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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Måltiden är central för en människas fysiska och psykiska välmående. Malnutrition är 

ett vanligt problem i den äldre populationen.  

Syfte: Att undersöka hur personer boende på två vård- och omsorgsboenden för äldre i Uppsala län 

upplever sin måltidsmiljö samt hur det egna behovet av egenvårdsstöd och inflytande möts under 

måltiden utifrån faktorerna fysisk och social måltidsmiljö, hjälpmedel, egenvård och 

självbestämmande. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Åtta informanter på vård- och omsorgsboenden för äldre i 

Uppsala län intervjuades, informanterna valdes genom ett strategiskt urval. Tillstånd för studien 

anskaffades hos boendets verksamhetschef. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades 

utifrån enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys.  

Resultat: Intervjuerna resulterade i 15 kategorier och fem teman som beskrev informanternas 

erfarenhet av måltiden, hjälp, hjälpmedel och känsla av delaktighet i matsalen. Informanterna 

förmedlade en varierad bild av den sociala måltidsmiljön, likväl den fysiska. Informanterna är alla 

individer och har en högst personlig åsikt om vad man äter och hur man beter sig i matsalen. 

Individens personliga inställning färgar också upplevelsen av måltidssituationen.  

Slutsats: Individer som lever och bor på särskilt boende för äldre har olika viljor och preferenser 

vad gäller vilka faktorer som påverkar till en positiv måltidsmiljö. Förändringsideér hos de äldre 

finns men forum för påverkan saknas, vilket kan resultera i en känsla av vanmakt. Vetskap om 

rätten till anpassad hjälp och stöttning vid måltiden varierar. Upplevelser av för lite hjälp och 

avsaknad av anpassade hjälpmedel medför en negativ påverkan på individens självupplevda 

egenvårdskapacitet. 

Nyckelord: Äldre, måltidsmiljö, autonomi, självständighet, hjälpmedel, vård- och omsorgsboende  



ABSTRACT 

Background: The meal is central to a person's physical and mental well-being. Malnutrition is a 

common problem among the elderly population. 

Objective: To study what the elderly people living in two nursing homes in Uppsala had to say 

about  their  physical and social meal environment and need of self-care support and the feeling of 

influence during the meal based on factors of social and physical environment, aid, self-care and 

influence. 

Method: Qualitative interview study. Eight residents living in 2 nursing homes in Uppsala were 

interviewed using a strategic sample. Permission for the study was obtained by the clinic manager. 

The interviews were transcribed and analyzed by a content analysis according to Graneheim and 

Lundman (2004). 

Result: The interviews resulted in 15 categories and five themes which described the informants' 

experience of the meal, help, aids and sense of influence in the dining room. The informants 

presented a varied picture of the social meal environment, as well as the physical. The informants 

are all individuals and have a personal opinion on what to eat and how to behave in the dining 

room. The individual's personal attitude also colors the experience of the meal situation. 

Conclusions: Elderly residents living in nursing homes have different desires and preferences 

regarding the factors that influence a positive meal environment. There is a lot of ideas among the 

elderly, but a lack of  forum for influence can result in a feeling of powerlessness. The knowledge 

about the right to customized help and support during the meal varies among the elderly. 

Experiences of too little help and lack of acquired aids has a negative impact on patient self-care 

capacity. 

Keywords: Elderly, meal environment, autonomy, independence, aid, nursing home  
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BAKGRUND 
Matlust och äldre 

Människans intag av näring drivs av aptit, hunger och olika sociala normer. När kroppen åldras 

påverkas den av degenerativa faktorer som utgör hinder för en vilja och ett behov av att äta. Dessa 

faktorer är till exempel sämre tandstatus, torra eller irriterade munslemhinnor, förändrad 

smakupplevelse, somatisk sjukdom, försämring av lukt- och smaksinnet, synnedsättning och 

depression (Lövenstam, 2011). Malnutrition är ett relativt vanligt problem hos den äldre delen av 

befolkningen och kan vara en följd av ovanstående faktorer. Vid malnutrition är kaloriintaget 

antingen för högt eller för lågt, eller så är matens sammansättning inte tillräckligt näringsrik. Vid 

obalans mellan näringsbehov och näringstillförsel uppstår malnutrition (Kirkevold, Brodtkorb & 

Hylen Ranhoff, 2010).  

Malnutrition innebär förlorad muskelmassa då energiintaget inte är adekvat. Denna negativa 

obalans benämns som sjukdomsrelaterad undernäring och manifesteras genom att muskelmassan 

minskar (Socialstyrelsen, 2011b). Således minskar även den ork och vilja som kan vara skillnaden 

mellan att vara beroende av hjälp eller att klara sig självständigt. Detta är en vanlig åkomma hos en 

äldre population. Malnutrierade personer drabbas även lättare av infektioner till följd av ett nedsatt 

immunförsvar (Socialstyrelsen, 2000). Vid minskad matlust samt vid förtäring av små portioner 

under lång tid minskar magsäcken i storlek. Denna förminskning är även ett resultat av ålderdomen 

och dess påverkan på våra organ. Magsäckens vävnadselasticitet minskar vilket resulterar i mindre 

volym. Upptaget av näring i tarmen påverkas dock minimalt av åldrandets faktorer (Morley, 2003). 

Vård- och omsorgsboende för äldre  

Institutionsboende innebär för många en miljö anpassad efter de eventuella funktionsnedsättningar 

individen har. Dessa boenden som uppkom genom Ädelreformen (SOU 1990/1991, Motion 

1998/99:So436) reglerade kommuners skyldighet att erbjuda boendeformer för äldre som innebar 

en försäkran om hjälp med egenvård och omsorg till livets slut samt med en bevarad integritet och 

autonomi. Sjuksköterskan ansvarar för att god omvårdnad ges till personer som bor på vård- och 

omsorgsboende samt att deras individuella behov möts med evidensbaserad kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Föreliggande studie avser vård- och omsorgsboende för äldre om 

inget annat anges. 
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Med personaltillgång dygnets alla timmar kan de personer som bor på vård- och omsorgsboende få 

det stöd som erfordras när de egna krafterna inte räcker till (Svenskt demenscentrum, 2013). Dessa 

institutioner ser olika ut men ska fungera som ett eget hem, antingen en lägenhet med ett eget kök 

eller ett rum och en för avdelningen gemensam matsal. Här serveras ofta måltiderna på fasta tider, 

där de boende äter tillsammans. Det egna rummet; individens egna hem och den gemensamma 

matsalen eller allrummet är två skilda miljöer i vilka individen rör sig. Således kan matsalen och då 

även måltiden ske utanför vad som här definieras som hemmet och innebär då andra premisser, 

sociala koder och samspel (Carrier, West & Ouellet, 2009). 

I takt med att den äldre befolkningen ökat har vård- och omsorgsboendena för äldre omarbetats för 

att mer och mer efterlikna ett hem (Hauge & Heggen, 2008). Inbyggt i konceptet för vård- och 

omsorgsboende för äldre finns dock funktioner och krav som omöjliggör känslan av det egna 

hemmet (Sidenvall, 1999; Kofod & Birkemose, 2004). Vad ett hem är har definierats som platsen 

för den privata sfären där individen har egen kontroll över vad som sker och hur det ska ske. Det är 

platsen där interaktion och umgänge med vänner och familj sker och det har en stark symbolisk 

betydelse. Utifrån dessa premisser kan det egna rummet individen har anses vara en efterlikning av 

det egna hemmet. Till skillnad från delade ytor så som matsal, kök och allrum som inte uppfyller 

kriterierna för vad det egna hemmet är. Matsalen är en plats för alla, men hänsyn måste hela tiden 

tas till andra gäster. Matsalen fyller funktionen att vara platsen att äta på, platsen att socialisera på 

och  en plats att känna gemenskap med andra (Hauge & Heggen, 2008; Sidenvall, 1999). 

Då vård- och omsorgsboenden i allra högsta grad även är en arbetsplats för den personal som 

arbetar där medför detta ytterligare en begränsning i de boendes känsla av autonomi och 

självbestämmande (Hauge & Heggen, 2008). Personalrum, omklädningsrum, soprum och förråd är 

delar av boendet som individen inte har tillgång till och måste anpassa sitt dagliga liv till (Sidenvall, 

1999; Kofod & Birkemose,  2004). 

Studier har visat hur stor del av den sociala samvaron som uppbärs av personalen på 

institutionsboenden (Hauge & Heggen, 2008; Sidenvall, 1999). Observations- och intervjustudier 

har visat att den sociala interaktionen mellan individer som bor på vård- och omsorgsboende 

avstannar när personalen inte längre är närvarande i rummet och de som intervjuats bekräftat att de 

ofta letat efter personalen för att umgås (Hauge & Heggen, 2008). Detta hävdar Hauge & Heggen 

(2008) delvis kan bero på att de allmänna ytorna inte innehar kriterier för var det egna hemmet står 
�2



för. Där studien genomfördes liknades allrummet med ett väntrum utan några personliga 

tillhörigheter eller dekorationer. Rummet användes således inte på det sätt det var tänkt då det inte 

nådde upp till målet av att vara en del av det egna hemmet, varpå de boende istället använde det 

som ett besöksrum. 

I de flesta samhällen liksom det svenska har måltiden en central plats. Måltiderna ses ofta som 

dagens höjdpunkt och högtidliga och festliga tillfällen firas med god mat i stora kvantiteter. 

Dukning, miljö och om måltiden förtärs med andra spelar också stor roll för hur måltiden upplevs 

och hur maten smakar (Carrier et al., 2009). Då människor äter tillsammans är det viktigt för aptiten 

att sociala normer som bordsskick och ordningsföljd beaktas. Det är därför bra om individen själv 

kan välja var hen vill sitta och äta. Att inte kunna upprätthålla bordsskick tillsammans med andra 

kan ge personen själv en känsla av skam och skuld och därmed minska näringsintaget. Detta kan 

också innebära att andra gäster runtomkring riskerar att få en minskad aptit (Socialstyrelsen, 2000). 

Vikten av att det egna behovet av hjälp blir uppfyllt påverkar upplevelsen av måltiden. Om 

hjälpmedel finns för att maximera individens förmåga att själv inmundiga sin måltid behöver hen 

mindre stöttning och får således en större autonomi och agerar självbestämmande, vilket i sin tur 

ökar välbefinnandet för individen (Socialstyrelsen, 2011a). 

Måltidsmiljö 

Mat som har utpräglad doft och smak främjar aptiten (van Staveren, de Graaft & de Goot, 2002). 

Aptiten ökar också om individen själv får välja mat och hjälpa till att förbereda eller tillaga den. 

Äldre uppskattar också att äta den mat de är vana vid och äter då bättre. Måltidsmiljön skall vara så 

lik individens hemmiljö som möjligt; maten skall helst stå på bordet så att gästerna själva lägger 

upp maten och därmed kan ta så mycket de önskar (Kirkevold et al., 2010; Strathmann et al., 2013).  

Förändringar som att inte längre kunna äta själv utan att nu vara i behov av hjälp kan göra så att den 

äldre börjar gruva sig inför måltiderna. Matning tar bort mycket av individens självständighet och 

stör på så sätt individens uppfattning av måltidskvaliteten (Sidenvall, 2003). När äldre behöver 

hjälp med matning är det viktigt att det finns gott om tid så att individen eller personalen inte känner 

sig stressade (Socialstyrelsen, 2000). Att personalen känner till de äldres livshistoria och önskemål 

är viktigt ur många avseenden, inte minst gällande måltiderna. Miljön skall vara trygg och säker och 
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det är personalens ansvar att se till att den är det (Kirkevold et al., 2010; Socialstyrelsen, 2000). Det 

har visat sig att måltidsmiljön fungerat bättre på de boenden där personalen arbetat mot samma mål 

och delat omvårdnadsfilosofi (Socialstyrelsen, 2000). Hur väl äldre personer boende på vård- och 

omsorgsboende tycker att måltidssituationen fungerar är enligt Kofod & Birkemose (2004) 

beroende av matens kvalitet, mängd mat och den sociala kontexten. Måltidsmiljö är mer än bara 

maten och rummet var i måltiden inmundigas. Det sociala samspelet spelar en stor och viktig roll i 

hur positiv upplevelsen av den blir. En mer social miljö  i  matsalen kan även ge positiva effekter på 

BMI (Body Mass Index) och nutritionsstatus hos individen (Saletti, 2007; Kofod & Birkemose, 

2004).  

I vårdsituationen är det ofta upp till vårdpersonalen att avgöra vilka behov en annan människa kan 

tänkas ha och sedan tillgodose dessa på bästa sätt. I en observationsstudie gjord av Mariska med 

medarbetare (in press) undersöktes det om personal eller anhöriga kunde avgöra hur den äldre 

individen skattar sin värdighet i olika omvårdnadssituationer. Mariska med medarbetare (in press) 

såg att anhöriga och personal skattade den äldre personens nivå av värdighet lägre än vad den äldre 

själv gjorde. En individs upplevelse av värdighet kan vara problematisk att värdera av utomstående. 

Vad den äldre tycker och vill varierar lika mycket mellan individer i olika generation som inom 

samma generation. Andra faktorer än ålder spelar in i den bild som individen har av sig själv. Klass, 

etnicitet, kön och social bakgrund, arbetsliv, funktionsnivå, religiositet och familjeliv är rastret 

varigenom en individs självbild skapas. Detta innebär att vårdpersonalens bedömning av den äldres 

upplevda hälsa kan bli felaktig och ger således effekter på bemötandet av individen och den 

omvårdnad och hjälp individen får (Mariska et al., in press). 

Aktiviteterna i matsalen styrs lätt av behovet av matsalens funktion som en arbetsplats snarare än de 

individuella behoven hos gästerna (Nijs, de Graaf, Kok & van Staveren, 2006). Måltidssituationerna 

är mer syssloorienterade än individorienterade då personalen har sina utarbetade rutiner som de 

arbetar efter vid måltiden. Hit räknas hygienbestämmelser, arbetsvillkor, antal arbetare och hur 

gästerna placeras i matsalen för att uppnå effektivitet snarare än trivsel (Sidenvall, 1999). Att bevara 

individens integritet men att samtidigt erbjuda stöd till egenvård och anpassade hjälpmedel i den 

utsträckning det behövs är en svår balansgång. Alla individer oavsett ålder har ett personligt 

territorium som upplevs som det egna. Samtidigt behöver den fysiska miljön i måltidsrummet passa 

alla samt vara praktisk och funktionell för att god och säker vård ska kunna bedrivas (Kirkevold et 

al., 2010). 
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Dorothea Orems omvårdnadsteori 

För att kunna ge en god och säker omvårdnad krävs det att sjuksköterskan har en bred teoretisk 

grund att stå på. Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja normal funktion, utveckling, hälsa 

och välbefinnande hos patienten. Det är då viktigt att kunna urskilja individens omvårdnadsbehov 

och stötta och hjälpa till med de uppgifter där individens egen funktion inte räcker till. När 

patienten inte själv kan äta är det sjuksköterskans ansvar att se till att patienten får stöttning med 

matningen. Det är viktigt att patienten återfår och bibehåller sin egenvårdskapacitet, för att efter en 

skada eller sjukdom kunna äta själv igen (Orem, 2003; i Socialstyrelsen, 2011a). 

Dorothea Orems omvårdnadsteori grundar sig i att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att klara så 

mycket av sin egenvård som möjligt. Genom vanor och medvetna handlingar kan vårdpersonalen 

främja normal funktion, utveckling och välbefinnande. Orem kallar sin omvårdnadsteori den 

generella teorin om egenvårdsbrist. En individs brist att kunna sköta sin egenvård leder till mer 

beroende, medan högre egenvårdskapacitet ger högre autonomi. Egenvården ska ses som en 

målinriktad aktivitet och genom att stärka personens egen förmåga ökar också hens självständighet. 

Denna teori ger en överordnad syn på människan och individens möjligheter och begränsningar. 

Sjuksköterskans ansvar är att i samspel med patienten kompensera för individens eventuellt 

bristfällande egenvårdsförmåga. Om det är möjligt ska sjuksköterskan stärka den förmåga individen 

redan besitter. I fokus finns de fyra begreppen människa, miljö, hälsa och omvårdnad (Orem, 2003; 

i Socialstyrelsen, 2011a).  

Människan, till skillnad från andra varelser kan reflektera över sitt varande. Begreppet miljö 

behandlas inte på ett fysiskt plan utan fokus ligger istället på den sociala miljön och kulturen. Orem 

(2003) lägger vikt vid att dessa faktorer är viktiga för det egna lärandet. Begreppet hälsa är 

föränderligt och hälsa är en individuell upplevelse, det är känslan av friskhet. Rent objektivt så är 

hälsa när en person utifrån sin egen självuppfattning har en fysisk- och psykisk bra funktionsnivå. 

Välbefinnande är ett begrepp som måste skiljas från begreppet hälsa. En individ med dålig hälsa 

kan fortfarande ha ett bra välbefinnande. 
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Problemformulering 

Åldrandet innebär degenerativa effekter på matlust, den allmänna hälsan och orken. Vidare kan 

dessa fysiologiska effekter påverka ätandet till den grad att individen får svårt att nutriera sig 

adekvat. Till detta kommer människans allmänna behov av psykosocial trygghet, samverkan, 

autonomi och att få sina behov tillgodosedda. En äldre individ kan på grund av sin bristande 

egenvårdskapacitet bli mer eller mindre beroende av andras hjälp för att kunna och vilja äta. Att 

möta detta behov utan att hota den äldres autonomi kan vara problematiskt och utgör en utmaning i 

dagens äldrevård. Att undersöka hur äldre personer uppfattar att sina behov av egenvårdsstöd och 

egen vilja bemöts under måltiden kan bidra med kunskap om hur detta kan göras utan att motverka 

hens autonomi. 

Syfte 

Att undersöka hur personer boende på två vård- och omsorgsboenden för äldre i Uppsala län 

upplever sin måltidsmiljö samt hur det egna behovet av egenvårdsstöd och inflytande möts under 

måltiden utifrån faktorerna fysisk och social måltidsmiljö, hjälpmedel, egenvård och delaktighet. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever de som bor på vård- och omsorgsboende för äldre sin måltidsmiljö vad gäller den 

sociala och fysiska miljön? 

2. Hur upplever de som bor på vård- och omsorgsboende för äldre att deras behov av egenvårdsstöd 

i form av hjälpmedel och ätstöd möts under måltiden? 

3. Hur upplever de som bor på vård- och omsorgsboende för äldre att deras självständighet i form 

av egenvård och delaktighet stöttas under måltid? 

METOD 
Design 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ studiedesign innebär att material samlats 

in för att undersöka individens upplevelse och tankar kring ett fenomen och hur dessa mynnat ut i 

handlingar och attityder (Polit & Beck 2010). 
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Urval 

Vård- och omsorgsboendena valdes ut genom ett bekvämlighetsurval baserat på att boendena skulle 

husera minst 20 personer äldre än 65 år samt bedriva en verksamhet där måltider primärt serveras 

och äts i gemensam matsal. Vård- och omsorgsboendena skulle vara belägna inom Uppsala län.  

 
Urvalet av informanter valdes genom ett strategiskt urval tillsammans med ansvarig sjuksköterska. 

Ett strategiskt urval innebär att informanter som kan bidra med olika perspektiv i förhållandet till 

syftet söks upp, till exempel äldre som har behov av hjälpmedel (Polit & Beck 2010).  

Sjuksköterskan introducerade förfrågan om medverkande i föreliggande studie till informanter som 

mötte inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att informanterna bodde på något av dessa 

boenden, tillgodogjorde sig mat per oralt samt deltog i gemensamma måltider i matsal eller allrum. 

De som ej kunde tillgodogöra sig information om samtycke i studien eller hade 

kommunikationssvårigheter som äventyrade förståelsen inför medverkande exkluderades. 

Kontext 

Boende 1  

Avdelningen där undersökningen genomfördes bestod av 20 rum varav två var så kallade parrum 

som kunde delas av personer som flyttat dit tillsammans, så som äkta par eller sambos. Avdelningen 

kunde således husera 22 personer. I mitten av avdelningen fanns en stor gemensam matsal samt ett 

öppet kök med två ingångar som var låsta från insidan. De boende hade ingen tillgång till köket. I 

matsalen fanns sju bord med tre till fyra platser vardera. På ena sidan fanns köket och på motsatt 

sida fanns fönster ut mot en uteplats. Dörrar till uteplatsen fanns åt båda håll i matsalen. På 

långsidorna vid köket låg två identiska allrum som var mindre än matsalen. Här fanns soffor, 

fåtöljer, tv och tidningar att läsa. Den lagade maten tillagades på annan plats än på boendet.  

Boende 2 

Avdelningen där undersökningen genomfördes bestod av ett 20-tal enkelrum som kunde husera lika 

många personer. I mitten av avdelningen fanns två matsalar med en gång emellan där köket låg. 

Köket var ett rum som låg centralt i matsalarna. Det fanns en disk ut till matsalarna men i övrigt 

syntes inte köket utifrån. I varje matsal fanns det åtta bord där en till fem personer kunde sitta och 
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äta. Längs långsidan i båda matsalarna fanns en balkong med fönster och flera utgångar. Andra 

långsidan bestod av en korridor och fönster samt av individernas egna rum. I utkanten av matsalarna 

åt båda hållen fanns allrum med tv, fåtöljer, soffor och böcker. Den lagade maten tillagades på 

annan plats än på boendet. 

Datainsamlingsmetod 

Åtta kvalitativa enskilda intervjuer på mellan 22 och 41 minuter per intervju genomfördes. 

Informanterna erhöll skriftlig och muntlig information om tillvägagångssätt, sekretess, tidsåtgång 

och syfte (se bilaga 1: Informationsbrev). 

Tillvägagångssätt 

Kontakt med vård- och omsorgsboendena initierades via mail och telefon till verksamhetschef eller 

sjuksköterska där undersökningen presenterades och inklusionskriterier framfördes. 

Verksamhetscheferna gav sitt skriftliga medgivande till studiens genomförande (se bilaga 3). Efter 

detta delades intervjuguide (se bilaga 2) och informationsbrev (se bilaga 1) med upprättad 

kontaktperson på boendet. Vård- och omsorgsboendena besöktes efter detta för genomförande av 

datainsamling. Skriftlig och muntlig information i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) 

delgavs till de informanter som sjuksköterskan fann lämpliga, varpå åtta individer tackade ja till 

deltagande. Först genomfördes en pilotintervju med en informant varpå ändringar gjordes i 

intervjuguiden. En del frågor formulerades om och intervjuguiden strukturerades om för att 

frågorna på ett mer naturligt sätt skulle följa varandra. Exempel på tillbehör vid bordet lades till, 

dessa var ”servetter” och ”kryddor”. Pilotintervjun inkluderades i studien. Intervjuerna genomfördes 

ostört i informanternas hem. Som hjälpmedel användes diktafon. 

Dataanalys 

Materialet från denna studie analyserades efter Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004). 

Denna ansats innebär att materialet analyseras utifrån vad texten bokstavligen säger och vad texten 

berättar. 
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Transkriberingarna genomfördes av samma person som genomförde intervjuerna. De inspelade 

intervjuerna lyssnades på upprepat och transkriberades var för sig. Inspelningarna användes under 

arbetets gång och raderades därefter omedelbart. Under undersökningens gång förvarades 

minneskortet till diktafonen på säker plats.  

De transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger, detta för att fånga känslan för 

sammanhanget och helheten. De meningar eller fraser som innehöll information som svarade till 

undersökningens frågeställningar och syfte isolerades och valdes ut. Dessa blev de meningsbärande 

enheterna i analysen (se tabell 1 för exempel). Dessa enheter kondenserades sedan ner utan att 

förlora sin innebörd. De kondenserade meningsenheterna kodades och delades in i grupper, så 

kallade kategorier. Tillvägagångssättet som valdes var att klippa ut lappar med koderna som sedan 

manuellt sorterades i kategorier. Kategorierna sorterades sedan in i teman och hela 

analysförfarandet tabellfördes digitalt. Kategorierna speglade budskapet eller innehållet i 

intervjuerna. Efter detta skapades teman utifrån kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på analys kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Exempeltabell över analys.  

Etiska överväganden 

Enligt Codex (2013) samt SFS 2003:460 (2003) ska studier alltid vara frivilliga, om inte speciella 

skäl föreligger. De som ska delta i studien ska erhålla tydlig information om studiens syfte och hur 

personuppgifter kommer att behandlas. Även vad den insamlade datan ska användas till ska tydligt 

framgå för medverkande. Deltagarens samtycke gäller endast om denna information delgivits. 

Samtycket kan när som helst under undersökningens gång dras tillbaka av deltagaren (SFS, 

2003:460). För informationsbrev samt intervjuguide, se Bilaga 1 och 2.  

Sjukdomar som påverkar kognitiva funktioner är en vanlig företeelse hos den äldre befolkningen 

(Socialstyrelsen 2013). I denna studie har dessa individers åsikter kring måltiden inte framkommit. 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Kategori Tema

Jaa, det är småbord, 
och jag sitter vid ett 
bord för två 
personer...

Vi är två som sitter 
vid ett mindre bord

Vi är två vid bordet Social samvaro Social måltidsmiljö



Naturligtvis är måltidsupplevelsen hos individer med kognitiva funktionsnedsättningar viktig. Dock 

medför kognitionssvikt att samtycke inte alltid kan förmedlas, varpå dessa individer exkluderats av 

etiska skäl. 

RESULTAT 
Analysen av de åtta genomförda intervjuerna resulterade i 15 kategorier och fem teman (se tabell 2). 

Nedan presenteras resultatet i löpande text med tillhörande citat. 

Tabell 2. Kategorier och teman 
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Kategori Tema 

Ljudnivå Fysisk måltidsmiljö

Servering och dukning

Social samvaro Social måltidsmiljö

Väntan Hjälp och hjälpmedel 

Aktivitet

Hjälp

Egenvårdskapacitet

Att påverka Autonomi och självbestämmande 

Egna beslut

Preferenser

Beroendeställning

Variation

Förnöjsamhet

Verksamheten begränsar Verksamheten

Förändringar



Fysisk måltidsmiljö 

Matsalen beskrevs av de flesta informanter som stor, ljus och fin. Det ansågs av många vara rent 

och snyggt och dukningen var vacker vid högtider. Det blev också tydligt att ingen identifierade 

matsalen som en del av sitt hem. Detta då informanterna formulerade sig som att de gick ut till 

matsalen för att äta och sedan gick hem igen. En informant beskrev möblerna som enkla och en 

annan beskrev dem som vackra. ”Det är så fint och rent och och snyggt jämt (i matsalen), det är det 

verkligen. Ja det är så fint där!”  

Ljudnivå 

Informanterna upplevde ljudnivån som acceptabel men att andra gäster kan störa deras 

måltidsupplevelse. Informanterna uttryckte en förståelse inför det faktum att vissa gäster var sjuka 

och inte kunde rå för att de störde. De sjuka gästerna tycktes ha mer påverkan på det sociala 

samspelet än på ljudnivån i sig. Matsalen beskrevs som en plats där alla fick samsas om utrymmet. 

“För vi trivs och blir egentligen inte störda utav det (gäster som låter), tycker jag i alla fall. De 

lever ju sitt liv och vi har våra liv.” 

Servering och dukning 

Informanterna berättade att de oftast kommer till dukat bord där tallrikarna står framme. På bordet 

stod också kryddor och ibland någon vas med blommor. Personalen kommer sedan och serverar. En 

informant berättade att det ibland hänt att de själva fått ta mat, men oftast serverade personalen. 

Andra informanter berättade att personalen alltid serverar. En informant berättade att personalen 

inte alltid berättar vad det är som läggs upp på tallriken och att informanten då själv brukar fråga 

vad det är som serveras. Det är inte heller alltid som gästerna ser när maten läggs upp. De flesta 

informanterna berättade att personalen oftast eller nästan jämt brukar fråga om de vill ha mat samt 

hur mycket. “Man får sin mat på tallriken, mycket eller lite som man ber om.” 

Social måltidsmiljö 

Informanterna förmedlade en varierad bild av den sociala miljön. Informanterna är alla individer 

och har en högst personlig åsikt om vad man äter och hur man beter sig i matsalen. Individens 

personliga inställning färgade också upplevelsen av måltidssituationen. Berättelserna om den 
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sociala samvaron skilde sig åt. Informanterna önskade att den sociala samvaron skulle vara god, 

men att det ofta var tyst och dåligt med samtal i matsalen. 

Social samvaro 

Samtliga informanter som intervjuades berättade att de inte fått välja sittplats själv varpå 

personkemin med bordsgrannen eller grannarna kunde vara bra men likväl dålig. Umgänget ansågs 

av informanterna vara det positiva med att äta i matsalen, även om vissa påpekade att det inte alltid 

fungerade då alla inte kände varandra, men de berättade att stämningen i matsalen i stort var trevlig. 

Flera infomanter påpekade att det kan vara svårt att interagera och umgås då många har 

kommunikationssvårigheter. “...Och somliga de hör inte . Så att det kan vara svårt att mmm... och  

tala så högt.” 

Vissa informanter trivdes inte med sina bordsgrannar och upplevde att det var för tyst eller att de 

saknade samtal vid bordet. En informant hade däremot blivit god vän med sina bordsgrannar och 

satt kvar länge efter maten och umgicks. Då samtliga informanter blivit placerade vid sina platser 

och inte fått välja dessa själva varierade berättelserna mycket. Två informanter ser olika på den 

sociala koden att sitta och interagera med sina bordsgrannar. Den ena anser att alla ska sitta kvar 

tills alla ätit upp medan den andra anser att den som ätit upp först går först. En informant uttryckte 

tankar om att bordssällskapet han tilldelats inte fungerar som ett sällskap utan att de sitter vid 

samma bord och inte interagerar. “Njae ja jo, vi säger inte så mycket till varandra. Det är inget fel 

på NN men han är inte så där, särskilt pratsam av sig. Och då blir ju inte jag det heller och då så… 

Vi äter och så… den som blir klar först han går…i princip därifrån. Det är oftast NN som går 

först.” 

Större delen av informanterna berättade om andra, sjuka gäster i matsalen som låter mycket och stör 

måltiden. Detta ansåg dock ingen av informanterna vara ett problem utan de väljer att inte lyssna på 

dem. Samtliga informanter åt företrädelsevis i matsalen om det inte var speciella omständigheter 

som omöjliggjorde detta. Matsalen ansågs av informanterna möjliggöra ett luftombyte, ett sätt att 

socialisera med andra och att få komma ut från det egna rummet. Vissa önskade att måltiden 

fungerade som ett tillfälle att socialisera med andra men att det inte var så i dagsläget. “Det var ju 

med gemenskapen. Det är ju den sociala biten va (som är positivt med att äta i matsalen). Så en lär 

ju känna dem på ett sätt fast man inte pratar med dem så vet man vad de heter så.”   
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Hjälp och hjälpmedel  

Informanterna upplevde att de oftast fick den hjälp och de hjälpmedel de behövde, men att de också 

fick vänta länge på hjälpen. De informanter som hade särskilda hjälpmedel under måltiden upplevde 

att detta gjorde dem mer självständiga. 

Väntan 

Flera av informanterna berättade att de ofta får vänta på hjälp. Typiskt var att fått vänta på hjälp till 

och från matsalen och att de blivit sittande längre än de önskade vid bordet. En av informanterna 

berättade att hen upplevde att andra gäster som behövde hjälp med förflyttning ofta fick vänta 

länge. En informant berättade att tiden går långsamt när man väntar och att väntan därmed kan 

kännas längre än vad den är. “...Att de hämtar mig lite snabbare när jag ätit upp… Det kan en lång, 

en lite för lång (väntan).” 

Aktivitet 

Måltiden sågs som ett tillfälle att inte bara sitta på rummet. En av informanterna berättade att det 

bästa med måltiden var att hen då fick hjälp att gå sträckan mellan rummet och matsalen. 

Informanten uppskattade den aktivitet som var i samband med måltiden. “Att man inte tillbringar 

hela tiden med att sitta i den här stolen tittandes på den där antingen tv:n eller ut genom fönstret.” 

Hjälp 

Huruvida informanterna fick den hjälp de själva ville ha skiljde sig. Några informanter menade att 

det bara är att säga till så kommer hjälpen medan andra berättade att de ibland blir utan hjälp. Det 

berättades även om att det också bli lång väntan och informaterna berättade att de därför larmar på 

hjälp i förväg med framförhållning. ”Jag brukar larma att de någon kör mig hit, men nu fanns det 

ingen så jag rullade, sen får vi ju och vänta ganska länge... sitta och vänta på maten.” 

Några av informanterna berättade att de vid måltidssituationen behövde hjälp med att skära maten 

och med matning. Många av informanterna behövde också hjälp med förflyttning till och från 

matsalen. Samtliga berättade att de ofta själva fick fråga om hjälp. Vissa av informanterna berättade 
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att de inte alltid får hjälp och att det inte alltid kommer någon då de larmar. “Det är knappt man får 

hjälp… Jag har ju rättighet att få hjälp!” 

Flera av informanterna berättade av de använder hjälpmedel i sitt dagliga liv. Vid just 

måltidssituationen berättade en informant att hen får hjälp med att skära maten samt använde en 

petkant för att lättare kunna äta på egen hand. Vissa dagar får hen också hjälp med matning. 

Informanten delgav även att hen dricker ur pipmugg med stora handtag på sidorna. Hen berättade 

att både pipmuggen och petkanten var bra verktyg för att hjälpa henom att vara mer självständig. 

Informanten berättade att personalen vid matning ofta valde att använda sked framför kniv och 

gaffel. Samma informant använde vanliga smala bestick då hen åt självständigt, men hade 

svårigheter att greppa dem. Informanten hade inte blivit erbjuden att prova specialbestick men 

menar själv att det bara är att säga till så skulle hen få det. ”Nä det är vanliga (bestick). Jag, jag har 

inga undantag för det.” 

Egenvårdskapacitet 

Många av informanterna uppgav att de är självständiga och kan förflytta sig självständigt samt att 

de kan äta själva. De informanter som använde rullstol uppgav att det är skönt att bli skjutsad, att 

det tar mycket kraft och ork att rulla på egen hand. Andra berättade om att de försöker äta eller 

förflytta sig självständigt men att detta inte alltid går. En informant som använde flera hjälpmedel 

uttryckte sin självupplevda egenvårdskapacitet som god. “Nu sköter jag ju mig själv. Så därför blir 

det ju ingenting sånt där. Jag klarar ju mig.” 

Autonomi och självbestämmande 

Viljan och möjligheten att påverka skiljer sig åt mellan de olika vård- och omsorgsboendena men 

även mellan informanterna på samma boende. Vissa informanter berättade att de hade möjlighet att 

påverka medan andra berättade att de inte kunde påverka eller hade fått frågan om de ville påverka 

något i matsalen.  
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Påverkan 

Flera informanter uttryckte att de inte ville påverka matsalen. Detta formulerades som en ren ovilja 

till förändring från vissa och från andra som att det går bra som det är. Vissa formulerade en 

förståelse över att situationen är som den är och att det är så bra som det kan vara när man lever och 

bor på vård- och omsorgsboende.  “Det blir inte bättre än så här nu när man inte kan laga maten 

själv.” 

Möjligheter för informanterna att påverka varierade mellan de två boendena. En informant berättade 

att de har bostadsmöten varje månad där de personer som bor på vård- och omsorgsboendet får 

komma till tals och att det känns bra att få påverka chefen, dock upplevde informanten att hen var 

den enda som vågade prata på mötena och fann rollen obekväm. På det andra boendet önskar en 

informant att få träffa chefen och berätta om vad hen ansåg vara fel på boendet i stort, men att 

chefen ännu inte varit anträffbar vilket bidrog till en känsla av vanmakt. “Och vi får ju inte träffa 

själva, hon som är chef. Och det tycker vi är väldigt konstigt, att vi inte ska få tala med henne.” 

Flera informanter beskrev sin möjlighet att påverka som näst intill obefintlig varpå de ansåg att det 

inte ens var någon idé att försöka. “Den (möjligheten att påverka miljön i matsalen) är nog lika 

med noll, skulle jag tro.” 

Egna beslut 

Samtliga informanter berättade att de får välja portionsstorlek och dryck till maten och att de fick 

avgöra om de ville sitta i matsalen eller i det egna rummet och äta. På det ena vård- och 

omsorgsboendet fick gästerna alternativ på middagsmat en vecka i förväg och kunde således välja 

en individuell matlista. Detta kunde också kännas fel, berättade en informant, då den maten som 

valdes sedan inte passar för dagen. “En vecka i förväg (beställs) vad man vill ha då, till middag, 

middagsmaten är det frågan om då. Om man till exempel har beställt den här maten så får man ju 

lov att äta den. Ja, så… vi får ta det då, som vi beställt.” 

Preferenser 

Informanterna berättade att det fanns fika, mellanmål och dryck tillgängliga och att personalen 

försökte så gott det går att möta allas viljor. Alla informanter kunde berätta om en favoriträtt eller 
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någon annan rätt som de gärna såg att de fick på boendet. Måltiden beskrevs av flera informanter 

som en situation som borde vara något positivt. Huruvida måltiden faktiskt var det varierade mellan 

individerna. “Måltiden tycker jag ska vara en glädjens upplevelse, då ska vi prata med varandra 

och då ska maten vara god tycker jag.” 

En informant berättade att hen har lagat mat hela livet och att det inte blir samma sak nu när maten 

lagas i storkök av andra. ”Jag tyckte inte att den maten man får därifrån har varit så god, eftersom 

jag lagat mat hela livet.”  

Förutom favoriträtter framkom även önskemål på hur miljön i matsalen kunde göras mer 

hemtrevlig. Här fanns en stor variation i informanternas förväntan på matsalen och måltiden. En 

informant beskrev matsalen som tyst och tråkig med för lite förströelse samt efterfrågade mer 

möjlighet till gemenskap och musik. “Människor pratar om alldagliga ting men att vi pratade mera 

med varandra och gärna lite vacker musik i bakgrunden, det vore inte så dumt.” 

Ingen av informanterna hade vid flytten till boendet blivit tillfrågade om vanor, önskemat och 

preferenser.  

Beroendeställning 

En informant berättade att maten oftast är varm, men inte alltid. Samma informant berättade även 

att matsedeln sitter på en plats som för henom är otillgänglig, varpå hen inte kan ta reda på vad det 

blir för mat. Flera informanter berättade att det inte finns tillgång till servetter. “Servetter är det 

väldigt dåligt med. Så det kan du notera att vi inte har servetter” 

Det skiljde sig också mellan informanternas redogörelser angående tillgång på annan mat om det 

skulle vara så att de verkligen inte gillar den mat som serveras. En informant berättade att om hen 

inte gillade maten så åt hen inget, medan en annan informant berättade att hen då fick något annat 

att äta. “Jag lämnar, jag har lite knäckebröd och ’Lätta’ i kylskåpet så tar jag en smörgås här då. 

Det får räcka.” 
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Förnöjsamhet 

Samtliga informanter uttryckte en tacksamhet över vad de får, att de får viss hjälp och att de blir 

mätta nästan varje dag. “Människor här är snälla och omtänksamma och det är ett bra ställe att bo 

på”  

En informant berättade att hen hört gott om boendet innan och att hen trivts bra hittills. Det gick 

också att utläsa att flera av informanterna ansåg att de inte hade så höga krav, eller kunde ha så höga 

krav. Det blev också tydligt att de inte har några andra alternativ än att bo på boendet, då dessa 

informanter uttryckte en vetskap om att de skulle ha svårt att bo själva hemma. “Orka inte vara 

hemma, så det var enda fördelen att komma in så här.” 

Variation 

En informant berättade också med glädje om ett tillfälle för några år sedan då en ur personalen bjöd 

hela avdelningen på en fin middag; förslaget om middagen hade ursprungligen kommit från en av 

de äldre och det tycke informanten var extra roligt. Det beskrevs som positivt att högtider 

uppmärksammads genom annan dukning, tända ljus och annan mat än den som serveras på 

vardagarna. En informant berättade att det vid högtidliga tillfällen hänt att de fått vin till maten och 

detta såg informanten som både festligt och förvånande. En annan informant berättade att de kunde 

få öl och snaps om de ville och att det bara var att säga till. 

Den lagade maten beskrevs på olika sätt; vissa beskriver den som god husmanskost andra säger att 

den inte smakar något eller är dåligt tillagad. Huruvida gästerna fick efterrätt varierade mellan de 

båda vård- och omsorgsboendena. Efterrätter uppskattades men var enligt en informant mycket 

enformiga, då efterrätterna som serverades ofta var av samma sort. Hen berättade att frukt och bär 

saknas och att det senaste året endast förekommit fruktsallad vid ett tillfälle. “Däremot får vi te x 

aldrig, ja aldrig ska jag inte säga för en gång tror jag det har varit fruktsallad.” 

Avbrott från den dagliga rutinen verkade uppskattas; de tillfällen det serverats vin, eller då en annan 

efterrätt erbjudits eller när något så enkelt som att de fått en ostsmörgås till soppan är händelser som 

informanterna berättar om. “Då (när det är soppa) brukar vi kunna få en ostsmörgås till.” 
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Verksamheten   

Informanterna upplevde att verksamheten som bedrevs på boendet påverkade måltidsupplevelsen 

och sin egen delaktighet negativt. Informanterna redogjorde för en måltidssituation där de inte fått 

välja plats själva samt inte heller får lägga upp sin mat på egen hand. 

Verksamheten begränsar  

Att det försiggick en verksamhet runt de boende hade inte gått dem förbi. En informant berättade att 

de inte får lägga upp mat själva men att detta kom sig av hygienföreskrifter och att hen hade 

förståelse för att det inte kan vara som hemma, likaså ansåg hen och andra informanter att det var 

otänkbart att alla skulle få välja mat på egen hand. “Nej det skulle aldrig gå ihop ser du (om det 

skulle gå att välja på flera rätter).” 

Ingen informant har fått välja sittplats i matsalen själv. Samtliga blev placerade av personalen vid 

inflyttningen till boendet och de som har blivit omplacerade har gjort detta på personalens inrådan. 

En informant berättade att hen satt på ett ställe som var trångt eftersom hen var rullstolsburen men 

att flytten skedde först genom att det blev en annan plats ledig och inte på grund av att 

ursprungsplaceringen inte var optimal. Flera informanter formulerade sig som att omplaceringar 

sker om någon går bort men inte annars. “Den som går bort, han har suttit där, och då finns ju den 

platsen... ledig.” 

Informanterna berättade om att vissa gäster låter mycket vilket påverkar deras måltidsupplevelse 

negativt, men att de har förståelse för varför det är så och väljer att inte lyssna eller hanterar 

situationen med empati. “Sen är det ju vissa... tanter är det ju synd att säga men somliga som sitter 

och pratar och hoar och så där.” 

Förändringar 

På båda boendena hade informanterna märkt av förändringar över tid. Dessa uttrycktes som 

negativa och hade att göra med personaltillgång, personalens stressnivå samt en allmän undran om 

var personalen fanns eftersom de sällan sågs till i matsalen. Flera informanter påpekade att det ofta 

kommer ny personal som de inte känner ingen och att detta kan kännas olustigt och konstigt. Någon 

informant berättade även att det förut varit en större gemenskap som skapats av personalen men 
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som nu inte kändes av längre. Flera av informanterna reflekterade och funderade över de övriga 

gästernas situation, främst med fokus på de som var sjukare och behövde mer hjälp än informanten 

själv vid måltiden. “Men då (om de inte kan äta i matsalen) är de väl så sjuka så då måste de väl 

nästan ha tillsyn det vet jag inte.” 

En av informanterna berättade att de rullstolsburna personerna inte längre fikade tillsammans med 

de övriga, vilket de gjort tidigare. Här berättades också att de boende som använde rullstol var 

gladare förut och detta antogs bero på att de numera inte fick vara delaktiga i den sociala samvaron. 

Anledningen till att de inte längre fick vara med trodde informanten var på grund av att det nu är 

färre personal som arbetar och att tiden inte räcker till för att ta ut de personer som behöver extra 

hjälp till den gemensamma fikastunden. “Och det syntes att de som var sjuka, de var så glada, och 

fastän att de inte sa någonting själva så när vi prata och skrattade, då skrattade de med. Det är helt 

borta förstår du.” 

Ett flertal av informanterna berättade att de inte längre får servetter till måltiden. Att de numera 

själva måste köpa servetter och även organisera inköpet av dessa själva. Huruvida alla informanter 

hade uppfattat anledningen till att servetter saknades samt hur organiseringen av inköpet nu skulle 

skötas varierade, vilket innebar viss förvirring angående vem som hade rätt tills servetter. Att 

servetter saknades tolkades av informanterna som en effekt av ekonomiska nedskärningar.“De ska 

ju leva de där med. Storgubbarna.” 

DISKUSSION  

Intervjuerna resulterade i 15 kategorier och fem teman som beskrev informanternas erfarenhet av 

måltiden, hjälp, hjälpmedel och känsla av delaktighet i matsalen. Informanterna förmedlade en 

varierad bild av den sociala måltidsmiljön, likväl den fysiska. Informanterna är alla individer och 

har en högst personlig åsikt om vad man äter och hur man beter sig i matsalen. Individens 

personliga inställning färgar också upplevelsen av måltidssituationen. 
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Resultatdiskussion  

Fysisk och social måltidsmiljö  

Vilken aspekt som bidrog mest till trivsel beskrevs olika hos de olika informanterna, men samtliga 

uttryckte att det positiva med att äta i matsalen är det sociala samspelet med andra gäster. Dock 

beskrev flera av informanterna samtidigt att det försiggick för lite socialt samspel gästerna emellan 

och att matsalen kunde vara oinspirerande och tyst. Det blir här otydligt om det i själva verket var 

en bild av hur matsalen borde fungera som förmedlades och inte en bild av hur det de facto var och 

gick till i matsalen.  

Informanterna berättade om matens kvalitet, måltidssituationen, rummet och den sociala miljön som 

aspekter som smälter samman och resulterade i själva upplevelsen av att äta i matsalen, något som 

även framkommer som tema i andra studier (Carrier et al. 2009). Kofod och Birkemoses studie  

(2004) visade likaså att en positiv måltidsupplevelse påverkas av den sociala och fysiska miljön och 

inte bara av matens kvalitet och kvantitet.  

Informanterna i denna studie fick inte möjlighet att lägga upp maten på egen hand. Detta tolkades 

av informanterna som en effekt av hygienföreskrifter och som för dem var en opåverkbar faktor vid 

måltiden. Individens eget inflytande över sin måltidssituation är en premiss som ingår i 

uppfattningen om det egna hemmet och visar på skillnaden i uppfattningen av rummet där den 

boende har sina saker och innehar kontroll över sin privata sfär och matsalen eller allrummet som är 

ett rum man besöker vid måltid (Kofod & Birkemose,  2004). Kirkevold et al (2009) lägger vikt vid 

att personer som bor på vård- och omsorgsboenden upplever mer kontroll om maten står på bordet 

och om de själva på ett önskvärt sätt kan kontrollera storleken på portionen. Det bidrar även till en 

mer hemlik miljö då mat i karotter delas mellan alla individer runt bordet.  

Vissa informanter beskrev hur negativa förändringar över tid påverkat måltidsupplevelsen negativt. 

Dessa förändringar rörde till stor del en upplevelse av att personalen blivit färre till antalet och bytts 

ut ofta. Informanterna upplevde inte att de kände igen stora delar av personalen samt att personalen 

inte syntes till annat än vid måltiderna. En informant hade märkt att de som var i behov av hjälp vid 

fikastunden inte längre fick någon fika. Personalen brukade förut sitta med och fika och hjälpa de 

som behövde hjälp men att det nu bara var de som var självständiga som fick fika. Fenomenet att 

personalen påverkar de boendes sociala samvaro positivt har undersökts av Hauge & Heggen 
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(2008). Deras studie visade att den sociala samvaron hölls igång så länge personal var närvarande 

men att den vid personalens avlägsnande avtog och de boende gick in på sina egna rum alternativt 

sökte efter personalen för att prata (Hauge & Heggen, 2008). Huruvida personalen i denna studie 

spelade rollen av upprätthållare av en social samvaro individerna emellan framkommer inte med 

tydlighet. Dock kan det antas att personalen upprätthöll en viss social sammanhållning på vård- och 

omsorgsboendet i och med att de skjutsade och hjälpte de som inte själva kunde delta.  

Egenvårdsstöd under måltiden  

Informanterna hade olika behov och därmed också olika upplevelser av att få hjälp. Oftast ansåg 

informanterna att de fick den hjälp de behövde, men inte alltid. Om informanten inte ansåg att hen 

fått tillräckligt med hjälp i samband med måltiden eller fått vänta allt för länge på hjälpen, blev 

också hens bild av måltiden som helhet negativ. Enligt Socialstyrelsen (2000) måste det egna 

behovet av hjälp och hjälpmedel vara uppfyllt för att en positiv måltidsupplevelse ska vara möjlig. 

De informanter som använde hjälpmedel såsom pipmugg, petkant och förflyttningshjälpmedel var 

mycket nöjda och tacksamma över sina hjälpmedel. Det framkom dock att vissa informanter hade 

behov av hjälpmedel som inte möttes i den utsträckning som behövdes för att underlätta autonomi 

och självständighet. En av informanterna visste till exempel inte om att det fanns speciella bestick 

som kunde användas om det fanns svårigheter att greppa de vanliga; hen hade inte heller blivit 

tillfrågad om detta var något hen ville prova. Pipmugg och petkant var hjälpmedel som de boende 

själva ansåg hade hjälpt dem att bli mer självständiga vid måltiden. De informanter som hade 

tillgång till förflyttningshjälpmedel ansåg att detta på ett positivt sätt påverkat den egna 

egenvårdskapaciteten. I Socialstyrelsens riktlinjer (2011a) går det att läsa att alla hjälpmedel som 

kan maximera den boendes självständighet vid måltider ska användas. Detta för att öka individens 

autonomi och självbestämmande som i sin tur också ökar välbefinnandet.  

En informant såg måltiden som ett tillfälle då hen kunde få stöttning för att så självständigt som 

möjligt gå till och från matsalen. Enligt Orems omvårdnadsteori ska sjuksköterskan hjälpa patienten 

att själv klara av sin egenvård. Sjusköterskan ska också om möjligt stärka den förmåga individen 

redan besitter (Orem, 2003; Socialstyrelsen, 2011a). En informant fick träna på förflyttning i 

samband med måltiden. Anledningen till att denna stund var så uppskattad av informanten var att 

det endast var vid måltiderna som hen fick tillfälle att gå med stöd istället för att sitta i rullstol.  
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Vissa informanter hade förmågan att gå med hjälp och hjälpmedel men skjutsades i rullstol istället. 

Enligt Orems omvårdnadsteori bör individens egen kapacitet att förflytta sig uppmuntras för att 

stärka autonomi och självbestämmande (Orem, 2003; Socialstyrelsen, 2011a). 

Självbestämmande och delaktighet  

Ingen av informanterna blev tillfrågad om sina preferenser gällande mat och måltid i samband med 

inflyttning. En av informanterna berättade att de har bostadsmöte ibland och att detta är ett forum 

där de kan ta upp åsikter gällande bland annat måltiden, men att det på dessa möten tyvärr är få av 

de andra personerna som talar. Hur många personer som deltog på bostadsmötet framkom inte. Det 

framkom inte heller om alla individer som bor på vård- och omsorgsboendet var inbjudna eller 

förväntades delta. Kofod & Birkemose (2004) menar att hänsyn måste ges till alla individers 

synpunkter och viljor vid måltidssituationen. Påverkansarbete från de personer som bor på vård - 

och omsorgsboendet ska inte vara avhängigt av vilka som orkar eller kan medverka. Delaktiget i 

beslut som rör individen ska vara en absolut rättighet.  

Informanterna beskrev sin upplevelse av självständighet som positiv men medger också att de 

behöver hjälp med olika saker och att de inte har så mycket valmöjligheter. De flesta informanter 

ville inte eller menade att de inte hade möjlighet att påverka måltiden och måltidsmiljön. En del av 

informanterna fick välja mellan ett par olika maträtter. Att helt själv få välja mat ansågs av 

informanterna som otänkbart. På samma boende varierade möjligheten att välja mat. Vissa individer 

fick välja mellan alternativ och andra berättar att de inte får det. Vad denna orättvisa beror på är 

oklart. Att inte få vara delaktig och erhålla möjlighet att välja mat påverkar individens inställning 

och känsla av delaktighet negativt. Saletti (2007) såg ett samband mellan informanters känsla av 

delaktighet i måltiden och inställningen till måltidssituationen som helhet. Detta samband kan inte 

till fullo ses i denna undersökning, men utifrån informanternas vittnesmål kan slutsatsen dras att 

mindre inflytande kan påverka upplevelsen av måltiden negativt.  
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Metoddiskussion 

I andra studier som undersökt liknande fenomen i liknande kontext som denna har ofta 

observationsstudie valts som metod, eller så har en intervjustudie kombinerats med en 

observationsstudie. En del i syftet i denna studie var att ta reda på om informanterna ansåg om deras 

behov av stöttning av egenvårdskapacitet uppfylldes eller inte, samt på vilket sätt. Att bo på vård- 

och omsorgsboende kan medföra en svårighet i att själv analysera sina egna behov av hjälp. Som 

intervjuare kan det likaledes vara svårt att ställa frågor som svarar till syftet då formen för en 

intervjustudie inte rymmer observationer utan redogörelser. Denna studie skulle därför med fördel 

kompletteras med en observationsstudie. Studien skulle även ha kunnat ha observation som metod. 

Dock hade det metodvalet inneburit en viss förändring av syftet.  

Förförståelsen av rådande forskningsläge genomfördes genom insamling av lämplig 

bakgrundsinformantion. Datainsamlingen genomfördes strukturerat och uniformt, där också en 

pilotintervju genomfördes varpå intervjuguiden justerades. Urvalet av informanter var problematiskt 

då de individer som hade störst behov av hjälp och hjälpmedel var för sjuka för att delta i studien 

vilket resulterade i att målgruppen inte nåddes fullt ut. Hit hör även begränsningen i att 

sjuksköterskan på avdelningen presenterade lämpliga kandidater till studien vilket medförde att en 

del av urvalsprocessen delegerades och inte kontrollerades.     

Tillförlitligheten i analysen kan anses hög då handledare varit en aktiv del under analyseringen av 

den insamlade datan. Likaså kan strimmor av tidigare forskning ses i denna studies resultat.  

Giltigheten anses vara god då informanter berättat om varierande upplevelser som anses vara 

rimliga. Däremot innebär studiens design en begränsning då beskrivningen av upplevelsen kan vara 

svår att skilja från beskrivningen av hur informanten skulle vilja att upplevelsen av matsalen och 

måltiden var.  

Resultatet i stort är inte överförbart till större populationer då vård- och omsorgsboenden fungerar 

olika och har olika profiler. Användandet av olika omvårdnadsteorier medför också en skillnad i 

verksamhetens mål och arbetssätt. Likaså är de personer som bor på vård- och omsorgsboenden 

individer med egna viljor och preferenser.  
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Slutsats 

Individer som lever och bor på särskilt boende för äldre har olika viljor och preferenser vad gäller 

vilka faktorer som påverkar till en positiv måltidsmiljö. Förändringsideér hos de äldre finns men 

forum för påverkan saknas, vilket kan resultera i en känsla av vanmakt. Vetskap om rätten till 

anpassad hjälp och stöttning vid måltiden varierar. Upplevelser av för lite hjälp och avsaknad av 

anpassade hjälpmedel medför en negativ påverkan på individens självupplevda egenvårdskapacitet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Studie om måltidsmiljö på äldreboenden inom Uppsala kommun 

Vi heter Mia Vågberg och Anna Lindgren och läser termin 6 på 
sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet. För närvarande skriver 
vi vårt examensarbete och söker därför efter personer som skulle vilja 
medverka i en intervjustudie om måltidsmiljö och hjälpmedel vid måltid. 

Vi söker Dig som bor på särskilt boende för äldre inom Uppsala kommun 
och äter din mat i den gemensamma matsalen. Då vi valt att fokusera på 
måltidsmiljö och upplevelser av måltiden vill vi hemskt gärna höra vad du 
har att berätta om detta. 

Vill du delta i denna studie? Det är helt frivilligt och om du väljer att avstå 
så kommer detta inte på något sätt att påverka din fortsatta omsorg.  

Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad på ditt boende 
vid ett tillfälle under hösten, detta beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in och endast vi kommer att ha tillgång till materialet. 
Inspelningen kommer att raderas direkt efter att studien avslutats och du 
kan när som helst avbryta ditt medverkande. 

Efter intervjun kommer du avidentifieras så även ditt boende, detta i 
enlighet med Sekretesslagen (SFS 2009:400) och Personuppgiftslagen 
(1998:204 § 10). Detta innebär att ingenting av det Du delar med dig av 
kommer att kunna kopplas till dig eller ditt boende.  

Vi kommer att finnas tillgängliga på: 
Telefonnummer 0707534951 
Mailadress anli9432@student.uu.se 

Allt gott hälsar 

Mia Vågberg och Anna Lindgren 
�27



Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Vi informerar först om studien och hur svaren kommer att användas, både muntligt och skriftligt. Vi 

ber också att informanten ska svara på frågorna utifrån hur det sett utifrån de senaste veckorna. 

Demografiska frågor 

Hur länge har du bott här? 

Var bodde du innan du flyttade hit?  

Öppningsfrågor 
Vad är din favoriträtt här på boendet och varför?  
Berätta om en måltid du särskilt minns!  

Miljö  

Berätta hur det ser ut i matsalen? 

Följdfrågor 

• Hur ser dukning ut? 

• Hur är ljudnivån? 

• Berätta om vad som är bra med att äta i matsalen?  

• Berätta om vad som är dåligt med att äta i matsalen? 

• Brukar du äta tillsammans med någon? Hur fungerar det med sällskap? 

• Är det något du saknar, till exempel servetter, kryddor, sällskap? 

Egna behov och hjälpmedel 

Kan du berätta hur en måltid brukar gå till hos er?  
Hur agerar personalen vid måltiden?  

Hur gör ni som gäster? 

Brukar du behöva någon hjälp vid måltiden? Kan du beskriva den hjälp du får?  

Hur skulle du beskriva att dina behov av hjälp/hjälpmedel möts i matsalen? 
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Följdfrågor  
Lägger du upp din egen mat på din tallrik? Om du inte kan, får du ändå bestämma hur mycket mat 

och på vilket sätt detta läggs upp och vilka kryddor som eventuellt ska ingå? 

Inflytande 

Berätta om dina möjlighet att påverka miljön i matsalen! 

Följdfrågor 

• Kommer du ihåg om du blev tillfrågad om dina matvanor när du flyttade hit? 

• På vilket sätt blev dina eventuella önskemål hörsammade? 

• Upplever du att du har inflytande över hur det ser ut och hur det fungerar i matsalen? 

• Hur brukar det gå till när du ätit klart? 

• Har du möjlighet att välja mellan olika rätter? 

Avslutande frågor 

Skulle du vilja förändra något i matsalen och vid måltiden? Hur? 

Är det något du vill tillägga runt det vi har pratat om? 
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Bilaga 3. Ansökan om tillstånd för att genomföra studie 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 

1. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av det 
kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva granskas av Medicinska 
fakultetens forskningsetikkommitté  

2. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av Medicinska 
fakultetens forskningsetikkommitté  

3. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  
INOM RAMEN FÖR EXAMENSARBETE

Preliminär titel:     

Studiens design: se bifogad projektplan         Tidpunkt för datainsamling:     

Namn: 
      

Program / Kurs:      Termin:     

Gatuadress:      

Postnummer:      Ort:      Telefon:     

Handledare:     

Gatuadress:     

Postnummer:      Ort:      Telefon:      

Datum:      Ort:     

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare: 

Namnförtydligande:     

Klinik (motsv.):     
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