
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 

Mat för äldre
    - äldres och personals upplevelse av levererad mat på ett vårdboende  

Författare Handledare
Daniel Arnerlöv Anja Saletti
Marika Norell

Examinator
Barbro Wadensten

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
2012



SAMMANFATTNING

Syfte: Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur äldre personer och personal på ett 

vårdboende i Uppsala uppfattar kvalitéten på den mat som levereras färdig till boendet och sedan 

serveras.

Metod: Studien har en kvalitativ design och genomfördes genom intervjuer på fem äldre och fem 

personal på ett vårdboende. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ analysmetod.

Resultat: I studien framkom att de äldre och personalen ofta hade samma uppfattning om vad bra 

mat var. De äldre hade dock kritik angående matens temperatur, doft, smaksättning och variation i 

större utsträckning än personalen. De äldre tyckte att serveringen kunde gå annorlunda till och att 

personalen skulle sitta med vid bordet mer ofta medan personalen tyckte att måltidsituationen var 

god. 

Slutsats: Konkluderat kan vi se att det finns likheter såväl som skillnader bland de äldres och 

personalens uppfattning gällande maten och måltidssituationen på vårdboendet. Både de äldre och 

personalen tyckte det var viktigt med smak, doft och utseende samt att maten var välbekant. 

Däremot hade de äldre kritik mot organisatoriska aspekter såsom bordsplacering, servering och 

personalens delaktighet vid måltiden. 

Nyckelord: Mat, äldre, vårdboende, kvalitét, uppfattning 



ABSTRACT
The purpose: The purpose of this study is to investigate how elderly people and staff in a nursing 

home in Uppsala perceive the quality of the food that is delivered ready to the nursing home and 

then served.

Method: The study has a qualitative design and was conducted through interviews of five elderly 

and five of the staff in a nursing home. The interviews were analyzed through a qualitative analysis.

Results: The study revealed that the elderly and the staff often had the same idea of what good food 

was. The elderly, however, had criticism about the foods temperature, aroma, flavour and variety to 

a greater extent than the staff. The elderly thought that the service could go differently and that the 

staff should sit with them at the table more often, while the staff thought the meal situation was 

good.

Conclusion: Concludes to similarities as well as to differences among the elderly and the staff´s 

perception regarding food and meal situation at the nursing home. Both the elderly and the staff 

thought it was important with flavour, scent and the appearance and that the food was familiar. In 

contrast, the early criticise of the organizational aspects such as seating at the table, service and how 

the staff participated in the meal situation. 

Keywords: Food, elderly, nursing home, quality, perception
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1. INLEDNING

1.1. Den äldre befolkningen 

Den svenska befolkningen blir allt äldre och det är de allra äldsta, de över 85 år som ökar mest. 

Bara under åren 2003 till 2004 ökade medellivslängden i Sverige med 0,3 respektive 0,4 år för 

kvinnor och män. I takt med att medellivslängden ökar så ökar blir behovet av medicinsk vård och 

hjälp i det dagliga livet högre, till exempel med att uppfylla behoven av energi och näring. De flesta 

friska äldre människor i Sverige har idag ett gott energi- och näringsintag (Abrahamsson, 

Andersson, Becker & Nilsson, 2006). Äldre som har ett behov av vård och omsorg bor oftast på ett 

vårdboende där de är helt beroende av att personalen hjälper dem med att upprätthålla energi och 

näringsbehovet (Saletti, Yifter-Lindgren, Johansson & Cederholm, 2000). För att även 

fortsättningsvis sträva efter detta så krävs att man arbetar med flera olika aspekter kring måltiderna 

och näringsintaget. 

1.2. Vård och omsorgsboende 

Det finns olika boenden att tillgå som är anpassade till äldre. Seniorbostäder, Trygghetsbostäder och 

Vård- och omsorgsboenden. Det sistnämnda kallas i korthet vårdboenden och är till för de äldre 

som inte längre kan tillgodose sig i det egna hemmet och behöver omfattande och vård och omsorg 

dygnet runt (Uppsala kommun, 2006). På vårdboendet har alla ett eget rum eller lägenhet och 

måltiderna intas tillsammans i en gemensam matsal eller allrum. En åtgärd som är vanlig på 

vårdboenden är att försöka stimulera aptit och motivationen till att äta genom att ha gemenskap vid 

måltiden (Uppsala kommun, 2011). När en äldre flyttar till ett vårdboende är det 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar för vårdplanering och för att uppmärksamma 

frågor som rör ätproblem, viktförändring och aptit hos de äldre. Vid oönskad viktförlust på mer än 

fem procent under en månad bör en vårdplanering organiseras med kostregistrering där föda och 

dryck per dygn dokumenteras (Uppsala Kommun, 2006).

1.3. Den äldres behov och fysiologiskt åldrande

Den äldre kräver inte lika mycket energi som tidigare då såväl basalmetabolism och aktivitetsnivån 

minskar. Kaloribehovet minskar med 20-30% hos äldre jämfört med unga vuxna. Det är mestadels 

behovet av fett och kolhydrater som minskar, medan behovet av proteiner är i stort detsamma hos 

de friska äldre (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2008). Det är viktigt att maten som serveras till de 

äldre är anpassad till dem. Ett problem som annars kan uppstå är att de inte är vana vid den typ av 

mat som serveras och därför inte uppskattar den vilket således leder till att de inte äter tillräckliga 
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mängder av den (Socialstyrelsen, 2000).

1.4. Hur påverkar måltiderna på vårdboendet den äldre 

Bourdel-Marchasson (2010) skriver att näringsproblem ofta uppstår då äldre flyttar till ett 

vårdboende. Otillräckligt födointag är exempel på sådant som kan leda till nedsatt näringsintag. 

Författaren såg att undernäring ofta kunde associeras med fysiska problem som sväljsvårigheter, 

stort vårdbehov och obstipation såväl som psykiska bekymmer som aggressionsproblematik och 

demens. Ett annat problem var organisationen av att måltiderna, då tiderna ska samverka med 

personalens arbetstider serveras middagen ofta tidigt på dagen samtidigt som frukosten serveras 

sent på morgonen. Det är även viktigt med berikad mat och att hjälpa vårdtagare med 

sväljsvårigheter att få mat som är anpassad efter deras behov.  

Fitzgerald, Nay och Pearson (2003) studerade genom observationer och intervjuer av vårdtagare 

och personal måltidssituationen med fokus på personalens roll på 10 olika boenden. Data 

analyserades och de fann tre olika kategorier, att vidhålla en personlig identitet, att assistera 

vårdtagaren under måltiden och den sociala interaktionen. Att vidhålla en personlig identitet handlar 

om att ge vårdtagaren möjligheter till egna val gällande bordsplacering och önskemål om maten. Att 

bevara självständighet genom att låta vårdtagaren ta den tid de behöver och göra så mycket som 

möjligt själv. I vissa observationer såg författarna att personalen ibland inte trodde att vårdtagarna 

var kapabla till saker som de i själva verket var. 

Mahoney, Zulli och Walton (2009) förespråkar en mer flexibel mathållning för att minska de 

faktorer som kan påverka patienterna negativt relaterat till stress och undernäring. Resultatet visade 

att servering vid rätt tidpunkt, lagom portionsstorlekar, temperatur, smak, stor variation och bra 

konsistens på maten tillsammans med valet av lämpliga livsmedel ökade tillfredsställelsen och 

matupplevelsen. Genom att låta de äldre själva få bestämma sin matmeny och tidpunkt för intag av 

måltid, kunde även en minskad kostnad för maten konstateras. Mindre mat kastades och mindre 

undernäring rapporterades med mindre följdsjukdomar som följd. 

Nijs, De Graaf, Van Staveren och De Groot (2009) fann i sin litteratur studie att en väl utarbetad 

vårdplan gällande de äldres matintag kan förebygga anorexi. Vårdplanen bör vara utformad och 

planerad för att snabbt fånga upp oavsiktlig viktminskning av de äldre på boendet. Oavsiktlig 

viktminskning kan exempelvis bero på uttorkning, anorexi, malabsorption eller i kombination med 

varandra påverka den äldre negativt. Vårdplanen bör prioriteras, behandlas och organiseras upp på 
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individ basis. Eftersom mat är en sensorisk och psykologisk njutning är det av vikt att stimulera 

aptiten på bästa sätt genom att se på de äldres personliga värderingar på god kvalitet. Måltiden är 

för många äldre en trygghet och ger dem en social samvaro med andra boenden. Livsmedel och 

därmed matintaget påverkas av ett stort antal sammanhängande interna kroppsliga faktorer som 

hunger, törst, mättnad och aptit. Resultatet i studien visar att äldre gärna äter i sällskap med andra 

och att måltidsatmosfären påverkar deras måltidsro. Författarna ser inget tydligt svar på varför äldre 

äter mer mat i sällskap med andra, men resultatet visar ett ökat energiintag. Ledtråd kan vara att 

socialt sällskap distraherar uppmärksamheten på mättnadskänslan hos de äldre och att de äter därför 

lite mer än vad de skulle gjort om de hade varit ensamma. 

Dessutom fann Endevelt, Werner, Goldman och Karpati (2009) i sin studie att hela 89 % av de 

tillfrågade sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att ändra måltidsvanorna hos äldre patienter. 

Måltiden är en upplevelse som innefattas av såväl synen och lukten och inte enbart av smaken. Den 

äldres sinnen förändras och ungefär en fjärdedel av de över 75 år klassificeras som synskadade 

(Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2008).

1.5. Undernäring hos äldre   

God nutrition är en viktig faktor i alla typer av vård och mycket av världens sjukdomar beror på 

undervikt, fetma eller obalanserad kost (Endevelt et al., 2009). En persons nutritionsstatus, hälsa, 

humör och uppfattning påverkar inte bara vad som äts, utan även när och hur ofta man äter 

(Alexander et al., 2005). Äldre kan ha har svårigheter att reglera sitt födointag vilket är en 

fysiologisk form av anorexi som vid åldrande beror på förändringar i hjärnans födointagsreglering 

och på hormonella förändringar i kroppen som leder till aptitlöshet (Morley, 1997). 

Undernäring är ett vanligt problem hos äldre som bor på vårdboenden och studier har visat att 

många patienter är undernärda eller har en ökad risk att drabbas av undernäring enligt Keller och 

Reimer (2009). Orsaken till detta är komplex och beror bland annat på psykologiska 

åldersförändringar som minskat aptit och nedsatt smaksinne vilket leder till mindre intag av föda. 

Många äldre har dessutom drabbats av dysfagi, kroniska sjukdomar, dåligt tandstatus och 

medicinering vilket även det kan leda till att näringsbehovet inte täcks. Ofta finns det flera olika 

anledingar till att en äldre person inte kan täcka sitt näringsbehov och därför krävs ett 

multifaktoriellt behandlingssätt. Det är av största vikt att de individuella behoven tillgodoses. 

Studien påvisar resultat av olika behov kring måltiden som att passa måltiderna, undvika väntan och 

vikten av att personalen bidrar med lugn och ro vid måltidssituationerna. Det var även viktigt att 
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interagera socialt med patienten genom att till exempel samtala om upplevelsen av maten och 

måltiden, att ha en personlig konversation samt att skratta och sjunga. Kunskap gällande 

ätsvårigheter och undernäring behövs för att specifika omvårdnadsåtgärder skall vara möjliga enligt 

Westergren, Unosson, Ohlsson, Lorefält och Hallberg (2001). En större grupp äldre observerades 

under måltid och nutritionsstatusen bedömdes. De tre mest vanliga svårigheterna som kunde 

observeras i studien var de äldre som redan hade ett lågt födointag, de som hade svårt att hantera 

maten på tallriken och de äldre som hade svårt att hålla en normal hastighet på måltidsintaget.

Enligt Meijers, Halfens, Wilson och Schols (2011) så medför malnutrition oerhört stora 

vårdkostnader i det västerländska samhället. Det beror på längre och fler antal sjukhusvistelser, ökat 

behov av intensiv vård och ökat antal komplikationer som till exempel benbrott. Det här är 

självklart faktorer som påverkar livskvaliteten för de drabbade vårdtagarna men det drabbar även 

samhället hårt i form av ökade vårdkostnader. Kostnaderna som medföljer malnutritionens 

konsekvenser i Nederländerna har beräknats av Meijers et al. (2011). Författarna fann att 

kostnaderna för sjukvård relaterat till malnutrition bland boende på vårdhem uppgick till hela 0,7 % 

av den totala nederländska vårdbudgeten. 

1.6. Måltiden i fokus

Enligt Sydner och Fjällström (2005) påverkas äldres nutritionsproblem av grundläggande 

sjukdomar och av de rutiner som styr måltidssituationerna. Författarna studerade två vårdboenden i 

Sverige för att se över deras strukturer tillsammans med personalens rutiner och hur dessa 

aktiviteter påverkar måltiderna. Något som författarna observerade var att om en äldre vid bordet 

serverades efterrätt medan övriga äldre fortfarande åt mat, slutade dessa att äta sin mat och lämnade 

kvar oäten mat kvar på tallriken. Denna stressande process gav även personalen begränsad tid till de 

äldre som behövde hjälp vid måltid. Författarnas slutsats blev att måltidsförsörjningen, 

måltidsatmosfären och måltidsalternativen för de äldre inte alltid är skapad i enlighet med hur 

individen behöver eller önskar och detta påverkar därmed näringsintaget.

Johns, Hartwell och Morgans (2009) studie visade hur måltider ur de äldre patienternas perspektiv i 

syftet till att förbättra måltidssituationerna. Måltiderna serverades av måltidspersonal som inte hade 

någon medicinsk roll i patienternas övriga vård. I studien fick de äldre ge sina synpunkter gällande 

de aspekter som var bra alternativt dåliga gällande måltiderna och måltidssituationerna. De äldres 

synpunkter gav ett positivt resultat gällande personalens bemötande och hur måltiderna serverades. 

Även aspekten med att det var måltidspersonal som serverade maten gav ett bra resultat. Resultatet 
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visade att de äldre var mer avslappnade och kände större samhörighet med måltidspersonalen än 

med personalen med medicinsk utbildning under måltid.

Stroeble och De Castro (2004) som studerat genom en litteratur studie hur måltidsval och födointag 

påverkar varandra och hur dessa faktorer tillsammans även påverkar måltidens atmosfär. Resultatet 

visar att förändringar i matintag kan påverkas av hur många personer som är delaktiga vid måltiden, 

mat tillgängligheten, vart måltiden intas, färg på maten, temperatur i rummet, ljus i rummet, 

ljudnivån i rummet, temperatur på maten, doft av maten och tidpunkt för måltiden. Författarna 

förespråkar att kunskapen om de faktorer som påverkar atmosfären vid måltidssituationerna bör 

användas terapeutiskt för att uppnå en helhet. 

En studie av Crogan, Evans och Velasquez (2004) påvisar svårigheterna med att använda 

mätinstrument gällande trivseln med mat och måltidsservice samt vikten av att göra grundläggande 

effektiva insatser för att förhindra undernäring av äldre på boenden. Deras studie visar på resultat av 

att det även finns organisatoriska aspekter som påverkar måltidsupplevelsen såsom personalens 

inställning till den mat de serverar.

Evans, Crogan och Armstrong-Shultz (2003) fann i sin forskning gällande den ”perfekta” måltiden 

på ett vårdboende, ett starkt samband mellan faktorer som mat av hög kvalité, personlig service och 

en god livskvalité i stort. Andra faktorer som spelade in var livsmedelskvalitén, smak, färskhet, 

presentationen av maten och att maten var varm. De äldre som var missnöjda med maten påpekade 

att den var oaptitlig på grund av sitt utseende, brist på variation, avsaknad av färsk frukt, grönsaker 

och kryddor. De äldre som inte var nöjda med maten kände även vantrivsel på boendet i stort.

Enligt Saletti (2007) krävs flexibilitet i större utsträckning för att minska de begränsningar som de 

äldre upplever gällande att påverka sin mat och sina måltider. Ökad flexibilitet för att de äldre ska få 

möjlighet att påverka när, var, vad och med vem de vill äta tillsammans med.

Carrier, West och Oullet (2009) som studerat matupplevelsen och livskvaliten på 38 vårdboenden 

där de äldre både var kognitivt intakta och kognitivt nedsatta hade ett positivt resultat gällande 

matsalen och den sociala interaktion som skedde där.  Den sociala interaktionen ökade lusten och 

njutningen i samband med måltiden. Mat som de äldre kände igen fick dem att känna sig mer som 

hemma och mindre mat kastades, något som tyder på en ökad tillfredsställelse. Båda grupperna 
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uttryckte även en ökad livskvalité vid privata måltider tillsammans med familj eller vänner.

Enligt Armstrong-Shultz, Crogan och Evan (2006)  framkom det att matkvalitet och en 

genomtänkt matservering är nyckeln till en bra livskvalité som bidrar till bättre hälsa och ökat 

välbefinnande. Otillräckligt födointag är ofta kopplade till organisatoriska frågor som tidsbrist i 

relation till personalbrist. En tydlig individanpassad vård för boende på vårdboenden ger en ökad 

vårdkvalitet med fokus på god vård, bra livsmedelshantering och näringsrik mat. När de äldre 

lämnar sina hem för att flytta till ett vårdboende tappar de en bit av sin identitet och därför 

uppmanas vården att vara så individanpassad som möjligt. Det är av vikt att uppmärksamma de 

äldres traditionella och kulturella förväntningar vid en måltid. I resultatet ansåg de äldre att bra 

mat var mat som var färsk och lagad från grunden, mat som påminde dem om livet innan de 

flyttade till boendet. Negativa aspekter var mat som var slarvigt tillagad och serveras utan 

förberedelser eller känsla av planering. Studien påvisade även att de äldre efterfrågade mer 

kunskap och utbildning hos personalen gällande måltidsplanering och måltidshantering. Även en 

ökad resurs av personal vid måltiderna efterfrågades. Studiens författare understryker personalens 

ansvar att interagera med de äldre för att samla in information om hur de äldre haft det i sitt 

tidigare liv och lyssna på deras erfarenheter för att förändra måltidssituationerna till de bättre i 

enlighet med de äldres önskan.   

1.7. Teoretisk referensram

FAMM (Five Aspects of Meal Model), är en modell som består av fem delar som påverkar 

måltiden. Dessa är rummet där måltiden intas, mötet med den som serverar maten, produkten som vi 

fortsättningsvis kommer att benämna maten. Den fjärde delen i FAMM utgörs av kontrollsystem, 

där hanteringen av maten och de ekonomiska samt juridiska aspekterna vägs in. Den sista och femte 

delen för en lyckad måltid är helhetsintrycket och atmosfären med exempelvis ljud och dofter. 

FAMM används för att förstå vikten av de olika delar i en måltid som krävs för att ge konsumenten 

bästa möjliga upplevelse (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).

1.8. Problemformulering

I takt med att befolkningen blir äldre ökar behovet av vårdboenden i stor utsträckning, med krav på 

omvårdnad där en viktig del är de äldres mat. Media skriver ofta om problem med äldres matintag 

och nutrition på vårdboende och sjukhus runt om i Sverige. Ofta nämns problem som dålig kvalité 

på mat, dåligt uppvärmd mat och långa leveranser med mat som upplevs gammal som följd. 

Författarna till denna studie är därför intresserade av att se på hur personal och boende på ett 

vårdboende i Uppsala upplever måltidssituationen och kvalitéten på den mat som levereras färdig 

och serveras.

6 (35)



1.9. Syfte

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur äldre personer och personal på ett vårdboende i 

Uppsala uppfattar kvalitéten på den mat som levereras färdig till boendet och sedan serveras.

1.10. Frågeställningar

1.Hur uppfattar de äldre kvalitéten på maten som de serveras på sitt vårdboende?

2.Hur uppfattar personalen kvalitéten på maten som de serverar på det vårdboende där de 

arbetar?

3.Vilka skillnader finns i de äldres respektive personalens uppfattningar av maten som 

serveras?

2. Metod

2.1. Design

Studien baseras på intervjuer av äldre och personal på ett vårdboende och har en kvalitativ design.

2.2. Urval 

Valet av äldreboende gjordes tillsammans med vår handledare Anja Saletti. Ett vårdboende valdes ut 

för studien och ytterligare ett boende valdes ut för pilotintervjuerna. De båda vårdboendena hade 

mat som levereras färdig i varmhållningsvagnar och som sedan serveras av personalen i boendets 

matsal på respektive avdelning. Till måltiderna gjorde personalen egen färsk sallad och serverade en 

bred variation av dryck. Inklusionskriterierna för de äldre var att de inte hade några svårare 

kognitiva nedsättningar, att de bott på boendet mer än en månad och att de är över 70 år. 

Personalens inklusionskriterier var att de varit anställda mer än sex månader. Ett 

bekvämlighetsurval användes för att samla deltagare till de olika intervjugrupperna. 

Pilotintervjuerna utfördes på ett separat boende på två äldre och två från personalen. Veckan efter 

utfördes intervjuer av fem äldre och fem från personalen på ett annat boende. Studien utfördes 

genom intervjuer av fem äldre som var mellan 80 och 97 år, två kvinnor och tre män. Personalen 

var alla kvinnor. Inga bortfall har dokumenterats.
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2.3. Datainsamlingsmetod

Semistrukturerade intervjuer genomfördes enligt den frågeguide som utarbetats av Garberg och 

Hedén (2010) (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes så att resultatet kan tydliggöra likheter och 

skillnader i tidigare examensarbeten med samma frågeguide. Frågorna i frågeguiden var inriktade 

på de äldre och personlens uppfattningar gällande kvalitéten på maten som levereras färdig till 

boendet. Intervjuerna inriktar sig även på frågor gällande måltiden och måltidssituationerna. 

Frågeguiden innehåll sex öppna huvudfrågor som gällde vad som de äldre och personalen tycker 

fungerar bra gällande maten och måltiderna och vad som fungerar mindre bra. Frågor runt maten, 

drycken, matsedeln, fördelning av måltiderna på dygnet och hur personlen bör bete sig vid måltiden 

togs upp i intervjuerna till både de äldre och till personalen.

2.4. Procedur

Val av boende gjordes tillsammans med vår handledare eftersom hon tidigare utfört studier på 

många av Uppsalas vårdboenden. Verksamhetschefen på boendet kontaktades först av vår 

handledare. Efter att verksamhetschefen på det utvalda boendet valt att delta i studien sände vi ett 

informationsbrev om studiens syfte (bilaga 4), informationsbrev till de fem äldre (bilaga 2) och till 

de fem ur personalen (bilaga 3) som valt att ställa upp på intervjuerna. Vidare kontakt togs via 

telefon med verksamhetschefen för tidsbokning gällande intervjuerna. Intervjuerna som tog 10-15 

minuter skedde enskilt och utfördes utav en av författarna. Författarna genomförde fem intervjuer 

vardera. Intervjuerna spelades in på bandspelare. Inga personuppgifter nämndes på banden och efter 

transkribering raderades alla intervjuerna. Pilotstudien utfördes med hjälp av frågeguiden och 

utvärderades. Inga förändringar gjordes av intervjufrågorna efter pilotstudien.

2.5. Bearbetning av analys 

Intervjuerna transkriberades av den som utfört intervjun och sedan delades dessa upp i personal och 

äldre för att sedan analyseras. Innehållet analyserades sedan med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa analysmetod. Med utgångspunkt från frågeställningarna analyserades 

meningsenheter genom kondensering och kodning för att sedan sorteras in i underkategorier och 

kategorier. Analysen bearbetades uppdelat mellan de båda författarna och granskades sedan 

gemensamt. Materialet kontrollerades och granskades av ansvarig handledare innan dataanalysen 

slutfördes gemensamt av författarna. 13 Kategorier togs fram och bearbetades. Den manifesta 

analysen granskades sedan åter av ansvarig handledare.
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2.6. Etiska överväganden

Deltagarna i studien har genom sitt godkännande ställt upp på intervjuerna helt frivilligt. 

Intervjuerna skedde med hjälp av bandspelare där varje inspelning skedde utan att identitet på de 

äldre eller på personal spelades in. Transkriberingarna är skrivna helt konfidentiellt och deltagarna 

kan inte identifieras. Intervjuerna skedde på boendet vid planerade tidpunkter som passade de äldre 

och personalen på boendet bäst. Deltagarna fick när som helst avbryta intervjun och alla var 

informerade gällande detta muntligt och skriftligt. De fyra grundläggande delarna av 

individskyddskravet har därmed följts (Codex, 2011). Studien ingår i MuMs-projektet som 

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

2009/053. För att bevara de äldres integritet så genomfördes samtliga intervjuer avskilt och 

kopplades aldrig samman med namn eller personnummer.

3. RESULTAT

Tabell 1. Exempel på hur meningsenheter från intervjuerna kondenserats och kodats för att 

senare delas in i underkategorier och kategorier.

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter

Kod Underkategori Kategori

Ja, påverka 
matsedeln tycker 
jag inte att de 
kan...

Påverka matsedeln 
tycker jag inte de 
kan.

Kan ej påverka 
maten

Nej, jag är för 
gammal för att 
påverka maten.

Jag är för gammal 
för att påverka 
maten.

För gammal för att 
påverka

Ibland kan de 
hoppa över 
lunchen om de är 
mätta då, men då 
får de göra det om 
dom vill

Ibland hoppar en 
del över lunchen 
för att de är mätta 
och det går bra.

Kan påverka 
måltidsordniongen

Möjlighet till 
påverkan

Självständighet

Analysen av studien delas upp i 13 kategorier, fem av dessa kategorier har två till tre 

underkategorier. Kategorierna är: Matens kvalitét (Underkategorier: Bra mat och Dålig mat), 

Utseende (Underkategorier: Uppläggning och Färg), Matens doft, smak och temperatur 

(Underkategorier: Doft, Smak och Temperatur), Välbekant mat, Måltiden, Måltidsordning, 
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Tillagning, Information, Variation, Valmöjligheter, Personalens påverkan (Underkategorier: 

Måltidsro, Personalen och Måltider tillsammans), Självständighet, Delaktighet, Möjlighet till 

påverkan och Hälsa. Resultatet presenteras enligt kategorierna med underkategorier då sådana finns. 

Resultatet redovisas i löpande text med citat från de intervjuade äldre och personal under varje 

kategori för att tydliggöra resultatet.   

3.1 Maten som produkt

3.1.1 Bra mat

”Jag tycker det är väldigt bra mat faktiskt”

Det framkom i den här studien att synen på produkten, maten är vitt skild bland de äldre som bor på 

äldreboendet. Många av de äldre har uttryckt att de är nöjda med den mat som serveras och att den 

var god. Personalen var överlag nöjd med maten. De tyckte att den var god, variationsrik och 

näringsriktig och de trodde även att det var så de flesta av de äldre uppfattade maten.

3.1.2. Dålig mat

”Ibland tycker jag inte maten uppfyller god standard och kvalitét”.

De äldre tyckte att maten var sämre och att den inte ingav någon förväntan. Personalen beskrev att 

det alltid var några utav de boende som alltid klagade oavsett vad det var för mat. Personalens egen 

uppfattning var att det vid enstaka fall kunde vara mat som var av sämre kvalitet.

3.2. Utseende

3.2.1. Uppläggning

”Att man får olika sorter på tallriken… fint upplagt”.

De äldre tyckte alla att utseendet på maten var ett väldigt viktigt inslag för en lyckad måltid. 

Däremot rådde skilda meningar om huruvida utseendet på maten var bra eller dåligt. En av de äldre 

tyckte inte att maten såg aptitlig ut medan en annan tyckte att uppläggningen var fin och 

uppskattade särskilt att det fanns olika tallrikar för olika tillfällen. Personalen var helt enig att 

utseendet var viktigt. De tyckte att måltiden började med ögonen, att de skulle lägga upp lagom 

mycket mat och undvika att det blev en röra på tallriken. 
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3.2.2. Färg

”Färg, nej det tänker man inte på”. 

En av de äldre uppgav att färgen inte spelade någon roll medan en uppgav att det var viktigt med 

färg. En i personalen tyckte att deras idé om att servera färska grönsaker till varje måltid bidrog till 

att skapa fina färger på tallriken. 

3.3. Matens doft, smak och temperatur

3.3.1. Doft

”... det ska lukta mat så att de blir hungriga, för det blir man ju av lukterna också”.

En av de äldre uttryckte att smaken hörde väldigt mycket ihop med doften, och tyckte att doften 

uteblev då de inte hade ett eget kök som lagade maten. Precis samma uppfattning hade en ur 

personalen och uppgav att doften ökade hungern men att doft ofta saknades då maten ej lagades på 

plats.

3.3.2. Smak

”En del tycker att maten är för salt fast den smakar ingenting och en del vill ha mer kryddor. Det är 

jätte individuellt”

Bland såväl äldre som personal var det en genomträngande synpunkt att smaken var väldigt viktig. 

Många äldre som intervjuades tyckte att kryddningen hade en central roll och det hade även 

uppmärksammats av personalen som uppfattade kryddningen som väldigt individuell. Många äldre 

uppgav även att de tyckte att det var viktigt med välbekant smak och även detta bekräftades av 

personalen som uppfattade att de äldre uppskattade traditionell kryddning och mat med smaker som 

de kände igen och ätit tidigare i livet. 

3.3.3. Temperatur

”Ja, det är just det att maten aldrig är varm”

En utav de boende såg det som ett stort problem att maten oftast var kall. Även en ur personalen 

hade uppmärksammat att det kunde serveras mat som var kall även om den stått i värmeskåp. 

Däremot tyckte en personal att det var varm och fräsch mat som serverades och en annan att de var 

tursamma som fick maten så nära ifrån att den var varm.
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3.4. Välbekant mat

”... det är sån där mat som man känner igen och har ätit jämt förut, alltid.”

Alla boende på äldreboendet som intervjuades uppgav att de tyckte att det var viktigt med mat som 

de kände igen, som de ätit tidigare i sina liv och som hade en välbekant smak. Personalen var 

överens om att de äldre ville ha traditionella kryddor som salt och peppar och att moderna rätter 

som exempelvis paj och tacos inte var gångbart. 

3.5. Måltiden 

”Överlag tycker jag de fungerar väldigt bra”

En äldre tyckte att måltidssituationerna inte var trivsamma alls. Personalens uppfattning av 

måltidssituationerna var att måltiderna fungerade väldigt bra. Det som framkom var att många av de 

äldre ofta äter väldigt fort och att det blev ett ojämnt tempo på måltiden. 

3.6. Måltidsordning

”En del tycker ju att de får mat och bara äter och äter och äter och att det kanske skulle vara 

längre emellan”

De äldre var nöjda med måltidsordningen. Personalen uppfattade måltidsordningen som väldigt 

intensiv under dagtid, för att sedan glesas ut under kvällen och natten. På morgonen när alla äldre 

skulle upp till frukost blev det väldigt intensivt för personalen att hinna med alla rutiner och därför 

fick en del äldre sin frukost sent. Enligt personalens observationer gav det ett resultat av att en del 

äldre åt mindre till lunch. Personalen kände att det var en resursbrist. 

3.7. Tillagning

”Jo, jag tycker att det fungerar bra för det mesta är maten väldigt vällagad och god” 

De flesta äldre tyckte att maten som levereras till boendet oftast var av bra kvalitét. En äldre tyckte 

att maten inte smakade som lagad mat utan smakade fabrikstillverkad. Personalen påpekade bristen 

av att inte ha ett eget kök och efterfrågade närproducerad mat. En personal kände att det fungerade 
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väl med den levererade maten.

3.8. Information

”Ja det är väldigt vikigt, dom som kan åker alltid och då tittar på matsedeln på vad som kommer”

De äldre hade funderingar gällande matsedeln relaterat till vilka råvaror som faktiskt använts vid 

tillagningen av maten. Stod det fisk på matsedeln skulle de gärna velat ha information om vilken 

fisk som avsågs. En äldre tyckte inte att information av matsedeln var nödvändig. En äldre fick även 

matsedeln genom att läsa morgontidningen. Personalen upplevde att informationen gällande 

matsedeln som viktig för de äldre. De äldre läste ofta på måltidstavlan vad som serverades under 

dagen och om de inte själva kunde läsa hjälpte personalen till att läsa högt för dem. En personal 

saknade information gällande om det gick att påverka matsedeln. En personal berättade att de ibland 

brukar fråga de äldre vad de vill äta inför kommande vecka, genom att gå igenom matsedeln.

3.9. Variationen

”Men om man går till sig själv så tycker jag det. Det är jätte viktigt att variera maten för det är ju  

det som är det svåraste när man gör mat hitta på vad man ska äta”

De äldre kände att variationen på maten var bristfällig och upplevde den som enformig. En äldre 

tyckte det var brist på fantasi och att maten var av samma grundmaterial men uppkallades för olika 

namn. Många av personalen uppfattade variationen som bra. En personal tyckte att variationen var 

bristfällig. Torsdagssoppa med pannkakor uppskattades av de äldre enligt personalen, även om det 

upprepades varje vecka. Personalen påpekade bristen av god fredagsmiddag då det oftast serverades 

korv eller fisk. En personal påpekade att det ofta var fisk på menyn och att potatis var det vanligaste 

tillbehöret. Även mer husmanskost efterfrågades. På helgerna serverades lite festligare mat enligt 

personalen. Dryck till maten hade även en bred variation och på helgerna serverades vin till maten 

till dem som önskade. En personal efterfrågade bättre kött och festligare mat till festliga tillfällen 

som Nobellmiddagen eller till nyårsafton.  

13 (35)



3.10. Valmöjligheter

”Generellt det är ju viktigt dom får välja vad dom vill ha”

En äldre saknade valmöjligheten att få välja tidpunkt för måltiden. Även bristen av valmöjlighet 

gällande bordsgrannar togs upp av en äldre. Gällande drycken var alla äldre nöjda med 

valmöjligheterna och tyckte att det mesta fanns att tillgå. Enligt personalen finns valmöjligheten att 

använda en minuslista, de äldre kunde då genom att sätta minus på de maträtter som de inte ville äta 

och få andra alternativ. Personalen understryker att om det är något de äldre absolut inte ville äta, 

gick det oftast att lösa. Gällande dryck fick de äldre ett brett urval att välja mellan utan 

begränsningar av hur mycket de drack per måltid. Även om de hade ett stort urval, valde de äldre 

oftast samma måltidsdryck enligt personalen. På helgerna fanns det även valmöjligheten till vin 

eller cider enligt personalen.

3.11. Personalens påverkan

3.11.1. Personalen

”Ja, de är glada och vänliga, hjälpsamma”

De äldre uppfattade personalen som glada, hjälpsamma och att de fick bra service. De kände även 

att personalen var många och att de fick den hjälp som de hade behov av. Personalen berättade att 

de frågade de äldre om de kan ta mat själva och om de inte kunde ta mat själva hjälpte personalen 

dem med serveringen. 

3.11.2. Måltidsro

”Jag tycker det vi har ju jobbat väldigt mycket med mathållningen så jag tycker det fungerar 

väldigt bra lugnt och sansat”

De äldre hade inga uppfattningar gällande måltidsron. Tidigare var måltidssituationerna stressiga 

och röriga, men personalen tyckte att de jobbat mycket med att det skulle bli bättre måltidsro vid 

bordet. Nu tyckte personalen att mathållningen fungerade bra och att genom att de suttit ner 

tillsammans med de äldre hade det skapats en bättre helhet. Tidigare kände personalen att de stressat 

runt och gjort måltiden rörig. De hade arbetat mycket med det och alla i personalen upplevde att det 

nu fungerade bättre.
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3.11.3. Måltider tillsammans

”Ja, det kanske vore ännu trevligare egentligen kan jag tänka mig”

En äldre tyckte skulle varit trevligt om personalen hade suttit tillsammans med dem vid bordet. En 

annan äldre uttryckte att de bett om sällskap vid bordet, men att ingen förändring skett. En äldre 

saknade att inte ha någon att tala med, eftersom det inte fanns så många som kunde prata vid bordet. 

En personal sa att de satt med vid bordet vid måltid. En annan personal uttryckte att de satt med vid 

bordet när de hunnit och en annan personal sa att de om de hjälpte någon av de äldre att äta hann de 

inte äta samtidigt med de övriga äldre. Personalen kände att det varit lugnare vid bordet när de ätit 

tillsammans med de äldre och att de äldre gärna ville ha sällskap vid bordet för samtal.

3.12. Självständighet

3.12.1. Delaktighet

”Jag vill att jag ska få servera mig det själv helt enkelt, men det sker ju inte så ofta”

Flera av de äldre uttrycker att de skulle vilja ta mat själv och få möjlighet till att smaksätta med 

hjälp av kryddor så att smaken passar deras individuella preferenser. En av de äldre uppger att hon 

tillsammans med en väninna brukar ta med lite vin till måltiderna om helgen. Några ur 

personalgruppen beskriver att de äldre faktiskt lägger upp mat själva medan en personal berättade 

att de serverade de äldre.

3.12.2. Möjlighet till påverkan

”Nej, påverka matsedeln tycker jag inte att de kan”

En av de äldre tyckte att de kunde påverka matsedeln till viss del och en att hon inte brydde sig om 

att försöka påverka då hon ansåg sig för gammal för det. De övriga tre tyckte att det inte gick 

påverka matsedeln, smak, kryddning och tider. Personalen tyckte inte heller att de boende kunde 

påverka maten eller matsedeln.

3.13. Hälsa

”Det är viktigt att de dricker överhuvudtaget”

Många av de äldre uppgav att de tyckte att det var viktigt med hälsosam mat, en annan åsikt var att 
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de inte tyckte spelade någon roll huruvida maten var hälsosam eller ej. En av de äldre uttryckte även 

att de litade på att maten var näringsriktig. Personalen trodde däremot inte att de äldre brydde sig 

om maten var hälsosam eller inte. En annan hälsoaspekt som personalen lyfte var att det var viktigt 

att försöka få de äldre att dricka till måltiderna för det blir mestadels då de dricker. 

4. DISKUSSION

4.1. Sammanfattning av huvudresultatet 

Författarna har i och med denna studie kunnat identifiera några viktiga områden som äldre och 

personal på ett vårdboende i Uppsala angett angående maten och måltidsituationen. Matens smak, 

doft och temperatur var viktig för de äldre på vårdboendet, samtidigt fanns vissa brister inom såväl 

smak, doft och temperatur. De två senare kopplades till att maten inte lagades på plats. Utseendet på 

maten tyckte såväl äldre som personal var viktigt och menade att med hjälp av färg och uppläggning 

kunde intrycket av maten förstärkas positivt. De äldre tyckte att personalen var bra men flera av de 

äldre hade önskemål om att få vara mer aktiva under måltiden genom att servera sig maten själv. 

Det var även flera som önskade att personalen skulle sitta ner som sällskap under måltiden. Att 

maten skulle vara variationsrik var något som både de äldre och personalen tyckte var viktigt 

däremot splittrades deras uppfattning om huruvida så var fallet eller ej. De äldre tyckte variationen 

var låg medan personalen uppfattade den som bra. De äldre uppskattade välbekant mat och det 

trodde även personalen var viktigt för de äldre. De äldre var nöjda med drycken till maten då de 

hade många valmöjligheter.

4.2. Resultat diskussion

4.2.1 Maten som produkt

Uppfattningen av matens kvalitet skiljde sig åt bland de äldre, vissa tyckte att maten var bra medan 

andra tyckte att den var dålig. De äldre motiverade sina svar angående matkvalitéten varför det 

tydligt framgick vilka punkter som behövde förbättras för att maten skulle uppfylla god kvalitét 

som doft, variation på maten och sällskap vid bordet för samtal. Personalen tyckte att maten överlag 

var god, variationsrik och näringsriktig, att den var av bra kvalitét. Vid enstaka fall kunde maten 

dock vara sämre.
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4.2.2 Utseende

Såväl de äldre som personalen uppfattade utseendet på maten som viktigt. Deras åsikter 

överensstämde med varandra angående vikten av färg och en vacker uppläggning. Såväl Kirkevold 

(2008) som Mahoney, Zulli och Walton (2009) talar om vikten av ett vackert utseende på maten för 

en lyckad måltid. 

4.2.3 Matens doft, smak och temperatur

Deltagare ur vardera gruppen lyfte fram bristen på doft som ett problem, de trodde båda att det 

berodde på att tillagningen av maten inte skedde på plats. Vikten av doft för en positiv 

måltidsupplevelse belystes även av Kirkevold (2008). Även då det gällde smaken på maten så 

framkom likaratade uppfattningar från de båda grupperna, att smaken är individuell. Smaksättning 

med hjälp av kryddor var något som de äldre önskade kunna påverka och sköta själva. Att maten var 

för salt då den anlände till vårdboendet var ett problem som man borde kunna lösa med hjälp av 

kommunikation mellan personlen på boendet och köket där maten tillagas. Mahoney, Zulli och 

Walton (2009) beskriver att såväl smak och doft är viktigt för att stimulera aptiten då mat är en 

sensorisk upplevelse. Att maten ofta var kall när den serverades var ett problem enligt en av de 

boende och det är även något som Stroeble och De Castro (2004) belyste i sin litteraturstudie såväl 

som doftens inverkan för en positiv måltidsupplevelse.

4.2.4 Välbekant mat 

Både de äldre och personalen uttryckte att det var viktigt med välbekant och traditionell mat för att 

de äldre skulle uppskatta den. Detta bekräftades av Armstrong-Schultz, Crogan och Evan (2006) 

som i sin studie fann att de äldre för att bibehålla sin identitet på boendet behövde en 

individanpassad vård och att det då var viktigt att följa de äldres och traditionella och kulturella 

förväntningar på maten. Köket skickade ibland modernare rätter med internationell anknytning som 

tacos, paj och kebabrulle vilket inte uppskattades av de äldre. Även detta är ett problem som skulle 

kunna avhjälpas med hjälp av ökad kommunikation mellan personalen och kockarna.

4.2.5. Måltiden

De äldre och personalen hade skilda åsikter gällande måltidssituationerna. Personalens observation 

var att de äldre ofta äter väldigt fort kanske hör kanske samman med att de inte trivs vid måltiderna 

eller att de äldre inte uppfattar måltiderna som viktiga. I enlighet med Sydner och Fjällström (2005) 

bör måltidsatmosfären och måltidsalternativen för de äldre vara i enlighet med vad den äldre 

behöver och önskar för att öka näringsintaget.
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4.2.6. Måltidsordning

De äldre är nöjda med måltidsordningen. Personalen upplevde att frukost såväl som resten av dagen 

som intensiv. Enligt personalen bottnade detta i personalbrist. Bourdel-Marchasson (2010) påvisar i 

sitt resultat att personalens arbetstider ofta styr måltidsordningen och att detta är ett problem 

relaterat till organisationen. 

4.2.7. Tillagning

De flesta äldre tyckte att maten som levererades var av god kvalitét och var nöjda. En äldre saknade 

hemlagad mat och kanske är det egentligen välbekant mat som efterfrågas. En ur personalen var 

nöjd med den levererade maten medans övriga saknade ett eget kök med närproducerad mat. 

Kanske kan resultatet relatera till hur ofta personalen själva åt av den levererade maten. Studien 

påvisar ändå dock att både äldre och personal var relativt nöjda med den levererade maten. Enligt 

Armstrong-Shultz, Crogan och Evan (2006) är det viktigt att uppmärksamma de äldres traditionella 

förväntningar vid måltid som smaken av hemlagat. Att maten ska vara färsk och lagad från grunden 

kan även kopplas samman med personalens avsaknad av ett eget kök.

4.2.8. Information   

Resultatet påvisar att informationen gällande matsedeln är tydlig och de äldre får den information 

som de kräver. Avsaknaden av beskrivningen av vilka råvaror som används borde förbättras. 

Studien gav inget tydligt resultat av personalens uppfattningar att de äldre tyckte att det var viktigt 

att veta matsedeln i förväg. Mahoney, Zulli och Walton (2009) stöder att det är viktigt med lämpliga 

livsmedel för att öka tillfredsställelsen och matupplevelsen. Möjligheten till påverkan av matsedeln 

är oklar i studien, vilket i sig är ett viktigt fynd. Att tydliggöra informationen och rutinerna och 

möjlighet att påverka matsedeln skulle säkert underlätta personalens arbete och gästernas nöjdhet.

Enligt Mahoney, Zulli och Walton går det att minska kostnaden för maten genom att låta de äldre få 

bestämma sin matmeny enligt individuella önskemål.

4.2.9. Variationen 

Tre äldre av fem påpekade att variationen brister gällande maten och att vissa rätter egentligen var 

samma men kallades olika. Kanske är det ett sätt att få matsedeln att se mer varierad ut än den 

egentligen är eller så bör matsedeln bli mer tydlig. Fyra av fem ur personalen uppskattade att de 

äldre tyckte att variationen av maten var bra. Resultatet tydliggör att åsikterna skiljer sig åt mellan 

de äldre och personalen. Att det serverades festligare mat på helgerna och även vin om så önskades, 

var inget som de äldre nämnde under intervjuerna.  
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4.2.10. Valmöjligheter 

Att välja tidpunkt för måltid blir svårt på ett boende med bestämda mattider om man väljer att äta i 

matsalen. Att välja sina bordsgrannar vid bordet borde inte vara någon svårighet, det handlar om 

kommunikation mellan de äldre och personalen. Enligt tidigare studie av Fritzgerald, Nay och 

Pearson (2003) är det viktigt att vidhålla den äldres identitet genom att ge möjligheter till egna val 

gällande maten och bordsplaceringen. Minuslistan som personalen påvisar i studien är inget som de 

äldre tar upp i intervjuerna. Drycken är dock alla parter nöjda med, även om det är oklart om de 

äldre vet om att det finns vin och cider att tillgå på helgerna. 

4.2.11. Personalens påverkan 

De äldres uppfattning av personalen är att de finns till hands när de behövs och att de får den hjälp 

som de behöver. Studien påvisar inte att de äldre har några synpunkter gällande måltidsron. 

Personalen berättar om de förbättringar som gjorts runt måltiden vilket kan vara anledningen till att 

de äldre inte nämner det alls. Evans, Crogan och Armstrong-Shultz (2003) stödjer att personalen är 

den bidragande faktorn gällande måltidsron vid måltiderna. De äldre påpekar att personalen inte 

finns vid bordet under måltid. Två äldre av fem önskar sällskap av personalen vid bordet. 

Personalen uttrycker däremot att de faktiskt äter tillsammans med dom äldre ibland. Den äldre som 

saknar någon att samtala med vid bordet kanske skulle placeras annorlunda vid bordet eller att 

personalen verkligen tar sig tid till att äta tillsammans med de äldre. Evans, Crogan och Armstrong-

Shultz (2003) påvisade även vikten av att personalen interagerar socialt vid måltiderna genom att 

samtala med de äldre.

4.2.12 Självständighet.

De äldre skulle uppskatta att vara mer delaktiga i smaksättning och uppläggning av maten, något 

som de inte tyckte att de var idag. Personalens uppfattning gick isär huruvida de äldre erbjöds 

möjligheten att själva vara aktiva och delaktiga vid måltiden. Författarna är av uppfattningen att 

delaktighet och att ta tillvara på den äldres förmågor är viktigt för att bevara god hälsa. De äldre och 

personalen var i stort sett överens om att möjligheten att påverka maten och matsedeln var mycket 

begränsad. På vissa äldreboenden förs matdagbok, där personalen fyller i om maten uppskattades 

eller inte och varför för att sedan sändas till köket för utvärdering. Detta skulle kunna vara en 

behjälplig metod även för det aktuella äldreboendet. 

4.2.13. Hälsa 

De flesta av de äldre uppgav att de tyckte att det var viktigt med hälsosam mat. Personalen trodde 
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däremot inte att de äldre brydde sig om detta. Personalen uppgav att det var viktigt att bedöma de 

äldres vätskeintag och vid behov försöka motivera till ett ökat intag. Detta var något som författarna 

till denna studie tycker är mycket positivt sett ur ett hälsoperspektiv. 

4.3. Metod diskussion

Studien har en kvalitativ design och har baserats på intervjuer av äldre och personal på ett 

vårdboende. Intervjuerna skedde enskilt med de äldre och personalen på vårdboendet för att skapa 

trygghet och för att det var tidsbesparande för personalen. Pilotintervjuerna utfördes på ett annat 

vårdboende och det gav ett resultat av att ingen omarbetning utfördes av frågeformulären. Alla som 

tackat ja till studien genomförde intervjuerna. En aspekt att notera är att författarna till studien var 

ovana att utföra intervjuer. Med mer erfarenhet i ämnet hade kanske resultatet blivit mer tydligt. 

Könsfördelningen bland de äldre var jämt fördelat mellan män och kvinnor, medans personalen var 

alla kvinnor. En jämnare könsfördelning av personalen hade varit önskvärd, men svårt att uppnå 

eftersom de flesta som arbetar på vårdboenden är kvinnor. Författarna blev tilldelade personal och 

boende för intervjuerna och fick ej vara med och påverka, det är svårt att påvisa om det påverkat det 

slutliga resultatet. 

4.4. Klinisk betydelse

Studien påvisar att det finns både likheter och olikheter i hur de äldre och personalen verkligen 

upplever måltidssituationen och kvalitén av maten. För att öka kunskapen inom området och för att 

möjliggöra en tydligare bild av hur de äldres behov ser ut, bör vidare studier utföras. Undernäring är 

ett vanligt problem bland äldre som flyttar till vårdboenden (Keller & Reimer, 2009) och därför är 

det viktigt att maten som serveras till de äldre är anpassad till dem (Socialstyrelsen, 2000). Enligt 

Saletti (2007) som påvisar vikten av att en större flexibilitet behövs för att minska de begränsningar 

som de äldre upplever i dag gällande måltiderna. Resultatet i studien kan därför användas inför 

kommande studier i framtiden.

4.5. Slutsats 

Konkluderat kan vi se att det finns likheter såväl som skillnader bland de äldres och personalens 

uppfattning gällande kvalitéten på maten och måltidssituationen på äldreboendet. 

Kommunikationen mellan äldre och personal gällande dessa frågor bör fördjupas för att få en klar 

bild av vad de äldre och personal behöver för verktyg för att mötas och upprätthålla en god kvalitét 

av maten och för att måltidssituationen ska vara så individ anpassad som möjligt. 
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Bilaga 1: Frågeformulär vårdtagare

Hur tycker du att maten och måltiderna är på ditt boende?

- Vad fungerar bra?

- Vad fungerar mindre bra?

Produkten
Hur vill du att maten ska vara för att den ska vara av god kvalitet?

- Vad är viktigt för dig med smaken?

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

- Vad är viktigt för dig med utseendet på maten?

T.ex. färg, form och uppläggning

- Är det viktigt för dig att maten är hälsosam?

- Vad är viktigt för dig med tillagningen av maten?

T.ex. temperatur, närproducerat

- Varför är det viktigt?

Vad är viktigt för dig när det gäller drycken till maten?

Vad är viktigt när det gäller matsedeln?

- Hur tänker du om variationen av maträtter?

- Hur tänker du om möjligheten att kunna få påverka matsedeln?

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

- 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 personal ska bete sig vid måltiden?

- Vad är det som personalen gör bra?

- Skulle du vilja att personalen sitter med och samtalar under måltiderna?

- Hur vill du att serveringen ska gå till? Ta själv? Portionsstorlek?
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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

Frågor utarbetade av Garberg & Hedén (i.d.), bearbetade av författarna till denna PM.
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Frågeformulär personal    
 
Hur tycker du att maten och måltiderna är på ditt boende?

- Vad fungerar bra?

- Vad fungerar mindre bra?

Produkten
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 hälsosam?

- Vad är viktigt för dig med tillagningen av maten?

T.ex. temperatur, närproducerat

- 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 drycken 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 få påverka matsedeln?

- Hur uppfattar du de äldres tillfredsställelse med matsedeln?

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

- Hur viktigt är det 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?

(Samma stödfrågor som vid intervjun med de äldre.)
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Bilaga 2: Information till Er som bor på: XXX

Datum: XXX

Hej,

Vi är två studenter från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som ska börja med vårt 

examensarbete under hösten. Ämnet vi valt att skriva om är ”Mat för äldre” där vi skulle vilja 

fokusera på uppfattningen av kvalitén på maten som serveras på Ert boende XXXXX. Vi söker 

därför fem frivilliga som vill ställa upp på en intervju gällande hur Ni uppfattar maten där Ni bor.

Om ni väljer att deltaga kommer intervjun ske hos Er på utvald tidpunkt som passar Er bäst och tar 

ca 30-40 minuter. Frågor kommer att vara fokuserade på Er uppfattning om mat som serveras under 

era måltider. Vi kommer att använda bandspelare, för att säkerhetsställa att vi får med allt som Ni 

säger vid intervjutillfället.

Inspelningar, anteckningar och övrigt material gällande intervjuerna kommer att vara konfidentiella 

och Ni kan när som helst utan motivering avbryta interjuvn. Resultatet kommer att bearbetas och 

presenteras på ett sätt där ingen koppling till intervjudeltagarna är möjlig.

Har Ni frågor eller synpunkter, hör gärna av Er till oss!

Med Vänliga Hälsningar

Marika Norell 0736-223876

Daniel Arnerlöv 0738-333146

MatForAldre@Hotmail.se
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Bilaga 3: Information till personal på  XXX.

Datum: XXX

Hej,

Vi är två studenter från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som ska börja med vårt 

examensarbete under hösten. Ämnet vi valt att skriva om är ”Mat för äldre” där vi skulle vilja 

fokusera på uppfattningen av kvalitén på maten som serveras på XXXXX. Vi söker därför fem 

frivilliga ur personalen som vill ställa upp på en intervju gällande hur Ni uppfattar maten där Ni 

arbetar.

Om ni väljer att deltaga kommer intervjun ske hos Er på utvald tidpunkt som passar Er bäst och tar 

ca 30-40 minuter. Frågor kommer att vara fokuserade på Er uppfattning om maten som serveras 

under måltiderna där ni arbetar. Vi kommer att använda bandspelare, för att säkerhetsställa att vi får 

med allt som Ni säger vid intervjutillfället.

Inspelningar, anteckningar och övrigt material gällande intervjuerna kommer att vara konfidentiella 

och Ni kan när som helst utan motivering avbryta interjuvn. Resultatet kommer att bearbetas och 

presenteras på ett sätt där ingen koppling till intervjudeltagarna är möjlig.

Har Ni frågor eller synpunkter, hör gärna av Er till oss!

Med Vänliga Hälsningar

Marika Norell 0736-223876

Daniel Arnerlöv 0738-333146

MatForAldre@Hotmail.se
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Bilaga 1: Information till verksamhetschef för boende: XXX

Datum: XXX

Hej,

Vi är två studenter från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som nu i höst ska 

genomföra vårt examensarbete. Ämnet vi valt är ”Mat för äldre” där vi skulle vilja fokusera på 

uppfattningen av kvalitén på maten som serveras på Ert boende XXXXX. Vi vill genom intervjuer 

undersöka både de äldres upplevelser samt personalens upplevelser. Vi behöver därför frivilliga som 

kan tänka sig att ställa upp på en intervju med oss.

Fokus kommer vara på ert äldreboende i denna undersökning och tider/tillfällen anpassas till vad 

som passar personal och boende. Vi vill gärna intervjua fem boende och fem ur personalen och 

intervjuerna kommer att ta mellan 30-40 minuter. Vi kommer att använda oss av bandspelare och 

inspelningarna kommer endast att användas under arbetets gång. Efter avslutat arbete kommer dessa 

inte att sparas och övriga anteckningar kommer vara konfidentiella. Resultatet kommer att bearbetas 

och presenteras på ett sätt där ingen koppling till intervjudeltagarna är möjlig.

Deltagarna kan när som helst utan motivering avbryta intervjun och kommer informeras om detta 

både per informationsbrev och muntligt vid intervjutillfället.

Har Ni frågor eller synpunkter, hör gärna av Er till oss!

Med Vänliga Hälsningar

Marika Norell 0736-22 38 76 Handledare:

Daniel Annelöv 0738-33 31 46 Anja Saletti 0708-437974

MatForAldre@Hotmail.se anja.saletti@pubcare.uu.se

29 (35)


