal och boende gick till. Med kommunikation menas 
här hur personalen talar med de boende; uppmuntrar, stödjer, säger till eller frågar. 
Även servering och presentation av maten tas upp här samt allmänt bemötande och 
respekt. Vilken sorts samtal som fördes under måltiden var också intressant i 
sammanhanget. De flesta samtal som förekom var relaterade till matintag eller maten i 
stort. Oftast handlade det om stöd eller uppmuntran, det var inte så ofta det förekom 
allmänna samtal om annat än maten. Det var övervägande mycket lågmälda samtal 
under måltiden och personalen nästan viskade till de boende vilket gjorde att det 
ibland inte gick för observatören att uppfatta vad som sades. 

Servering och presentation 
 
Maten lades upp på tallrikar i köket som sedan personalen serverade till de boende. 
Dryck serverades ibland innan och ibland i samband med att mat serverades. Vid ett 
tillfälle rullades en serveringsvagn med dryck runt. Ur fältanteckningarna: 
 

En vagn med olika sorters dryck; mjölk, öl, två sorters saft, nyponsoppa, 
rullas omkring i rummet och en del av de boende blir tillfrågade vad de vill ha 
att dricka, en del blir bara serverade något. 

fältanteckning bord två, observatör två, grön dag 
 
Vid den senare intervjun med en personal framkom det att servering av dryck från 
serveringsvagn inte hörde till vanligheterna. Under observationerna skedde det 
mycket sällan att de boende tillfrågades om vad de ville ha att dricka. Ofta skedde 
ingen presentation av huvudrätten eller efterrätten: 
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Maten börjar serveras 12.15. Personalen ger ingen tydlig presentation av 
maten, bara ett “Varsågod” och tallriken ställs framför de boende. 

fältanteckning bord två, observatör ett, grön dag 
 
En personal ställer fram mat och apelsinjuice till en boende och frågar sedan: 
”Tycker du om apelsinjuice?” 

fältanteckning bord ett, observatör två, rosa dag  
 

Personal till en boende: ”Varsågod att äta.” 
Den boende frågar ”Vad är det för något?” 
Personalen svarar: ”Fisk.” 
Den boende: ”Jaha... Ja och inte ser jag ordentligt... Svårt... Med synen.” 

fältanteckning bord två, observatör ett, grön dag 
 
Dagens meny stod skriven på en whiteboardtavla som hängde på väggen vid köket, 
men under observationstillfällena stod det aldrig på denna vilken efterrätt som 
serverades och det verkade inte heller alltid som att personalen visste vad det var för 
efterrätt de serverade. 
 
Vid den senare intervjun frågades en personal om hur det brukade gå till med 
presentationen av maten och hen svarade:”Vi kanske skulle bli ännu bättre på det, 
men jag vet inte ibland, hur mycket de uppfattar av det men, visst man kan ju säga det 
ändå. Vi gör det och vi gör det kanske inte alltid.” Och senare, också angående 
presentationen av maten sa hen: ”Man brukar ju säga när man ska sätta sig ner och 
mata eller servera, men man kanske inte gör det hundra procent och man borde 
kanske göra det hundra procent. Det kan vi nog bli bättre på.” 

Uppmuntran och erbjudande 
 
Under observationerna framgick det tydligt att både de boende som kunde äta själva 
och de som behövde hjälp med matning var i behov av uppmuntran och stöd vid 
måltiden. Den största delen av det som sades under måltiden var någon form av 
uppmuntran till att få de boende att äta. Det förekom både i matningssituationen eller 
när personalen frågade om den boende som kunde äta själva om de ville ha mer mat: 
 

Personalen till en boende: ”Det är rotmos och fläskkorv.” 
Den boende svarar: ”Nej.” 
Personalen: ”Du kan ju smaka i alla fall.” 
Boende: ”Nej.” 
Personalen: ”Vill du dricka då? Känn om det är varmt.” 
Den boende svarar skrikande: ”Nej!” 
Personalen: ”XX, du får inte skrika här. Du behöver mat, din mage behöver 
annars försvinner du. Smaka lite bara, smaka lite. Det var väl gott, var det 
inte det?” 
Boende: ”Nej.” 
Personalen svarar skrattande: ”Var det inte det?” Personalen lyckas ge den 
boende några tuggor och ger sedan den boende glaset att dricka ur. 
Personalen: ”Du får inte slänga det där sen.” Den boende dricker själv ur 
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glaset. Personalen visar upp efterrätten och säger: ”Det här är 
citronfromage, det är mjukt och skönt i munnen, vill du smaka det?” 
Boende: ”Nej” 
Personalen: ”Vill du dricka upp drickan då?” 
Boende: ”Ja.” 
Personalen ger drycken till den boende och säger: ”Svälj ordentligt.” 

fältanteckning bord ett, observatör två, rosa dag 
 
Personalen frågar: ”Vill du ha efterrätt? Ja? Lite eller mycket?” 
Den boende svarar att hen vill ha mycket. 
Personalen svarar glatt: ”Oj!” Personalen går iväg och hämtar efterrätt. 

fältanteckning bord två, observatör ett, rosa dag  
 
En boende får uppmuntran med efterrätten av en ny personal, när hen tar en 
sked säger personalen ”Bra!” och ”Lite till!”. 
Den boende säger: ”Åh jättegott, men jag är mätt. Någon annan kan ta det.” 
Personalen: ”Nej, om det blir över så kastar vi det. Tänk inte på de andra.” 
Boende: ”Då får jag tacka så hemskt mycket.” 
Personalen: ”Vill du ha mer att dricka?” 
Boende: ”Ja kanske kan ta... Tackar så mycket. Det var jättegott.” 
Den boende dricker upp all mjölk och personalen säger: ”Bra!” 
Boende: ”Jag tror, gode gud, tack men jag orkar inte mer.” 
En stund senare talar den boende igen: ”Jag törs inte ta mer, det är yttersta 
gränsen, då vet man inte vad som händer.” 
Den boende äter upp allt och personalen frågar: ”Vill du ha mera?” varpå 
den boende svarar: ”Nej tack.” 

fältanteckning bord två, observatör ett, blå dag 
 
Det fanns också tillfällen då det blev uppenbart att de boende hade svårt att förstå vad 
personalen menade, men om personalen upprepade sig eller på annat sätt förklarade så 
kunde den boende till slut uppfatta vad som erbjöds. 
 

Personalen frågar: ”Vill du ha mer?” 
Den boende svarar: ”Nej.” 
Personalen: ”Vill du inte ha efterrätt?” 
Boende: ”Nej” 
Personalen: ”Vill du inte ha efterrätten?” 
Boende: ”Den finns inte.” 
Personalen: ”Den finns i köket.” 
Boende: ”Jaha, men då vill jag ha.” 

fältanteckning bord två, observatör två, röd dag 
 

Personal 1 till personal 2: ”Fråga om XX vill ha senap.” Personal 2 ser 
oförstående ut. 
Personal 1: ”Ja men du måste fråga om XX vill ha senap.” 
Personal 2 till den boende: ”Vill du ha lite senap?” Den boende verkar inte 
förstå, personal 2 går till köket, hämtar en senapsflaska och visar upp den. Då 
vill den boende ha senap. 

fältanteckning bord två, observatör ett, rosa dag 
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Bemötande 
 
Under de observerade måltiderna förekom få samtal mellan personalen och de 
boende. Den mesta kommunikationen handlade om uppmuntran att äta. Ett fåtal 
gånger förekom att personalen var mycket artig i sitt bemötande mot de boende. 
Generellt skedde inte detta och följande exempel står till viss del ut i sammanhanget: 
 

Personalen frågar: ”Tyckte du det var gott då XX?” 
Boende: ”Ja.” 
Personalen: ”Ja men det är det som är huvudsaken. Får jag torka dig lite om 
munnen? (torkar med en servett) Ja men då tackar jag för att jag fick göra dig 
sällskap vid måltiden” Den boende skrockar. 

fältanteckning bord två, observatör ett, rosa dag 
 

Flertalet gånger uppmärksammades att personalen använde ordet ”skydd” istället för 
“haklapp” när de talade till de boende. 
 

Ingen använder ordet haklapp. Personalen till en boende: ”Jag ska sätta på 
dig ett sånt här litet skydd! Du har en så vacker blus, vi vill inte att du ska 
spilla på den.” 
Den boende ser förvirrad ut och svarar: ”Bus?” 
Personalen upprepar lite högre: ”Du har en så fin blus!” 

fältanteckning bord två, observatör ett, rosa dag 
 

Personalen erbjöd sig också att hjälpa de boende som till viss del kunde äta själva, 
genom att till exempel skära upp maten eller hämta andra bestick. Det förekom också 
att personalen talade på ett erbjudande sätt till de boende som inte alls kunde äta 
själva, innan eller under tiden som de matade dessa. 
 
        Personalen: ”Vill du äta själv eller ska jag hjälpa dig?” 

fältanteckning bord två, observatör ett, rosa dag 

Den boende vill inte äta 
 
De boende ville inte alltid äta upp den mat som serverades och det varierade hur länge 
olika personal försökte få de boende att fortsätta äta. Vissa visade redan tidigt under 
måltiden att de inte ville ha mat men det hände att personalen ändå fortsatte att truga 
och uppmuntra för att den boende skulle äta. Andra gånger accepterades ett nej från 
den boende mycket snabbare. 
 

Personalen till en boende: ”Smakar det bra?” 
Boende: ”Nej det smakar ingenting” 
Personalen: ”Inte? Du får ta senare om du blir hungrig. Eller vill du ha 
salt?” 
Boende: ”Nej.” 
En stund senare frågar personalen: ”Ska du ha lite kräm istället?” 
Boende: ”Nej, jag orkar inte mer.” 
Personalen: ”Inte? Har du ingen matlust?” 
Boende: ”Nej.” 
Personalen: ”Ska jag ta bort maten?” 
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Boende: ”Ja.” 
Personalen tar bort maten, inte mycket är uppätet, och frågar: ”Ska du ha nåt 
att dricka då?” 
Den boende svarar: ”Nej.” 

fältanteckning bord två, observatör ett, blå dag 
 

En personal sade följande under intervjun om när ett nej från den boende accepteras: 
”Det är väl olika från olika situationer också, olika dagar, det är väl inte olika 
boende speciellt kanske. För vi har ju diskuterat det här också, speciellt med en 
boende, och då har vi ju sjuksköterskan som ligger på personalen att XX måste få i 
sig, och då kanske man trugar för mycket, ja, men dom är pressade då från, ja XX är 
underviktig och undernärd, det är inte så lätt, då måste ju någon ta det här beslutet. 
För vi vill ju inte att dom ska svälta ihjäl.” Personalen fortsatte senare med: 
”Samtidigt har man anhöriga och så har man sjuksköterska, och så har man XX [den 
boende] framför allt. Och det blir, jag tycker det och XX måste tycka det, att det blir 
ju det enda man gör hela dagarna att sitta och tjata på XX att XX ska äta. Inte 
konstigt att man blir deprimerad. Det är svårt att lösa. Sen är det olika, som jag 
tycker är det någon som inte vill äta så behöver de inte äta. Man kan prova att 
antingen spara maten eller ge något annat lite senare. Är det bara någon gång sådär, 
man märker ju.”                                

Matning 
 
Då majoriteten av de boende inte hade förmågan att alls kunna äta själva blev 
matandet även en stor del av måltidssituationen. Hela personalstyrkan var engagerade 
i matningen under lunchmåltiden. Det var stor variation i hur matandet gick till, 
beroende både på vem som matade och vem som matades. Inga riktlinjer för hur det 
skulle gå till fanns och personalen avgjorde själva hur de skulle genomföra 
matningen.                                        

Teknik och tempo 
 
Under fältarbetet observerades flera olika sätt att mata de boende. 
 

En boende och en personal har ögonkontakt nästan hela tiden under 
matningen och personalen torkar ibland den boende runt munnen. 

fältanteckning bord ett, observatör två, rosa dag  
 
En personal matar en boende i lugnt tempo, väntar med att stoppa skeden i 
munnen tills den boende tuggat klart och svalt. 

fältanteckning bord ett, observatör två, rosa dag 
 
Personalen börjar mata en sked kräm och säger: ”Det är kräm här. Så. 
Perfekt.” Det boende verkar tycka om det och vilja ha mer då hen öppnar 
munnen när hen svalt den första skeden. 
Personalen säger: ”Och här en till, perfekt. Är det sista.” Torkar den boende 
kring munnen med en servett och ger dryck. 

fältanteckning bord ett, observatör två, blå dag 
 

Flera gånger under de observerade måltiderna sågs exempel där matningen skedde i 
ett för den boende för högt tempo och personalen inte var uppmärksam på den 
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boendes reaktioner. Det innebar att den boende inte fick tid till att tugga och svälja 
maten innan en ny sked matades. 
 

Den boende som verkar ha svårt att svälja, börjar öppna munnen och tugga 
mer, då får hen genast flera skedar i munnen i raskt tempo. När hen sedan 
stänger munnen och kniper åt, skjuter personalen in pipen från muggen i 
munnen och häller in dricka. Det verkar som att personalen försöker använda 
vätskan för att skölja ner maten. 

fältanteckning bord ett, observatör två, grön dag 
 

Personalen har en skål med potatissoppa och en liten sked att mata med. Efter 
att ha gett den boende dryck genom en pipmugg försöker personalen börja 
mata med skeden. Cirka hälften av gångerna öppnar den boende inte munnen. 
Då tar personalen pipmuggen med dryck och stoppar i munnen istället. När 
mat från skeden rinner utanför skrapar personalen upp den med hjälp av 
skeden. Den boende börjar hosta en del. Några gånger börjar den boende 
gurgla och grimasera. En grov uppskattning av hur lång tid det tar innan den 
boende sväljer är mellan 7 och 20 sekunder. Ibland stoppar personalen in en 
ny sked med mat i munnen trots att den boende inte tuggat klart eller svalt. 

fältanteckning bord ett, observatör ett, gul dag 
 

En personal vid lilla bordet matar en boende med pannkakor, men väntar ej 
tills denna har svalt, det kommer nästan ut pannkakor ur munnen på hen. 
Personalen fortsätter att ge mer samtidigt som den boende tuggar. Det ser ut 
som att den boende har hela gommen full av mat. 

fältanteckning bord två, observatör två, gul dag 
 

De flesta av de boende var rullstolsburna och många var stela och kunde knappt röra 
sig. Ett fåtal gånger justerades rullstolarna så att sittställningen skulle bli bättre för 
den som åt, men oftast inte. En av de boende hade huvudet låst i ett bakåtlutat läge 
och hen hostade ofta under måltiden, en gång så att det flög mat över bordet. Den 
personal som flera gånger matade denna boende väntade sällan på att hen skulle få tid 
att tugga och svälja maten, utan förde gång på gång in en ny sked med mat i munnen. 
 
Det fanns tillfällen då de boende som hade förmågan att äta själva om de fick verbalt 
eller fysiskt stöd ändå matades. Detta skedde främst då den boende suttit länge med 
maten eller för att hjälpa till med det sista på tallriken. 
 

Den boende åt allt själv, förutom vid ett tillfälle då en ur personalen skrapade 
ihop mat på skeden och matade den boende med. Sedan gick personalen iväg 
för att låta den boende fortsätta själv. 

fältanteckning bord ett, observatör ett, gul dag 
 
Den sista maten blir hen [den boende] matad av personal. Den boende blir 
mycket tacksam: ”Åh, tack så mycket, tack”. 

fältanteckning bord två, observatör ett, grön dag 
 
Under fältarbetet observerades former av hjälp för att stödja och underlätta för den 
boende att kunna äta själv. Detta skedde främst genom instruktioner och uppmaningar 
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och ibland hjälp med att skrapa ihop mat på skeden. Det var inte ofta som personalen 
hjälpte den boende att till exempel höja armen för att kunna föra in mat i munnen.  
         

Boende 1 och boende 2 åt själva med lite hjälp och uppmaningar från 
personalen, som inte alltid satt vid dem. Olika personal satte sig hos dem då 
och då. De blev matade det sista av måltiden. 

fältanteckning bord två, observatör ett, grön dag 

Personalens fokus 
 
Det förekom flera gånger att personalen som var sysselsatta med att mata en boende 
reste sig upp och gick iväg från denna. Ibland bytte personalen plats med varandra 
efter ett tag och fortsatte mata någon annan, utan någon för observatörerna uppenbar 
anledning. 
 

Personalen som matar vid ett annat bord ställer sig upp två gånger under 
matningen för att gå till en annan boende och hjälpa hen att äta. Den boende 
har svårt att föra skeden till munnen. 

fältanteckning bord två, observatör ett, blå dag 
 

Under matningen hände det att det ringde i telefon och att personal gick ifrån den 
boende för att prata eller satt kvar och pratade i telefonen vid sidan om den boende. 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Observationer som metod 
 
Att använda observation som metod ger tillfälle att se vad som verkligen görs och inte 
bara vad människor säger att de gör (Repstad, 2007). Observationerna var icke-
deltagande och öppna. Observatörerna var fullständiga observatörer och samspelade 
därför mycket lite med personal eller de boende (Bryman, 2011). Att vara icke-
deltagande observatörer kan skapa osäkerhet och eventuellt aggression hos aktörerna 
då de är de enda som ska lämna ut sig medan forskaren förblir passiv och inte deltar 
(Repstad, 2007). Att observatörerna förde anteckningar bidrog antagligen vidare till 
att aktörerna var medvetna om att de hela tiden blev observerade. Ett alternativ som 
kunde ha minskat osäkerheten hos aktörerna hade varit om endast stödord hade 
noterats vilket hade minskat frekvensen av antecknandet. För att undvika internt 
bortfall av eventuellt viktigt material beslöts ändå att föra så detaljerade anteckningar 
som möjligt. Ett annat alternativ hade varit att använda en bandspelare för att spela in 
samtal som fördes men det kan också skapa osäkerhet hos aktörerna (Repstad, 2007) 
samt vara praktiskt svårt att få med ljud från alla samtal i ett rum samt att sådant som 
gester och minspel inte kommer med. 
 
För att hitta en balans i det sociala samspelet observatörer och aktörer emellan hade 
observatörerna tagit till sig två råd: att de klart uttryckte sitt intresse då de fick höra 
något på fältet och att delta i samtal om vardagliga ting snarare än att vara helt passiva 
(Repstad, 2007). Det framkom dock under den senare intervju som gjordes med en 
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personal att det hade känts obehagligt under observationstillfällena. Personalen sa 
under intervjun att:“[Det kändes som en k]rystad situation, många tyckte det, att det 
inte kändes bra. Det blir inte på naturligt sätt, det är som om ni skulle smält in i 
väggarna istället och bara kikat. Än och sitta såhär”. Det kan även vara möjligt att de 
boende agerade annorlunda i observatörernas närvaro. På grund av sin 
demenssjukdom hade de inte samma möjlighet att uttrycka sina känslor inför att de 
blev observerade.  
 
De två observatörerna observerade samma måltider för att få fördelen att komplettera 
varandras intryck och kunna jämföra tolkningar (Repstad, 2007). Men två 
observatörer samtidigt i ett relativt litet rum kan ha skapat en forskningseffekt. Med 
forskningseffekt menas de förändringar i beteende som aktörerna gör till följd av att 
de studeras (Repstad, 2007). Det var mycket tyst under observationerna och få samtal 
fördes. Personalen viskade i princip till de boende och ibland gick det trots nära 
placering inte att uppfatta vad som sades. Detta skulle kunna vara en forskningseffekt. 
 
För att bekräfta det observatörerna sett och uppfattat användes den semistrukturerade 
intervjun med en personal som metodtriangulering (Petty, Thomson & Stew, 2012). 
Det innebär att fler än en metod används vid materialinsamlingen samt att resultatet 
dubbelkollas vilket ska tillföra en större tillförlitlighet till resultaten (Bryman, 2011; 
Malterud, 2001). 

Urval och bortfall 
 
Valet av avdelning att observera vad förutbestämt då observationerna ingick som en 
del i ett pågående förbättringsarbetesprojekt. Möjligheten gavs att utföra 
observationer på ytterligare en avdelning men den begränsade tiden för studien och 
den stora mängden insamlat material medförde att observationerna begränsades till en 
avdelning. Med större tidsram hade en jämförande studie mellan två avdelningar varit 
intressant. Av praktiska skäl valdes det även att enbart lunchmåltiderna skulle 
observeras då det innebar en restid för observatörerna att ta sig till boendet men också 
för att få ett avgränsat och jämförbart material. 
 
En nackdel med att vara en fullständig observatör är att forskaren lätt kan missförstå 
en situation och därför dra felaktiga slutsatser (Bryman, 2011). Till skillnad från en 
strukturerad observation där en mall används som instrument är det observatören som 
är instrumentet i en ostrukturerad observation (Petty, Thomson & Stew, 2012). Varje 
fältanteckning agerar som ett filter och en tolkning då forskaren väljer att skriva ner 
vissa saker medan annat utesluts (Repstad, 2007). Ett bortfall av material kan ha 
förekommit då insamlandet var beroende av observatörernas förmåga att uppfatta och 
anteckna allt det som utspelade sig under måltiden. Vid tillfällen då flera 
konversationer pågick samtidigt kan vissa delar varit svåra att uppfatta och därmed 
inte nedtecknats. Material uppstår genom att verkligheten tolkas genom att utesluta 
det man upplever som tillfälligt eller bagatellartat och trots att det kan vara omedvetet 
filtrerar varje individ information utifrån ett eller annat samhällsvetenskapligt 
perspektiv (Repstad, 2007). Verkligheten är alltid subjektiv, komplex och socialt 
konstruerad och forskning är sammanbunden med forskarens förförståelse och 
förväntningar. Detta är oundvikligt och det är viktigt att reflektera över hur den egna 
verklighetsuppfattningen gör att man ser vissa förhållanden men är blind för andra 
(Bryman, 2011). Vid analysen av materialet valdes de teman som ansågs av 
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författarna vara mest relevanta för uppsatsens frågeställningar och förekom med störst 
frekvens vilket medförde att mycket av det insamlade materialet sorterades bort. 

Vetenskapsrådets krav 
 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera 
undersökningsdeltagare om vilka villkor som gäller för deras deltagande 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Inför observationerna skickades ett följebrev till enhetschefen 
med information om studien. Ansvaret lades därav på enhetschefen att vidare 
informera aktörerna (personalen och de anhöriga till de boende som var med i 
studien). Enhetschefen var också den som gav sitt godkännande för att studien skulle 
äga rum vilket är ett krav enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Ett antal 
problem identifierades med detta. Dels ansvarade forskarna inte själva för att 
informera aktörerna om studien vilket gör att forskarna inte vet under vilka former 
som informationen gavs ut. Under observationerna var en undersköterskestudent på 
plats och forskarna visste inte om hen fått information om studien eller inte, vilket i så 
fall skulle bryta mot både informations- och samtyckeskravet. De demenssjuka 
boende kunde själva inte ta ställning till sitt deltagande upplevdes som ett problem. 
Studiens syfte var dock inte för att undersöka de boende utan hur arbetet kring deras 
måltidssituation skedde för att se förbättringsmöjligheter. Författarna anser att 
observationerna inte utgjorde ett större intrång på de boendes privatliv och 
förhoppningen är att studien kommer leda till en ökad livskvalitet för de boende vilket 
kan försvara genomförandet studien. De boendes anhöriga informerades även och 
godkände studien. 
 
Eftersom genusperspektivet inte ansågs vara av vikt för just denna studie och för att 
ingen aktör i studien skulle kunna identifieras enligt konfidentialitetskravet 
benämndes samtliga aktörer med pronomet hen (Språkrådet, 2013). Detta gjordes 
redan i fältanteckningarna och sedan vidare i uppsatsen. Om enhetschefen 
informerade aktörerna korrekt anses samtliga etiska krav vara uppfyllda i studien. 

Resultatdiskussion 

Huvudfynd 
 
Inga skriftliga riktlinjer för hur personalens arbete vid måltid ska se ut fanns. 
Ljudnivån var låg och rummet väl upplyst. Under måltiden fördes lågmälda samtal 
mellan personal och boende och de ljud som kunde uppfattas som störande kom till 
största delen från över- och undervåningen.  Kommunikationen mellan personal och 
boende handlade främst om maten och skedde ofta i form av uppmuntrande 
kommentarer från personalen. Då det inte fanns tillräckligt med personal för att 
assistera samtliga av de boende som var i behov av hjälp med matning eller stöd 
vilket medförde att maten fick serveras i omgångar. Namnet på maträtten och dess 
komponenter presenterades mycket sällan för de boende och det var ovanligt att de 
boende blev tillfrågade om vilken dryck de ville ha eller om de ville ha mer mat. 
Personalen visste ofta inte vilken efterrätt som det var som serverades. Det framkom 
under intervjun med en personal att det upplevdes som problematiskt när en boende 
inte ville äta. Observationerna visade att hur länge uppmuntran till att äta pågick 
innan ett nej accepterades och maten togs bort varierade. Det fanns ingen tydlig 
början eller slut på måltiden. De boende som var i behov av att bli matade blev det 
inte alltid av samma personal och det hände att personalen turades om att mata en 
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boende under en måltid. Personalen försökte ofta mata en boende och samtidigt 
uppmuntra en annan att äta vilket gjorde att all fokus inte var på matningen. De 
boende som främst var i behov av att få uppmuntran i måltidssituationen för att få i 
sig mat blev lidande de dagar då det fanns färre personal på plats då det inte fanns tid 
för dem att både mata och uppmuntra samtidigt. Bristande teknik i att mata 
uppmärksammades då de boende fick mat och dryck införd i munnen utan att få tid att 
tugga klart eller svälja vilket i flera fall ledde till hostattacker. 
 
Fysisk måltidsmiljö 
 
Rummet som fungerade som matsal var ljust inrett och upplyst under måltiden, vilket 
är positivt för äldre som kan ha nedsatt syn. Av de boende som till viss del kunde äta 
själva fick några även maten serverad på mörka tallrikar vilket kan underlätta ätandet 
då det är lättare att se kontraster (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010). Är 
maten i en mörkare nyans ger det dock inte samma kontrasterande effekt och ett byte 
av färg på porslin beroende på vilken mat som serveras kan vara att föredra. 
Ljudnivån var överlag lågmäld, de gånger ljud som kunde uppfattas som störande 
förekom kom de från över- eller undervåningen. Att ljud kunde höras från andra 
våningar var problematiskt. Distraktioner i form av ljud kan göra att demenssjuka 
minskar sitt matintag (Chang, 2011) och kommer ljudet dessutom från en annan 
avdelning kan det vara svårt för personalen att åtgärda. Det hände att musik spelades 
under måltiden vilket i studier har setts öka matintaget bland demenssjuka (Thomas & 
Smith, 2009). Då andra studier inte visat samma resultat och inga studier kunnat 
fastslå vilken musikstil som är mest effektiv för ökning av matintag (Chang, 2011) är 
det svårt att ta ställning till om musik under måltiden är bra. 
 
För att skapa trygghet för den demenssjuka är det bra att alltid har samma 
bordsplacering vid bordet med samma bordskamrater (Cleary, Hopper, Forseth & van 
Soest, 2008). Måltiden kan fungera som ett tillfälle för gemenskap och ha en social 
betydelse och sällskap vid måltiden kan främja aptit och god nutritionsstatus 
(Abrahamsson, 2006). Därför hade det antagligen varit en god idé att alla boende hade 
bestämda sittplatser. Att några boende inte satt med från måltidens start kan ha gjort 
att de känt sig uteslutna från måltidens sociala gemenskap. För dessa boende kan en 
bestämd sittplats möjligen ändå skapat större trygghet och social gemenskap. Det kan 
dock också vara så att vissa boende inte ser sällskap vid måltiden som något positivt 
och att det blir vårdpersonalens egna värderingar och uppfattningar om måltiden som 
en social aktivitet som styr hur de boendes måltidssituation ser ut (Faxén Irving, 
Karlström & Rothenberg, 2010). Det kan vara speciellt svårt att ta ställning till vad en 
demenssjuk person önskar då den kan ha svårt att göra sig förstådd. De boende med 
störst omvårdnadsbehov kan på ett demensboende också vara de som minst kan 
påverka sin måltidssituation vilket ställer höga krav på personalens förmåga till 
lyhördhet (Abrahamsson, 2006). Hur väl måltidssituationen fungerar bör inte vara 
beroende av vem som är i tjänst utan väl implementerande riktlinjer bör garantera att 
kvalitativ omvårdnad ges. Studier har visat att riktlinjer verkligen främjar nutrition 
(Westergren & Hedin, 2010). 

Kommunikation i måltidssituationen 
 
Presentationen av maten är en viktig faktor för att stimulera aptiten och förbereda den 
boende på vad den kommer att få äta (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010; 
Andersen, 2003). Vid observationerna visade det sig vara regel snarare än undantag 
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att maten som serverades inte presenterades. De boende blev sällan tillfrågade vad de 
ville ha för dryck. Vid intervjun med en personal framkom åsikten att de boende 
kanske ändå inte förstod vad som sades till dem på grund av deras demenssjukdom 
och att det kan vara därför som maten inte alltid presenterades. Personalen uttryckte 
dock också att presentation var något som förmodligen borde förekomma vid 
serveringen till samtliga av de boende trots osäkerheten i om de kan uppfatta det som 
sägs. Att presentera maten skulle inte innebära en större arbetsbelastning för 
personalen och även om en boende inte skulle förstå innebörden i orden finns det 
inget att förlora i att presentera maten. 
 
I de fall då en boende frågade vad det var för mat som serverades svarade personalen 
endast vad som var huvudkomponenten i måltiden, exempelvis “fisk”. Förutom att det 
kan vara bra att presentera vilken slags fisk som serveras är det bra att presentera alla 
komponenter i måltiden samt vara tydlig och peka ut var på tallriken dessa befinner 
sig. 

Att främja aptiten 
 
Vårdpersonal på boenden har ofta bristande kunskap om nutritionsproblem och det 
finns risk för att detta inte uppmärksammas i tid (Pauly, Stehle & Volkert, 2007). Om 
malnutrition upptäcks i tid kan åtgärder tas för att minska eller förhindra viktförlust 
och nutritionsproblem (Pauly, Stehle & Volkert, 2007). Därför är det viktigt att 
personalen har kunskap om tillvägagångssätt att stimulera aptiten för att främja 
födointaget. Positiva syn-, hörsel- eller doftintryck kan främja aptiten och personalens 
attityd har här en viktig funktion då den kan hjälpa den boende att uppfatta måltiden 
och maten som något positivt. Det doftade inte av mat på avdelningen under någon av 
observationerna, vilket kan ha att göra med att ingen mat tillagades på plats. Här 
försvinner därför en viktig komponent som kan bidra till ökad matlust (Mathey, 
Siebelink, de Graaf & van Staveren, 2001). Ett sätt att få det att dofta mer skulle vara 
att tillaga vissa delar av måltiden på plats, som exempelvis att koka lite grönsaker. 
Det är dock möjligt att tidsbrist och andra faktorer kan göra detta svårt. Ett annat sätt 
skulle vara att ha karottservering så att servering från karotterna sker vid bordet och 
därmed sprider doft av mat. Studier har dessutom visat att intaget av mat ökar om en 
äldre person får göra egna val och själv komponera sin egen måltid genom 
karottservering (Elmståhl, 1987). Detta kan dock vara svårt att genomföra på ett 
boende med svårt demenssjuka. Att tala med den boende i uppmuntrande ordalag om 
maten kan ge en positiv effekt på matintaget liksom att servera mat som ser aptitlig ut 
med till exempel en tomatklyfta eller citronskiva som dekoration (Faxén Irving, 
Karlström, & Rothenberg, 2010). 

Gemensam måltid 
 
Ett stort problem som identifierades under observationerna var personal- alternativt 
tidsbrist och då speciellt under helgdagen då det fanns färre personal på plats än på 
vardagen. Det är viktigt att under matning behålla fokus, ögonkontakt och att 
kommunicera med den som matas (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010). 
Det hände att personalen byttes av mitt i matandet och att personalen behövde göra 
pauser i matandet för att uppmuntra någon annan boende till att äta. Ett större antal 
personal på plats under måltiden skulle ge en bättre måltidssituation för de 
demenssjuka. 
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Personalen uppmuntrade de boende att äta på så sätt att de uppmanade dem att äta lite 
mer eller dricka lite mer. Det var däremot sällan som de pratade om maten på ett 
positivt sätt så som att prata om vad det var som serverades eller hur gott det smakar. 
Att börja prata om vad som för dagen serveras till lunch precis innan eller vid 
måltidens start kan vara ett bra sätt att börja måltiden och samtidigt stimulera till aptit. 
En tydlig start på måltiden skulle dessutom gynna de boende då måltiden skulle få 
större social betydelse som en gemensam aktivitet som startar. Att alla boende kunde 
bli matade samtidigt omöjliggjordes dock av det stora antalet boende som behövde 
matas i relation till personalstyrkan. I en studie utförd av Mathey, Vanneste, de Graaf, 
de Groot & van Staveren (2001) undersöktes några sätt att förbättra måltidssituationen 
på ett äldreboende. Bland annat började de måltiden samtidigt för samtliga boende 
och personalens schema organiserades om för att de skulle ha tillräckligt mycket 
personal vid måltiden för att detta skulle vara genomförbart. Detta gjordes utan att 
några extra arbetstimmar behövdes läggas in och således innebar det inga ökade 
kostnader för boendet. Detta ledde till att måltiden blev en trevligare social händelse 
för både personal och boende. Det är dock svårt att säga om detta skulle kunna vara 
genomförbart på det boende som denna studie är utförd på. Om det är uteslutet att 
börja måltiden samtidigt för alla boende kan ett förslag till att få en mer gemensam 
måltid vara om måltiden startar gemensamt för ett bord i taget. När alla sedan ätit upp 
vid ena bordet skulle personalen sedan gemensamt börja måltiden för de boende som 
sitter vid det andra bordet. Detta skulle innebära att måltiden skulle ta längre tid och 
då eventuellt ta tid från övriga aktiviteter på boendet. Förhoppningsvis kunde det dock 
också leda till att det skulle vara lättare för personalen att behålla fokus på de boende 
som åt för tillfället och att inte samma splittring mellan att mata en boende och 
samtidigt uppmuntra en annan skulle ske. 

Autonomitet 
 
Som beskrivet i inledningen hamnar personer med svår demenssjukdom i en 
beroendeställning. Det är då viktigt att arbeta utifrån en helhetssyn som bemöter alla 
delar av människan och inte bara de delar som är sjuka eller svaga (Abrahamsson, 
2003). Det uppmärksammades under observationerna att boende som hade förmåga 
att själva äta med hjälp av uppmuntran och påminnelser ändå blev matade. Detta kan 
ha gjort att arbetsuppgiften som måltiden innebar för personalen snabbare blev 
avklarad men att hjälpa den demenssjuka att äta själv i så stor utsträckning som 
möjligt hade istället ökat livskvaliteten för den boende (Roberts, 2002). 
 
Att erbjuda de boende hjälp eller mer mat och dryck, istället för att bara göra eller 
servera, signalerar respekt och att personalen uppfattar dem som autonoma individer 
trots deras funktionsnedsättningar. Det samma gäller för presentationen av maten. 
Lusten att äta kan variera stort beroende på om en tallrik sätts framför en utan 
närmare presentation eller om en personal istället säger “Åh, det ser gott ut, det är 
fläskkorv med potatismos och broccoli, luktar gott gör det också”, vilket signalerar till 
den som blir serverad att måltiden är något lustfyllt (Faxén Irving, Karlström, & 
Rothenberg, 2010). 
 
Att välja att inte äta kan vara ett aktivt val och en typ av självbestämmande som de 
väljer att utöva i en situation där de inte har makt över särskilt mycket annat. 
Matvägran kan givetvis ha många orsaker; demenssjukdom eller annan sjukdom, 
depression och av andra anledningar minskad aptit (Mahan, Escott-Stump & 
Raymond, 2012). Frågan är när omgivning med anhöriga och personal kan eller ska 
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acceptera att den demenssjuka inte vill äta. Det finns inget lätt svar på den frågan och 
det är ett etiskt dilemma som personalen och de boende lever med dagligen 
(Hirschfeld & Ziv, 1990). Tvångsmatning kan dock inte försvaras och speciellt inte i 
samband med att den som blir utsatt får kraftiga hostattacker. I ett läge där den 
boende inte längre vill äta väcks frågan om sondmatning som ett alternativ. Som 
beskrevs i inledningen är sondmatning dock inget som rekommenderas för svårt 
demenssjuka (Finucane, Christmas & Travis, 1999; Volkert et al., 1990). Olika 
vårdgivare har i studier setts tolka patienters beteende annorlunda och olika gensvar 
så som att sluta eller fortsätta matning observerades (Pasman, 2003). I endast några av 
fallen diskuterades det vårdgivarna emellan om de olika tolkningarna samt hur de 
skulle hantera situationen. Det kan vara värdefullt att ha en öppen dialog personalen 
emellan om troliga orsaker till matvägran samt för strategier för att hjälpa de boende 
att få i sig tillräckligt med energi och näring. Det kan också vara värdefullt att rådgöra 
med den boendes anhöriga samt olika yrkesgrupper som dietist, logoped, 
tandhygienist och läkare som kan belysa olika bakomliggande orsaker till matvägran. 
En dietist har specialkompetens inom kost och nutrition och kan både ge individuella 
nutritionsbehandlingar samt utbildning till omvårdnadspersonal (Dietisternas 
Riksförbund, u.å.). 

Matningen 
 
Matningen var inget som studien initialt var tänkt att fokusera på men då 
observationerna påbörjades blev det uppenbart att en stor del av det insamlade 
materialet skulle handla om personalens agerande under matningen. Eftersom de 
flesta av de boende blev matade ansågs detta vara av stor vikt att diskutera. Då det på 
boendet inte fanns några instruktioner för hur matningen skulle gå till på äldreboendet 
använde personalen till största del sina egna erfarenheter och matade på det sätt som 
de själva ansåg vara bäst. Detta resulterade i att hur matningen gick till berodde på 
vem som matade. Hade det funnits enkla instruktioner på plats om hur och varför 
matningen ska gå till på ett visst sätt så hade detta ökat personalens förståelse och 
gjort matningen mer patientsäker. Kunskap, empati och erfarenhet är alla viktiga 
faktorer för att kunna hjälpa till med matning på ett bra sätt (Faxén Irving, Karlström, 
& Rothenberg, 2010). Det framkom att det inte heller var förbestämt vem som skulle 
hjälpa vem med de ätstödjande insatserna så detta varierade från dag till dag. Som 
beskrivet i inledningen är det viktigt att inte alltför många turas om med matningen 
för att personalen ska ha chans att lära känna de boendes individuella preferenser och 
identifiera ätsvårigheter (Chang, 2011). På denna avdelning med relativt få boende 
hade nog personalen dock chans att veta hur alla boende önskade bli hjälpa. 
 
Den största variationen i matningstekninken låg i hur mycket tid personalen gav de 
boende till att tugga klart och svälja. En del fick god tid på sig medan andra mer eller 
mindre tvångsmatades. Det var framför allt matningen av en boende som stack ut 
eftersom denne vid flera tillfällen fick mat och dryck införd i munnen trots att hen inte 
hunnit svälja och dessutom under flera tillfällen började hosta kraftigt i samband med 
detta. Denna boende kunde inte röra på sig och hade en sittställning som gjorde att 
huvudet lutade bakåt och halsen var sträckt, vilket gör det markant svårare att kunna 
svälja. En bra sittställning under måltiden underlättar både tuggandet och sväljandet 
(Andersen, 2003) och är sittställningen fel ökar risken för att muskler låser sig i tunga 
och svalg och därmed risken för felsväljning (Faxén Irving, Karlström, & Rothenberg, 
2010). Dysfagi hos personer med demenssjukdom kan vara svårupptäckt. Studier har 
visat att en markant försämring av sväljfunktion i samband med ökad svårighetsgrad 
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av Alzheimers sjukdom samt att det finns ett samband mellan Alzheimers och dysfagi 
(Sato et al., 2013). Många faktorer spelar in för att personer med demenssjukdom ska 
matas på ett säkert sätt. Det finns som tidigare beskrivits ett tryck på personalen att få 
i de boende mat under begränsad tid samtidigt som den boende eventuellt inte vill äta. 
Den boende har i många fall inte möjlighet att kommunicera på ett sätt som 
personalen kan förstå. En god kontakt med logoped och dietist kan hjälpa den 
boendes måltidssituation med exempelvis korrekt konsistensanpassad mat, berikad 
mat, kosttillägg, en bra sittställning samt råd om matning. Stress i måltidssituationen 
kan vidare få patienten att tappa matlusten (Cleary, Hopper, Forseth & Van Soest, 
2008) och detta tyckte sig observatörerna tydligt se då det gick betydligt bättre att 
mata den boende då hen blev matad av en personal som tog det lugnt och gav den 
boende tillräcklig tid till att tugga och svälja. Då den boende inte fick tillräckligt med 
tid till att svälja och istället fick en pipmugg med dryck i munnen när sväljandet gick 
långsamt medförde detta bara att den boende sedan vägrade öppna munnen för nya 
matskedar. De gånger som matningen gick i ett lugnt tempo var även 
kommunikationen tydligare. Ett exempel som detta motiverar vidare varför det är 
nödvändigt med kunskap och riktlinjer då det sätt som den boende flera gånger blev 
matad inte var acceptabelt. 
 
Även om det är bra för personer med demenssjukdom att få ha en lugn och rofylld 
måltidsmiljö (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg 2010) är det viktigt att 
kommunicera tydligt, speciellt med äldre som kan tänkas ha nedsatt hörsel (Mahan, 
Escott-Stump & Raymond, 2012). Det syntes under observationerna att de gånger då 
personalen lyckades fånga den boendes blick under matningen så gick 
kommunikationen och matningen bättre.  
 
Det observerades flera gånger att det ringde i telefon och att personal svarade vilket 
kan ses som ett störande moment för den boende (Faxén Irving, Karlström & 
Rothenberg, 2010). Det kan även ses som ett tecken på att matningen och måltiden 
ses som en lågt prioriterad arbetsuppgift som det inte är viktigt att behålla fokus på. 
De boende verkade ses av personalen som arbetsuppgifter istället för de individer de 
är. Detta är något som även tidigare måltidsobservationer utförda på en 
sjukhusavdelning har visat (Strandberg Mäkitalo & Söderberg, 2012). 

Förbättringsarbete 
 
Under intervjun med enhetschefen framkom att det nyligen bildats ett matråd som på 
boendet som skulle fungera som ett verktyg för att förbättra måltidsmiljön. Ett matråd 
skulle vara en bra plats för diskussioner om måltidssituationen och matningen. Intern 
utbildning för att öka personalens förståelse och kunskap om måltidernas och 
måltidssituationens betydelse skulle vara positivt. För ett fortsatt förbättringsarbete 
skulle FAMM (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006; Måltidsglädje för 
äldre, u.å.) kunna användas som mall att utgå ifrån för att skapa en bra 
måltidssituation. 
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Slutsats 
 
Studiens resultat indikerar att personalen inte hade tillräckligt med kunskap i matning 
eller betydelsen av kommunikation i måltidssituationen. Utbildning och 
förbättringsarbete skulle kunna förbättra personalens förståelse för måltidens 
betydelse för demenssjuka. Riktlinjer som konkretiserar hur måltiden ska gå till 
genom att beskriva exempelvis vad en lugn måltidsmiljö innebär och hur matningen 
ska gå till skulle underlätta för personalen att arbeta med måltiden utifrån ett 
evidensbaserat sätt vilket skulle kunna främja de boendes matintag samt säkerställa att 
matning skedde på ett säkert sätt. Att alltid presentera maten i samband med servering 
och fråga vilken dryck de boende önskar bli serverade skulle visa på respekt. Det är 
av stor vikt att olika professioners kunskap tas in i arbetet med måltidssituation för 
demenssjuka så som dietist, logoped, arbetsterapeut, tandhygienist samt läkare. Vid 
nutritionsproblem hos de boende och för vidareutbildning av personalen i frågor 
rörande måltidssituationen, kost och nutrition skulle en dietist med sin 
spetskompetens inom dessa frågor kunna bidra med värdefull kunskap. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Arbetsfördelning 
 

Arbetetsfördelningen mellan författarna Elin Bjerding och Lisa Johansson 
har fördelats på följande sätt: 

• Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50  
• Litteratursökning: 50/50  
• Datainsamling: 50/50  
• Analys: 50/50 
• Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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Bilaga 2: Följebrev till enhetschef 
 
Hej XX, 
 
Vi är två dietiststudenter som just håller på med vårt examensarbete. Vi kom i kontakt 
men boendet i XX eftersom XX kontaktade vår institution och frågade om det fanns 
någon som var intresserad av att göra måltidsobservationer, vilket är något vi tyckte 
verkade vara mycket intressant. Meningen med observationerna är, förutom att de ska 
ligga till grund för vårt examensarbete, att kunna hjälpa till med det förbättringsarbete 
som ni kontinuerligt arbetar med.  
 
Vi kommer att delta under lunchen vid minst 5 tillfällen för att utföra våra 
observationer. Vi skulle även vilja utföra 2 intervjuer med personal som jobbar på 
avdelningen, gärna personal som exempelvis är med i kostrådet/matrådet. Dessa 
intervjuer ska då genomföras efter det att vi har börjat sammanställa resultaten från 
observationerna för att kunna fungera som komplement.  
 
Syftet med studien och uppsatsen är att undersöka hur måltidsmiljön på ett 
demensboende ser ut samt hur personalen arbetar för att optimera matintaget hos de 
äldre med demenssjukdom. 
 
Vi kommer att avkoda alla som deltar i vår studie, det kommer alltså inte vara möjligt 
att identifiera någon utifrån vårt material, varken boende eller personal. Det är 
frivilligt att delta i studien och ni har när som helst rätt att avbryta ert deltagande utan 
att ange något skäl varför. 
 
Materialet som vi samlar in kommer endast att finnas tillgängligt för oss som utför 
studien, samt att vi kommer delge Elisabeth delar av vårt resultat som kan vara henne 
behjälpligt i sitt arbete. Vi kommer även gärna att delge ledning och personal på 
boendet våra resultat och eventuella förslag på förbättringar som kan göras.  
 
Det kommer inte i uppsatsen framgå vilket boende som studien utförts på, inte heller 
vilken ort boendet ligger på.  
 
Vi är tacksamma för att du har informerat personalen och anhöriga om att vi kommer 
vara på plats och utföra observationer. 
 
Skulle det framkomma några frågor är du eller andra välkomna att höra av er till oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
Elin Bjerding    Lisa Johansson 
elinbjerding@gmail.com  lisa.caroline.johansson@gmail.com 
XXX-XXX XX XX   XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 3: Frågor till intervju med 
enhetschef 
 
Berätta om förbättringsarbetesprojektet 
Vilka riktlinjer riktlinjer för måltid för äldre har ni? 
Vilka riktlinjer för demensvård har ni? 
Har personalen någon speciell utbildning i måltider? 
 
Har personalen blivit informerade om observationerna och i så fall hur? 
Har de anhöriga blivit informerade om observationerna och i så fall hur? 
 
Har boendet någon kontakt med dietist? 
Vem är nutritionsansvarig på boendet? 
Jobbar ni med NCP? 
Screenar ni för undernäring? 
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Bilaga 4: Frågor till intervju med personal 
 
Inledande 
Beskriv arbetsuppgifter vid lunchmåltiden 
Hur jobbar ni med undervikt? 
Får ni utbildning i mat och nutrition? 
Tänker ni något speciellt med de äldres behov eller svårigheter? 
 
Matning 
Är det bestämt vilka som matar vilka? 
Får ni utbildning i matning?  
Vilka matas? 
 
Kommunikation i måltidssituationen 
Hur tänker ni när den boende inte vill ha mer mat? 
Hur tänker ni kring presentation av maten? 
Hur tänker ni kring servering av maten? 
Om den boende nekar till maten – finns det några alternativ? 
 
Måltidsmiljön 
Specialbestick/hjälpmedel – vilka får? Och varför? 
Tycker du det finns tillräckligt med tid och personal vid måltiderna? Skillnad 
vardag/helg? 
Hur tänker ni kring dukning/hemtrevnad/musik? 
 
Avslutande 
Hur upplever du att måltidssituationen fungerar? 
Är det stor skillnad på måltidssituationen vid lunch och middag? 


