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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka hur äldre personer och personal på ett vårdboende som lagar maten på 

plats uppfattar kvaliteten på den mat som serveras samt huruvida det förekommer några 

skillnader i deras åsikter. 

 

Metod: Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. 

Fyra äldre och fem personal, samtliga kvinnor, intervjuades på ett vårdboende i Uppsala. 

Dessa valdes ut med hjälp av kostombudet på vårdboendet, s.k. strategiskt urval.  

 

Resultat: Äldre och personal uppfattade maten som god, varierad och ofta förekommande. 

Valfrihet, hemlagad, traditionell mat och mat som varken är för stark eller salt är uppskattat 

av de äldre enligt både personal och de äldre. Det som åtskiljde grupperna var att de äldre lade 

större vikt vid att kunna välja själv; bl.a. dryck, matplats, kryddning och portionsstorlek. 

Personalen betonade i större utsträckning vikten av smaknedsättning, dofter och festligare 

måltider.  

 

Slutsats: Det finns variationer i uppfattningar angående mat och måltider både inom och 

mellan de två intervjugrupperna. Studien belyser att äldre individer på ett vårdboende har 

olika uppfattningar om mat och måltider, samt att personalen bör eftersträva att ta reda på vad 

de äldre värdesätter och inte arbeta utifrån vad de antar att de äldre värdesätter.  

 

Nyckelord: Mat, äldre, vårdpersonal, uppfattningar, vårdboende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

Aim: To investigate how elderly people and nursing staff at a nursing home, which serves 

food cooked at the nursing home, perceive the quality of the food that is served. Additionally, 

to examine whether there are any differences between the perceptions of the two groups.  

 

Method: Qualitative design with semi-structured interviews and qualitative content analysis. 

Four elderly and five nursing staff, all female, were interviewed at a nursing home in Uppsala, 

Sweden. The persons interviewed were selected with the help of one of the staff, known as 

purposive sampling.   

 

Results: Elderly and nursing staff generally perceived the food as appetizing, varied and 

frequently served. Freedom of choice, home-cooked food and food which is neither too spicy 

nor too salt is appreciated by the elderly, according to both nursing staff and the elderly. That 

which separated the groups were that the elderly to a larger extent emphasized the importance 

of freedom of choice. That included the opportunity to choose beverages, a place to eat, 

seasoning and portion-size. The nursing staff stressed the importance of aroma, festive meals 

and mentioned that the elderly had an impaired sense of taste. 

 

Conclusion: There are variations in the perceptions regarding food and mealtimes both within 

and between the groups interviewed. The study illustrates that elderly persons at a nursing 

home have dissimilar opinions concerning food and mealtimes, and that nursing staff should 

strive to learn what the elderly persons value instead of performing their job according to 

what they assume the elderly value.  

 

Keywords: Food, elderly, nursing staff, perceptions, nursing home 
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1. INLEDNING 

1.1. Den åldrande befolkningen 

Sveriges äldre befolkning är en ökande grupp (Statistiska centralbyrån [SCB], 2009). 

Medellivslängden i Sverige är 83,2 år för kvinnor och 79,1 år för män. De senaste 100 åren 

har medellivslängden ökat med 30 år (SCB, 2011). 2008 var 17,8 %, drygt 1,6 miljoner, av 

befolkningen äldre än 65 år (SCB, 2008) och 2010 bodde drygt 94 000 äldre i särskilda 

boendeformer på permanent basis, varav 2767 i Uppsala län (Socialstyrelsen, 2011). I vård 

och omsorg av äldre på särskilt boende ingår mat och måltider som en central del av det 

dagliga livet. 

 

1.2. Fysiologiskt åldrande 

För att förstå den äldre människans upplevelse av mat och måltider måste man förstå den 

åldrande människans fysiologi och vad åldrandet har för betydelse för intaget av mat. Att 

fysiologiska förändringar negativt påverkar matintaget har belysts i en översiktartikel 

(Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby & Hetherington 2010) och visas i en studie (Crogan & 

Evans, 2006). Kroppssammansättningen förändras, andelen vatten och muskler minskar och 

den procentuella fettmängden ökar. Normalviktiga äldre bör ha ett Body Mass Index, BMI, 

mellan 24-27 kg/m
2
 (Brodtkorb, 2010). Detta skiljer sig från vuxna människor under 65 år, 

vars referensvärde på BMI är 18,5-25 kg/m
2
 (World Health Organization [WHO], 2006). 

Nedsatt smaksinne och luktsinne är faktorer som kan leda till sämre näringsintag. Även 

dysfagi, sväljsvårigheter, är ett problem som kan leda till försämrat näringsintag 

(Abrahamsson & Ekblad, 2008). Aptiten kan med åldern reduceras, till följd av en minskning 

av ventrikelns storlek (Brodtkorb, 2010).   

 

Huden hos äldre har en reducerad kapacitet att binda vatten vilket ökar risken för dehydrering. 

Dessutom minskar törstkänslan och njurarnas förmåga att koncentrera urin. Minskat intag av 

fibrer och inaktivitet kan leda till förstoppning. Vidare försämras finmotoriken vilket kan göra 

det svårare för den äldre människan att hantera bestick (Mensen, 2010). Svårigheter att äta 

och tillgodose sig maten kan leda till bristfälligt matintag. Äldre är en av samhällsgrupperna 
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som riskerar undernäring (Almås & Kondrup, 2002). Detta innebär att vårdpersonal som 

arbetar med äldre har ett ansvar att förhindra undernäring.  

 

1.3. Vårdpersonalens ansvar i samband med måltid på vårdboende 

Det är viktigt att som vårdpersonal kunna bedöma och utvärdera äldres näringsbehov och 

näringsstatus (Brodtkorb, 2010). För att bedöma näringsstatus kan sjuksköterskan utföra Mini 

Nutritional Assessment (MNA). Sjuksköterskan bör i samråd med övrig vårdpersonal även 

observera den äldres BMI, vikt och eventuella viktförändringar. Kostregistrering kan även 

behöva utföras för att säkerställa korrekt bedömning av näringstillstånd (Brodtkorb, 2010). En 

studie fann att sjuksköterskor behövde ökad kunskap om att screena för och förebygga 

malnutrition (Endevelt, Werner, Goldman & Karpatis, 2009). Det är viktigt att som 

vårdpersonal vara medveten om att både äldres fysiologiska nedsättningar och uppfattningar 

om mat påverkar deras matintag (Crogan & Evans, 2006). Det är därför viktigt att som 

vårdpersonal reflektera över sitt ansvar i förhållande till sitt agerande. 

 

1.4. Vårdpersonalens agerande vid måltider på vårdboenden 

Ett fåtal studier som belyser vårdpersonalen agerande under måltiden finns. I en av dessa 

framkom att vårdpersonalen på ett vårdboende under måltiden strävade efter att bibehålla den 

äldres identitet. I deras agerande inkluderades även att assistera de boende vid måltiden samt 

uppmuntra till interaktion. Studien fann att personalen ämnade bevara den äldres identitet 

genom att tillgodose de boendes önskningar om mat samt att uppmuntra de äldre till att äta 

själva. Studien fann att samtal och interaktion mellan boende var ovanligt men kunde 

uppkomma med personalens uppmuntran (Pearson, FitzGerald & Nay, 2003).  

 

Vid assistans med matning gick vårdpersonalens åsikter isär, vissa ansåg att de kunde mata 

flera och kunde stå upp under tiden de matade, andra såg detta som negativt för den äldre. 

Samma studie fann att sjuksköterskor som hjälper äldre att äta ger de äldre mat på ett sätt som 

de själva föredrar, d.v.s. den mat sjuksköterskan tycker ser godast ut och själv gillar, ges först 

till den äldre (Pearson et al., 2003). 
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De boende uttryckte inte självmant önskningar om mer mat eller annat då de inte ville ses som 

besvärliga, det är därför viktigt att personalen proaktivt frågar den äldre om maten (Pearson et 

al., 2003; Sidenvall, 2004). Äldres ovilja att ses som besvärlig kan leda till att vårdpersonal 

felaktigt tolkar de äldres tystnad som tillfredsställelse med maten (Sidenvall, 2004). 

 

Äldre värdesätter personal som är lyhörd för deras önskemål och klagomål. Erfarna kockar 

och artig personal uttrycktes av äldre vara positiva inslag i samband med måltid (Crogan, 

Evans, Severtsen & Shultz, 2004). Även god service anses betydelsefullt av äldre enligt 

Evans, Crogan och Shultz (2003). I en studie ansåg de äldre att information om hur de kunde 

påverka sin matsituation var betydelsefullt (Crogan et al., 2004). 

 

1.5. Faktorer äldre uppfattar som positiva i samband med måltid  

Äldres uppfattning om måltiden påverkar deras matintag. Dock kan man inte se äldre som en 

grupp med en homogen uppfattning om mat (Abrahamsson & Ekblad, 2008). Crogan och 

Evans (2006) fann att äldre hade ett bättre näringsintag om de njöt av maten. Att själv kunna 

välja mat beskrivs av äldre som positivt (Evans et al., 2003), samt leder till ett bättre 

näringsintag (Crogan & Evans, 2006). Att få välja omgivning vid måltiden samt att få 

tillräckligt med mat uppskattas av äldre (Evan et al., 2003). Valmöjligheter uttrycks av de 

äldre som väsentligt i en litteraturöversikt (Saletti & Törmä, 2010). 

 

Viktigt för äldre är att maten de serveras smakar som den gjorde i deras barndom och att de 

genom detta kan minnas sitt ursprung (Evans, Crogan & Shulz, 2005; Crogan et al., 2004). 

Det beskrivs som betydelsefullt av äldre att maten är omsorgsfullt tillagad, håller rätt 

temperatur och är välsmakande. Att själv få välja, samt att kunna välja bort mat som ogillas, 

framkom i studien som angeläget. Även att det fanns tillräckligt med mat samt erbjöds färsk 

frukt och grönsaker värdesattes av de äldre (Crogan et al., 2004). Enligt Carrier, West och 

Oellet (2009) rankar de äldre som positivt variation av mat och val av sällskap. Även 

aptitretande mat och respekt för individens preferenser avseende mat ansågs viktigt av de 

äldre. 
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Möjlighet till lugn och ro är en central del av matmiljön (Abrahamsson & Ekblad, 2008).  

Enligt en översiktsartikel var främjande miljöfaktor distraktion av exempelvis tv, 

lättillgänglig mat samt uppmuntran att äta av vårdpersonal. Även att få sällskap under 

måltiden och att äta enligt rutin på samma tider ökade matintaget (Nieuwenhuizen et al., 

2010). 

 

Faktorer som kan leda till ökat matintag är när maten innehåller mycket fett, att den passar 

individernas smakpreferenser och att den ser aptitretande ut. Även att maten är energität, 

serveras i små portioner samt är varierad betonades. Angeläget var även att dryck erbjöds 

mellan måltiderna och inte enbart fokuserat till under måltiden enligt en översiktsartikel 

(Nieuwenhuizen et al., 2010).  

 

Kvaliteten på maten är den främsta faktorn för hur nöjda äldre blir med sin måltid. Förekomst 

av maträtters specifika smak samt mat som bedöms som välsmakande anses viktigt (Wright, 

Connelly & Capra, 2009). Kvaliteten på maten innefattar smak, variation, doft samt tillagning 

enligt ett översiktsunderlag (Saletti & Törmä, 2010). Äldre beskrev också att bra mat smakar 

bra, samt ska vara tillagad med omtanke från grunden (Shultz, Crogan & Evans, 2006).  

 

1.6. Faktorer som påverkar äldre negativt i samband med måltid 

Att känna sig maktlös att kunna påverka maten och att uppleva att maten ofta var tillagad på 

samma sätt minskar näringsintaget och ökar risken för depression hos äldre. Även att behöva 

äta mat som ogillas påverkar näringsintaget negativ och ökar risken för depression. Att de 

äldre hade mat framför sig som de inte kunde nå påverkade deras BMI negativt (Crogan & 

Evans, 2006). Enligt Carrier et al. (2009) menar West i en tidigare artikel att många äldre 

vårdtagare känner sig maktlösa, speciellt då de inte har friheten att bestämma över sin mat 

eller sällskap vid måltid. Att få färdiglagade produkter uppskattades heller inte av äldre då de 

ansåg både tillagning och utseende vara otillfredsställande (Shultz, Crogan & Evans, 2006). 

 

Enligt en översiktsstudie av Nieuwenhuizen et al. (2010) var miljöfaktorer som verkar 

hämmande på äldres matintag att leva ensamstående, social isolation samt för lite hjälp i 
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samband med måltiden. Även olämpliga mattider och avbrott i måltiden kan ha en hämmande 

effekt på äldres matintag enligt samma studie. 

 

1.7. Äldre och vårdpersonalens olika uppfattningar om måltiden 

En kanadensisk studie har undersökt vad äldre uppfattade som viktigt i samband med måltid 

och vad vårdpersonal trodde att de äldre uppfattade som viktigt. Det som äldre värderade 

högst i samband med måltid var att känna att personalen hade respekt för dem. Personalen 

förmodade att äldre tyckte att festliga måltider vid speciella tillfällen var viktigast. De äldre 

värderade högt att kunna äta själv och känna sig hemmastadd, varierad meny och att sitta bra 

vid måltiden. Personalen förmodade att de äldre mest uppskattade bra matkonsistens, att 

personalen respekterade dem, att maten var aptitretande och att bli erbjuden mellanmål (West, 

Ouellet & Ouellette, 2003). 

 

1.8. FAMM- the five aspect meal model 

FAMM är en modell framtagen för att på ett strukturerat vis kunna undersöka en 

måltidssituation. Enligt denna modell består måltiden av fem aspekter; mötet, rummet, 

produkten/maten, atmosfären och ledningens kontrollsystem (Gustafsson, 2004). Denna 

studie ämnar främst fokusera på en av dessa aspekter, nämligen maten. Maten inkluderar bl.a. 

lukt, smak, konsistens och presentation (Gustafsson, 2004).  

 

1.9. Problemformulering 

Det finns ett flertal studier som undersökt äldres uppfattningar avseende måltidssituationen på 

vårdboenden. Det finns dock få tidigare studier om skillnader och likheter mellan 

vårdpersonal och äldres uppfattningar om maten på vårdboenden. Endast en studie som 

behandlar detta ämne har påträffats i efterforskningen till denna uppsats (West et al., 2003). 

Att kartlägga vårdpersonalens uppfattningar och ställa dessa i relation till vad äldre har för 

uppfattningar om maten är därför en forskningsaspekt som behöver uppmärksammas. Att 

kunna tillföra kunskap inom området mat och vissa aspekter av måltiden som angår en stor 

befolkningsgrupp samt en stor yrkesprofession är därför högst relevant.  
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1.10. Syfte  

Syftet är att undersöka hur äldre personer och personal på ett vårdboende som lagar maten på 

plats uppfattar maten som serveras samt huruvida det förekommer några skillnader i deras 

åsikter. 

 

1.11. Frågeställningar 

1. Hur uppfattar äldre maten de får serverad på sitt vårdboende? 

2. Hur uppfattar personalen maten de serverar på vårdboendet där de arbetar? 

3. Finns skillnader i de äldres och personalens uppfattningar runt maten som serveras? 

 

2. METOD 

2.1. Design 

Kvalitativ design. 

 

2.2. Urval 

Två vårdboenden i Uppsala som tillagade maten på plats var tillgängliga att delta i studien, 

varav det ena vårdboendet för pilotintervjuer. Inklusionskriterier för vårdboenden var att de 

tillagade maten på plats, var intresserade av att ingå i studien och hade möjlighet att bistå 

studien med tillräckligt många äldre med tillfredsställande kognitiv förmåga att genomföra en 

intervju. Vårdboendena valdes även ut baserat på att de inte deltog i redan pågående studier 

angående mat. 

 

Lämplig personal och äldre tillfrågades om deltagande i studien av kostombudet på 

vårdboendet, urvalet var därmed strategiskt, purposive sampling (Polit & Beck, 2006). 

Inklusionskriterier för personal som önskade delta i studien var att de hade erfarenhet av att 

medverka i måltidssituationen på boendet. De äldre valdes ut baserat på kognitiv förmåga, en 

önskan att delta och hälsotillstånd.  
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På vårdboendet tillfrågades fem ur personalen om att delta i studien, samtliga ställde upp och 

genomförde intervjun. Sju äldre tillfrågades om att delta i studien, två av dessa var inte 

tillgängliga för att genomföra en intervju vid något av intervjutillfällena. En äldre informant 

valde att avbryta, varpå denna intervju exkluderades. Detta resulterade i fyra intervjuer av 

äldre. Samtliga deltagare var kvinnor. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes under två dagar. Intervjuerna baserades på en 

frågeguide. Denna inkluderade stödfrågor som användes för att uppmuntra de intervjuade att 

utveckla sina svar. Intervjufrågorna till de äldre är utarbetade av Garberg och Hedén (2010). 

Frågorna ämnade undersöka de äldres uppfattningar om måltidssituationen utifrån FAMMs 

aspekter rummet, mötet och maten/produkten. Garberg och Hedéns (2010) frågor om maten 

har därför bearbetats av författarna till denna uppsats för att adapteras till studiens syfte om att 

undersöka matupplevelsen. Frågorna från samma mall har även omformulerats för att 

anpassas till personalens uppfattningar. Frågorna omarbetades ytterligare efter genomförandet 

av pilotintervjuerna.  

 

Frågorna var öppna och behandlade maten inklusive smak, tillagning och servering, men även 

dryck, variation, fördelning av måltider över dygnet och möjlighet att kunna påverka maten. 

Fyra frågor behandlade den intervjuades övergripande positiva och negativa åsikter avseende 

maten och måltiderna, två av dessa frågor inledde intervjun och de två resterande avslutade 

intervjun. 

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Samtliga verksamhetschefer för de fyra vårdboenden i Uppsala kommun som tillagar maten 

på plats tillfrågades via e-post om intresse av att delta i studien av Anja Saletti, handledaren 

för denna studie. Samtliga verksamhetschefer kontaktades sedan via telefon av 

uppsatsförfattarna med förfrågan om att delta i studien, varav ett vårdboende kunde ställa upp 

vid utförandet av pilotintervjuer och ett annat hade möjlighet att ställa upp som studieenhet 

för undersökningen.  
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Tre stycken pilotintervjuer genomfördes, varav två äldre och en personal. Pilotintervjuerna 

ledde till modifieringar av båda frågeformulären. Verksamhetschefen på vårdboendet för 

huvudstudien lämnade över kontakten mellan boendet och uppsatsförfattarna till vårdboendets 

kostombud. Denna valde ut sju äldre och fem personal som kunde inkluderas i studien, 

baserat på de inklusionskriterier som etablerats.  

 

Intervjuerna utfördes under två dagar, personalen intervjuades i ett mötesrum med möjlighet 

till avskildhet. De äldre intervjuades på sina respektive rum. Intervjuerna genomfördes med 

en intervjuare och en informant. Informanterna delades slumpmässigt upp mellan de två 

intervjuarna med hänsyn till att båda skulle intervjua minst två representanter från de två 

intervjugrupperna. Alla intervjuer spelades in med en bandspelare.  

 

2.5. Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Materialet analyserades utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Transkriberingen delades in i 

meningsbärande enheter, dessa kondenserades för att sedan kodas. Tidsutfyllnadsuttryck och 

delar av intervjuerna som var helt irrelevanta för studien, exempelvis ”oj, det snöar”, uteslöts 

innan kodning. Kodning, från meningsbärande enheter till koder, skedde tre gånger innan den 

slutgiltiga kodningen formulerades. Då alla koder var färdigformulerade bildades kategorier, 

vissa av dessa övergick senare till att vara subkategorier. Istället för teman formulerades s.k. 

övergripande kategorier, då tillfredsställande teman inte gick att formulera. 

 

Ursprungligen skedde all analys av intervjuerna av samma person som genomfört intervjun. 

Inför den tredje kodningen byttes texterna i ett försök att undvika onyanserat tänkande och 

öka objektiviteten för materialet. En textnära, manifest, tolkning utfördes (Polit & Beck, 

2006), då det ansågs passa materialet bäst. Sex övergripande kategorier identifierades utifrån 

textanalysen. Exempel på bearbetning återfinns i tabell 1.  
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2.6. Etiska överväganden 

Studien inkluderade endast frivilliga informanter, vilka inte uppmuntrats med löften om mutor 

eller hot om repressalier (Codex, 2011a). Studien skedde med informerat samtycke, 

deltagarna informerades muntligen och skriftligen om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan att uppge en anledning (Codex, 2011b). Alla deltagare hade även tillräcklig 

kognitiv förmåga att genomföra en intervju och förstå att de kunde avbryta intervjun om de så 

önskade (Codex, 2011a). Studien ingår i Mat under Måltidsprojektet (MuMs), som 

granskades och godkändes av Etiska kommittén i Uppsala 2009-03-11, diarienummer 

2009/053.  MuMs-projektet ämnar utveckla en modell för införandet av riktlinjer inom mat 

för Uppsala kommun. 

 

Tabell 1 Exempel på analysering av text; meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet 

och kod. 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Jo, och vill jag ha söt dricka eller 

ja öl eller ett glas vin så får jag 

det också 

Vill jag ha en viss sorts 

dricka får jag det. 

Den dryck som önskas 

fås 

Och sen det här med känsel och 

lukt och smak det förändras ju 

med åren. Och det märker man ju 

att det är väldigt olika. 

Smak, lukt och känsel 

förändras, men väldigt 

individuellt. 

Fysiologiska 

förändringar är 

individuella 

Det är ju också viktigt, att det 

finns en variation 

Variation är viktigt Viktigt 

med variation 

 

3. RESULTAT 

Fem övergripande kategorier identifierades; smakförnimmelse, personal, tillgodose individen, 

bespisning och meny. Samtliga övergripande kategorier, kategorier och subkategorier 

återfinns i bilaga 6.7. 
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3.1. Äldres uppfattningar om maten 

3.1.1. Smakförnimmelse 

Äldre uttryckte att det var viktigt att maten inte var för stark eller för salt och att maten bör 

smaka som förväntat. Det framkom att maten kunde anses vara alltför salt. De äldre uttryckte 

sig i positiva ordalag om att ha tillgång till kryddor. 

”Om du vill ha salt eller socker eller vad som helst, vi kan krydda själv som vi 

vill ha det och det tycker jag är underbart.” 

 

De äldre ansåg att det var viktigt att få mat de var välbekanta med, men det framkom att det 

enligt de äldre kan vara svårt att variera traditionell kost. Det framkom även att äldre gärna 

skulle pröva nya smaker. Vidare uttrycktes att det inte fanns ett behov av ny mat då de äldre 

inte visste vad de gick miste om.  

”Det finns ju så mycket nya grejer nu, både vad gäller grönsaker och frukter 

och sådär, det finns ju så mycket. Som en annan aldrig har hört talas om ens så 

att… man har ju inte det behovet heller när man inte vetat om det.” 

 

De äldre uttryckte en uppskattning för nyttig mat som de även ansåg god, och ansåg att maten 

de erbjöds var både god och nyttig. De äldre uttryckte att midjemåttet inte styrde matintaget,  

men även att de äldre kunde uppleva ovälkommen viktuppgång på vårdboendet. Grönsaker 

ansågs av de äldre vara nyttigt.  

”[…] jag tycker maten här är nyttig för den innehåller grönsaker ofta […]” 

 

3.1.2. Personal 

De äldre betonade vikten av att personalen fanns till hands under måltiden, och uttryckte att 

detta var en trygghet. Det framkom även att de äldre fick klara sig själv under måltiden. De 

äldre uttryckte inte en önskan om att personalen skulle samtala mer med dem under måltiden. 

Anledningarna till detta var bl.a. att det skulle bli för stressigt för personalen eller att de äldre 

ansåg att maten skulle tysta mun. 

”Nej, det tycker jag inte, för jag vet ju att dom har så pass mycket att göra att 

det skulle bli stressigt, och det tycker jag inte!” 
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3.1.3. Tillgodose individen 

Något som de äldre lade stor vikt vid var valfriheten, de uppskattade möjligheten att få den 

mat och dryck de önskade, samt att kunna välja bort mat de inte önskade. Även möjligheten 

att få mat på rummet omnämndes av de äldre. De äldre menade på att det ofta inte gick att 

tillgodose allas behov med den maträtt som stod på menyn, eftersom de har olika preferenser 

gällande mat och smak. Det framkom att vissa äldre ansåg att det var för få som klagade, men 

de äldre framhöll att de trots olika matpreferenser blev tillgodosedda, då de erbjöds alternativ 

vid missnöje.  

”Men jag tycker att hur kritisk man än är blir man alltid tillgodosedd.” 

 

3.1.4. Bespisning 

3.1.4.1. Tillagning 

De äldre uppskattade kökets närhet och att maten var hemlagad. De uttryckte att maten var 

överlag bra och höll god kvalitet. Det framkom att de äldre påpekade att det var viktigt att 

tillagningen var hygienisk. 

 ”Och att de ska vara rena och att de ska ha rena kärl och inte använda samma 

slevar i alla grytorna men dom är noga med det.” 

   

3.1.4.2. Servering 

De äldre sade uttryckligen att det var positivt att bli serverad. Positivt var att bli tillfrågad om 

portionsstorlek, att maten serverades med känsla samt artighet vid servering. Negativt var att 

portionerna var för stora. Vid uppläggning ansåg de äldre att det var viktigt att maten var 

upplagd var för sig. De äldre uttryckte delade meningar om uppläggningen; de ansåg både att 

maten var ”uppslevad”, och att maten var väl upplagd. 

 ”Det är bara uppslevat, det kunde kanske läggas lite med sked.”   

 

3.1.5. Meny 

De äldre ansåg att systemet med att ha en meny utanför matsalen fungerade bra. Åsikterna om 

huruvida det var viktigt att få information om menyn i förväg skilde sig åt, då vissa 

uppskattade det och andra ansåg att vetskap om maten var irrelevant. Angående variationen 

på maten framkom både missnöje och tillfredsställelse. Det framkom även att de äldre ansåg 

att måltiderna var tätt fördelade under dagen.  
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”Och sen, tyvärr tycker jag nog att då kommer lunchen lite väl snart…” 

 

3.2. Personalens uppfattningar om maten  

3.2.1. Smakförnimmelse 

Personalen uttalade sig om att maten på boendet var välbekant och traditionell. Personalen 

hade uppfattningen att de äldre värdesätter att maten är sådan. Vidare uttryckte personalen att 

det var viktigt att göra skillnad på vardag och fest, att erbjuda mat och dryck som vanligen 

förekommer kring högtider. 

”På söndagar så är det verkligen mera fest, varje söndag, det dukas alltid med 

fint porslin, det är alltid en finare servett, det är alltid vin på söndagsmiddag 

och det är typ stek.” 

 

Att maten ska vara väl kryddad och smaka bra, men inte vara för stark betonades av 

personalen. Utifrån deras erfarenhet var kryddig mat impopulär hos de äldre. Personalen 

nämnde att många äldre har smaknedsättningar, vilket kan påverka de äldres intag av mat och 

leda till viktnedgång.  

 ”Så kan de ju tala om just det. Att det tycker de att de kan kännas lite jobbigt 

   ibland att det inte smakar nånting. Och vi ser ju de på vissa att de går ner i 

   vikt.” 

 

Personalen uttryckte att de förmodade att äldre inte bekymrade sig om huruvida maten var 

nyttig eller inte. Det var flera av personalen som framhöll att matens nyttighet var sekundärt 

till smaken för de äldre.  

 

3.2.2. Personal 

Informanterna framhöll vikten av att assistera den äldre utifrån dennes individuella behov, att 

uppmuntra och stödja den äldre betonades. Vikten av att fullfölja matning av en boende innan 

personalen utförde en annan arbetsuppgift underströks. Att personalen lärde sig mer om den 

boende vid matning var en viktig aspekt, då de snabbare kunde upptäcka avvikelser i den 

äldres matmönster. 
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”Det kan bli så att man får gå ifrån men vi är ganska stränga på att matar man 

så sitter man där tills dom har ätit färdigt.” 

 

3.2.3. Tillgodose individen 

Personalen ansåg att de äldre hade möjlighet att påverka matsedeln, samt att de äldre i stor 

utsträckning själv kunde välja sin mat och dryck. Personalen uttryckte att hänsyn tas till de 

äldres önskemål om matplats. Personalen påpekade även att det var möjligt att bli serverad 

medhavd dryck utifrån de äldres önskemål. 

”Det är just det att man måste kunna anpassa lite efter person, [...] så jag 

tycker att det är viktigt att man kan anpassa till personens preferenser. 

 

Att kunna erbjuda en alternativ maträtt vid missnöje framhölls. Personalen betonade vikten av 

att respektera de äldres beslut angående maten och erbjuda anpassade alternativ till äldre som 

är tillfälligt sjuka eller har fysiska svårigheter. Personalen uttryckte även att de uppfattar de 

äldre som generellt nöjda, men att de upplevt viss kritik. Personalen uttryckte även att det var 

den äldres personlighet som ledde till att den klagade, inte det faktum att den egentligen hade 

något att klaga på. 

 ”sen finns det ju alltid personer som tycker att nej det var inget gott nej det var 

 förfärligt. Och det kan vi inte göra något åt, för det är den personens 

 personlighet tror jag.” 

 

3.2.4. Bespisning 

Att tillagningen sker på plats på vårdboendet var något personalen såg som positivt då de 

uttryckte att de äldre kan känna matdofter under tiden för tillagning, samt att de enkelt kunde 

förmedla ändringar direkt till köket med kort varsel. Att kokerskan känner de äldre och att 

maten var hemlagad betonades. Hemlagad mat sågs som bättre än inköpt mat, personalen 

ansåg att den smakade bättre. Personalen uttryckte även en tro att de äldre saknade åsikter 

beträffande tillagningen, med undantag av de äldre som tidigare varit hemmafruar. 

 

Angående serveringen förtydligade personalen att det är speciell personal som serverar. 

Personalen ansåg det vara positivt att den äldre själv fick bestämma om matmängd och att 

maten serveras nära inpå tillagning. Personalen ansåg att maten var av god kvalitet. 
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Personalen uttryckte uppfattningar om att de äldre var nöjda med serveringen. Personalen 

uttryckte att det var viktigt att maten ser aptitlig ut, de uttryckte att det var viktigt för de äldre 

att maten ligger för sig på tallriken och ansåg att om dekorerad mat gjorde den mer aptitlig. 

 ”det är ju mera aptit om man lägger upp fint på faten.” 

 

3.2.5. Meny 

Personalen betonade den synliga placeringen av matsedeln, enligt dem önskade många av de 

äldre veta matsedeln i förväg. Personalen uppgav att de blev tillfrågade om menyn dagligen. 

Personalen menade att detta berodde på att äldre ogillar att bli överraskade, eller att då de 

äldre vet i förväg att det serveras mat de gillar så ökar deras aptit. Personalen ansåg att det var 

tätt mellan måltiderna. Personalen uttryckte en uppfattning att även de äldre ansåg att maten 

serverades för tätt. Personalen beskrev detta fenomen som ett resultat av ekonomiska 

begränsningar. 

”För om man har ätit lunch nångång vid tolvdraget så är det ju ganska rimligt 

att äta sen vid sex-sju på kvällen, det är ju… men det har ju med arbetstid att 

göra. Så där har du ju en begränsning, ekonomiskt.” 

 

Att fastevilan kan bli lång uttrycktes av personalen, dock menade informanterna att de var 

flexibla vad gällde mattiderna och anpassade sig efter de äldres behov. Angående variation på 

maten gick åsikterna isär, men var enligt personalen tillfredsställande. De uttryckte att maten 

är varierad och utformad efter de äldres tycke. 

”min personliga smak är ju lite annorlunda, men vi är ju här för de gamla. För 

de boendes skull. Så när jag går hem så lagar jag ju lite annorlunda. Men 

maten är jättebra. Tycker jag.” 

 

3.3. Skillnader och likheter i de äldres och personalens uppfattningar  

3.3.1. Smakförnimmelse 

Personal och äldre var överens om att maten inte borde vara för salt eller för stark. Att vilja 

prova nya smaker uttrycktes av äldre och personal, dock betonade personalen vikten av att 

maten skulle vara traditionell för att bli omtyckt. De äldre uttalade sig liknande, men inte i 

lika stor utsträckning. De äldre uttryckte i större grad än personalen uppskattning över att 
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själv kunna krydda maten. Personalen uttalade sig i större utsträckning om festligare tillfällen 

och dess positiva inverkan, de äldre talade sällan om festligare inslag. Smaknedsättningar 

och/eller smakförändringar berördes uteslutande av personal. 

 

3.3.2. Personal 

Äldre och personal ansåg i liknande utsträckning att personalens uppgift under måltiden är att 

finnas till hands under måltiden och stödja de som har behov av assistans. Personalen 

uttryckte åsikter med fokus på möjligheter till specifika förbättringar och strävan efter 

lyhördhet vid måltiden. Personalen konstaterade även att stress och personalbrist vid 

måltiden, specifikt vid matning, kunde förekomma. De äldres svar fokuserade på personalens 

generella insats i positiva ordalag.  

 

3.3.3. Tillgodose individen 

Att kunna välja själv lade äldre större betydelse vid än personalen. Personalen uttryckte att de 

ansåg att de äldre kunde påverka matsedeln, en uppfattning som inte delades av de äldre. 

Angående mat vid sjukdom var äldre och personal överens om att kosten behöver vara 

anpassad och att personalen bör vara lyhörd till individens behov.  

 

De äldre uttryckte att de inte gärna klagar, men även att de oavsett kritiken de framförde blev 

tillgodosedda. Det framkom att personal ansåg att klagomål berodde mycket på den äldres 

personlighet och att vissa av de äldre, en minoritet, ofta var kritiska. Beträffande att tillgodose 

olika matpreferenser hade de äldre och personalen liknande uppfattning, att hänsyn tas till 

detta. Detsamma gällande tillfredsställelsen, både personal och boende var generellt nöjda 

med måltiderna. Personalen lade stor betoning på att de kunde erbjuda alternativ vid 

missnöje, något de boende uttryckte som positivt men inte påtalade i lika stor utsträckning. 

 

3.3.4. Bespisning 

Personalen uttryckte delade åsikter om huruvida de äldre hade krav på tillagningen, de äldre 

uttryckte dock önskemål om tillagningen såsom vikten av att det skedde hygienisk och att 

kokerskan smakade av maten under tillagning. Personalen prisade i större utsträckning 

närheten till köket och att maten var hemlagad. Personalen nämnde dofter som ett positivt 
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fenomen vid tillagning på plats, detta nämndes inte av de äldre. De äldre och personal 

uttryckte i liknande utsträckning uppskattning för maten och dess kvalitet. 

 

Angående servering uttryckte sig både äldre och personal generellt positivt, de äldre ansåg att 

det var positivt att bli tillfrågad om portionsstorlek och att bli serverad, och personalen 

framhöll att serveringen fick beröm av de äldre. Äldre och personal betonade att det vid 

uppläggning var viktigt att lägga maten var för sig, en av de äldre var missnöjd med 

uppläggningen och ansåg att maten borde vara mer omsorgsfullt upplagd. Personalen 

omnämnde även möjligheten att använda sig av dekoration på maten, exempelvis en 

persiljekvist för att förhöja presentationen samt att lägga upp maten som hemma, vilket inte 

nämndes av de äldre. 

 

3.3.5. Meny 

De äldre och personalen var överens om att en varierad meny är viktigt. De äldre uttryckte 

missnöje med variationen på maten på boendet och ansåg att vissa maträtter serverades alltför 

ofta. Men äldre uttryckte även att variationen var tillfredsställande. Likaså gick åsikterna isär 

bland personalen huruvida variationen var tillräcklig. Angående information om menyn 

nämnde personal och äldre en synlig meny utanför matsalen på vårdboendet som ett bra 

hjälpmedel för den som önskade veta menyn i förväg. Båda intervjugrupper framhöll att ett 

behov eller en önskan att få veta menyn i förväg var individuellt betingat.  

 

Äldre och personal uttryckte att måltiderna på vårdboendet var frekventa, och personalen 

uttryckte att de äldre önskade längre tid mellan måltiderna. Samma önskan uttrycktes i mindre 

utsträckning av de äldre. Flexibilitet i mattiden betonades, främst av personal. Äldre och 

personal påpekade att matsedeln bör vara väl sammansatt och anpassad för majoriteten av de 

äldre. 

 

4. DISKUSSION 

4.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Övergripande avseende smak ansåg personal och äldre att maten inte bör vara för stark eller 

för salt. Personalen betonade vikten av välbekant, traditionell mat i större utsträckning än de 
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äldre, som mer frekvent nämnde möjligheten att krydda själv. Smakförändringar nämndes 

endast av personal. Äldre och personal var överens om vikten av att tillgodose individen, båda 

intervjugrupper betonade betydelsen av att kunna välja själv och möjlighet till alternativ vid 

missnöje. Vid sjukdom ökade behovet av individanpassad kost och lyhördhet från personalen 

enligt båda intervjugrupper.  

 

Fin uppläggning vid servering framhölls av båda intervjugrupper. Angenäma dofter vid 

tillagning nämndes endast av personal, hygienisk tillagning berördes endast av äldre. Båda 

intervjugrupper påpekade att måltiderna var täta och nämnde menyn utanför matsalen som ett 

bra hjälpmedel för de äldre som önskade veta menyn i förväg. Huruvida maten var varierad 

gick åsikterna isär inom båda intervjugrupper. Hos de äldre uttrycktes det att äldre inte 

klagade, samt att det var för få som klagade. Angående personal uttryckte äldre sig positivt 

om deras generella insats, medan personal talade om möjliga förbättringar och stress vid 

matning.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1. Äldres uppfattningar om maten 

Äldres uppskattning för egen tillgång till kryddor ter sig logiskt då smak är högst individuellt. 

Ålder kan leda till smakförändringar som ökar kraven på möjlighet att själv kunna anpassa sin 

mat efter egen smak. Av de äldres klagomål om att maten ofta var för salt kan bero på att 

individen är mycket känslig för salt, alternativt att maten är rikligt saltad för de andra boendes 

skull.  

 

Valfrihet gällande mat och dryck, samt att kunna välja bort mat som var oönskad framhölls 

som viktigt av de äldre, något som framkommit som betydelsefullt även i tidigare studier 

(Evans et al., 2003; Crogan et al., 2004; Crogan & Evans, 2006).  

 

Äldre uttryckte sig positivt om att bli serverad. Det som betonades som särskilt positivt var 

bl.a. artig personal, detta resultat kan återfinnas i en tidigare studie (Evans et al., 2003).  De 

äldre uttryckte att de inte ville samtala i större utsträckning med personal under måltiden. 

Detta berodde på olika orsaker, de framkom av de äldre att det skulle bli stressigt för 
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personalen, de uttrycktes även att maten bör tysta mun. De kan vara intressant för personal att 

veta att äldre inte eftersträvar mer samtal under måltiden, utan är nöjda som det är. 

 

De äldre uttryckte att de ogärna klagar även då de är missnöjda. Pearson et al. (2003) fann i 

sin studie liknande resultat. Att avstå från att klaga trots missnöje skulle kunna bero på 

osäkerhet om hur klagomål skulle mottas eller en känsla av maktlöshet. Den äldre är på 

många sätt beroende av vårdpersonalens välvilja och professionalism, och det är möjligt att 

den äldre tror att klagomål kommer leda till repressalier. En studie fann att äldre ansåg det 

viktigt att kunna klaga (Crogan et al., 2004). Dock bör det betonas att de äldre uttryckte att det 

inte fanns något behov av att klaga. Pearson et al. (2003) fann heller inga tecken på att äldre 

som klagade blev sämre bemötta. En individs åsikter om klagomål inte behöver vara 

representativt för alla äldre på boendet, speciellt då andra äldre uttrycker åsikter om 

motsatsen. För att diverse klagomål ska framkomma kan personalen proaktivt fråga de äldre 

om deras åsikter om maten (Sidenvall, 2004), samt skapa miljöer och metoder för de äldre att 

kan uttrycka sina åsikter. 

 

Få av de äldre ansåg att de kunde påverka maten. Detta skulle kunna bero på att de aldrig 

försökt antingen för att det inte vet hur de ska kunna påverka, fanns behov av eller för att de 

upplevde att de saknade möjlighet. Det skulle också kunna bero på att de har försökt men inte 

fått till stånd en förändring. Tidigare forskning har visat att äldre önskar information om hur 

de kan påverka maten och måltiden (Crogan et al., 2004), något som skulle kunna leda till att 

de äldre på detta vårdboende fick ökad kunskap om sina möjligheter till påverkan. 

 

4.2.2. Personalens uppfattningar om maten 

Att personal ansåg att maten för de äldre borde vara traditionellt förankrad kan ha förklaringar 

såsom att det var deras erfarenhet från vårdboendet eller i privatlivet, personliga preferenser 

avseende mat eller fördomar om äldres önskemål beträffande mat. Om fördomar förekommer 

kan detta leda till att äldre får mer traditionell mat än vad som faktiskt önskas. Studier har 

dock visat att äldre uppskattar mat som påminner dem om deras barndom (Evans et al., 2005). 

 

Personalen uttryckte att närheten till köket var positiv, då det var bra att kunna göra ändringar 

med kort varsel, samt att tillagning på plats gav upphov till angenäma dofter. Att kunna 
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erbjuda alternativ mat med kort varsel kan vara betydelsefullt för personalens arbetsmiljö och 

även deras syn på sin arbetsinsats, då de äldres välmående är deras yrke.  

 

Att respektera och försöka tillgodose de äldres önskemål gällande mat och dryck uttrycktes 

som betydelsefullt av flera i personalen, vilket även befunnits vara viktigt för äldre i en 

tidigare studie (Crogan et al. 2004). Om personalen anser att klagomål beror på den äldres 

personlighet, kan detta leda till att den äldres önskemål inte tillgodoses. Dock uttryckte 

personalen att de eftersträvar att tillgodose de äldre, oavsett deras önskemål.  

 

Kontinuitet vid matning ansågs av personal vara viktigt då de lär sig mer om den boende vid 

matning enligt personalen, vilket även påfunnits av Pearson et al. (2003). Personalen uttryckte 

att de på detta sätt kunde upptäcka avvikelser i den äldres matintag och därigenom snabbare 

komma tillrätta med eventuella nutritionsproblem eller andra hälsoproblem. Detta torde 

minska risken för viktnedgång för de boende som behöver hjälp med matning.  

 

4.2.3. Skillnader och likheter i de äldres och personalens uppfattningar 

Både personal och de äldre uttryckte att maten inte borde vara för stark eller för salt. 

Personalen nämnde att många äldre har smaknedsättningar, något som inte berördes av någon 

av de äldre. Detta kan bero på att personalen har större insikt i hur mycket kryddor äldre 

generellt sett använder eller att de som utbildad vårdpersonal har större kunskap om 

fysiologiska smakförändringar och vad problemen innebär. Vidare kan det bero på att de äldre 

inte ansåg det relevant att nämna, då smak till stor del är subjektivt och de talade utifrån sina 

uppfattningar. 

 

Äldre uttryckte inte vikten av traditionell kost i lika stor utsträckning som av personal. 

Tidigare studier har visat att välbekanta smaker är viktigt även för de äldre (Crogan et al., 

2004; Evans et al., 2005). Att de äldre i denna studie inte framhöll traditionell mat som 

värdefullt skulle kunna bero på att de ser det som självklart att serveras sådan mat eller att de 

inte har några speciella preferenser angående modern eller traditionell mat. Både personal och 

äldre var nöjda med att maten lagades på plats, men detta betonades i större utsträckning av 

personal. Att kunna få alternativ mat med kort varsel uppskattades av både äldre och personal, 

något som inte skulle vara möjligt i samma utsträckning med färdigproducerad mat från ett 
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annat kök. De äldre nämnde inte dofterna som tillagningen gav upphov till, vilket kan bero på 

frågornas formulering eller att det inte var aktuellt, p.g.a. nedsatt förmåga att uppfatta lukt 

eller annat.  

 

Variationen på maten som serverades uttrycktes både vara otillräcklig och tillfredsställande 

inom båda intervjugrupper. Uppskattas maten som serveras, exempelvis korv, uppskattas 

antagligen att få den i olika former ett par gånger i veckan. Är missnöjet med mat som 

serveras ofta större, ter sig åsikten om variationen antagligen som mer negativ. Det kan även 

bero på individuella behov av variation, att de äldre inte har något att jämföra med eller att 

personal kan ha jobbat på annat vårdboende där variationen kan ha varit annorlunda. Äldre 

har i en tidigare studie uttryckt att en varierad meny är av stor vikt (West et al., 2003). 

 

Personalen ansåg att det är viktigt att göra skillnad på vardag och fest, samt att vid fest 

erbjuda mat och dryck som vanligen förekommer kring högtider, något som inte nämndes i 

lika utsträckning av de äldre. Detta har tidigare betonats som mycket värdefullt för äldre av 

personal, dock utan att få medhåll från äldre (West el al., 2003).  

 

Både äldre och personal framhöll vikten av fint upplagd mat. Båda grupperna underströk att 

vissa förbättringar inom detta område kunde ske. Att maten skulle vara upplagd som hemma 

uttrycktes av personal, detta kan förstås vara svårt att uppnå då de äldre kan ha olika 

preferenser för uppläggning. En fin uppläggning kan vara högst individuell och om alla äldre 

ska kunna tillgodoses kanske uppläggningen måste individanpassas. Detta kan dock vara 

svårgenomfört rent praktiskt, dels beroende på kravens natur samt hur arbetssituationen ser ut.  

Vidare kan åsikter om en fin uppläggning skilja sig åt mellan generationen som serverar 

maten och generationen som serveras maten. En fin uppläggning värdesätts enligt en studie 

(O’Hara, 1997) och främjar matintag enligt en översiktsartikel (Nieuwenhuizen et al., 2010). 

Att maten ska ha rätt temperatur vid servering nämns av både äldre och personal, något som 

betonats som viktigt i flera tidigare studier (O’Hara, 1997; Crogan et al., 2004). 

 

Önskan om nyttig mat och rädsla för viktuppgång var högst individuellt betingat, enligt båda 

intervjugrupper. Detta fenomen kan återfinnas överallt i samhället och är knappast unikt för 

vårdboenden. Det kan dock vara svårt att begränsa sitt matintag då all mat serveras och då 
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äldre blir mindre aktiva. Vårdboendet och serveringspersonalen borde ta hänsyn till detta och 

respektera de äldres önskemål, eventuellt i större utsträckning. De äldre och personalen 

uttryckte att måltiderna var täta, ibland tätare än de äldre önskade. Detta kan bero på 

ekonomiska begränsningar, som uttrycktes av en personal, eller en rädsla att de äldre inte ska 

få den näring de behöver. Det kan även bero på att det är lättare för vissa av de äldre att äta 

lite och ofta, eller fika istället för att äta en hel måltid.  

 

Betydelsen av en synlig meny, alternativt muntlig information om dagens mat, var 

individuellt. För äldre var det mycket värdefullt att få veta i förväg vad det skulle bli för mat, 

för andra var det oviktigt, och personalen uttryckte samma uppfattning. Att informationen 

finns tillgänglig för de som önskar måste därför ses som något positivt. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Intervjuerna med de äldre skedde ostört på deras respektive rum på vårdboendet. Intervjuerna 

med personal skedde i ett mötesrum på källarplan vilket var mestadels ostört. Frågor som 

missförstods förtydligades utan att avbryta informanten. Om informanten inte kunde svara på 

en fråga fortskred intervjun till nästa fråga, detta för att öka känslan av trygghet för 

informanterna. Under två av intervjuerna var bandet i bandspelaren tvunget att bytas vilket 

förtog en del av flödet under intervjun. Intervjuerna delades upp så att båda intervjuare 

intervjuade minst två individer från varje intervjugrupp. 

 

Samma person som utfört intervjun transkriberade och kodade den, då detta ansågs öka 

trovärdigheten i transkriberingen och intervjuaren hade en bättre förståelse för det som sades 

och inte sades under intervjuns gång. Då kodning skett två gånger och fortfarande inte var 

komplett överläts arbetet med kodning på den person som inte utfört intervju och 

transkribering. Detta gav en kodning med färre tolkningar.  

 

Vid kategorisering framkom att frågeguiderna inte innehöll frågor som var jämförbara mellan 

grupperna. Vid omarbetningen av frågorna förbisågs inkluderandet av en fråga till personalen 

angående huruvida äldre önskar samtala med personal under måltiden (se bilaga 6.1.). 

Därmed förlorades möjligheten att ställa de äldres svar i relation till personalens. 

Frågeformuläret borde även ha exkluderat alla frågor om personalen, då syftet inte direkt 
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inkluderar personalens insats eller uppfattningar kring detta. Därför skulle ett exkluderande av 

detta skett från början, eller under bearbetning av frågeformuläret, dock upptäcktes detta först 

i samband med att resultatet skrevs. Detta togs hänsyn till genom att kategorier som 

behandlade personalens arbete, exempelvis samarbete mellan olika professioner, uteslöts.  

 

Kategorisering skedde relativt oproblematisk. Den manifesta, textnära, tolkningen användes 

för att resultaten skulle reflektera det informanterna sagt, och inte det som förmodades att 

informanterna hade sagt. Detta för att få ett resultat som inte färgats av intervjuarnas egna 

uppfattningar och fördomar. Då tolkningen var manifest kunde inte tematisering ske, varpå 

termen ”övergripande kategorier” användes. Detta är inte en term som vanligtvis förekommer 

inom kvalitativa studier, men som ansågs tillföra resultatet den struktur som behövdes för att 

möjliggöra en överskådlig redovisning. En av de övergripande kategorierna, socialt, uteslöts 

dock då det inte besvarade syftet. Den övergripande kategorin personal har diskuterats ovan. 

 

Allt annat än en kvalitativ undersökning hade varit svår att göra inom ämnet, då variationer i 

folks uppfattningar är svåra att fånga upp med endast siffror och diverse andra skalor (Polit & 

Beck, 2006). Ett problem var svårigheterna med att lyssna på det som informanten säger utan 

att lägga egna tolkningar i detta. Mötet mellan människor inte lätt, men ett gott råd från 

handledaren att genomföra testintervjuer möjliggjorde ändå för en viss finess i konsten att 

kunna intervjua, och ha koll på bandspelare, frågor och informantens vändningar. 

 

 

4.3.1. Etiska överväganden 

Att ingen informant ska gå att identifiera har säkerställts genom att ingen deltagare i studien 

har identifierats med ålder eller andra för individen utmärkande drag. Banden med 

intervjuerna har förvarats på ett säkert sätt och kommer förstöras vid godkännande av detta 

arbete. Skriftligt samtycke har inte inhämtats, endast muntligt. Detta skulle kunna vara ett 

problem enligt etiska prövningsregler om samtycke (Codex, 2011b). 

 

Två av intervjuerna ledde till att informanterna blev mycket trötta. En intervju avbröts på den 

äldres begäran. Den andra informanten önskade själv inte avbryta dock blev denna tillfrågad 

om detta. 
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4.3.2. Studiens kliniska betydelse 

Studier om uppfattningar om mat på vårdboende som jämför de äldre och personalens åsikter 

är mycket ovanliga. Trots att studien är liten är den viktig för att belysa de olika uppfattningar 

och värderingar som verkar förekomma mellan äldre och personal på vårdboendet. Resultaten 

är inte överförbara då andra vårdboenden kan arbeta under andra förhållanden och 

förhållningssätt, dock belyser studien vikten av att fråga den äldre om dennes preferenser. 

Mer forskning inom området efterfrågas för att öka kunskapen om den äldre befolkningens 

uppfattning i relation till personalen när det gäller måltiden och matens kvalitet. Detta för att 

leda till en förbättring av maten för de äldre som bor på särskilt boende.   

 

4.4. Slutsats 

Det finns variationer i uppfattningar angående mat och måltider både inom och mellan de två 

intervjugrupperna. Studien belyser att äldre individer på ett vårdboende har olika 

uppfattningar om mat och måltider, samt att personalen bör eftersträva att ta reda på vad de 

äldre värdesätter och inte arbeta utifrån vad de antar att de äldre värdesätter. 
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6. BILAGOR 

6.1. Frågeformulär vårdtagare 

 

- Vad tycker du fungerar bra med måltiderna på ditt boende?  

- Vad tycker du fungerar mindre bra med måltiderna på ditt boende?  

  

Hur ska maten vara för att du ska tycka att den är av god kvalitet?  

- Vad är viktigt för dig med smaken?  

T.ex. stark mat, välbekant, smakrik, uppfyller förväntningar  

- Hur vill du att maten ska se ut när den serveras?  

T.ex. färg, form och uppläggning 

- Är det viktigt för dig att maten är nyttig?  

 Vad är nyttig mat för dig? 

- Vad är viktigt för dig med tillagningen av maten? 

T.ex. temperatur, närproducerat 

 Varför är det viktigt?  

 

 

Vad är viktigt för dig med dricka till maten?  

 

Hur tänker du om variationen av maträtter?  

- Känner du att du kan påverka maten som serveras?  

- Är det viktigt att veta i förväg vilken mat det blir? Varför?  

- Hur vill du få reda på det? Uppsatt meny etc.  

 

Hur vill du att fördelningen av måltider över dygnet ska vara?  

- Vilken måltid tycker du är viktigast på dagen? 

 

Hur vill du att personal ska agera under måltiden?  

- Vad är det som personalen gör bra?  

- Vad är det som personalen gör mindre bra? 
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- Skulle du vilja att personalen sitter med och samtalar under måltiderna?  

- Är du nöjd med hur serveringen går till? 

 

Vad tycker du är bäst med maten här? 

 

Vad tycker du är sämst med maten här? 

 

Stödfrågor 

Hur tänker du om det  

Kan du utveckla/beskriva  

Kan du berätta mer om  

Hur ser du på det  

Vad är det som är viktigt  

Hur påverkar det dig  

Hur skulle vilja att det var  

Kan du ge något exempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6.2. Frågeformulär personal     

 

 - Vad tycker du fungerar bra med måltiderna på ditt boende?  

- Vad tycker du fungerar mindre bra med måltiderna på ditt boende?  

  

Hur tror du att maten ska vara för att vårdtagarna ska tycka att den är av god kvalitet?  

- Vad tror du är viktigt för de äldre med smaken?  

T.ex. stark mat, välbekant, smakrik, uppfyller förväntningar 

- Vad tror du är viktigt för de äldre med utseendet på maten?  

T.ex. färg, form och uppläggning 

- Tror du det är viktigt för de äldre att maten är nyttig? 

- Vad tror du är viktigt för de äldre med tillagningen av maten? 

T.ex. temperatur, närproducerat, tillagat på samma sätt som de är vana vid  

Varför är det viktigt?  

- Anser du att maten uppfyller din standard för mat med kvalitet?  

Varför? 

 

Vad tror du är viktigt för de äldre när det gäller dricka till maten?  

 

Vad tror du är viktigt vad det gäller matsedeln?  

- Hur tänker du om variationen av maträtter?  

- Hur tänker du om vårdtagarnas möjlighet att kunna påverka matsedeln?  

 

- Hur tror du de äldre vill att fördelningen av måltider över dygnet ska vara?  

- Är det viktigt för de äldre att få veta i förväg vilken mat det blir?  

Varför tror du det? 

 

Hur tror du de äldre uppfattar er som personal under måltiden?  

 - Vad tycker du att ni som personal gör bra?  
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- Vad tycker du att ni som personal gör mindre bra? 

 

Vad tror du de äldre tycker är bäst med maten här? 

 

Vad tror du de äldre tycker är sämst med maten här? 

 

Stödfrågor 

Hur tänker du om det  

Kan du utveckla/beskriva  

Kan du berätta mer om  

Hur ser du på det  

Vad är det som är viktigt  

Hur påverkar det dig  

Hur skulle vilja att det var  

Kan du ge något exempel 
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6.3. Informationsbrev till verksamhetschef för äldreboendet 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet som ska skriva vår 

C-uppsats nu i vår. Ämnet för vår uppsats är ”Mat för äldre” och syftet med arbetet är att 

undersöka hur de äldre samt personalen som serverar maten, uppfattar kvaliteten på maten på 

äldreboendet. Därför behöver vi nu frivilliga att ställa upp på intervju med oss.  

 

Ett äldreboende kommer att ingå i denna undersökning, och vårt önskemål att få intervjua fem 

vårdtagare, och fem ur personalen. Det är ett intervjutillfälle, och intervjun kommer ta max 45 

min. Vi kommer självklart på de tider som passar er.  

 

För att inget som sägs ska missas kommer bandspelare att användas, men dessa band kommer 

inte sparas efter avslutat examensarbete och intervjusvaren som används i uppsatsen kommer 

inte kunna härledas tillbaka till individen. Inga utomstående kommer heller ha tillgång till 

denna information och den kommer att hanteras med sekretess. Deltagarna har självklart rätt 

att när som helst avbryta intervjun utan förklaring, och kommer informeras om detta 

muntligen och skriftligen.  

 

Har du frågor eller synpunkter kring detta är ni välkomna att höra av er, helst till någon av oss 

skribenter i första hand.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mimmi Johansson 

mimmi_ua@hotmail.com 

073 - 93 03 824                

 

Martina Raud  

being_twirlgirl@hotmail.com 

070- 79 71 503 

Handledare: 

Anja Saletti 

anja.saletti@pubcare.uu.se 

 

             

 

 

mailto:mimmi_ua@hotmail.com
mailto:being_twirlgirl@hotmail.com
mailto:anja.saletti@pubcare.uu.se
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6.4. Informationsbrev till äldre personer på vårdboende 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vårt examensarbete om mat för äldre. Därför 

behöver vi nu frivilliga äldre som vill delta i en undersökning, där vi kommer att undersöka 

hur äldre personer och personal uppfattar kvaliteten på maten på vårdboendet. 

 

Undersökningen kommer att gå till på det sättet att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle 

och då ställa olika frågor rörande maten. Intervjun kommer att ske på tid och plats som passar 

dig och beräknas inte ta mer än 45 minuter. 

 

Det kommer vara en av oss som kommer och intervjuar dig, och då har denne med sig en 

bandspelare för att inget av det du säger ska missas. För att vi ska få hela sammanhanget av 

vad du säger. Du kan när som helst under intervjun avbryta, och du behöver då inte uppge en 

anledning till varför du vill avbryta. Vi kommer behandla all information vi får av dig 

konfidentiellt, och ingen utomstående kommer att få veta vad just du sagt. I resultatet kommer 

det heller inte framgå vem vi har intervjuat. 

 

Vi hoppas att detta arbete kommer ge oss en uppfattning hur äldre ser på sin mat. Om du har 

några frågor får du gärna höra av sig till någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mimmi Johansson 

mimmi_ua@hotmail.com 

073 - 93 03 824                

 

Martina Raud  

being_twirlgirl@hotmail.com 

070- 79 71 503 

Handledare: 

Anja Saletti 

anja.saletti@pubcare.uu.se 
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6.5. Informationsbrev till personal på äldreboende 

 

Hej!  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vårt examensarbete om mat på äldreboende. 

Därför behöver vi nu frivilliga ur personalen för att svara på frågor rörande maten. 

 

Undersökningen kommer att gå till på det sättet att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle 

och då ställa olika frågor rörande maten. Intervjun kommer att ske på tid och plats som passar 

dig och beräknas inte ta mer än 45 minuter. 

 

Det kommer vara en av oss som kommer och intervjuar dig, och då har denne med sig en 

bandspelare för att inget av det du säger ska missas, och för att vi ska få hela sammanhanget 

av vad du säger. Du kan när som helst under intervjun avbryta, och du behöver då inte uppge 

en anledning till varför du vill avbryta. Vi kommer att behandla all information vi får av dig 

konfidentiellt, och ingen utomstående kommer få veta vad just du sagt. I resultatet kommer 

det heller inte att framgå vem vi har intervjuat. 

 

Vi hoppas att detta kommer ge oss en bättre uppfattning om maten på äldreboendet. 

 

Har du frågor rörande detta tveka inte att kontakta någon av oss studenter eller vår 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mimmi Johansson 

mimmi_ua@hotmail.com 

073 - 93 03 824                

 

Martina Raud  

being_twirlgirl@hotmail.com 

070- 79 71 503 

Handledare: 

Anja Saletti 

anja.saletti@pubcare.uu.se 
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6.7. Tabell över övergripande kategorier, kategorier och subkategorier 

Övergripande 

kategorier 

Kategori Subkategorier   

Smak-

förnimmelse 

Smaksättning Kryddning 

 

Smaknedsättning 

 

 Få krydda själv Välsmakande mat 

Mat man känner igen  Nya inslag i 

traditionell mat 

Speciell måltid vid fest  

Nyttigt sekundärt till 

smak 

 

Personal  Personalen är 

närvarande i matsal 

Samtal med personal   

Vårdpersonalens stödjer 

de boende under 

måltiden 

Personalens tidsbrist i 

matsalen 

Matning  

Tillgodose 

individen 

Bibehålla autonomi Kunna påverka mat Välja matplats Tillgodosedd 

gällande dryck 

 

Olika matpreferenser 

mellan individer 

Alternativ vid missnöje Önskekost  

Olika tillfredsställelse Syn på åsikter  

Mat vid sjukdom  

Viktuppgång  

Bespisning Tillagning Kokerskans talang bidrar 

till tillfredsställelse 
Närhet till 

köket 

Välorganiser

at kök 

Lagat på plats Dofter under 

tillagning 

Servering Uppläggning  

Matkvalitet Uppskattar maten  

Meny Variation på maten Matsedelns utformning  

Information om menyn 

erbjuds 

Att få veta i förväg  

 


