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Sammanfattning 
Bakgrund Med åldern försämras lukt och smaksinnet vilket i sin tur, tillsammans med 

andra åldersrelaterade faktorer, påverkar ätbeteendet. Trots kunskap inom området 

förkommer fortfarande sjukdoms- samt åldersrelaterad undernäring. Måltiderna på sjukhus 

utgör en viktig del både i det preventiva arbetet av undernäring men även i det sekundära. 

Genom att lägga fokus på måltidsmiljö, erfarenhet och matkvalitet kan förbättringar göras 

inom den offentliga måltidmiljön. 

 

Syfte Syftet med studien var att utforska äldres erfarenheter och upplevelser av maten och 

måltidssituationen på sjukhus. 

 

Metod Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under hösten/vinter 2018. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserade med hjälp av innehållsanalys. 

 

Resultat Totalt identifierades fem kategorier och 22 subkategorier. Kategorierna var: 

Behov av vårdens resurser, Erfarenheten av att äta mat på sjukhus, Möjligheten att kunna 

påverka sin måltid på sjukhus, Erfarenheten av måltidsupplevelsen och Tillgången på 

information om kost och hälsa. Analysen visade att erfarenheter och upplevelser skiljde 

sig åt, några tyckte att maten smakade gott medan andra inte tyckte att det serverades bra 

mat. Generellt saknades kryddning och tillgång till kryddor. De flesta uppskattade att ha 

tillgång till matsal och att äta med andra. Faktorer som färg på mat och ensamhet 

påverkade matlusten. Ingen av respondenterna fick frågor kring ätproblematik. 

 

Slutsats I likhet med studier inom ämnet visar denna studie att samspelet mellan flera 

faktorer påverkar upplevelsen av maten på sjukhus. Five Aspect Meal Model kan med 

fördel användas för att upptäcka det som kan förbättras.



 

 
 

Abstract 
Background With age, smell sensation and taste deteriorate, which in turn, together with 

other age-related factors, affects eating behaviour. Despite increased knowledge, disease 

and age-related malnutrition are still occurring. The meals in hospitals is important both to 

prevent malnutrition but also in the secondary work. By adding focus to the meal 

environment, experience and food quality, improvements can be made within the public 

meal. 

 

Objective The aim of the study was to explore the elderlys' experience of the food and 

meal situation in hospitals. 

 

Method Eight semi-structured interviews were conducted in the autumn/winter of 2018. 

The interviews were recorded, transcribed verbatim and analysed using content analysis. 

 

Results In total, five categories and 22 subcategories were identified. The categories were: 

In need of healthcare resources, The experience of eating food in hospitals, The possibility 

of being able to influence the meal in hospitals, The experience of the meal and The 

availability of information on diet and health. The analysis showed that the experiences 

differed, where some felt that the food tasted good while others did not think that good 

food was served. Generally, seasoning and access to spices were lacking. Most of the 

respondents appreciated having access to a dining area and eating with others. Factors like 

colour of food and loneliness affected the appetite. None of the respondents were asked 

questions about eating problems. 

 

Conclusion Like other studies, the present study shows that the interaction between 

several factors affects the experience of the food in the hospital. Five Aspect Meal Model 

can advantageously be used to discover what can be improved. 
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1 Bakgrund 
Med åldern försämras lukt och smaksinnet, vilket bland annat beror på minskat antal 

receptorer och förtunnat epitel (1). Det är en kombination av faktorer som programmerad 

celldöd, genetik, livsstil samt försämring av kroppens funktioner och organ som styr 

åldrandet vilka i sin tur påverkar ätbeteendet hos äldre (2–3). Detta inkluderar torra 

slemhinnor och tandstatus vilket i sin tur leder till tuggproblem. Dysfunktionen påverkar 

inte bara det fysiska välmåendet utan också glädjen och njutningen av mat (1). Luktsinnet 

har en stor betydelse i att förmedla smaker av mat och dryck, ett försämrat luktsinne 

kommer därmed att påverka bland annat aptiten. När de degenerativa processerna börjar 

dominera varierar men kronologiskt talar man om de över 65 år (3). Att smak och 

luktsinnet minskar tillhör åldrandet och sker gradvis med en särskild minskning efter 70 

års ålder. Utöver den naturliga åldringsprocessen har flera läkemedel en negativ påverkan 

på smak och luktsinnet. En studie från USA har visat att bland personer mellan 65–80 år 

uppskattas det vara ett problem hos ungefär hälften, för att sedan stiga till runt tre 

fjärdedelar hos personer över 80 år (1).  

 

Ett minskat intag av mat kan leda till undernäring, ett tillstånd som orsakas av en 

kombination av energi-, protein- och/eller andra näringsämnesbrister (4). Diagnostisering 

av undernäring enligt ESPEN1 kan ske enligt två olika alternativ (5). Det första innebär att 

personen har ett BMI som understiger 18,5. Det andra alternativet innebär att personen har 

en ofrivillig viktnedgång tillsammans med minst ett av följande alternativ: minskning av 

BMI eller fettfri massa. Undernäring medför förändringar i kroppssammansättning vilka 

är ogynnsamma samtidigt får personen en nedsatt funktion (4). Undernäringstillstånd är 

vanliga men uppmärksammas sällan, trots ökad kunskap inom området. Då äldre 

människor och framförallt äldre sjuka redan har en nedsatt funktion i kroppen blir det 

därför extra viktigt att tillgodose ett optimalt näringsintag.  

 

Måltiderna på sjukhus utgör en viktig del både i det preventiva arbetet av undernäring men 

även i det sekundära (6). Enligt ”Nutrition Day Study” från 2006 som utfördes på över 

16 000 patienter på sjukhus visade resultatet att över hälften av deltagarna inte åt upp sin 

måltid (7). Studien visade att ett minskat intag av mat var en oberoende riskfaktor för ökad 

dödlighet. Ett lågt näringsintag identifierades även som en indikator för en ökad risk för 

komplikationer. Flertalet studier har visat på liknande resultat där mortaliteten är högre 

hos personer med undernäring samt att en stor del av äldre patienter på sjukhus har en 

ökad risk för undernäring (8–10). Vidare har studier identifierat barriärer som påverkade 

näringsintaget, vilka bland annat var bristande överensstämmelser när utdelningen av mat 

skulle ske samt brist på sjuksköterskor (11). Andra brister var låg kunskap om 

näringsintagets betydelse samt att de inte hade tid att prioritera maten i en akut miljö. En 

svensk studie visade att många patienter var nöjda med maten och personalens jobb, men 

tyckte ibland att maten var mindre bra eller serverades på fel tider (12). Andra faktorer 

som påverkade var måltidsituationen, både var de åt och om det var i sällskap med andra. I 

övrigt påverkades aptiten av faktorer som hör samman med att bli äldre som muntorrhet 

eller svårigheter att äta på grund av mediciner. Ytterligare en svensk studie undersökte 

vilka rutiner som fanns inom vården gällande nutrition (13). Resultatet visade att frågor 

som rör tugg- och sväljsvårigheter förekom väldigt sällan. Det fanns inte heller några 

enhetliga rutiner gällande viktkontroll. Behovet av utbildning samt fortbildning inom 

nutrition önskades av vårdpersonalen i över 68 % inom slutenvården respektive 85 % 

inom öppenvården. Önskemålen handlade om utbildning inom stödåtgärder, konsekvenser 

av undernäring samt näringslära. 

 
1 the European Society of Clinical Nutrition and Metabolism 
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Vid planering och servering av offentliga måltider kan det vara fördelaktigt att använda 

sig av ”Five Aspect Meal Model” (FAMM) (14). Livsmedelsverket har i sin rapport 

undersökt hur förbättringar i måltidsmiljön kan påverka äldres upplevelse genom att 

använda FAMM (15). Utifrån modellen identifierades områden i verksamheten där 

förbättring kunde göras. Rapporten visade att alla delar verkar ha lika stor betydelse och 

att en positiv upplevelse kan ge effekt på välbefinnande, nutritionsstatus och energiintag. 

En studie undersökte hur, med hjälp av FAMM, offentliga måltider kunde förbättras (16). 

Studien visade på behovet av att arbeta med mjuka värden som den sociala aspekten av 

måltiden, där personalen spelar en stor roll. Studien stämmer överens med vad som 

tidigare visat, att omgivningen spelar roll för upplevelsen. Fokus på service och njutning 

samt måltidsmiljö, erfarenhet och matkvalitet kan leda till förbättringar inom den 

offentliga måltidmiljön.  

2 Syfte 
Syftet med studien var att utforska äldres erfarenheter och upplevelser av maten och 

måltidssituationen på sjukhus. 

3 Metod 
3.1 Metodval 
Kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer ansåg vara den mest lämpade metoden 

då ämnet var relativt outforskat och en djupare förståelse ville uppnås (17, s 23–18, s 32). 

 

3.2 Urval och rekrytering 
För att uppnå målet med studien var inklusionskriterierna att deltagare var över 65 år samt 

att de legat inne på sjukhus i minst ett dygn. På grund av svårigheter att få personer att 

ställa upp på intervjuer användes flera olika urvalsmetoder (18). Som första steg användes 

omdömes-/meningsfullt urval och deltagare rekryterades via patientorganisationer. 

Patientorganisationer som kontaktades var organisationer där medlemmarna sannolikt 

hade erfarenhet av att ha legat inne på sjukhus. Fyra deltagare anmälde intresse. För att 

öka deltagarantalet användes ”snöbollsmetoden2” vilket resulterade i ytterligare två 

deltagare. Bekvämlighetsurval användes också som urvalsmetod för att få upp 

deltagantalet ytterligare. För att minska risken för bias kontaktades personer som har en 

relation till författarens närstående men inte till författaren själv vilket resulterade i två 

deltagare. 

 

3.3 Datainsamling 
Intervjuerna utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide som utformades för 

studiens syfte (Bilaga 1). Intervjuguiden innehöll huvudområden som berörde upplevelser 

och erfarenheter av sjukhusmat. En pilotintervju med en närstående till författaren 

utfördes för att upptäcka eventuella oklarheter. Inga ändringar av frågor gjordes efter 

pilotstudien, däremot önskades tydligare förklaring av studiens syfte. 

  

Åtta intervjuer utfördes i Stockholm under hösten/vinter 2018. Intervjuerna ägde till 

största del rum i deltagarens hem. Majoriteten av intervjuer skedde vid ett fysiskt möte 

och spelades in med hjälp av inspelningsutrustning3. Två intervjuer gjordes via telefon då 

 
2 Snöbollmetoden – deltagare som anmält sig till en studie refererar personer i sin närhet som i sin tur 
deltar i studien 
3 Diktafon, Philips 
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respondenterna ej kände sig bekväma med att ställa upp vid ett fysiskt möte. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan ca 40–90 minuter. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
Utifrån inspelningarna transkriberades intervjuerna ordagrant och lästes flera gånger. För 

att analysera datan användes metoden innehållsanalys där de meningsbärande enheter som 

beskrev upplevelser och erfarenheter relaterade till syftet valdes ut (19). De 

meningsbärande enheter kondenserades sedan och kodades (Bilaga 2). Utifrån koderna 

skapades sedan subkategorier samt kategorier (Bilaga 3). Kategorierna var ömsesidigt 

uteslutande. För att stärka analysen användes citat i resultatdelen.  

 

3.5 Etik 
Deltagarna fick i början av intervjun både muntligt samt via ett informationsblad 

information gällande vetenskapsrådets forskningsetiska principer (20). Information om 

rådets riktlinjer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjande kravet, gavs. Deltagarna informerades om studies syfte samt att intervjun var 

frivillig och att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. De fick 

information om att alla uppgifter hanterades konfidentiellt, att ingen som tar del av studien 

kommer att kunna identifiera deltagarna och att inspelningarna kommer att raderas. 

Informationsbrevet kan ses i Bilaga 1. Studien ansågs inte vara av känslig etisk karaktär.  

 

3.6 Förförståelse 
Då författaren inte har några egna erfarenheter av sjukhusmat eller personer i sin närhet 

som har erfarenheter kring detta fanns ingen förförståelse kring ämnet. Däremot har 

författaren har en kandidatexamen i kostvetenskap samt ett intresse inom området kost och 

hälsa vilket kan ha påverkat studien. Då medvetenhet fanns kring detta gjordes 

ansträngningar för att objektivitet skulle uppnås. 

4 Resultat 
Totalt intervjuades åtta respondenter som av olika skäl varit i kontakt med vården, varav 

tre män och fem kvinnor. Medelålder var 80,5 år, majoriteten var bosatta i Stockholm och 

en i Göteborg. Fem av respondenterna bodde tillsammans med en partner medan tre bodde 

ensamma. Alla respondenter hade vid minst ett tillfälle tillbringat mer än ett dygn på 

sjukhus. Ingen av respondenterna upplevde sig själva vara undernärd innan, under eller 

efter sin sjukhusvistelse. 

 

Utifrån analysen identifierades totalt fem kategorier samt 22 subkategorier vilka finns 

tillgängliga i Bilaga 2. Kategorierna Behov av vårdens resurser, Erfarenheten av att äta 

mat på sjukhus, Möjligheten att kunna påverka sin måltid på sjukhus, Erfarenheten av 

måltidsupplevelsen och Tillgången på information om kost och hälsa tillsammans med 

subkategorier presenteras nedan. 

 

4.1 Behov av vårdens resurser 

4.1.1 Att bli inlagd på sjukhus 
Analysen visade att respondenterna uppsökt vård på grund av olika orsaker. En respondent 

berättade att hen haft sin första sjukhusupplevelse 40 år tidigare samtidigt som en uppgav 

att hen ofta är inneliggande på sjukhuset. Analysen visade också att det kunde vara en lång 

väntan på akuten. 
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4.1.2 Behov av behandling 
Utifrån analysen identifierades flertalet anledningar till att respondenterna uppsökt vård. 

Behovet av behandling varierade mellan att ha ett brutet ben, att av olika anledningar 

behöva operera sig till de som ramlat och skadat sig eller hade problem med 

bukspottskörteln. Då variationen mellan behovet av behandling varierade var det även 

omgivande faktorer som varierade och belystes. Respondenter hade erfarenhet av att börja 

med dropp, andra fick börja äta mat först efter att de fick dropp medan en person inte fick 

äta innan sin undersökning vilket ibland kunde leda till en lång period utan mat. 

 

4.1.3 Erfarenheten av sjukhusmiljön 
Det framkom att respondenternas erfarenheter av sjukhusmiljön varierade. En respondent 

upplevde sig störd av andra patienter, framför allt de som ofta hade många besökare. 

Andra upplevde att det var lugnare nu än förr då det var färre personer per rum. En annan 

respondent beskrev att hen hade en bättre erfarenhet av sjukhusmiljön nu då det blivit mer 

vanligt med könsindelade rum. 

 

4.2 Erfarenheten av att äta mat på sjukhus 

4.2.1 Smaken på maten 
Hur respondenterna beskrev smaken på maten varierade. Det fanns de som uppgav att de 

tyckte att maten smakade mycket gott, köttet som serverade var mört och jättegott. 

Samtidigt var det respondenter som uppgav att maten var dåligt kryddad eller smaklös,  

även ord som mesigt användes som beskrivning av maten. De som uppgav att de saknade 

kryddor upplevde både att de saknade kryddning i maten samtidigt som att det saknade 

möjlighet till att kunna krydda själva. 

”Saknade lite kryddor ibland, lite mesigt. Det är verkligen ingen mat 
som man kan leva länge på.” – Respondent 1 

4.2.2 Temperaturen på maten 
Många av respondenterna uppgav att temperaturen på maten var bra och att varm mat 

serverades varm. Den höll en bra temperatur och det fanns huv över maten som höll den 

varm. Det som upplevdes som negativ gällande temperaturen på maten var när den 

serverades ljummen, vilket inte uppskattades då varm mat förväntades. 

 

4.2.3 Upplevelsen av maten 
Den upplevelse av maten som respondenterna förmedlade vid intervjuerna varierade. De 

fanns de som hade positiva upplevelser vilka gavs i uttryck i att de tyckte att de blivit 

serverade bra mat och att det överlag var bra. En respondent uppgav att hen kryddade 

mycket själv men att det inte behövdes på sjukhuset. Analysen visade däremot att en 

övervägande del av respondenterna hade en negativ upplevelse av maten som serverades. 

Det fanns både de som uppgav att ”det är tråkigt när det ej är bra (Respondent 8)”. De 

respondenter som hade en negativ upplevelse av maten förmedlade svar som ”man 
behöver inte svälta (Respondent 7)” eller ”ingen höjdare men man överlever (Respondent 
5)”. Vidare visade analysen att komponenter som påverkade upplevelsen var att sallad och 

färg saknades. En respondent uppgav följande: 

”Nä, jag var inte speciellt nöjd, vill ha mer färg på rätterna, inte så 
blekt. Man blir inte glad av en blek tallrik med vit fisk, vit sås och 
potatis. Tillsätt lite mer färg, då blir man ju glad.” – Respondent 4 
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4.2.4 Upplevelsen av variationen av måltiderna 
Det var många av respondenterna som upplevde att det var en liten variation och få 

valmöjligheter. Några upplevde en upprepning av maträtter och en liten skillnad mellan 

måltider. Det fanns dock de som upplevde att de hade ett stort utbud att välja mellan. 

Generellt visade analysen att respondenterna kände sig besvikna över att inte få välja och 

att det serverades samma frukost. Det ansågs vara viktigt för upplevelsen med variation 

och respondenter önskade fler alternativ att välja mellan. 

 

4.2.5 Erfarenheter av näringsdryck 
Analysen visade de sig att de flesta inte fick någon näringsdryck samtidigt som de har 

varit i kontakt med det tidigare via till exempel en partner.  Det framkom att flera kände 

en aversion mot näringsdryck samt hade kommentarer som att det luktar äckligt, en 

respondent uttryckte följande: 

”Jag fick näringsdryck varje dag, det gillar jag inte alls. De var 
påstridiga om att man skulle dricka det för annars kunde man bli 

undernärd. Ja vet inte varför jag fick näringsdrycker för jag åt ju? Det 
var lite konstigt, vissa tanter drack och alla fick varje dag. Så gott som 

vid varje måltid fick vi dem. Fick serverat väldigt fin i snapsglas osv men 
det hjälpte inte, äckligt ändå.” – Respondent 6 

4.3 Möjligheten att kunna påverka sin måltid på sjukhus 

4.3.1 Möjligheter att få bestämma själv 
Flertalet respondenter uppgav att de hade en liten möjlighet i att få bestämma själva och 

det som saknades var kryddning. Många önskade tillgång till kryddor för att kunna 

smaksätta själva. En respondent uppgav att ”skillnaden på mat är som dag och natt med 
det vi lagar (Respondent 5)” och upplevde därmed en liten möjlighet att få bestämma själv 

vad hen skulle äta. Analysen visade även på positiva aspekter i möjligheten att få vara 

med att bestämma då respondenten i fråga själv kunna bestämma vilken portionsstorlek 

hen ville ha. Vid analysen framkom det att det kändes bra att tacka nej till mat om man 

kände sig mätt eller inte önskade mer. En respondent uppgav dock att hen inte tackade nej 

till det som erbjöds oavsett. 

 

4.3.2 En i mängden 
Det som framförallt framkom från intervjuerna var att det kan vara svårt med 

kryddningen. En del önskade mycket kryddor medan andra inte alls gillar kryddor, vilket 

innebär att det kan vara svårt att göra alla nöjda något en respondent påpekade. En 

respondent uppgav att hen ansåg att maten var anpassad till de med problem medan en 

annan ansåg att portionsstorlekar borde erbjudas.  

 

4.3.3 Tillgången till mat mellan måltider 
Det framkom i intervjuerna att mellanmål samt kaffe fanns tillgängligt under största delen 

av dagen. Flertalet hade tillgång till kylskåp eller kök på avdelningarna där enklare 

mellanmål kunde hämtas när som helst. Andra uppgav att de kunde be personalen om mat 

om de skulle vilja ha något mer att äta. Analysen visade också att om en respondent 

missade en måltid eller var på behandling när maten serverades var det inte problem att få 

maten senare. 

 

4.3.4 Valmöjligheterna och utbudet av mat och dryck 
Majoriteten av respondenter uppgav att de fick välja mellan tre till fyra olika rätter vad det 

gällde lunch samt middag. Vad det gällde frukost var det för vissa desamma varje dag, 
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medan andra fick välja. När det gällde dryck fick de flesta välja mellan att dricka vatten 

eller saft/måltidsdryck. Några fick även lättöl som dryckesalternativ medan andra saknade 

det.  

 

4.3.5 Hur val av mat gick till 
Respondenterna fick välja mat genom att kryssa i en lista där olika maträtter fanns. Det 

fanns även respondenter som inte riktigt kom ihåg hur val av mat gick till. 

 

4.4 Erfarenheten av måltidsupplevelsen  

4.4.1 Bemötandet hos personalen 
Personal som tar sig tid, pratar och ställer frågor upplevdes som en viktig del av 

måltidsupplevelsen. Analysen visade på en variation av upplevelser och erfarenheter som 

respondenterna haft av personalen som arbetade på sjukhuset när de varit inlagda. Ibland 

beskrevs personalen som fantastisk, att de hade haft tid att småprata. De upplevde att de 

hade tagit sig tid samtidigt som att de var flexibla och trevliga. De respondenter som inte 

hade en positiv upplevelse av personalen ansåg att de inte hade någon tid, att de var 

stressade och hade bråttom. En respondent påpekade att hen upplevde att det var en dålig 

bemanning på sjukhuset.  

 

4.4.2 Val av måltidsplats och dess påverkan 
Respondenterna beskrev att måltidsplatsen hade stor betydelse för deras 

måltidsupplevelse, majoriteten uppgav att de hade möjligheten att välja vart de ville äta. 

En respondent uppgav att hen föredrog att äta själv men de flesta andra uppgav att de 

uppskattade tillgången till matsal där de hade möjligheten att äta i sällskap med andra. 

Matsal och/eller rummet där respondenterna åt beskrevs både som fräsch och fin men 

också som stel. Måltidssituationen påverkades negativt om känslan att behöva vara ensam 

fanns vid måltidstillfället, vilket både kunde ske om maten åts på rummet eller i en matsal. 

 

4.4.3 Servering och hantering av måltiderna 
Analysen visade att det var vårdpersonalen som serverade maten. Respondenter som hade 

en positiv erfarenhet av hantering och servering av maten uppgav faktorer som att 

personalen sa att det var okej att lämna mat samt att de frågade om man var hungrig innan 

det serverades. Faktorerna som hade en negativ påverkan på upplevelsen var när de ansåg 

att personalen tjatade på dem om mat eller näringsdryck eller när väntan mellan måltider 

var för lång. Få respondenter  hade några åsikter kring leverantören, en respondent 

kommenterade att det var dålig mat som levererades. En annan kommenterade 

leverantören av mat till äldreboendet där de bodde, hen sa att det inte såg så gott ut men att 

de var nog ”nöjda med att få hem mat (Respondent 5)”. 
 

4.4.4 Helhetsintrycket av det som serverades 
Kommentarer som svårt att minnas maten eller maten lämnade inget intryck var sådant 

som framkom i analysen.  

 

4.4.5 Betydelsen av måltiden 
Att måltiden har en stor betydelse för matlusten framkom tydligt då flertalet av 

respondenterna betonade att maten var dagens höjdpunkt. Vidare framkom det att maten 

var en faktor för att må bra och att det är en social aspekt. Ett uttalande från en respondent 

visar på måltidens betydelse:  

”Det är det som folk längtar efter, då händer det någonting.” – 
Respondent 3 
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Samtidigt var det de som upplevde måltiden som tråkig och ensam, men också de som var 

både överraskade och förvånade över god mat.  

”Jag är positivt överraskad av maten på sjukhuset. Mycket gott, men 
för stora portioner, jag tycker inte om att kasta så mycket.” – 

Respondent 2 

4.4.6 Känslan av matlust och hur den kan påverkas 
Känslan av matlust varierade mellan respondenterna där analysen visade att en del 

upplevde god matlust. Hunger upplevdes också ha en positiv påverkan på matlusten. 

Däremot fanns det deltagare som inte upplevde någon matlust eller matglädje. En 

respondent beskrev att hen kände ”matlust på grund av känsla att man måste äta 
(Respondent 8)”. Färg var en faktor som respondenter uppgav kunde påverka och ge ökad 

matlust.  

 

4.4.7 Frågor kring ätproblematik 
Analysen visade att det var flertalet respondenter som hade ett sämre smaksinne, som var 

”liten i maten (Respondent 2)” och som var medvetna om ett litet intag. En respondent 

uppgav även att hen åt för att det är nödvändigt. Ingen av respondenterna uppgav att de 

fått frågor kring ätproblematik eller matlusten.  

 

4.5 Tillgången på information om kost och hälsa 

4.5.1 Upplevd egen kunskap 
Flera respondenter uppgav att deras egen kunskap kring kost och hälsa var god. En 

respondent uppgav att hen var gammal bonde och därför hade koll på kost och 

näringsämnen. Ytterligare en respondent uppgav att hen arbetar inom 

bröstcancerföreningen och därav läst på och samlat på sig kunskap då det kändes 

nödvändigt. 

 

4.5.3 Behovet av information 
Analysen visade att de flesta inte fick någon information kring kost och dess betydelse för 

hälsan. Åsikterna kring behovet av information varierade mellan respondenterna, några 

uppgav att det inte var nödvändigt, då framför allt i sitt eget fall. De uppgav att de redan 

upplevde sig ha tillräcklig kunskap i ämnet. En respondent uttryckte att det ”kanske är 
viktigt för de som ej har kunskap (Respondent 1)”. Analysen visade att en respondent 

saknade information gällande sin partner. 

Ingen information alls om kost och hälsa. Det är säkert bra, min man 
ville inte ha något de sista månaderna, ville inte äta. Min son försökte 

förklara om betydelsen så kan vara bra med information till dem. Peppa 
dem på något sätt till att äta. – Respondent 4 

En respondent uppgav att informationen kanske är mest nödvändig för de som ligger inne 

under en längre period.  

5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Analysen av intervjuerna visade att det fanns många faktorer som påverkar äldres 

upplevelser och erfarenheter av sjukhusmat. Smak, matlust, måltidssituationer och 

personalen påverkade matupplevelsen. Hur måltidssituationen på sjukhuset upplevdes 

varierade mellan respondenterna. De som valde att äta i matsal uppskattade att möta andra 
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människor. Analysen visade att de både fanns de som upplevde matsalen stel och tråkig 

och de som tyckte att den var fräsch och fin. En studie undersökte hur patienter 

påverkades av att äta tillsammans i en matsal där det fanns undersjuksköterskor som 

uppmuntrade dem att äta (21). Kontrollgruppen fick äta i sängen i sina rum där 

undersköterskor fanns tillgängliga. Studien omfattade 48 patienter med medelåldern 84 år. 

Resultatet visade att hos gruppen som åt i matsalen var energiintaget signifikant högre. 

Vidare visade resultatet en trend till viktökning hos interventionsgruppen, det var dock 

inte signifikant. En svensk studie visade att en faktor som påverkade upplevelserna av 

maten var måltidssituationen (12). Studien stämmer överens med vad flertalet 

respondenter från denna studie påpekade, dvs att maten var dagens höjdpunkt. Studien 

visade även på att faktorer som muntorrhet eller andra svårigheter att få i sig mat 

påverkade deltagarnas upplevelser (12). Analysen visade att åsikter kring smaken av 

maten hade stor betydelse. Flertalet respondenter uppgav att maten saknade kryddning och 

smak vilket kan bero på att det var ”dåligt” kryddad men det kan även bero på andra 

faktorer som beror på patienternas ålder, äldre har ett sämre luktsinne vilket påverkar 

smaken (1–3). Något som m önskades på sjukhusen var tillgång till kryddor vilket 

stämmer överens men en interventionsstudie som gjordes på personer över 65 år där de 

undersökte hur tillsatta smakförstärkare påverkade matlusten (22). Interventionsgruppen 

fick smakförstärkare i sina huvudrätter medan kontrollgruppen inte fick det. Resultatet 

visade att de som ingick i interventionsgruppen ökade i vikt medan kontrollgruppen var 

viktstabil. Interventionsgruppen upplevde en större hungerkänsla efter interventionen, de 

hade även ett större energiintag vid dessa måltider. Att addera smakförstärkare till maten 

skulle alltså kunna öka aptiten och upplevelsen av maten hos äldre.  

 

Det finns allmänna näringsrekommendationer samt riktlinjer för kost till äldre och sjuka 

som kan vara fördelaktigt att ta del av, däremot var det ingen som uppgav att de fick den 

informationen (4, 6, 15, 23). Detta stämmer överens med studien från Australien (11). 

Studien pekade på att det kunde bero på att det inte fanns tid att prioritera detta i en akut 

miljö. Det kanske inte är möjlig att ge informationen till alla och ingen av respondenterna 

upplevde heller att de behövde någon information kring kost. Det kanske skulle vara bra 

att ge information till de som har ett behov, vilket en respondent hade uppskattat gällande 

en partner som inte åt. En svensk studie visade däremot på att majoriteten av de som 

arbetar inom vården önskade sig ut-/fortbildning av nutrition, konsekvenser av 

undernäring samt stödåtgärder (13). Från studien framkom det att några erbjöds 

näringsdryck, en trots att hen åt, något respondenten betonade. En patient uppgav att 

sjuksköterskorna gav näringsdryck för att hen inte skulle bli undernärd. Det är svårt att 

spekulera i varför de fick näringsdrycker varje dag trots att de åt, då det kan beror på flera 

olika faktorer. 

 

För att öka upplevelsen av både maten och måltidsmiljön kan FAMM användas (14). 

FAMM består av fem aspekter: rummet, mötet, produkten, atmosfären samt 

ledningssystem. Med rummet innebär det var måltiden äts och hur det upplevs, mötet kan 

ske både mellan patienter och mellan personal och patienter. Produkten syftar på det som 

serveras. Atmosfären innebär hur omgivningen och allt runt om upplevs och med 

ledningssystem innefattas lagar och regler samt ekonomiska aspekter. FAMM kan 

användas som ett verktyg för att förstå och hantera olika aspekter för att garantera 

patienterna den optimala upplevelsen av måltiden i den offentliga miljön. Vid planering av 

rummet, både matsalen men även vårdsalen, kan det vara viktigt att tänka på ljus, färger, 

inredning och ljud då det påverkar intrycket. Flera respondenter i denna studie påpekade 

att matsalen var stel och tråkig men även fräsch och fin. Det skulle kunna förbättra 

upplevelsen om patienters erfarenheter användas vid planeringen av rummen. Mötet 

mellan vårdpersonal och patienter men också patienter emellan är viktigt för vilken 
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upplevelse måltidssituationen ger. Om personalen som serverar är oengagerad kan hela 

upplevelsen förstöras, detta kan förbättras utifrån det som framkom från intervjuerna. 

Respondenterna tyckte generellt att personalen var bra men samtidigt kände de att de var 

stressade och inte riktigt hade tid att prata. Det kan bero på flera aspekter, troligtvis kan en 

förklaring var personalbrist (24). Studier har visat att bristen på personal kan påverka 

näringsintaget hos patienter vilket även kan kopplas till denna studie där en del av 

respondenterna upplevde att personalen var stressade och ej hade tid att spendera med 

varje enskild patient (11, 13). 

 

Enligt FAMM är det viktigt att man vid planering av maten tar hänsyn till hur maten ser 

ut, smaken, temperatur och konsistens (14). När det gäller maten bör man även ta hänsyn 

till faktorer som kultur och religion (25). Det sjukhusen skulle kunna ta med sig från 

resultatet är det som framkommit gällande kryddning och smak då många önskade att det 

kunde smaka mer. Flertalet önskade även att det var mer färg på tallriken då många 

upplevde att det var blekt. Studien saknade personer med annan kulturell bakgrund, som 

kan vara vana vid och uppväxta med en annan typ av mat för att få en inblick i vilka 

erfarenhet och upplevelser de haft av maten på sjukhus. 

 

Faktorer som påverkar atmosfären kan vara det som syns, hörs eller dofter (14). Musik 

kan skapa en bra atmosfär men den kan även störa atmosfären för någon. En atmosfär som 

känns inbjudande kan förbättra matupplevelsen och tvärt om. Det kan vara svårt att skapa 

en inbjudande atmosfär på ett sjukhus då anledningen till vistelsen ofta inte är positiv. 

Däremot kan faktorer som mer tillgänglig personal och matsalar som inte är stela skapa en 

bättre atmosfär. Svagheter med FAMM och som forskarna tar upp är det att det inte alltid 

är möjligt att förändra rummet eller måltiderna i linje med modellen (14). Ekonomiska 

aspekter och upphandlingar kan påverka hur och vad som kan serveras. Det kan även 

krävas att personal får mer utbildning vilket kan vara svårt att förändra på kort tid. 

Modellen kan vara en bra grund för att kunna se till att patienterna får den bästa möjliga 

upplevelsen av maten och måltidsmiljön, särskilt då denna studie tillsammans med andra 

visat på att detta samspel kan ha stor påverkan på upplevelsen av måltiden. Det är ett 

långsiktigt arbete som krävs för att förbättra situationen. Ett exempel på ett sjukhus som 

arbetat med att förbättra måltidsupplevelsen är Södersjukhuset. De har tillsammans med 

en kock arbetat med att ta fram bättre måltider för patienterna, sjukhuset kommer ha ett 

eget kök där måltider kan förberedas för att anpassas till patienterna (26–27). 

Projektgruppen menar att denna förändring inte kommer att kosta mer än lösningen de har 

för tillfället. Att anpassa måltidssituationen efter människorna kan vara ett steg i rätt 

riktigt för att förbättra upplevelsen då äldre inte är en heterogen grupp utan en grupp där 

alla har olika behov och preferenser. 

 

5.2 Samhällsrelevans 

Enligt sydsvenskan kostar en vårdplats mellan 3000–6000 kr/dygn och prislappen 

nationellt beräknas vara ca 4513 kr (28). Patienter med undernäringsproblematik har en 

längre sjukhusvistelse vilket innebär ökade kostnader för samhället. Att inte fånga upp 

undernäring i tid påverkar inte bara samhället utan innebär även lidande för patienten (29). 

En översiktsartikel undersökte hur undernäring påverkade sjukhusvistelsen hos patienter. 

Resultatet visade att antalet dagar som en patient låg inne ökade med 2,4–7,2 dagar för en 

undernärd patiens jämfört med en icke-undernärd patient. Livsmedelverket stärker 

resultatet i översiktsartikeln och skriver att måltiderna på sjukhus är en del av en patients 

behandling (6). Mat som äts upp både förhindrar undernäring samtidigt som det främjar 

välbefinnande och tillfriskning. De betonar att patienter med undernäring kräver mer 

vårdresurser än de som inte är undernärda. 
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Enligt hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 har kostnaderna ökat, en förklaring till de 

ökade sjukhuskostnaderna beror på förändringar i befolkningens sammansättning och 

storlek (30). Rapporten räknar med att antalet personer över 80 år kommer inom de 

närmsta 10 åren att öka med 47% samtidigt kommer endast personer i arbetsför ålder 

endast ökar med 5 %. Det innebär både att det kommer finnas ett växande behov av 

sjukvårdsresurser men att behoven inte kommer att motsvaras av en lika stor ökning av 

skatteintäkter. Vidare skriver de att det inte kommer vara möjligt att rekrytera personal i 

takt med behovet, vilket innebär att de resurser som finns kommer att behövas utnyttjas 

mer effektivt.  

 

Hälso- och sjukvårdsrapporten pekar på att det finns skillnad i vilken vård en person får 

beroende på vart i landet hen bor (30). Det innebär att en del patienter kan få vänta längre 

eller betala mer. Detta gäller dock vården generellt samtidigt etableras ett nytt system för 

att förbättra detta. Ett skifte mot att erbjuda en mer proaktiv istället för reaktiv pågår även 

då en befolkning som lever längre innebär att fler personer som har en eller flera kroniska 

eller långvariga sjukdomar ökar. Sociala faktorer som geografisk närhet till vården, släkt 

eller andra nätverk påverkar också möjligheten till vård. Övriga svårigheter kan vara 

språkbarriärer och kulturella skillnader dock saknar denna studie respondenter med 

utländsk bakgrund och mer forskning inom ämnet kan krävas. Rapporten tar även upp 

resultatet från en undersökning som riktade sig till personer över 65 år vilken visade att 

befolkningen i Sverige upplever bland annat större problem med tillgänglighet samt 

möjlighet till delaktighet jämfört med samma befolkningsgrupper i andra länder som har 

en liknade välfärdsnivå (30). Svaren skiljde sig även mellan män och kvinnor där männen 

var mer positiva till vården. Den största skillnaden märktes i frågan ”Diskuterade läkaren 

eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?” där kvinnor i mycket större 

utsträckning svarade nej. 

Det är komplext att fastställa vem som bär ansvaret för att upptäcka undernärda äldre (31). 

Det blir allt vanligare att äldre bor hemma längre samtidigt som en demografisk 

förändring mot en äldre population sker (32). Vårdgivare och/eller äldreomsorgen blir då 

en viktig del i att identifiera undernäring varpå kunskap är viktigt. På sjukhus eller 

äldreboende kan det vara enklare att se till att näringstät mat serveras medan det kan vara 

svårare att tillgodose behovet hos de som fortfarande bor hemma.  

Andra samhällsstrukturella faktorer som påverkar måltidsupplevelsen och som framkom i 

studien handlar om vikten av personalen på sjukhuset. Sköterskor som hade tid att umgås 

och prata gav en positiv upplevelse medan stressad personal hade motsatt effekt. Då det 

råder brist på sjuksköterskor kan det innebära att arbetet behöver göras mer attraktivt för 

att på så sätt öka upplevelsen hos patienterna (24). En studie visat på att brist på 

sjukhuspersonal kan kopplas till ökad dödlighet (31). Det kan ses som en långdragen 

slutsats i denna studie man samtidigt viktig då det visar på vikten av personal och vilken 

betydelse de har för patienternas välmående och erfarenheterna av sjukhusvistelsen. 

 

5.3 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod används med fördel inom områden där det inte finns mycket tidigare 

forskning och som därmed är relativt okänt (17, s 23–18, s 32). Frågor kan förtydligas och 

förklaringar kan ges under själva intervjun. Metoden möjliggjorde att utforska deltagarnas 

egna upplevelser, tankar och erfarenhet kring sjukhusmat (32, s 97–98). En 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor gav deltagarna möjlighet till utförliga 

svar utifrån deras personliga upplevelser, den gav även intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor. Pilotintervjun var ett tillfälle att se hur frågorna uppfattades av någon som inte 

var insatt och gjorde att eventuella brister i intervjuguiden kunde upptäckas och åtgärdas. 
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I kvalitativa studier är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet viktigt att diskutera. 

Trovärdighet innebär hur väl data och analysprocessen adresserar fokus för studien. Det 

innebär att val av deltagare, metod och hur mycket data som ska samlas in för att 

undersöka forskningsfrågan görs på bästa sätt. Ett lämpligt urval i kvalitativa studier är ett 

antal som svarar på syftet som undersökningen baserats på (33). Det finns inga definierade 

regler för hur stort urvalet i kvalitativ forskning behöver vara (34). Kvalitativa studier 

förlitar sig oftast på få antal deltagare där syftet är att djupgående studera ett fenomen, 

urvalet ska pågå till dess att forskaren anser att mättnad uppnåtts. Författaren bedömde att 

mättnad uppnåtts då inga nya fenomen beskrevs av respondenterna efter ett antal gjorda 

intervjuer. Omdömes-/meningsfullt urval är den vanligaste urvalstekniken som innebär att 

forskaren aktivt väljer ut det mest representativa urvalet. Urvalet genomfördes genom att 

kontakta patient- och pensionärsorganisationer. Gensvaret genom metoden var låg och 

endast ett fåtal personer hörde av sig. Genom att använda sig av ”snöbollsurval” ökade 

urvalsgruppen. För att öka urvalet och försöka uppnå mättnad användes även 

bekvämlighetsurval. Detta är tidseffektivt men kan innebära en lägre trovärdighet. För att 

öka trovärdigheten valdes inte personer som forskaren själv känner, utan kontakt togs med 

personer vilka i sig tur hade lämpliga kandidater i sig närhet. Felkällor som kan ha 

påverkat trovärdigheten i studien är ”report bias”, ”recall bias” samt ”sample frame bias”. 

”Report bias” kan påverka resultatet negativt då känsliga uppgifter kan utlämnas (35, s. 

68, 136). För att undvika recall bias, vilket innebär att deltagarna har svårt att minnas, 

uteslöts demensorganisationer vid rekryteringen av deltagare. “Sample frame bias” 

innebär att i de urvalet som gjorts missas grupper som är intressanta för undersökningen. 

Ett exempel på detta i studien är att de varit intressant med information från personer med 

annan kulturell bakgrund. Att använda sig av personer av olika åldrar, bakgrund och 

etnicitet ökar trovärdigheten (19). I studien saknas deltagare med olika bakgrunder, 

kulturer och matvanor då dessa aspekter skulle kunna spela en roll och ge ett annat 

resultat. 

 

En viktig del av metodarbetet handlar om analysprocessen av intervjuerna (19). För att på 

ett så trovärdigt sätt som möjlig kunna få fram ett resultat utfördes en innehållsanalys. Att 

välja ut meningsbärande enheter är en viktig del då för stora enheter kan inneha flera olika 

meningar medan för korta enhet kan bli för fragmentariska. Kategorier och teman skall 

också täcka datan. Alla koder ska delas in i subkategorier och sedan kategorier och ska 

vara ömsesidigt uteslutande. Koder har inte uteslutits på grund av de inte passar in i någon 

av kategorierna. För att få en så hög trovärdighet som möjlig har intervjuerna lästs igenom 

flera gånger, koderna har analyserats och reviderats i olika subkategorier och kategorier 

flertalet gånger. Koder, subkategorier samt kategorier och exempel på meningsbärande 

enheter, kondensering och koder finns presenterade i bilaga 2 och 3. 

 

Pålitlighet innebär hur data förändras över tid, hur data hanteras vid nya fynd och hur 

frågorna anpassas därefter (19). Då intervjuerna skedde under en tidsperiod som inte 

varade mer än några månader har inte själva tidsaspekten så stor betydelse. Det som kan 

påverka pålitligheten i intervjuerna är det faktum att de senare intervjuerna blivit bättre 

och mer uttömmande då intervjutekniken förbättrats över tid. Överförbarhet handlar om 

hur resultatet kan överföras på andra grupper eller områden (19). Då denna studie specifik 

gällde äldres upplevelser och erfarenheter av mat på sjukhus är det inte möjligt att 

överföra dessa på andra grupper. Studien kan möjligen ge en inblick hur äldre generellt 

upplever samt vilka erfarenheter de haft av sjukhusmat. 
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6 Slutsats 
Denna studie har i likhet med andra indikerat på att det finns faktorer som samspelar med 

varandra och påverkar äldres upplevelse av maten på sjukhus. Maten spelar en stor roll för 

upplevelsen och beskrevs som dagens höjdpunkt. Intrycket av måltidsplats och interaktion 

mellan människor varierade vilket påverkade upplevelsen där personalen har en central 

roll. Att maten smakar bra var en viktig punkt där framförallt kryddning och tillgång till 

kryddor framkom som tydliga förbättringsområden. FAMM kan med fördel användas för 

att upptäcka det som kan förbättras. Genom att upptäcka problemet med undernäring i tid 

samt ge patienter en bra måltidsupplevelse kan vara kostnadseffektivt samt öka 

välbefinnandes hos de äldre.  
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Informationsbrev 
 

Hej, 

 

Mitt namn är Mathilda von Almassy och jag vill undersöka hur det fungerar med mat och 

måltider när man är inneliggande på sjukhus. Syftet med studien är att utforska erfarenheter 

och upplevelser av mat och måltidssituationen på sjukhus. För att delta i studien behöver du 

vara över 65 år gammal samt legat inne på sjukhus under minst ett dygn eller vid flera 

tillfällen och fått ta del av den mat som serveras.  

Intervjuerna kommer att utföras i Stockholm varpå du behöver bo i närheten. Intervjun 

kommer vidare att ske på en plats som känns trygg för dig, vilket kan vara i hemmet eller på 

någon annan lugn plats. Räkna med att intervjun kommer att ta ca 1 timme. 

All medverkan i studien är frivillig och det är ok att avbryta din medverkan när som helst 

under studiens gång. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysering men 

kommer vid studiens slut att raderas. Alla personuppgifter och insamlade data kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att det i den slutgiltiga uppsatsen inte kommer gå att 

identifiera deltagarna.  

Anledningen till undersökningen beror på att jag skriver min masteruppsats i kostvetenskap 

från Umeå universitet. Skulle du frågor eller funderingar är ni gärna höra av er till mig på: 

Mathilda von Almassy 

mathildavonalmassy@hotmail.com 

0768653514 
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Intervjuguide 
Information  

• Informera om studien och dess syfte. 

• Medverkan är frivillig, okej att avbryta.  

• Informera om att intervjun kommer att spelas in.  

• Förtydliga att det kommer att behandlas konfidentiellt.  

• Ger ut informationsblad.  

• Informera om var och hur de senare kan ta del av studiens resultat.  

 

Inledning 

Det kan vara svårt att under sin sjukhusvistelse reflektera över maten då anledning till varför 

man är där beror på att man är sjuk eller har drabbats av någon annan åkomma. Men du får 

gärna berätta om dina erfarenheter av sjukhusmat och upplevelser av att ligga på sjukhus. 

 

Huvudområden 

Hur upplevde du måltidssituationen?  

Fick du äta på rummet eller i en matsal?  

Var det lugnt eller stökigt?  

Hur fungerade serveringen av maten? Var det speciell 

matpersonal som kom vid måltiderna eller var det den 

ordinarie avdelningspersonalen? 

Hur påverkades måltidssituationen av ditt 

sjukdomstillstånd? 

Vilken inverkande hade andra patienter och besökare på 

måltidssituationen? 

Hur påverkades måltidssituationen av personalen? Hur 

mycket id upplevde du att de hade? Var det någon som 

frågade vad du tyckte om maten eller hur mycket du ville 

ha? 

 

Dina upplevelser och erfarenhet om maten som serverades på sjukhuset. 

Hur smakar maten? 

Vilket typ av mat och dryck blev du erbjuden? Fick du välja vilken maträtt du 

ville ha? Hur gick det till? 

Hur upplevde du matlusten när du var på sjukhuset? Vart det eventuellt något 

som kunde stimulera den? 

Var den mat som skulle var varm det när den serverades? 

Om du skulle bli hungrig mellan målen fanns det tillgång till exempelvis 

mellanmål? Vad kunde du i sådana fall erbjudas? 

Måltidsordning? 

Om du till exempel hade behandling under tiden när något av målen serverades 

fanns det då mat tillgängligt för dig när du kom tillbaka? 

Känner du till näringsdrycker? 

Fick du själv eller någon du såg näringsdrycker under din vistelse? 

 

Har du fått någon information om maten och näringens betydelse vid åldrande och sjukdom? 

Om ja: Vilken information har du fått? 

Om nej: Tror du att sådan information är viktig och skulle du velat fått den?

Följdfrågor/Bra att tänka 
på: 
Hur upplevde du det? 
Hur kändes det? 
Hur menar du? 
Kan du ge ett exempel? 
Hur kände du då? 
Kan du förklara? 
Kan du berätta mer? 
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Finns det något som du skulle vilja förändra med vad och hur mat serveras på sjukhuset? 

 

Bakgrundsfakta (om det ej kommit fram under intervjuns gång) 

• Ålder 

• Familjestatus (bor själv eller tillsammans med någon) 

• Utbildning 

• När, vart och varför låg hen inne på sjukhus. 

• Hur lång tid spenderades på sjukhuset 

 

Sammanfattning  

• Fråga om deltagaren vill lägga till något mer utöver det vi pratat om.  

• Fråga om OK att vi återkommer vi telefon om det i uppkommit frågor/funderingar kring 

intervjun i efterhand.  

• Välkomna att höra av sig till oss om de vill ångra sin medverkan eller annat som rör deras 

insats. 
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Kategorier och subkategorier 

 

Kategori Behov av 

vårdens 

resurser 

Erfarenheten 

av att äta 

mat på 

sjukhus 

Möjligheten att 

kunna påverka 

sin måltid på 

sjukhus 

Erfarenheten av 

måltidsupplevelsen 

Tillgången på 

information 

om kost och 

hälsa 

 

Subkategorier Att bli inlagd 

på sjukhus 

 

Behov av 

behandling 

 

Erfarenhet av 

sjukhusmiljön 

 

 

Smaken på 

maten 

 

Temperaturen 

på maten 

 

Upplevelsen 

av maten 

 

Upplevelsen 

av 

variationen 

av måltiderna 

 

Erfarenheter 

av 

näringsdryck 

Möjligheter att 

få bestämma 

själv 

 

En i mängden 

 

Tillgången till 

mat mellan 

måltider 

 

Valmöjligheterna 

och utbudet av 

mat och dryck 

 

Hur val av mat 

gick till 

 

Bemötandet hos 

personalen 

 

Valet av 

måltidsplats och 

dess påverkan 

 

Servering och 

hantering av 

måltiderna 

 

Helhetsintrycket av 

det som serverades 

 

Betydelsen av 

måltiden 

Känslan av matlust 

och hur den kan 

påverkas 

 

Frågor kring 

ätproblematik 

 

Behovet av 

information 

 

Upplevd egen 

kunskap 
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Exempel på meningsbärande enhet, kondensering och kodning 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Koder 

 

Mycket potatismos – lätt att 

ätit. Så det var mycket 

potatismos som serverade. 

Saft och kaffe var det som 

man fick dricka. Kom in 

med en lista så fick man 

kryssa i för vad man ville ha 

och kunde välja olika 

maträtter för olika dagar. 

Fick mellanmål och jag ville 

och då var det smörgåsar. 

Jag kan inte säga att jag 

kommer ihåg direkta 

måltider men vet att jag var 

rätt nöjd i alla fall. 

 

Mycket potatismos, lätt att 

äta. Mycket potatismos 

serverades. Saft och kaffe 

var det man fick dricka. 

Lista där man fick kryssa i 

var man ville ha för maträtt. 

Fick mellanmål och då var 

det smörgåsar. Kommer inte 

ihåg direkta måltider men 

var rätt nöjd. 

Potatismos, lätt att äta 

Mycket potatismos 

serverades Saft eller kaffe 

som dryck 

Kryssade i lista för att välja 

maträtter 

Mellanmål var smörgåsar 

Lämnade inget avtryck 

Rätt nöjd med mat 

Nej ingen information om 

betydelsen, tror inte att det 

hade varit nödvändig. Eller 

det hade inte varit av någon 

större betydelse för mig. Jag 

är gammal bonde och har 

jobbat i en köttaffär så jag har 

rätt bra koll på mat och jag 

äter rätt bra också. Men det 

kanske kan vara viktigt för 

dom som inte äter så bra eller 

som inte har så mycket 

kunskap 

 

Nej fick ingen information 

om betydelsen, hade inte 

varit nödvändigt. Ingen 

större betydelse för mig. Jag 

är gammal bonde och har 

jobbat i köttaffär så har bra 

koll på mat. Kanske viktigt 

för de som inte äter bra eller 

har så mycket kunskap. 

Ingen näringsinformation 

Inte nödvändigt 

Gammal bonde 

Bra koll på mat 

Kanske viktigt för de som ej 

har kunskap. 

Sedan dess har jag legat inne 

på sjukhus några gånger. För 

7 år sen bröt jag lårbenet och 

fick åka in. Då var det 

nattpersonalen som kom in 

klockan 5 men kaffe o 

smörgås varje morgon, 

fastnade i tänderna men 

skitgott. Jag minns inte så 

mycket av maten den gången 

men jag vet i alla fall att jag 

inte tackade nej.  

 

Varit inlagd några gånger. 

För sju år sedan bröt jag 

lårbenet. Nattpersonalen 

kom in med kaffe och 

smörgås klockan 5 varje 

morgon. Det var skitgott 

men det fastnade i tänderna. 

Minns inte så mycket av 

maten den gången men jag 

vet att jag inte tackade nej. 

Inlagd flera gånger 

Brutet ben 

Kaffe och smörgås 

serverades av nattpersonalen 

kl. 5.  

Gott men fastnade i tänderna 

Sjukhusmaten lämnade inget 

avtryck. 

Tackade inte nej 

 


