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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur måltidsmiljön på särskilt boende 

inverkar på de äldres födointag och att beskriva de i studien ingående artiklarnas kvalité. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes. Kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga 

artiklar söktes i databaserna Medline (PubMed) och CINAHL. Tolv artiklar inkluderades i 

studien efter kvalitetsgranskning. Huvudresultat: Det finns många faktorer som kan påverka 

ätandet hos äldre människor. Det framgick att sinnesintryck i samband med måltidsmiljön var 

betydelsefull för aptiten hos äldre personer. Generellt visade resultatet att en trevligt inredd 

måltidsmiljö hade en god inverkan på de äldres aptit samt födointag. Att använda stark röd 

och blå färg på matservisen var något som ökade födo- och vätskeintaget hos äldre personer 

med demens. Ytterligare något som visade sig ha en god och positiv effekt på de äldres 

födointag var när olika musikstilar spelades under måltiden samt när olika dofter användes, 

vid doft ökade även hungerkänslorna hos de äldre. Slutsats: Mer forskning behövs inom detta 

område. Med små kostnader och enkla medel kan födointaget förbättras hos äldre människor 

och därmed minimera riskerna för komplikationer och lidande som de äldre kan drabbas av 

samt minska vårdkostnaden för samhället. 

Nyckelord: Måltidsmiljö, födointag, äldre personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Aim: The purpose of this literature study was to describe how meal environment in different 

nursing home affecting the older people´s food intake and to describe the study´s articles 

quality. Method: A descriptive literature review was conducted. Quantitative and qualitative 

scientific articles were searched in the databases Medline (PubMed) and CINAHL. Twelve 

articles were included in the study after a quality review. Main results: There are many 

factors that can affect eating in elderly people. Visual impression in relation to meal 

environment was important for the appetite in elderly people. It also showed that a nicely 

decorated meal environment had a good impact on older people´s appetite and food intake. 

The use of strong red and blue color of the tableware increased food- and fluid intake in 

people with dementia. When different styles of music was played during the meal and using 

different odors also increased the food intake and hunger emotions. Conclusion: More 

research needs in this area. With little cost and simple means the food intake can improve in 

the elderly people and that minimize the risk for complications and suffering the elderly may 

be affected of and reduce the healthcare costs for the society. 

Keywords: Meal environment, food intake, elderly people. 
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1. Introduktion  

1.1 Undernäring hos äldre 

Undernäring är ett vanligt problem bland äldre människor (Bondevik & Nygaard 2005). Inom 

äldreomsorgen i Sverige visar nästan var tredje patient som bor på ett äldreboende tecken på 

undernäring (Ekwall 2010). På alla äldreboenden i Helsingfors genomfördes en studie där det 

framkom att 29 % av deltagarna i studien led av malnutrition och 60 % löpte risk för att bli 

malnutrierade (Suominen et al. 2005). Undernäring är ett tillstånd som förorsakas av obalans 

mellan intaget och förbrukningen av näringsämnen. Inom svensk sjukvård är den vanligaste 

formen av undernäring orsakad av en kombination av energi- och proteinbrist, detta benämns 

protein- energi malnutrition (PEM), vilket resulterar i förlust av kroppscellsmassa samt 

förändringar i organfunktioner vilket utsätter individen för ökad risk för sjuklighet 

(Socialstyrelsen 2000). Oftast beror undernäring på flera olika saker, men den vanligaste 

orsaken till undernäring är sjukdom. Undernäringsrelaterade sjukdomar är bland annat stroke, 

cancer, demens, depression och Parkinson sjukdom (Ekwall 2010). Det finns ett flertal 

faktorer som kan påverka vårt ätande (Livsmedelsverket 2001, Skog & Grafström 2003). Vid 

sjukdom kan ett försämrat födointag uppstå, detta kan bland annat bero på faktorer som tand- 

och munhåleproblem, sväljsvårigheter eller intag av läkemedel (Ekwall 2010). Intag av 

läkemedel kan leda till illamående, muntorrhet samt förändrad eller minskad smakupplevelse 

(Aremyr 1999, Livsmedelsverket 2001). Andra bidragande orsaker till ett försämrat 

näringsintag kan vara ensamhet och isolering (Ekwall 2010). I Suominens studie undersöktes 

faktorer som var associerade till malnutrition hos äldre personer. Risken för att bli 

malnutrierad var större hos kvinnor än hos män, andra faktorer som ökade risken för att 

drabbas av malnutrition var hur länge deltagarna hade bott på äldreboendet och om de hade 

sjukdomen demens (Suominen et al. 2005).  

Undernäring hos äldre människor kan leda till många olika komplikationer bland annat 

muskelsvaghet, nedsatt funktionsförmåga, ökad fallrisk, trycksår, risk för infektioner på grund 

av ett sämre immunförsvar (Bondevik & Nygaard 2005, Ekwall 2010) samt ökad sjuklighet 

och dödlighet (Livsmedelsverket 2001). I Chang och Roberts (2008) litteraturstudie beskrivs 

det att ett vanligt förekommande problem hos äldre människor och speciellt hos personer med 

demens är att de har ett dåligt nutritionsstatus vilket kan leda till viktminskning. Chang och 

Roberts anser att detta problem kan relateras till de äldres svårigheter med att äta. Även 
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Ekwall (2010) beskriver att ät- och näringsproblem är vanligt hos äldre sjuka personer, 

speciellt hos äldre multisjuka.  

 

1.2 Demens och nutritionsproblem 

Demens innebär att en fortgående och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner pågår, 

detta på grund av att en sjukdom eller skada har drabbat hjärnan (Almberg & Jansson 1994). 

Enligt Demensförbundet (2010) påverkas minnes- och tankeförmågorna vid sjukdomen 

demens vilket kan göra att det blir svårt att skapa överblick samt att hitta i miljön. Personer 

med demens påverkas alltså i hög grad av den yttre miljön. I litteraturstudien av Smith och 

Greenwood (2008) beskrivs det att miljön i samband med måltider och servering av mat är 

viktig. I Smith och Greenwood (2008) studie har det liksom i Suominens et al. (2005) studie 

noterats att en större del av patienter med Alzheimer har en viktminskning. Detta bekräftas 

även i studien av Wang et al. (2004) baserad på patienter med Alzheimers sjukdom och 

personer som inte lider av någon form av demens. Resultatet påvisade att patienter med 

Alzheimer hade en lägre kroppsvikt och ett lägre BMI. Socialstyrelsen (2000) menar att 

individer med sjukdomen demens kan ha ett rastlöst vandringsbeteende och detta kan vara en 

tänkbar orsak till energiförlust. I Chang och Roberts (2008) litteraturstudie har olika problem 

analyserats och identifierats när det gäller att äta. Det framkom att äldre personer med demens 

kan ha en nedsatt kognitiv förmåga att ta initiativ till att äta. En annan orsak till att personer 

med demens inte fick i sig tillräckligt med föda kunde vara att de blev distraherade under 

måltiden på grund av att de inte klarar av flera intryck samtidigt. Ett vanligt hinder för 

personer med demens kan vara att de inte känner igen mat och dryck i samband med måltid 

(Skog & Grafström 2003, Gibbs-Ward & Keller 2005). Ytterligare ett problem kan vara att 

förstå hur bestick skall användas samt hur maten skall plockas upp och föras till munnen 

(Gibbs-Ward & Keller 2005). Abrahamsson (2003) anser att utformningen av miljön 

runtomkring är av stor betydelse.  

1.3 Måltidsmiljö 

Livsmedelsverket (2001) beskriver att en god måltidsmiljö skall innefatta en trevlig dukning 

samt att maten skall vara snyggt och prydligt upplagd. En lugn och behaglig måltidsmiljö utan 

onödiga stressmoment och oljud är att sträva efter.  

Det är av stort värde att äldre personer får chans att uppleva måltiderna som något positivt 

(Socialstyrelsen 2009). På vårdinrättningar följer oftast måltiderna strikta rutiner, detta kan i 
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många fall leda till att måltiden inte individualiseras i den grad som den borde (Skog & 

Grafström 2003). För att en positiv måltid skall uppnås bör maten och måltidssituationen i så 

stor utsträckning som möjligt anpassas utifrån varje enskild individs hälsa, smak och 

förutsättningar (Socialstyrelsen 2009).  

1.4 Omvårdnadsteori – Virginia Henderson 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att sjuksköterskans speciella uppgift är att 

hjälpa individen att återvinna självständighet, hälsa och uppnå tillfrisknande. Henderson 

menar vidare att sjuksköterskan har till uppgift att uppmuntra, hjälpa och skapa 

förutsättningar för patienten så att denne kan vara så självständig och oberoende som möjligt 

av andra (Henderson 1991). Virginia Henderson har utformat fjorton grundprinciper inom 

omvårdnad för att tillgodose människans grundläggande behov. Hendersons andra 

grundläggande omvårdnadsprincip går ut på att ge patienten adekvat närings- och 

vätsketillförsel. Vidare anser hon att det är betydelsefullt att ta reda på patientens tidigare 

matvanor samt vad denne tycker om för mat och dryck. Sjuksköterskan skall enligt Henderson 

assistera patienten så att denne får sina grundläggande behov tillfredställda (Kristoffersen et 

al. 2006).  

 

1.5 Problemformulering  

Som flera studier har belyst är viktminskning hos äldre personer ett vanligt förekommande 

problem (Smith & Greenwood 2008, Suominen et al. 2005, Wang et al. 2004, Chang & 

Roberts 2008). Viktminskning kan uppstå av många olika orsaker samt leda till en mängd 

komplikationer. En av orsakerna till viktminskning hos de äldre kan vara att de har problem 

med att äta, detta kan i sin tur leda till undernäring. Att vända ett tillstånd av viktnedgång och 

undernäring hos en äldre person kan ta lång tid, det är därför av stor vikt att förebygga samt 

sätta in tidiga insatser för att minimera risken för komplikationer och lidande. Med denna 

litteraturstudie vill författarna därför beskriva och därmed öka kunskapen hos vårdpersonal 

om vilka faktorer i måltidsmiljön som inverkar på födointaget hos äldre personer på särskilt 

boende. 
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1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur måltidsmiljön på särskilt boende 

inverkar på de äldres födointag och att beskriva de i studien ingående artiklarnas kvalité.  

Med särskilt boende menar författarna en permanent boendeform för äldre med dygnet runt 

omsorg. 

1.7 Frågeställning 

Hur inverkar måltidsmiljön på särskilt boende de äldres födointag?  

Vilken kvalité har de i studien ingående artiklarna?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med en deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2003).  

2.2 Databaser  

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Medline (PubMed) och CINAHL som är de 

mest relevanta databaserna inom omvårdnadsforskning. Artiklar söktes även via manuella 

sökningar efter andra artiklars referenslistor.  

2.3 Sökord, Sökstrategier, Urvalskriterier  

De sökord som användes var dementia, eating, food service, nursing, environment, dinner, 

eating behaviors, elderly, meal environment, dining, nutrition, food intake och nursing home. 

De sökord som valdes var väsenliga för studiens syfte och användes i olika kombinationer 

med hjälp av den booleanska söktermen AND. Utfallen av sökta samt valda artiklar redovisas 

i tabell 1. Urvalskriterierna för denna studie var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

relevanta för studiens syfte samt frågeställningar och skulle vara publicerade i vetenskapliga 

tidsskrifter. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes. Artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska samt vara publicerade under tidsperioden 1995-2010.  
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Tabell 1. Sammanställning av genomförd artikelsökning.  

*Dubbletter kan förekomma. 

 

2.4 Urval 

Studien grundades på vetenskapliga artiklarna som söktes i databaserna Medline (PubMed) 

och CINAHL. Titlar lästes och om de verkade intressanta för studiens syfte lästes därefter 

artiklarnas abstrakt individuellt. Om abstrakten verkade relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar sparades och lästes artiklarna. Manuella sökningar har gjorts utifrån andra 

studiers referenslistor. Totalt blev urvalet tjugofyra artiklar.  

 

 

Databas Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

Medline (PubMed) Dementia AND eating 

AND food service 

27 1  

Medline (PubMed) Nursing AND eating 

AND dementia AND 

environment  

11 1  

 

Medline (PubMed) Dementia AND dinner 11 1  

 

Medline (PubMed) Eating behaviors AND 

elderly AND meal 

environment 

60 1  

 

Medline (PubMed) Nursing AND dining 

AND environment 

36 3 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND environment  

22 2 

 

CINAHL Food intake AND elderly 

AND nursing home 

28 1 

Manuell sökning  

 

  2 

Totalt  195 12 
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2.5 Dataanalys 

Tjugofyra artiklar lästes individuellt, en första granskning gjordes för att se om alla delar var 

inkluderade i artiklarna det vill säga titel, abstrakt, introduktion, metod, resultat, diskussion 

och referenser. Tolv artiklar uteslöts då samtliga delar inte var inkluderade i artiklarna, inte 

var relevanta för studiens syfte och frågeställningar eller visade sig vara 

litteratursammanställningar. Sedan lästes de tolv kvarvarande artiklarna tillsammans och 

granskades kvalitetsmässigt utifrån Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa tolv artiklar som granskades enligt 

granskningsmallarna uppfyllde de flesta kriterierna och bedömdes vara av hög eller medel 

kvalitet och inkluderades därefter i studien.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar från databaserna Medline (PubMed) och CINAHL har använts i examensarbetet. De 

artiklar som använts är etiskt granskade av en forskningsetisk kommitté. Artiklarna har 

bearbetats objektivt. Forsberg och Wengström (2003) menar att samtliga resultat skall 

presenteras vare sig det stödjer litteraturstudiens hypotes eller inte. Författarna har därmed 

undvikt att förfina de vetenskapliga artiklarnas resultat och i och med detta även 

examensarbetets resultat. 
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3. Resultat  

Resultatet grundas på 12 vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar besvarade denna litteraturstudies syfte samt frågeställningar. Resultatet presenteras 

i tabell 2 och i löpande text. Utifrån artiklarnas innehåll har resultatet delats in i fyra rubriker i den löpande texten: inredning och utformning av 

måltidsmiljö, färg, doft och musik. 

 

Tabell 2 – Resultatöversikt/kvalitetsgranskning. 

Författare 

Publ.år 

Titel Syfte Design/Metod Undersökningsgrupp/ 

Bortfall 

Dataanalys Resultat Kvalitetsbedömning 

Cleary et 

al. 2008. 

Úsing the smell 

of baking bread 

to facilitate 

eating in 

residents with 

dementia. 

Att utvärdera 

om doften av 

bakat bröd har 

effekt på 

födointaget och 

på 

självmatnings 

beteenden hos 

personer med 

demens på ett 

långtidsboende. 

Kvantitativ. 

Experimental 

design. 

Single-

subject/Singel-

case. 

3 deltagare med 

demens i åldrarna 81-

83 år boende på ett 

långtids boende.  

 

Bortfall: 0 st. 

Deskriptiv 

analys. 

Doften av bakat bröd 

hade överlag en positiv 

effekt på födointaget. 

Födointaget ökade totalt 

med 6,7 % hos de tre 

deltagarna i studien.  

Medel. 

Desai et al. 

2007. 

Changes in 

Type of 

Foodservice 

and Dining 

Room 

Environment 

Preferentially 

Benefit 

Att på ett 

långstids 

boende jämföra 

energi intaget 

hos äldre med 

försämrad 

kognitiv 

förmåga i en 

Kvantitativ.      

Cross-sectional. 

48 deltagare. 26 

deltagare med en 

medelålder på 88,8 år i 

en måltidsmiljö där 

maten serverades på 

brickor och 22 

deltagare med 

medelåldern 86,2 år i 

Statistisk 

analys. 

Shapiro-Wilk 

test. 

En signifikant skillnad 

sågs i ökat energi intag 

hos deltagarna i den 

cafeteria liknande 

måltidsmiljön jämfört 

med deltagarna i 

måltidsmiljön där maten 

Medel. 
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Institutionalized 

Seniors with 

Low Body 

Mass Indexes.  

 

cafeteria 

liknande 

måltidsmiljö 

jämfört med en 

måltidsmiljö 

där maten 

serverades på 

brickor. 

den cafeteria liknande 

måltidsmiljön. 

Samtliga deltagare 

boende på ett hem för 

äldre, några deltagare 

med diagnosen 

Alzheimer. 

 

Bortfall:1 st. 

   

serverades på brickor. 

Dunne et 

al. 2007. 

Visual contrast 

enhances food 

and liquid 

intake in 

advanced 

Alzheimer´s. 

Att undersöka 

hur färgkontrast 

manipulationer 

påverkar födo- 

och vätskeintag. 

Kvantitativ.  

Interventionsstudie. 

9 män med avancerad 

Alzheimer i åldrarna 

72-89 år boende på ett 

äldreboende. 

Bortfall: 3 st deltagare 

avled under studiens 

gång. 

Multivariate 

analys. 

(ANOVAs). 

Vid dukning med röd 

matservis jämfört med 

vit matservis ökade 8 av 

9 deltagares födointag. 

Vid röd matservis ökade 

medelvärdet med 24,6 % 

för livsmedel och 83,7 % 

för vätska. 

Hög. 

Mamhidir 

et al. 2007. 

Weight increase 

in patients with 

dementia, and 

alteration in 

meal routines 

and meal 

environment 

after integrity 

promoting care. 

Att följa 

viktförändringar 

hos patienter 

med måttlig och 

svår demens 

och analysera 

hur dessa 

förändringar är 

relaterade till 

biologiska och 

psykologiska 

parametrar efter 

personal 

utbildning och 

stöd i integritets 

Kvantitativ.  

Interventionsstudie. 

33 deltagare. En 

interventionsgrupp 

med 18 patienter varav 

16 kvinnor och 2 män 

med en medelålder på 

82,4 år. En 

kontrollgrupp med 15 

patienter varav 7 

kvinnor och 8 män 

med medelåldern 82 

år. Bosatta på två 

långtidsavdelningar 

där alla hade någon 

form av demens. 

Student´s t-test. 

Sperman´s 

correlation 

coefficient. 

13 patienter i 

interventionsavdelningen 

hade ökat sin vikt medan 

5 patienter hade gått ner 

i vikt efter 

interventionen. 2 

patienter i 

kontrollavdelningen 

hade ökat i vikt, 12 

patienter hade minskat i 

vikt medan en patient 

hade bibehållet sin vikt. 

Hög. 
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främjande vård. 

Ett ytterligare 

syfte var att 

beskriva 

måltidsmiljön 

och rutiner i 

förhållande till 

insatsen. 

Bortfall: 0 st. 

Mathey et 

al. 2001a. 

Health effect of 

improved meal 

ambiance in a 

dutch nursing 

home: A 1-year 

intervention 

study. 

Att bedöma om 

effekten av en 

förbättrad 

måltidsatmosfär 

leder till 

förbättrad hälsa 

och 

nutritionsstatus 

hos äldre 

personer på 

äldreboende. 

Kvantitativ. 

Parallell design.  

Interventionsstudie. 

 

22 deltagare. 10 

deltagare i 

kontrollgruppen varav 

3 män och 7 kvinnor 

med en medelålder på 

78,2 år. 12 deltagare i 

experimentgruppen 

varav 4 män och 8 

kvinnor med en 

medelålder på 82,6 år. 

Den totala medelåldern 

var 82,2 år. Alla 

boende på ett 

äldreboende.   

Bortfall: 16 st. 12 

deltagare avled, 2 

deltagare flyttade och 

2 deltagare avgick på 

grund av progressiv 

sjukdom/personlig 

orsak.  

t-test. Deltagarna i 

experimentgruppen 

ökade 

medelkroppsvikten 

signifikant med 3,3 kg 

medan kontrollgruppen 

förlorade 0,4 kg av 

medelkroppsvikten 

under studien.  

 

Hög. 

Mathey et 

al. 2001b. 

Flavor 

enhancement of 

food improves 

dietary intake 

and nutritional 

status of elderly 

Att fastställa 

om tillägget av 

kryddor i den 

lagade maten 

under en 16 

veckors period 

Kvantitativ.         

Parallell design. 

Grupp-

intervention. 

67 deltagare. 

Interventionsgruppen 

bestod av 36 deltagare 

varav 7 män och 29 

kvinnor med en 

medelålder på 84,6 år. 

Pearson. Kroppsvikten för 

interventionsgruppen 

ökade med 1,1 kg 

jämfört med 

kontrollgruppen som 

minskade i vikt med 0,3 

Hög. 
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nursing home 

residents. 

kunde leda till 

ett ökat 

födointag och 

därmed ge 

näringsmässiga 

fördelar för de 

äldre på 

äldreboendet.  

Kontrollgruppen 

bestod av 31 deltagare 

varav 6 män och 25 

kvinnor med en 

medelålder på 83,0 år. 

Alla bosatta på ett 

äldreboende. 

Bortfall: 4 st. 

kg. Hos 

interventionsgruppen 

sågs ett ökat födointag 

och även en ökning av 

hungerkänslor.   

 

 

McDaniel 

et al. 2001. 

Impact of 

dining room 

environment on 

nutritional 

intake of 

Alzheimer´s 

residents: A 

case study. 

Att utvärdera 

buller och 

ljusförhållanden 

vid måltiderna 

och att bedöma 

födointaget hos 

uppegående 

personer på 

demensboende.  

Kvantitativ.  

Fallstudie.  

16 patienter varav 15 

män och 1 kvinna 

boende på en 

Alzheimersavdelning i 

åldrarna 61-81 år. 

Bortfall: 1 st.  

t-test. Vid fem dagars intag av 

kalorier och proteiner 

vid frukost och lunch var 

det totala medelvärdet 

högre, även om inte 

markant högre i AU 

(Alzheimer´s unit) 

jämfört EC (extended-

care). Vid totalt fem 

dagars intag av vätska 

vid frukost sågs en 

signifikant ökning I AU 

jämfört med EC. 

Medel. 

Ragneskog 

et al. 

1996a. 

Influence of 

dinner music on 

food intake and 

symptoms 

common in 

dementia. 

Att undersöka 

om middags 

musik påverkar 

födointaget och 

vanliga symtom 

vid demens 

såsom 

nedstämdhet, 

irritabilitet och 

rastlöshet samt 

att avgöra om 

en viss typ av 

musik var att 

Kvantitativ. 

Interventionsstudie. 

 

20 patienter varav 10 

män och 10 kvinnor i 

åldrarna 69-94 år med 

en medelålder på 80 

år. Boende på ett 

vårdhem för äldre 

personer med olika 

former av demens.  

Bortfall: 5 st. Fyra 

patienter avled under 

studiens gång och en 

patient blev 

exkluderad ur studien 

Friedman rank 

sum test. 

Wilcoxon rank 

sum test. 

Sperman´s 

correlation 

coefficient. 

 

Under de tre 

musikperioderna åt 

patienterna mer totalt, 

speciellt vid dessert. 

Personalen serverade 

mera mat p.g.a. att de 

blev influerade av 

musiken.  

Hög.  
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föredra.   då deltagaren åt 

middagen på sitt rum.  

 

Ragneskog 

et al. 

1996b. 

Dinner music 

for demented 

patients: 

Analysis of 

video-recorded 

observations. 

Att undersöka 

om och hur 

olika 

musikstilar 

påverkade fem 

patienter med 

demens vid 

måltider på ett 

vårdhem samt 

vilken musikstil 

som påverkade 

mest. 

Kvantitativ.  

Observations 

studie. 

 

 

5 patienter varav 4 

kvinnor och 1 man i 

åldrarna 69-85 år. 

Samtliga deltagare 

hade någon form av 

demens och var 

boende på en 

demensavdelning.  

Bortfall: 0 st. 

Video-Analys. Patienterna blev 

påverkade av de tre 

musikperioderna. De 

spenderade längre tid vid 

matbordet och åt mer 

självständigt men vid 

lugn musik ökade antalet 

matningar. 

 

Medel. 

Richeson 

och Neill 

2004. 

Therapeutic 

recreation 

music 

intervention to 

decrease 

mealtime 

agitation and 

increase food 

intake in older 

adults with 

dementia.  

Att testa om 

deltagarna 

under en musik 

intervention vid 

kvällsmaten 

skulle få ett 

minskat oroligt 

beteende och ett 

ökat födointag.    

Kvantitativ.   

Quasi-experimental 

time-series design.  

Interventionsstudie. 

 

27 deltagare varav 21 

kvinnor och 6 män i 

åldrarna 67-94 år med 

en medelålder på 87 

år. Alla deltagare hade 

diagnosen demens och 

var bosatta på ett 

äldreboende.   

Bortfall: 0 st. 

Deskriptiv 

statistik. 

Oroligt beteende 

minskade och 

födointaget ökade hos 

deltagarna under musik 

interventionen. 

Medel. 

Thomas 

och Smith 

2009. 

The effect of 

music on 

caloric 

consumption 

among nursing 

home residents 

with dementia 

of the 

Att undersöka 

om musik som 

spelas i 

samband med 

måltider, kan 

minska oro och 

resultera i ett 

ökat kaloriintag 

Kvantitativ.          

A time-series 

crossover design. 

Interventionsstudie. 

 

12 patienter varav 11 

kvinnor och 1 man i 

åldrarna 76-92 år med 

en medelålder på 83,5 

år. Alla deltagare var 

bosatta på ett 

demensboende. 

Deskriptiv 

analys. 

Patienterna konsumerade 

20 % mera kalorier när 

bekant bakgrundsmusik 

spelades jämfört med en 

måltidsmiljö utan musik.    

 Medel. 
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alzheimer´s 

type. 

hos personer 

med måttlig 

demens som bor 

på ett vårdhem.  

Bortfall: 0 st. 

Wikby och 

Fägerskiöld 

2004. 

The 

Willingness to 

eat. An 

investigation of 

appetite among 

elderly people. 

Att identifiera 

och beskriva 

faktorer som är 

viktiga 

beträffande 

aptit bland äldre 

människor. 

Kvalitativ.  

Intervjuer.  

 

15 deltagare varav 3 

män och 12 kvinnor i 

åldrarna 79-95 år med 

en medelålder på 89 

år. Alla bosatta på ett 

pensionärsboende.  

Bortfall: 0 st.  

Innehållsanalys. Aptiten ökade hos 

deltagarna när de åt i en 

måltidsmiljö som de 

upplevde som god och 

välbekant samt när det 

serverades mat som de 

tyckte om och kände 

igen. 

Hög. 
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3.1 Inredning och utformning av måltidsmiljö  

I en studie av Wikby och Fägerskiöld (2004) identifierades faktorer som påverkar aptiten hos 

äldre personer. Där beskrivs det hur äldre personer upplever en god måltidsmiljö. I studien 

framgick det att sinnesintryck var viktiga för aptiten. Det var önskvärt att miljön skulle vara 

ren och trevlig med fina färger, möbler och textilier samt tända ljus vid högtidliga tillfällen. 

En dam i 85 års åldern ger en beskrivning av en bra måltidsmiljö  ”Clean table cloth or what 

shall I say … and gladly with flowers … and candles. It is pleasant if it´s beautiful … yes 

clean and tidy.” (Wikby & Fägerskiöld 2004 s.124). Att äta i lugn och ro utan stress och i 

mindre grupper var också något som uppskattades. När maten smakade bra, var fint upplagd, 

hade rätt konsistens och uppfyllde deltagarnas förväntningar på måltiden eller när deras 

favoriträtt serverades ökade deras aptit och det var ett nöje att äta. Deltagarna uppskattade att 

sitta vid samma plats vid matbordet, med samma bordskamrater, äta traditionell mat samt att 

måltiden skedde efter samma rutiner som alltid då även detta ökade aptiten. Något som 

däremot gjorde att deltagarna tappade aptiten och i och med detta åt mindre än vanligt var 

bland annat när mat som deltagarna inte kände igen eller ovanligt komponerad mat 

serverades. Ytterligare något som påverkade aptiten negativt eller gjorde att aptiten avtog helt 

var när måltidsmiljön var oren. Den orena miljön var oftast en bidragande orsak av andras 

beteenden till exempel att de hade glömt bordsskicket, hostade ut över bordet, spottade ut 

maten eller lade löständerna på bordet (Wikby & Fägerskiöld 2004).  

I en annan studie var syftet att se om måltidsmiljön kunde leda till en förbättrad hälsa och 

nutritionsstatus hos äldre människor. I studien ingick en kontrollgrupp där inga förändringar 

gjordes gällande måltidsmiljön. I experimentgruppen gjordes en del förändringar i 

måltidsmiljön bland annat placerades blommor ut på varje bord, tillräcklig belysning, 

bakgrundsmusik som valts ut av patienterna, lämpliga dukar och tallrikar placerades ut på 

borden, ingen avdukning skedde under måltiden, personalen vandrade inte omkring i matsalen 

och medicin delades inte ut under måltiden. Resultatet visade en signifikant skillnad i vikt 

mellan grupperna. Vikten hos experimentgruppen ökade med 3,3 kilo över en ett års period 

medan vikten hos kontrollgruppen var relativt stabil, dock med en liten viktminskning på 0,4 

kilo (Mathey et al. 2001a). En jämförelse gjordes mellan två långtidsavdelningar där personer 

med Alzheimers bodde. Genom föreläsningar och gruppdiskussioner blev personalen till 

interventionsavdelningen utbildade i bland annat miljö. Personalen ändrade sedan den fysiska 

miljön genom att placera ut bilder på matsalens väggar samt att personalen tillsammans med 

patienterna tryckte mönster på dukar och gardiner. Vid måltidssituationen serverades nu 
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maten i serveringsskålar som tillät patienterna att ta och lägga på maten själva istället för att 

bli serverad direkt på färdiga brickor. De förändringar som gjordes på 

interventionsavdelningen redovisades i dagböcker av personalen. Inga förändringar i rutiner 

eller måltidsmiljön gjordes på kontrollavdelningen. De förändringar som gjordes på 

interventionsavdelningen resulterade i att 13 patienter ökade sin vikt och 5 patienter minskade 

i vikt. På kontrollavdelningen hade endast 2 patienter ökat i vikt, 12 patienter minskade i vikt 

och 1 patient hade oförändrad vikt (Mamhidir et al. 2007).  

En studie av Desai et al. (2007) genomfördes på ett nybyggt hem för äldre där det fanns två 

olika matsalar. Den ena matsalen liknade en cafeteria där det fanns serveringspersonal och i 

den andra måltidsmiljön serverades maten på brickor. En signifikant skillnad sågs i ökat 

energi intag hos deltagarna i den cafeterialiknande måltidsmiljön jämfört med deltagarna i 

måltidsmiljön där maten serverades på brickor. Deltagarna som hade ett lägre BMI var de som 

fick ett högre energi intag när de åt i den cafeteria liknande måltidsmiljön. I ytterligare en 

studie denna gång av McDaniel et al. (2001) jämfördes två olika sorters matsalar på ett och 

samma äldreboende. Syftet var att utvärdera buller och ljusförhållanden vid måltiderna för att 

se om detta hade någon inverkan på näringsintaget. Kalorier, proteiner och vätska mättes i 

samband med frukost och lunch. Efter att deltagarna avslutat måltiden vägdes och mättes den 

återstående maten. EC (extended-care) matsalen var ungefär tre till fyra gånger så stor som 

AU (alzheimer´s unit) matsalen och var inredd med stenkakel, takfläktar samt runda och 

fyrkantiga bord. I matsalen fanns även en servering som var öppen för andra patienter, dock 

inte för deltagarna i denna studie. Tv:n stod på under varje måltid och mediciner gavs ofta i 

samband med måltiderna. AU matsalen var däremot utrustad med korkmatta, runda bord och 

avslappnande musik spelades i samband med måltider. Under måltiden satt deltagarna fyra 

personer runt varje bord med deras vanliga bordskamrater. Studiens resultat visade att bullret 

var signifikant lägre i EC och ljuset var signifikant högre i EC. Vidare visade resultatet att 

intaget av kalorier och proteiner vid frukost och lunch var högre även om det inte var markant 

högre i AU jämfört med EC. Vätskeintaget i samband med frukost var signifikant högre i AU 

jämfört med EC.  

3.2 Färg 

I en studie baserad på personer med avancerad Alzheimer jämfördes om olika färgkontraster 

på matserviser vid lunch och middag hade någon inverkan på födointaget. De färgkontraster 

som testades var vit och hög kontrast röd. De tallrikar, muggar och bestick som ingick i 
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matserviserna var av samma form och storlek. För att se skillnaden i födointaget hos 

deltagarna vägdes födan i gram och vätskan mättes i volym. Resultatet påvisade att åtta av nio 

deltagares födointag ökade med ett medelvärde på 24,6 % för föda och 83,7 % för vätska vid 

användning av färgen hög kontrast röd på servisen. En uppföljning gjordes ett år senare med 

färgkontrasterna vit, hög kontrast blå, ljus röd och ljus blå. Uppföljningen resulterade i en 

signifikant ökning av födo- och vätskeintaget vid användning av hög kontrast blå servis 

medan de ljusa färgkontrasterna var verkningslösa (Dunne et al. 2007).   

3.3 Doft 

I Matheys et al. (2001b) studie ingick en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I 

interventionsgruppen användes fyra olika sorters kryddor. De kryddor som användes var 

kycklingkrydda, biffbuljongkrydda, kalkonkrydda och citronsmörskrydda till fisk. Maten 

kryddades med dessa kryddor strax innan maten skulle serveras. I kontrollgruppen gjordes 

inga förändringar gällande maten. Resultatet visade att kroppsvikten ökade med 1,1 kg hos 

interventionsgruppen medan kontrollgruppens vikt minskade med 0,3 kg. Hos 

interventionsgruppen noterades också ett ökat födointag samt en ökning av hungerskänslor 

när de kände doften av kryddorna i maten. Resultatet i Clearys et al. (2008) studie visade att 

doften av bakat bröd överlag hade en positiv effekt på deltagarnas födointag. En brödmaskin 

var utplacerad tre meter ifrån varje deltagare i studien. Brödmaskinen startade ungefär fyra 

timmar innan måltiden för att uppnå den optimala doften av bakat bröd. I vanliga fall 

konsumerade deltagarna totalt 5227 gram föda utan åtgärd, men under försöksfasen med 

brödmaskinen konsumerade de totalt 5600 gram. Födointaget ökade alltså totalt med 6,7 % 

hos de tre deltagarna i studien.  

 

3.4 Musik 

Traditionell Amerikansk folkmusik, klassisk populärmusik, traditionell Engelsk musik, 

Irländsk folkmusik samt gammal Engelsk dansmusik spelades under en studie för att se om 

detta hade någon inverkan på födointaget under måltid. Detta skedde under en 8 veckors 

period där musik och ingen musik alternerades. Studiens resultat visade att deltagarnas 

kaloriintag ökade under samtliga musikperioder, totalt ökade kaloriintaget med 20 % hos alla 

deltagare när musik spelades. I genomsnitt ökade deltagarnas kaloriintag från 667 kalorier till 

797 kalorier under musik interventionen (Thomas & Smith 2009). I en annan studie testades 

även där olika musikstilar i samband med måltid för att se om detta hade någon inverkan på 
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födointaget hos deltagarna. Lugn musik, svensk populärmusik från 1920-1930-talet samt pop 

och rock från 1980-talet med välkända artister spelades. Resultatet visade att under de tre 

musikperioderna ökade patienternas födointag. Födointaget ökade speciellt när pop musik 

spelades, då konsumerade deltagarna 459 gram medan de endast konsumerade 402 gram då 

ingen musik spelades. Personalen serverade också mera mat vid samtliga tillfällen troligtvis 

på grund av att de blev influerade av musiken och detta resulterade i att deltagarna åt mer 

(Ragneskog et al. 1996a). I en likartad studie låg fokus på att undersöka deltagarnas beteende 

under måltidssituationer. Det visade sig att 4 av 5 patienter spenderade mer tid under 

middagen när de tre musikperioderna spelades som även spelades i studien ovan. Patienterna 

spenderade längst tid vid matbordet då lugn musik spelades. Den totala tiden som spenderades 

vid middagen ökade med 22 % när musik spelades jämfört med kontrollperioden då ingen 

musik spelades. Patienterna åt ofta mer självständigt och lugnare när musik spelades, däremot 

ökade antalet matningar hos vissa deltagarna när lugn musik spelades på grund av att de inte 

rörde vid maten och sköt iväg tallriken (Ragneskog et al. 1996b). Lugn musik spelades också 

i Richeson och Neills (2004) studie som utfördes i en matsal på en demensavdelning under 

middagen mellan klockan fem och sex. Maten var lagad av huvudköket och serverades på 

individuella brickor av personalen på avdelningen. Under middagen satt deltagarna fyra till 

fem personer runt varje bord. Resultatet visade att deltagarnas oroliga beteende minskade 

samt att deltagarnas födointag ökade med 8,6 % under musik interventionen.      

 

3.5 Artiklarnas kvalitet  

Av de tolv artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat var elva artiklar av kvantitativ 

design och endast en artikel var av kvalitativ design. Dessa artiklar bedömdes kvalitetsmässigt 

utifrån granskningsmallar där sex stycken artiklar uppnådde hög kvalitet och sex stycken 

artiklar uppskattades vara av medel kvalitet. De vanligaste orsakerna till att artiklarna 

bedömdes vara av medelkvalitet var att exklusionskriterier saknades, de innefattade ett litet 

deltagarantal eller att validiteten inte var diskuterad.   
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det finns många faktorer som kan påverka ätandet hos äldre människor. I studiernas resultat 

framkom det att de äldre önskade att få sitta tillsammans med sina vanliga bordskamrater 

under måltiden samt att äta mat som de kände igen. Det framgick även att sinnesintryck i 

samband med måltidsmiljön var betydelsefull för aptiten hos äldre personer. Generellt visade 

resultatet att en trevligt inredd måltidsmiljö hade en god inverkan på de äldres aptit samt 

födointag. Att inreda matsalen med stark röd och blå färg på matservisen var något som ökade 

födo- och vätskeintaget hos äldre personer med demens. Ytterligare något som visade sig ha 

en god och positiv effekt på de äldres födointag var när olika musikstilar spelades under 

måltiden samt när olika dofter användes, vid doft ökade även hungerkänslorna hos de äldre.       

4.2 Resultatdiskussion  

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson menar att en prydligt uppdukat måltid efter 

patientens önskan leder till en förbättrad aptit hos patienten (Henderson 1991). Ett flertal 

studiers resultat har påvisat att en förändring i måltidsmiljön på särskilt boende har lett till en 

ökad aptit samt ett ökat födointag hos deltagarna. Detta påvisas även i Elmståhl et al. (1987) 

och Gibbons och Henrys (2005) studier. I Elmståhls et al. (1987) studie som genomfördes på 

ett sjukhus, utformades en måltidsmiljö som skulle likna en miljö under 1940-talet. 

Förändringarna som gjordes i matsalen involverade möbler, tyger, belysning, lampor, 

konstnärlig dekoration, mattor, porslin samt glas. Vanliga rektangulära bord byttes ut till ett 

flertal mindre runda bord och målningar lånades från ett konstmuseum. Förändringen ledde 

till ett ökat intag av energi och protein. I Gibbons och Henrys (2005) studie baserad på äldre 

personer som bor i eget boende jämfördes två olika måltidsmiljöer, en måltidsmiljö var 

utformad i en restaurang med hög klass och den andra var utformad i en personalmatsal med 

enkel standard. Det som skiljde dessa miljöer åt var att restaurangmiljön hade blommor på 

borden, dukar, klädda stolar, matchande porslin, tygservetter, god akustik och harmonisk 

belysning. Personalmatsalen var däremot inte lika trevligt inredd. Resultatet visade en 

markant skillnad i ökat födointag hos de äldre i restaurangmiljön. I studierna beskrivs enligt 

författarna många olika förändringar av måltidsmiljöer samtidigt som påverkar födointaget i 

positiv riktning hos äldre personer. Dock är det svårt att komma fram till vad själva kärnan i 

inredningen är. Det vill säga vilka inredningsdetaljer som ger bäst effekt på födointaget.    
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Henderson anser att sjuksköterskan har till uppgift att hjälpa och skapa förutsättningar för 

patienten så att denne kan vara så självständig och oberoende som möjligt av andra 

(Kristoffersen et al. 2006). Att skapa förutsättningar till självständighet hos deltagarna var 

något som vårdpersonalen i Sidenvalls et al. (1994) studie strävade efter. För att deltagarna 

skulle kunna bli så självständiga som möjligt under måltiderna användes speciellt utformade 

koppar och bestick samt en kant på tallrikarna. I Dunnes et al. (2007) studie däremot 

utprovades olika färger på matservisen vilket resulterade i att två färger hade bättre inverkan 

på deltagarnas födo- och vätskeintag. Författarna menar att det är viktigt att få bibehålla sin 

självständighet trots hög ålder. Vidare anser författarna liksom Dunne et al. (2007) och 

Sidenvall et al. (1994) att det finns många hjälpmedel som skapar förutsättningar och som kan 

bidra till självständighet hos äldre människor. 

I Sidenvalls et al. (1994) studie rapporterades det att ett flertal äldre personer upplevde att det 

var otrevligt när andra betedde sig olämpligt vid måltider. Något som påverkade aptiten 

negativt eller gjorde att aptiten avtog helt var när måltidsmiljön var oren (Sidenvall et al. 

1996, Wikby & Fägerskiöld 2004). Den orena miljön var oftast en bidragande orsak av andras 

beteenden till exempel att de hade glömt bordsskicket, hostade ut över bordet, spottade ut 

maten eller lade löständerna på bordet (Wikby & Fägerskiöld 2004). I Sidenvalls et al. (1996) 

studie kunde inte vissa deltagare urskilja vad som var deras egna föremål eller vad som var 

gemensam köksservis i samband med måltiden. Författarna anser att detta är vanligt 

förekommande problem inom äldreomsorgen. Alla har olika förutsättningar och olika 

funktionsnedsättningar vilket gör att individernas bordsskick kan skilja sig åt. En svårighet 

kan då uppstå när det gäller bordsplacering under måltiden. Författarna ställer sig då frågan 

om det är etisk rätt att göra uppdelningar vid matbordet efter individernas 

funktionsnedsättningar samt beteenden. Samtidigt tycker författarna att det är viktigt att ta 

hänsyn till att personen får uppleva måltiden som något positivt samt att de som sitter 

tillsammans får ett utbyte av varandra. I McDaniels et al. (2001) och Wikby och Fägerskiölds 

(2004) studier visades det att deltagarna uppskattade att sitta tillsammans med samma 

bordskamrater som vanligt. I samband med detta visade resultatet att deltagarna fick en ökad 

aptit samt ett ökat födointag. Detta bekräftas också i en studie av Wright et al. (2006) där en 

signifikant skillnad sågs i ett ökat energiintag hos deltagarna som åt tillsammans i matsalen på 

sjukhuset jämfört med deltagarna som åt sin mat på sängkanten. Henderson anser att i de 

flesta fall är det bra för patienten att sitta tillsammans med andra under måltider (Henderson 
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1991). Av egna erfarenheter anser författarna att det också finns personer som önskar att få 

sitta ensam under måltiden och inte upplever detta som något negativt. Författarna anser 

vidare att det därför är viktigt att ta hänsyn och vara lyhörd för varje enskild individs 

önskemål. 

 

I två olika studier som utfördes på sjukhus, visades ett missnöje hos deltagarna då maten var 

dåligt smaksatt (Sidenvall et al. 1994, Sidenvall et al. 1996). I Matheys et al. (2001b) studie 

noterades däremot att när deltagarnas mat var smaksatt med olika kryddor ökade födointaget 

samt hungerkänslorna hos deltagarna. Deltagarna i Sidenvalls et al. (1996) studie önskade och 

längtade efter mat som såg ut samt smakade som hemlagad mat. De ogillade när maten hade 

ovanlig konsistens, var ovanligt komponerad samt när otraditionell mat serverades. Detta var 

också något som bekräftades bland deltagarna i Wikby och Fägerskiölds (2004) studie. 

Deltagarna lämnade maten i Sidenvalls et al. (1994) studie när de inte kände igen den mat 

som serverades. Henderson beskriver i sin omvårdnadsteori att det betydelsefullt att kartlägga 

patienters vanor samt önskemål för att veta vad denne tycker om för mat och dryck, detta för 

att kunna utföra en god omvårdnad (Kristoffersen et al. 2006). Författarna anser att när en 

individ är oberoende av andra och bor i eget boende bestämmer individen själv vad denne vill 

äta och dricka. När individen sedan blir i behov av hjälp och blir tvungen att vistas på en 

institution anser författarna att Hendersons teori tyvärr inte fullföljs i praktiken. Enligt 

författarna får individen ett mer begränsat självbestämmande när det gäller kosten på en 

institution. Önskekost finns till förfogande, trots detta är det ohållbart att alla får sin önskan 

uppfylld. 

Ett flertal studier påvisade att musik i samband med måltider hade en god inverkan på 

födointaget hos de äldre på särskilt boende. Detta bekräftades även i Wong et al. (2008) studie 

som genomfördes på ett sjukhus där lugn musik spelades under frukost, lunch och middag. 

Resultatet visade en ökning av det dagliga kaloriintaget hos deltagarna vid lunch och middag. 

I Ragneskogs et al. (1996a) studie spelades tre olika musikstilar under måltider, där visade det 

sig dock att pop-musik hade godast effekt på deltagarnas födointag. Om författarna relaterar 

till sig själva gör musiken människor glada och därmed livas stämningen upp. Författarna 

anser vidare att musik kan ha varit en del av de äldres liv, vilket kan väcka glada minnen och 

känslor. Utifrån egna erfarenheter anser författarna att de äldre många gånger är trötta vid 

måltider. Det har visat sig i flera studier att musik ökar födointaget, detta tror författarna kan 
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ha att göra med att de är mera vakna under måltiden när musik spelas. Dock anser författarna 

att en svårighet kan vara att hitta en musikstil som passar alla.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna valde att genomföra en deskriptiv litteraturstudie. I en litteraturstudie 

sammanställs den kunskap som redan finns av tidigare forskning. Genom detta skapas en 

överblick om vart kunskapsluckan ligger och vad som det behövs forskas mera på. Sökorden 

som användes ansågs vara av relevans för studiens syfte dock användes ett stort antal sökord 

med olika kombinationer för att få tillgång till rätt mängd artiklar som skulle inkluderas i 

studiens resultat. Ett problem som uppstod under artikelsökningens gång var att inte enbart 

fulltext artiklar fanns att tillgå. Detta bidrog till att ett visst antal artiklar köptes och skickades 

efter med assistans från biblioteket. Trots detta svarade inte alla artiklar på studiens syfte, 

vilket bidrog till att studiens syfte ändrades något då utbudet av artiklar var minimalt och inte 

uppfyllde riktlinjernas krav på mängden artiklar. För att öka studiens trovärdighet ville 

författarna ha aktuella artiklar. Svårigheten att finna artiklar gjorde dock att författarna blev 

tvungna att sätta tidsperioden på artiklarna relativt långt tillbaka i tiden 1995-2010, vilket kan 

anses vara en brist. Dock var endast två av tolv artiklar publicerade tidigare än 2000-talet. 

Författarna har individuellt och sedan tillsammans grundligt och noggrant granskat artiklarna 

enligt Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar samt överskådligt granskat om 

alla delar som skall ingå i en vetenskaplig artikel funnits med. Detta anses enligt författarna 

vara ett bra och effektivt arbetssätt för att genomföra en granskning, att först själv läsa 

artikeln och bilda sig en uppfattning och sedan läsa artikeln tillsammans. Detta för att se 

artikeln ifrån olika synvinklar och perspektiv.  

I studien användes ett markant antal kvantitativa artiklar vilket författarna anser var rätt 

design för studiens syfte. Denna studies syfte var att se om måltidsmiljön hade någon 

inverkan på födointaget hos äldre personer vilket kan påvisas genom kvantitativa studier då 

detta ger ett mätbart resultat. En nackdel kan dock vara att få inifrånperspektiv givits eftersom 

endast en kvalitativ artikel inkluderats i studien som påvisar vad deltagarna själva uppskattar 

inom måltidssituationen. Detta kan bero på att de flesta undersökningar är gjorda på personer 

med demens vilka kan ha svårt att uttrycka sina tankar och viljor. En svaghet med studiens 

ingående resultatartiklar var att de inte genomförts på en sådan omfattande 
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undersökningsgrupp, vilket kan göra att resultatet inte är generaliserbart till en större 

population. Många av studierna var genomförda på äldre personer med diagnosen demens, det 

kan då vara svårt att generalisera studiernas resultat till en större allmän population. Dock kan 

resultatet generaliseras till samma patientgrupp.  

Mätinstrumentens reliabilitet samt validitet var diskuterad i de flesta resultatartiklarna i 

litteraturstudien, dock saknas dessa uppgifter i några få studier vilket kan ses som en nackdel.  

 

4.4 Allmändiskussion  

Nutrition är ett viktigt område och ett av människans grundläggande behov. Författarna anser 

dock att detta är ett område som oftast förbises och inte är av hög prioritet inom 

omvårdnaden. Genom denna litteraturstudie har det framkommit att det finns en rad olika 

åtgärder till förbättring av måltidsmiljön som har resulterat i ett ökat födointag hos äldre 

personer på särskilt boende. Enligt författarna är det önskvärt att alla skulle få ta del av dessa 

studier, framför allt de som är involverade inom vård och omsorg. Många av dessa åtgärder 

skulle kunna användas i praktiken, men tyvärr tror författarna att dessa kanske inte används 

inom omvårdnaden i sådan stor utsträckning som de skulle kunna göra. Detta kan enligt 

författarna ha att göra med att vårdpersonal fått bristfällig information eller att de väljer att 

följa invanda rutiner. Författarna anser att det är lätt att följa invanda rutiner då inte något 

annat bevisats fungera bättre. Det är viktigt att sätta de äldre i centrum och se till patientens 

bästa. Författarna tror att måltiden är en stor och viktig del av livet för de äldre och att 

måltiden kan ses som höjdpunkten under dagen. En liten förändring i måltidsmiljön kan räcka 

för att förbättra de äldres nutritionsstatus samt öka deras välmående. Att genomföra en 

förändring innebär inte att den behöver vara för evigt, om förändringen inte leder till något 

positivt går det att ändra tillbaka. Enligt författarna har sjuksköterskan till uppgift att ge stöd 

och information till sina medarbetare, detta är extra viktigt i samband med förändringar. De 

nya förändringarna måste inte alltid vara grundade på ny relevant forskning, det är minst lika 

viktigt att se till patientens egna önskemål när det gäller förändringar. Det får inte glömmas 

bort att de äldre som bor på särskilt boende är individer med egna åsikter och tankar. Det som 

däremot är en fördel med forskning är att den är baserad på ett större antal individer och 

förhoppningsvis kan passa för andra personer i samma situation.  
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I slutänden är det omvårdnadspersonalen som i första hand måste upptäcka och vidta åtgärder 

eftersom det är de som har den närmsta vårdkontakten med patienterna. Det är viktigt att 

upptäcka undernäring i tid och vidta åtgärder. Med små kostnader och enkla medel kan 

måltidsmiljön förbättra födointaget hos äldre människor och därmed minimera riskerna för 

komplikationer och lidande som de äldre kan drabbas av samt minska vårdkostnaden för 

samhället. Ytterligare forskning behövs inom detta område då det endast finns ett fåtal studier 

som har belyst måltidsmiljö relaterat till födointag. Detta är ett ämne som ligger i tiden och 

kommer att få en allt större betydelse i takt med att befolkning blir äldre.   
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