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Abstrakt 

Det är inte bara maten på tallriken som ger något utan hela måltiden och sällskapet som 

kan bidra till lycka och gemenskap hos de äldre. Studiens syfte var att undersöka hur 

vårdpersonal arbetar med måltidssituationen för äldre. Bakgrunden till den här studien 

är att måltiden kan ses som ett socialt umgänge. Det kan vara det som bidrar till att äldre 

lämnar sitt rum och umgås med andra. För äldre människor blir måltiden en av de 

sysselsättningar som ändrar hur dagen planeras, antingen blir måltiden en höjdpunkt 

eller en besvikelse. Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer där 

utgångspunkten var en intervjuguide under intervjun. Urvalet var sex respondenter på 

ett äldreboende. Resultatet visade att vårdpersonalen arbetar med måltider genom att de 

fokuserar på att försöka skapa en lugn miljö vid måltiderna och ett trevligt uppdukat 

bord. När olika händelser uppstår, t.ex. att de äldre spiller eller är högljudda försöker de 

lösa problemet så att de lugnar ner sig. Det visades också att ingen av respondenterna 

har en utbildning med fokus på äldre.  

 

Nyckelord: måltider, vårdpersonal, äldreomsorg, socialt umgänge 
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Det var onsdagen, 14/10 som jag började med mitt examensarbete på Hälsopedagogiska 

programmet, inriktning pedagogik från Högskolan i Gävle. Cirka 105 dagar senare är 

jag äntligen klar med arbetet. 

Första tacket vill jag rikta till min handledare, Elisabet Hedlund, som gett mig tips och 

vägledning genom arbetets gång. 

Andra tacket går till mina respondenter på äldreboendet som var frivilliga att ställa upp i 

min studie.  

Och det tredje tacket vill ge till mina vänner, min familj och min sambo som hjälpt och 

pushat mig genom arbetet. 
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Inledning 

Inom äldreboenden är måltiderna enligt Livsmedelsverket (2015a) viktigt för äldres 

välbefinnande. Att ge äldre möjligheten att kunna äta en vällagad måltid tillsammans 

med ett gott sällskap på ett dukat bord kan ge glädje och meningsfullhet. Förutom att 

maten ger näring kan hela måltiden och sällskapet exempelvis ge lycka och gemenskap 

(ibid.). Om äldre upplever en vällagad måltid med ett trevligt sällskap kan det bidra till 

att de mår bättre. Det tycker jag hör ihop med citatet skrivet av Mattsson Sydner (2015), 

”mat och måltider förenar människor till både vardag och fest genom dess betydelse 

som socialt kitt och för att skapa gemenskap”(s.33). Precis som att ”En måltid är mer 

än maten på tallriken” (Livsmedelsverket, 2015a, hemsida). Detta tycker jag 

representerar min studie och därför heter den det. 

 

Ett flertal människor känner nog igen sig och kan nog hålla med om att måltiden blir 

trevligare om mer engagemang ägnas till dukning och matlagning. Tänk själva att kunna 

komma till ett bord där det står två uppvärmda matlådor i plast eller komma till ett 

uppdukat bord med bordstabletter, duk, servetter och kanske någon liten blomma i 

mitten. Vad skulle du föredra?  

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att förklara vad äldre och äldreomsorg innebär. Det kommer 

även att tas upp tidigare forskning i valt ämne samt artiklar om måltider på äldreboende.  

 

Äldre och äldreomsorg  

Begreppet äldre i denna studie utgår ifrån WHO: S (2015) definition som är över 60 år 

gammal. Äldreomsorg innebär enligt Nationalencyklopedin (2015) att bostad, vård eller 

annan typ av service erbjuds till äldre personer av den kommunala socialtjänsten.   

Enligt Stockholms stad (2015) är äldreomsorgen till för de personer som är 65 år fyllda 

och är i behov av hjälp i vardagen eller ett boende. Hjälpen ska vara individuellt 

anpassad, det ska finnas en trygghet och värdighet i den hjälp som erbjuds (ibid.).  
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Tidigare forskning 

Enligt Blades (2002) kan äldre bli underviktiga när de bor på omsorgsboende jämfört 

med när de bor på egen hand. Studien visar att det är bland annat på grund av att maten 

som serveras på boendet inte har en tillräcklig mängd järn samt grönsaker och frukt 

(ibid.). Om den sociala miljön ändras så kan det påverka de äldres matintag och minska 

risken för undernäring menar Kofod och Birkemose (2004). 

 

Måltider kan ses med olika glasögon menar Bundgaard (2005) som hänvisar till Bælum 

(1995), Schroll och Hølund (1999). Från ett hälsosynsätt är en måltid till för att ge 

energi till kroppen (ibid.). Ett annat sätt som måltider kan ses ur är utifrån ett socialt 

umgänge eller ett språk (Bundgaard, 2005 hänvisar till Furst, 1995). Detta visar även 

Gastmans (1998) i sin studie där äldre upplever välbehag mer än maten på tallriken och 

att det också är på grund av att måltiden är ett socialt umgänge. Många äldre personer 

får motivation av måltiderna, att lämna sitt rum och ta sig ut till matsalen för att äta och 

vara social (ibid.). Bundgaard (2005) hänvisar till Bælum (1995), Elvbakken, (1993), 

Fürst (1995), Haastrup (1990), Hansen (1985), Holm (1995), Kofoed (2000) och Schroll 

och Hølund (1999), som skriver att studiens resultat visar att måltiderna på 

avdelningarna handlar inte bara om maten som näring, utan också om det sociala och 

kulturella sammanhang som beskrivs utifrån olika teorier (ibid.). En respondent från 

Bundgaards (2005) studie sade ”Sometimes I say to myself at lunchtimes, damn, now 

you are going to lunch and you are not hungry but by sitting in their company the food 

goes down, three or four slices”(s. 96-97). Måltider för äldre kan ha en positiv inverkan 

då den kan ge ett välbefinnande. Bundgaard (2005) hänvisar till Elvbakken, (1993); 

Kofoed, (2000) menar att måltider är en stor del av vår vardag och kommer vara det 

under hela vår livstid. För äldre människor blir måltiden en av de sysselsättningar som 

ändrar hur dagen planeras, antingen blir måltiden en höjdpunkt eller en besvikelse 

skriver Bundgaard (2005).  

 

Forskarna Dahl, Ford och Gal (2014) menar att vårdpersonal på ett äldreboende i USA 

inte kan få den utbildning som behövs för att kunna möta de äldres näringsbehov.  

Det skrivs också att det anses nödvändigt att vårdpersonal ska gå utbildning som är 

inriktat på äldres näringsbehov. Forskarna menar vidare att om vårdpersonalen som har 
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ansvar för menyplanering och förberedelse av livsmedel får förbättrade kunskaper kan 

det leda till att en ökad livskvalitet och välbefinnande hos äldre (ibid.). 

 

Forskaren Gastmans (1998) hänvisar till sig själv och De Ridder (1996) och skriver att 

det var överraskande att se hur lite det är forskat om hur kvaliteten på måltiderna på 

äldreboende kan bättras. 

 

Måltider  

Enligt Lilja, Stevén och Sundberg (2014) är det långt kvar innan äldre inom 

äldreomsorgen kan njuta fullt ut av en bra måltid. Rapporten Bättre måltider i 

äldreomsorgen - vad har gjorts och vad behöver göras handlar om att tillsammans med 

socialstyrelsen inspektera projekt och studier som är genomförda. Den tar även upp 

förslag på förbättringar kring måltidskvaliteten för äldre personer med eller utan 

funktionsnedsättning. Nedan presenteras åtta förslag från Livsmedelsverket (2014) för 

att öka kvaliteten på måltiderna.  

1. Tydliggör ansvaret för mat- och måltidsfrågor på myndighetsnivå och i 

lagstiftningen.    

2. Fortsätt att satsa på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i 

vård, skola och omsorg.   

 3. Genomför en nationell satsning på äldres måltider, med tydliga ramar och krav.   

4. Inför måltidskunskap som obligatorisk kurs på alla vård- och omsorgsutbildningar.   

5. Ta fram en nationell handbok/utbildningsmaterial samt genomför en informations- 

och utbildningssatsning kring måltiderna i äldreomsorgen.   

6. Komplettera Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser med 

frågor/indikatorer om måltiderna i ordinärt boende.   

7. Kartlägg den offentliga måltidsbranschen med syfte att underlätta kvalitetsutveckling.  

8. Initiera forskning som kan bidra till bättre äldreomsorgsmåltider. 

Citerat (Lilja et al., 2014, s. 3).  

 

Att bli äldre leder oftast till att aptiten minskar vilket gör det viktigare att få i sig ett bra 

näringsintag för att få krafter till att kunna leva ett aktivt liv (Livsmedelsverket, 2013). 

Matinzadeh (2015) menar att lika mycket som människan ägnar sig åt att laga mat ska 

de även ägna sig åt bordsdukningen (ibid.). En förbättrad måltidsmiljö gav ett ökat intag 

hos äldre på sjukhus som visades redan på 1980-talet (Saletti, 2015). Matinzadeh (2015) 
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påpekar att den röda färgen väcker intresse och bidrar till att maten syns mer för de 

personer med demenssjukdomar. Att duka med kontraster kan vara en lösning för att 

kunna framhäva ljus mat eller dukning. Författaren menar vidare att en annan lösning är 

att använda olika färger på exempelvis tallrikar, glas, bordstabletter eller servetter 

(ibid.).  

Förutom att göra dukningen mer intressantare menar Matinzadeh (2015) även att maten 

på tallriken kan göras mer synlig. Serveras ljus mat som potatis, eller risgrynsgröt kan 

den uppmärksammas med exempelvis en dillkvist på potatisen eller lägga en klick sylt 

på gröten. Det går att göra mycket för syns skull, det enda som sätter stopp är fantasin. 

Ekonomin kan vara en avgörande del för dukningen exempelvis att det inte finns 

resurser att inhandla färgglatt porslin. Ett billigare alternativ kan vara att istället köpa in 

färgglada servetter. Även om dukningen är viktig så är det också viktigt att skapa en 

lugn miljö runt omkring. Radio och tv ska stängas av och bestäm inom personalen att 

spring ska endast förekomma om det är nödvändigt (ibid.). Enligt Saletti (2015) är det 

en möjlighet att personalen är med vid bordet under måltiden på grund av att det kan ge 

äldre ett individanpassat måltidsstöd som är behövligt under måltiderna. Vilket kan 

bidra till att både det psykiska, fysiska och sociala uppnås. För att bidra till att de äldre 

känner sig bekväma i måltiderna som ordnas är kravet kunskap och färdighet (ibid.). 

Vårdpersonal, pedagoger och kockar som arbetar med måltider är i behov av kunskap 

om måltider, exempelvis vad som symboliserar en bra måltid (Livsmedelsverket, 

2015b).  

 

Mellan år 2011-2013 utfördes ett projekt, Matlusten, vars syfte var hur man kan öka 

matglädjen hos äldre (Blom och Silén, 2014). Detta är en målgrupp som inte fått vara i 

centrum när det gäller stöd för kost – och näringsfrågor. Deras vision med projektet var 

att öppna upp matskola för äldre. En matskola är en kurs där de äldre får vara med och 

tillaga maten tillsammans med andra. Projektet fick ihop 19 kurser på lite mer än ett år 

och 95 deltagare var med i åldrarna 65-97 år. År 2013 ordnade projektet 22 matskolor 

och hade 131 deltagare. Under kurserna diskuterades glädjen av att få äta i sällskap och 

ledarna försökte inspirera de deltagare som för det mesta äter själv att sätta sig 

tillsammans med andra (Folkhälsan, 2014). För att öka de äldres matlust kan maten och 

menyerna behöva anpassas efter de äldres behov, önskemål och vanor 

(Livsmedelsverket, 2013).   
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Problemformulering  

Enligt Dahl et al. (2014) löper äldre större risk att drabbas av undernäring och 

viktminskning när de är bosatta inom vården. Det är viktigt för dessa individer att få 

mat som är nyttig (ibid.). Smakliga måltider, kvaliteten på måltidservicen och att välja 

sin bordsgranne är faktorer som kan bidra till ett välbefinnande (Saletti, 2015). Ett 

uppdukat bord med ett socialt umgänge kan bland annat bidra till lycka och 

meningsfullhet (Livsmedelsverket, 2015).  

Näringsintaget och näringsbrist kan ses som ett problem men det kanske inte endast 

finns den kopplingen till äldres hälsa utan handlar kanske också om hur måltiden är 

organiserad. Det finns så mycket mer att uppskatta än bara maten som serveras. De 

flesta människor tycker nog att det är trevligare att äta vid ett bord där man ser att någon 

har engagerat sig i dukningen. Detta vill jag undersöka, hur vårdpersonal arbetar med 

måltidssituationen för äldre. Jag tycker det är intressant att se att allt handlar kanske inte 

om vad personer äter utan också miljön runt omkring dem. Har de någon bordsgranne? 

Är det tyst och lugnt där de sitter eller är det stökigt och mycket spring runt omkring?  

 

Syfte 

Att undersöka hur vårdpersonal arbetar med måltidssituationen för äldre.  

 

Metod 

Under denna rubrik presenteras metoden för studien. Jag har tagit del av det Bryman 

(2011), Kvale och Brinkmann(2009), Alvesson (2011), Cohen, Manion och Morrison 

(2011) skriver om intervjuer samt förklaringen till varför halvstrukturerade intervjuer är 

ett relevant val av metod och det vetenskapsrådet (1990) skriver om etiska 

överväganden.  

 

Val av metod  

Intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett samtal som dels har en struktur men 

har också ett syfte. De menar att skillnad mellan ett vardagligt samtal och en 

forskningsintervju är att i ett samtal ligger fokus på båda individer, i forskningsintervjun 

är det forskaren som styr konversationen (ibid.). Jag har valt att utföra en 

halvstrukturerad intervju på ett äldreboende. Valet till halvstrukturerad intervju bygger 
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på studiens syfte, att undersöka hur vårdpersonal arbetar med måltidssituationen för 

äldre. Eftersom jag vill undersöka hur vårdpersonal arbetar och vill gå in djupare på hur 

det är anses halvstrukturerad intervju lämplig till denna studie.  

 

Att utföra en halvstrukturerad intervju innebär att forskaren enligt Bryman (2011) utgår 

från en intervjuguide med olika teman som ska beröras under intervjuns gång. Frågor 

kan finnas med i intervjuguiden men dessa frågor har ingen speciell ordning utan kan 

ställas i den ordning som känns rimligt för den intervju som genomförs. Författaren 

menar vidare att kvalitativa intervjuer är flexibla då intervjuaren under intervjun kan 

avvika från intervjuguiden och ställa nya följdfrågor på det respondenten svarat.  

 

I och med att forskningsintervjun är nära kopplad till vardagliga samtal kan det 

uppfattas som att den till en viss del är enkel att utföra men det stämmer inte (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Det är enkelt att utföra en intervju utan att ha förberett något alls, har 

personen en idé och gör en spontanintervju kan det leda till att informationen som 

samlas in inte blir värdefull. Att intervjua kan vara ett fascinerande sätt att samla in 

viktig information. När en nybörjare ska utföra en intervju kan denne person ställa sig 

en mängd frågor som exempelvis: Hur många respondenter ska jag intervjua? Hur 

börjar jag? Hur kan jag som forskare undvika att respondenterna blir påverkade av mina 

frågor? Kan frågorna påverka respondenterna på ett negativt sätt? (ibid.). Jag tycker att 

dessa frågor är relevanta att tänka på gällande att utföra intervjuer eftersom jag är en 

nybörjare kring intervjuforskning. Jag tänkte att fem respondenter skulle ge mig ett 

differentierat underlag och många olika typer av tankar kring måltidssituationen. 

För att jag inte skulle påverka respondenterna vare sig negativt eller positivt var jag 

noggrann med att ge en bra introduktion av både mig själv och av studien. Min tanke 

var att de på det sättet skulle känna sig mer bekväma. Jag började med att fråga om 

intervjun fick spelas in, därefter påbörjades intervjun.  

Kvale och Brinkmann (2009) understryker att intervjuarens personliga omdöme och 

färdigheter är grunden för att genomföra intervjuer. Förmågan att utveckla sig som 

intervjuare görs genom att utföra intervjuer. Beroende på hur den sociala relationen är 

mellan intervjuaren och respondenten påverkar det den kunskap som skapas under en 

intervju. En bra balans mellan intervjuarens intresse och att inte trampa på 

respondentens integritet eftersom etiska aspekter är viktigt i en intervju. Den sociala 
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relationen påverkas av den miljö som intervjuaren skapat hur vidare respondenten 

känner sig bekväm att berätta om personliga händelser (ibid.).  

En nackdel med att utföra intervjuer är att intervjuer är komplicerade på grund av att det 

är svårt att veta om det som berättas i en intervju är trovärdigt eller inte (Alvesson, 

2011). Enligt Cohen et al. (2011) har intervjuaren exempelvis i uppgift att se till att 

intervjun inte störs av att människor knackar på dörren, inte distraheras, undvika att 

ställa känsliga eller pinsamma frågor. Intervjuaren ska också undvika att inte ge råd utan 

att lyssna aktivt eller att avsluta intervjun för snabbt (ibid.).  

 

Jag har inte utfört någon pilotstudie innan jag intervjuade respondenter till studien. Efter 

utförandet av intervjuer har jag upptäckt fel, sådant som kan uppfattas fel eller bli ett 

missförstånd och sedan åtgärdat dem. Bryman (2011) skriver att pilotstudie är mest för 

enkätundersökningar och inte intervjuundersökningar. Författaren skriver också att om 

en intervjuare upptäcker ett problem med frågorna kan dessa ändras under tiden 

intervjun pågår vilket inte kan göras i enkätundersökningar (ibid.).  

 

Urval  

Studien utfördes på ett äldreboende där sex respondenter intervjuades. För att hitta 

respondenter har ett bekvämlighetsurval använts. Enligt Bryman (2011) är 

bekvämlighetsurval ett urval där respondenterna är för närvarande mest tillgängliga för 

studien. Genom e-post har en chef på ett äldreboende kontaktats och denne person 

informerade sin personal om att respondenter letades till intervjuer. Sex intervjuer 

utfördes sammanlagt på två dagar. Respondenterna bestod av vårdpersonal som 

antingen var utbildade till undersköterska eller mentalskötare. Respondenterna har valts 

att döpas till respondent ett till sex för att de ska förbli konfidentiella. Respondent ett till 

fyra intervjuades från en psykiatrisk avdelning, respondent fem från en 

demensavdelning och respondent sex intervjuades också på en psykiatrisk avdelning 

men inte samma som ovan. Åldern på respondenterna har inte inkluderats då det ansågs 

irrelevant för studien.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter att jag via e-post fått bekräftat från chefen på äldreboendet att intervjuerna kunde 

genomföras där skickades missiv ut. Jag tog även med ett missiv och gav till varje 

respondent vid intervjutillfället. 
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Första mötet på äldreboendet var med chefen, som jag hade kontaktats tidigare via e-

post. Via denne introducerades kontaktpersonen som även var den första av 

respondenterna som skulle intervjuas. Vid varje intervju utfrågades respondenten avskilt 

i personalrummet på den avdelning där respondenten arbetade. Runtomkring oss var det 

lugnt, dörren var stängd för att inte störa andra och för att inte blir störd av det som 

skedde utanför rummet. Fokus låg endast på intervjun. Innan intervjun förklarades det 

lite mer noggrannare vad undersökningen handlar om och om det fanns möjlighet att 

spela in, vilket några svarade ja på och andra inte. Vid ett ja-svar trycktes inspelningen 

igång och frågor ställdes och vid ett nej-svar togs papper och penna fram och därefter 

började frågor ställas och anteckningar fördes. Samtliga intervjuer tog cirka 5-15 

minuter att utföra. Bryman (2011) skriver att det är bra om inspelning kan ske i en 

intervju vilket underlättar att viktig data inte missas. Av de sex respondenterna gav 

hälften tillåtelse att spela in intervjun. De som sa nej visades hänsyn till av etiska skäl 

och spelades därför inte in. Att spela in intervjuerna och sedan skriva ut dem är ett 

viktigt tillvägagångssätt för analysdelen. De anses viktigt att få med respondentens egna 

val av ord. Forskare som genomför kvalitativa intervjuer har ofta detta tillvägagångssätt. 

Om intervjuaren endast gör anteckningar är det lätt hänt att specifika fraser eller 

meningar utelämnas (ibid.).  

 

Analysmetod 

Modellen del-innehåll har använts som analysmetod och betyder att forskaren läser 

intervjuerna och tar ut fraser eller meningar som passar ihop med varandra och därefter 

bildar olika teman av dessa (Johansson, 2005). Första temat i analysen var 

”måltidsmiljö”. Respondenterna berättade hur de skapade en lugn måltidsmiljö. Temat 

är också relevant till studiens syfte, att undersöka hur vårdpersonal ser på och arbetar 

med måltidssituationen för äldre. Det andra temat heter ”En komplex arbetssituation”. 

Där en del av respondenterna berättade vilka händelser som kan uppstå under en måltid 

skapade detta anledning till ett relevant tema. Det tredje temat är ”utbildning”.  Temat 

har valts för behovet av utbildning hos vårdpersonal utifrån vad tidigare forskning 

kommit fram till och handlar inte om vad respondenterna berättat.  

 

Alla respondenters svar har förvarats i dokument var för sig och alla är utskrivna. De 

skrevs ut dels för att Bryman (2011) skriver att kvalitativa forskare oftast brukar skriva 
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ut sina transkriberingar. Det var också mer praktiskt att skriva ut eftersom relevanta 

teman skulle eftersökas hos varje respondenters svar.  

 

Etiska överväganden 

Codex (2002) tar upp fyra etiska principer konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa har respondenterna, via ett 

missiv, informerats om studiens syfte. Deltagandet är frivilligt, intervjun kan avbrytas 

närsomhelst, allt material behandlas konfidentiellt och används endast till 

forskningsändamål. Det har även informerats att inspelning av intervjun är frivilligt.  

Innan intervjun har frågor formulerats för att undvika att skada respondenten under 

intervjuprocessen. Jag har också tänkt på hur jag ställt frågorna, att de inte ska vara för 

känsliga för att minska risken att kränka respondenten. 

 

Att utföra intervjuer kan också vara en nackdel för att respondenten kanske berättar det 

annorlunda jämfört om det hade varit ett frågeformulär. Det kan vara svårt att prata med 

en främmande person men i vissa fall en fördel. Efter utförda intervjuer kan jag inte låta 

bli att tänka på om jag, intervjuaren, väckt en känsla på grund av mina frågor. Det kan 

vara en positiv känsla exempelvis att det kanske får nya idéer kring måltidssituationen.  

 

Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras uppdelat i tre teman som är, 

måltidsmiljö, en komplex arbetssituation och utbildning.  

 

Måltidsmiljö 

Respondenterna svarade på frågor om måltidsmiljö exempelvis hur de arbetar för att 

uppnå en måltidsmiljö, har de bordsplacering och hur bordsdukningen ser ut.  

 

För att uppnå en lugn måltidsmiljö svarade tre respondenter att de stänger av TV, radio 

och diskmaskin. En annan respondent berättade att de stänger av TV, radio samt 

undviker att skramla med bestick och tallrikar. Ytterligare en respondent svarade att de 

stänger av TV:n och den sista respondenten berättade att de dämpar radio och TV. 

Respondent ett och fyra berättade att de använder batteridrivna ljus. 

Samtliga respondenter använder förutom glas, bestick och tallrikar även servetter, 

bordstabletter eller någon typ av duk som dukning till måltiden. 
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Respondenterna två, tre och fyra har bordsplacering och de flesta äldre kommer ihåg var 

de ska sitta, respondent fem berättade att det inte har bordsplacering men att de försöker 

hitta platser vid bordet som passar alla. Respondent ett berättade att det inte riktigt har 

bordsplacering heller men personen berättade – ”folk kommer alltid och säger, du sitter 

på min plats”.  

 

Samtliga respondenter berättade att de använder sig av pedagogisk måltid, det innebär 

att det alltid är en av personalen som sitter med vid bordet. Allas svar liknade 

respondent tres svar vilket var ”vi har också startat den här pedagogisk måltid, där det 

alltid är någon som sitter med. Den ena serverar och den andra springer. Vi brukar 

säga att jag kan springa”. Under en måltid är det mycket som kan hända. De på 

boendet kan till exempel spilla eller bli högljudda. Då kan vara det lämpligt för allas 

trevnad att det är en i personalen som är med vid måltiderna. Det är två personer som 

arbetar tillsammans under dagarna och kvällarna. Citatet togs med för att det 

representerade alla respondenter. 

 

Hälften av respondenterna berättade att vid högtider ordnas det lite extra med dukningen 

och färgerna. Att det är rött vid jul och gult vid påsk Respondent tre sade att dukningen 

består av färger – ”Vi ser till att det ska finnas färg, jätteviktigt att de har färg. Så fint 

som möjligt”. Högtider är något som vi alla känner till och en viss färg symboliserar en 

viss högtid. Respondenterna nämnde ingenting om varför de hade olika färger men det 

kan bero på att det är för igenkännandet, är det exempelvis rött då kanske de äldre vet 

att det är jul. 

Respondent två berättade också att deras tallrikar, bestick och servetter är färgade, och 

ibland hade det blommor på bordet. Respondent fyra berättade även att på bordet fanns 

bestick, glas, tallrikar, servetter, bordstabletter och batteridrivna ljus. Respondent fem 

berättade endast att det finns bestick, servetter och glas på bordet. Personen nämnde 

ingenting om det var vitt eller med lite mer färger på. Respondent sex berättade att det 

alltid finns servetter, bestick, glas, bordstabletter och ibland en blomma.  

 

En komplex arbetssituation 

Vårdpersonalen berättade om vilka händelser som kan uppstå undermåltiderna och om 

deras aptit. 
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Respondent fyra berättade att de äldre kan bli oroliga under måltiderna, en av dem sade 

”de kan bli oroliga på grund av deras psykiatri. De kan bli högljudda och skriker. Det 

är inte alltid samma personer, ena dagen kan det vara en och andra dagen en annan”.  

Det här kan handla om att de äldre reagerar på olika sätt, exempelvis på grund av sin 

sjukdom eller sjukdomar, vilket är svårt för personalen att förhindra. Respondent fyra 

berättade vidare att de försöker lugna ner den personen som stör genom att prata med 

den personen. Respondent fem sade att en händelse som kan uppstå under måltiderna är 

att de äldre kan spilla och tappa glas – ”De som inte riktigt kan äta själv har svårt att 

hitta ordentligt och kan tappa glas och spiller ut på bordet. Resten runtomkring blir 

självklart störda”. Respondent sex berättade att de äldre kan bli oroliga, personalen 

pratar med den personen och försöker lösa situationen. – ”någon kan bli orolig, vi 

pratar med den personen och försöker fixa det som är oroligt”. Enligt respondent tre 

kan någon vara pratig och besvära andra, personen får då sätta sig och får sin mat först 

för att bli lugnare.  

 

Om vilka händelser som kan uppstå kring måltidssituationen svarade respondent tre att 

det finns en på boendet som kan ta över lite för mycket och det löser dem med att 

personen får sätta sig och får maten först så hon blir tyst och inte blir orolig och kan 

störa de andra. Enligt respondent sex hade alla god aptit och ingen var svår att få i mat, 

samma sak berättade även respondent två. Respondent fem svarade – ”nej, det kan vara 

så att någon säger till den mat som serveras men man hittar alltid något som de tycker 

om”. Respondent fem sade att näringsdryck fungerar alltid eftersom det är torra i 

munnen. Respondent ett berättade att alla äter bra och tyckte att allt går bra vid 

måltiderna. Respondent fyra berättade att ”det är alltid någon som säger nej till mat 

men då försöker vi med smörgås och nyponsoppa och då går det ner”.   

 

Utbildning  

Respondenterna fick även frågor om deras utbildning och om de har en utbildning i 

kostvetenskap med inriktning äldre samt om det finns riktlinjer hur en måltid på 

äldreboende bör se ut eller om de har gått kurser för måltidssituationer.  

 

Respondent ett och tre svarade att de har fått gå kurser om måltidssituationen och 

respondent ett berättade också att de har pärmar där det står hur en måltid ska gå till. 
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Respondent tre sade att - ”Vi pratar alltid om hur vi dukar. Jag är mycket på sådana 

kurser”. Men respondent tre svarar att denne varit på kurs där de berättar om vitaminer. 

Både respondent ett och tre berättade att de inte har någon utbildning i kostvetenskap 

med fokus på äldre.  

Respondent två, fyra, fem och sex svarade nej på frågan om det hade någon utbildning i 

kostvetenskap riktat mot äldre och nej på riktlinjer kring måltidssituationen. Respondent 

två och sex berättade även att de inte gått någon kurs för hur måltidssituationen kan 

eller bör se ut. Respondent fyra och fem berättade inget om kurser för 

måltidssituationen samt respondent fyra berättade att det inte fanns någon riktlinje på 

hur en måltidssituation bör se ut.  

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelat i två underrubriker: resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen kommer samtliga teman under resultatavsnittet diskuteras och i 

metoddiskussionen kommer metoden problematiseras, samt vad som kan tänkas på till 

nästa gång.  

 

Resultatdiskussion 

I studien visar resultatet att respondenterna arbetar med äldres måltider genom att 

diskmaskiner inte är på. Radio och TV stängs av eller ljudet sänks. Detta är viktigt 

eftersom att chansen är större att de äldre får uppleva bra måltider, vilket även 

Bundgaard (2005) säger kan det ge ett välbehag. Måltiden kan vara en stor del av det 

som bidrar till att de äldre kommer ut till matsalen och ska umgås. Vilket en respondent 

från Bundgaards (2005) studie sade ”Sometimes I say to myself at lunchtimes, damn, 

now you are going to lunch and you are not hungry but by sitting in their company the 

food goes down, three or four slices”(s. 96-97). Detta citat kan jag tycka visar på att ha 

sällskap vid måltiderna kan leda till att de äldre äter mer.  

 

Att det används batteridrivna ljus tänker jag kan vara en försiktighetsåtgärd då äldre 

kanske drar i duken eller spiller och ljuset välter.  

Det verkar som om intervjupersonerna tänker att det behöver vara lite tyst, att det inte 

ska vara några störande moment eller ljud och att de försöker skapa en matsituation som 
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är trevlig för de äldre med till exempel att använda ljus även om de är batteridrivna blir 

det fortfarande en trevlig stämning.  

 

Respondent två berättade att tallrikarna, servetterna och besticken är i olika färger vilket 

jag anser har ett samband till det Matzinadeh (2015) menar att duka med kontraster är 

en lösning som kan bidra till att ljus mat syns mer eller att dukningen ser trevligare ut. 

Exempel kan tallrikar, bestick, glas och bordstabletter vara i färger. Under högtiderna 

ordnas det lite extra med dukningen och färger enligt respondent två och fyra. Vilket 

kan tolkas vara på grund av att de äldre ska känna igen vilken högtid det är. Även om 

personalen anstränger sig för att de äldre ska känna sig nöjda och trivas på boendet kan 

det antagligen bli lite ensamt ibland. Därför är det extra viktigt att de har speciella färger 

kring högtiderna. Jag tänker att det kan leda till att de äldre kommer till matplatsen och 

känner en gemenskap istället för en ensamhet.   

 

Bordsplaceringen kan vara en sorts trygghet för de äldre att det vet var de ska sitta vid 

varje måltid. Vissa kanske inte kommer ihåg sin plats men då kan det också vara en 

trygghet för personalen att de vet vilka på avdelningen som trivs bredvid varandra eller 

vid samma bord och av den anledningen kanske personalen vet att de äldre har en 

trygghet. Människor mår troligtvis psykiskt bra av rutiner och bordsplacering då det kan 

ses som en rutin, att de äldre går till samma stol för varje måltid.   

Jag tänker att anledningen till varför de äldre har hittat en plats som de trivs med kanske 

har att göra med att de känner igen sig från när de bodde i en egen bostad. Att de 

exempelvis alltid satt på kortsidan av bordet och när de flyttade till äldreboendet som 

kanske är ett nytt ställe, känner ingen så väljer de den platsen som de kan relatera till 

något bra. 

 

De äldre kan uppleva stress av att personal springer fram och tillbaka med maten som 

ska serveras. För de äldre som inte kan äta själv är den pedagogiska måltiden ett sätt för 

personalen att stödja och hjälpa. Precis som Saletti (2015) anser är det behövligt för att 

det sociala uppnås och det är bra både psykiskt och fysiskt.  

Varför det är en som sitter med och en som springer i den pedagogiska måltiden kan 

vara på grund av brist på personal, de har inte möjlighet att sätta in fler personal vid 

bordet, personalen kanske sitter med för att hjälpa de som behöver matas eller för att 

hålla igång konversationen lite grann så att det inte blir för tyst.  
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De äldre blir förhoppningsvis positivt påverkade av att vårdpersonalen arbetar med 

måltiderna. Genom att vårdpersonalen arbetar med måltider för att uppnå en lugn miljö 

med ingen tv, radio eller diskmaskiner och att de försöker att ha ett trevligt bord fick jag 

känslan av att de äldre ser framemot måltiderna mer än vad de kanske hade gjort om de 

inte sett likadant ut.  

Även om dukningen och miljön omkring är viktig för äldres välbefinnande är också 

maten en väsentlig del i äldres liv. De äldres aptit kan ha ett samband med hur 

måltidssituationerna är. Vilket också Kofod och Birkemose (2004) menar i sin studie att 

den sociala miljön har ett samband till äldres matintag. 

Alla respondenter berättade att det inte var någon som hade dålig aptit och med dålig 

aptit tänker jag att de äldre vägrar äta. En respondent svarade att de kan säga nej till den 

mat som serveras men då försöker de med smörgåsar eller dryck. En annan svarade att 

de försöker med näringsdryck och det går ner för de är torra i munnen. Jag anser att det 

är bra av personalen att försöka med annan mat. Därför att ju äldre människan blir desto 

mindre aptit har hon och då är det bättre med smörgåsar, dryck eller näringsdryck än 

inget alls. Vilket också Blades (2002) menar att vikten hos äldre kan minskas när de är 

bosatta på omsorgsboende eftersom att maten inte har exempelvis tillräcklig mängd järn 

i sig.  Jag tänker också att maten är mer tillgänglig på boenden för de äldre än om de 

fortfarande bott hemma i egen bostad. Att de inte har ork att laga mat själv och 

engagerar sig inte. Detta kan också vara en anledning till varför de flyttar till boende.  

 

De äldre kanske upplever en bättre måltid om personalen deltar i kurser som är riktade 

mot måltidssituationen eller att personalen är utbildade i kostvetenskap med inriktning 

äldre för att kanske öka chansen att kunna möta de äldres näringsbehov.  

Samtliga respondenter har ingen utbildning i kostvetenskap med fokus på äldre. En 

minoritet av de intervjuade har gått kurser om måltider, någon annan hade gått kurs med 

fokus på vitaminer. Vilket jag tycker behöver ändras på utifrån vad Saletti (2015) 

skriver, att det krävs kunskap och färdigheter för att kunna skapa en måltid som äldre 

känner sig bekväm i. Enligt författaren är det också lämpligt att utbilda eller stödja 

personalen i planeringen av måltider (ibid.).  

Majoriteten av respondenterna har inte gått kurser i hur en måltidssituation kan se ut. 

Trots detta tolkar jag utifrån respondenternas svar att de arbetar på ett lämpligt sätt för 
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att skapa en trevlig matsituation för de äldre. Att de också hanterar eventuella 

oförutsedda händelser som kan uppstå kring måltiderna.  

Det som Dahl et al. (2014) menar i sin studie att den personal som har hand om 

planering av menyer och förberedelse av livsmedel, om deras kunskaper bättras kan det 

bidra till att livskvaliteten ökas samt ett välbefinnande hos de äldre.  

Detta verkar inte stämma helt med den här studien då livskvaliteten hos de äldre 

verkade förhöjas av personalen. Detta menar jag att majoriteten av respondenterna inte 

hade någon utbildning kring måltidssituationen eller kostvetenskap. Även om en del av 

respondenterna inte har någon utbildning kan eventuellt lång erfarenhet i området 

påverka.  

 

Jag kan undra varför det är oroliga, att de spiller eller att de skriker och stör andra vid 

bordet. Jag tänker att anledningen till att de oroliga kanske beror på en sjukdom de har 

och inte med vårdpersonalen arbete kring måltiderna. Att de äldre spiller är enligt 

respondenten att de inte kan äta själv ordentligt och stör alla andra vid bordet. Varför de 

inte kan äta själv kanske är på grund av att de är darrhänta eller att de har någon 

sjukdom som försvårar det. Jag tänker också att om de har svårt att äta själv och spiller, 

om den här personen eller personer som spiller får mathjälp istället vilket kanske leder 

till att de inte spiller lika mycket då. En annan tanke kan också vara att personen vill äta 

själv även om denne spiller. Anledningen att de är högljudda och stör andra kan också 

de ha med sjukdom att göra. Det kan vara att de vill ha uppmärksamhet eller att de är 

missnöjda med något. En annan händelse vid måltiderna som också stör andra är att 

någon kan vara pratsam, personalen ger henne mat först för att personen ska hålla sig 

lugn. Jag tänker att det är kanske roligt för de äldre att vara lite pratsamma. Jag tycker 

att vårdpersonalen bör möta detta genom att vara social tillbaka och inte försöka få 

henne lugn. Men sen vet jag inte vad respondenten menar med pratsam, min bild av att 

vara pratsam kanske inte stämmer överens med respondentens.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie har halvstrukturerad intervju använts som metod, vilket ansågs vara mest 

relevant till mitt syfte, att undersöka hur vårdpersonal arbetar med måltidssituationen 

för äldre. Eftersom jag vill undersöka hur de arbetar därför anser jag att intervju är 

lämpligast då målet var att respondenterna skulle berätta. Jag tror att svaren hade blivit 

annorlunda om enkäter varit metoden, då enkäter är mer siffror och jag vill ha mer 
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målande beskrivningar av verkliga situationer. Eftersom respondenterna i intervju skulle 

berätta hur de arbetar kring måltidssituationen vilket utförs lämpligast med 

halvstrukturerade intervjuer. Hade inte halvstrukturerade intervjuer använts hade inte 

nya följdfrågor kunnat ställas som inte var nerskrivna på intervjuguiden som skulle lett 

till att mitt resultat blivit annorlunda vilket också är det Bryman (2008) skriver. Att med 

intervjuer utgår intervjuaren från en intervjuguide men frågorna behöver inte ställas i en 

speciell ordning och att intervjuaren kan ställa andra frågor än de frågor som är skrivna i 

intervjuguiden. Författaren skriver också att kvalitativa intervjuer är flexibla då frågorna 

kan ändras under intervjuns gång beroende på respondentens svar (ibid.).  

 

Att utföra en intervju är inte helt lätt när jag tänker på det i efterhand, att det finns en del 

som intervjuaren ska tänka på. Innan intervjun var jag lite nervös dels för att jag skulle 

göra det själv och aldrig intervjuat själv förut och sedan för hur det skulle gå. Men den 

känslan lättade lite ju mer in i intervjun jag kom. Tillslut var jag inte nervös för att jag 

skulle göra det själv utan mer för hur resultatet skulle bli. Ingenting är lätt från första 

början. Är intervjuaren inte van att intervjua gäller det att vara förberedd med 

följdfrågor. Det ligger ett ansvar att driva intervjun framåt även om intervjuobjektet är 

reserverad. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det intervjuarens omdöme och färdigheter som 

ligger till grund för utförandet av intervjuer. Att utveckla sina färdigheter i sin 

intervjuteknik görs genom att utföra intervjuer (ibid.). Min förväntan var att varje 

intervju skulle ta cirka 30 minuter. Dock tog mina intervjuer betydligt kortare tid än så. 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 5 till 15 minuter. 

Chefen på äldreboendet där jag genomförde mina intervjuer och som hjälpte mig att 

koordinera intervjuerna visste vilka jag skulle intervjua. Det tänker jag kan påverkat 

intervjuobjektens svar. De kan vara oroliga för att om de är kritiska kan det nå fram till 

chefen. 

En annan faktor som kan påverka mitt resultat är att inte spelat in vissa intervjuer, vilket 

också Bryman (2011) menar och att det kan leda till att viss information uteblir. Då de 

respondenterna inte ville att intervjun skulle spelas in och jag utgick från 

forskningsetiska principerna Codex (2002) och tog därför hänsyn till det. 

 

Respondent fyra berättade att de hade bordsplacering och respondent sex nämnde 

ingenting om det vid intervjun, blir jag lite fundersam varför denne respondent inte sa 
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något om bordsplacering vid måltiderna. En anledning kan vara att intervjupersonen 

inte tänkte på att berätta om det under intervjun eller att frågan inte ställdes tillräckligt 

tydligt. 

 

Att tänka på till nästa gång  

Att skriva ett examensarbete tar längre tid än förväntat. Jag visste att det skulle ta tid 

och energi men nu har det bevisats och väljer att planeringen bör ha varit bättre upplagd. 

Jag tycker också att det är bra att vara ute i god tid för att öka chansen att hitta fler 

respondenter. Det sista som jag skulle ha i åtanke är att mina intervjuer tog kortare tid 

än förväntat, vilket också kan tänkas på eftersom tiden på intervjun kan påverka 

resultatet.   

 

Slutsats 

Min slutsats i denna studie är att vårdpersonalen lägger ner engagemang på måltiderna.  

De äldre får uppleva en vällagad måltid med uppdukade bord med glas, tallrikar och 

bestick. På bordet finns ofta servetter, dukar, bordstabletter och blommor.  Jag upplever 

att de arbetar mycket med det sociala umgänget, att de boende ska få en trevlig stund. 

Personalen arbetar också med måltiderna för att skapa en lugn miljö. Vid eventuella 

händelser exempelvis att de äldre spiller eller är högljudda försöker de lösa problemet så 

att det lugnar ner sig. Den pedagogiska måltid som användes på äldreboendet tycker jag 

är ett bra sätt att öka de äldres behov av det sociala, fysiska, och psykiska. Utifrån 

tidigare forskning och bakgrunden tycker jag att det bör läggas mer fokus på utbildning 

med inriktning på äldres behov av näring. Vårdpersonal bör också få utbildning i hur en 

måltidssituation kan se ut och hur de äldres välbefinnande kan förbättras under 

måltidssituationen. Kurser i ovanstående ämne bör vara obligatoriskt för vårdpersonal 

att delta på.  

 

Förslag till framtida forskning 

Eftersom jag undersökte hur vårdpersonal arbetar kring måltiderna och miljön omkring, 

tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka de äldres synsätt på hur 

vårdpersonalen arbetar med måltider och dess miljö. I senare skede kan dessa två studier 

jämföras för att se om vårdpersonalen och de på äldreboendet upplever situationen på 

ett liknande sätt eller om det vårdpersonalen upplever skiljer mot de äldre tycker. 
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Ett annat förslag kan vara att se de äldres syn på måltiderna och inte blanda in 

vårdpersonalen. Vad tycker de äldre om måltiderna och miljön, det tycker jag också 

vore ett intresseväckande ämne att undersöka. Förslag på frågor som jag tänker kan vara 

i fokus är: Hur upplever du att måltiderna fungerar? Hur engagerar sig personalen kring 

måltiderna?  
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Bilagor 
Bilaga 1     2015-10-27 

Missiv    

  

 

 

 

 

 

Jag heter Mathilda Ågren och skriver just nu mitt examensarbete från hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Syftet med min studie är att undersöka om och hur 

vårdpersonal arbetar med äldres måltider. 

 

Jag har tagit del av annan forskning men är intresserad av att höra din erfarenhet kring 

ämnet.  

 

Intervjun utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du 

som respondent har frivilligt deltagande och kan avbryta intervjun när du vill och 

anledningen behöver inte nämnas. Svaren från intervjun kommer då att raderas. Med 

ditt godkännande kommer även intervjun att spelas in.  

 

Det insamlade materialet kommer endast jag och min handledare ta del av och kommer 

enbart användas till denna studie. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Du har även 

rätt till att läsa det slutgiltiga resultatet. 

 

Jag vore väldigt glad och tacksam om du vill ställa upp på en intervju, kontakta mig i så 

fall på mathildaagren@hotmail.com 

Min handledare är Elisabet Hedlund, elisabet.hedlund@hig.se. 

Jag hoppas att du vill ställa upp! 

 

Med vänliga hälsingar 

Mathilda Ågren 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Namn:   Yrke: 

Vilken avdelning arbetar du på? Vad för sjukdomar har de äldre på denna avdelning?  

 

Teman 

Måltidssituationen 

Stödfrågor:  

 Kan du berätta hur måltidssituationen fungerar på er avdelning? Serveras maten 

alltid vid samma tid? 

 Hur ser måltiderna ut? Hur dukar ni upp (servetter, färger, duk, blommor), hur 

serveras maten, vem sitter bredvid vem? Sitter alla vid samma bord? Är det 

någon som sitter själv? Hur gör ni för att uppnå en trivsam måltidsmiljö? 

(Musik, tv eller tyst under måltiden?) Sitter ni med och äter och pratar? Hur 

många av personalen är i så fall med under måltiden? Hur många personer bor 

på den här avdelningen? 

 Hur ser du på äldres kost här på äldreboendet? 

 

Utbildning 

Stödfrågor:  

 Har du eller ni på avdelningen blivit utbildade eller gått en kurs kring 

måltidssituationen för äldre? Har ni några riktlinjer på avdelningen kring 

måltidssituationen ska se ut eller gå till? 

 Har du någon utbildning i kostvetenskap riktat mot äldre?  

 Hur länge har du arbetat inom äldreomsorg? Får de välja mellan flera rätter? 

 

Problem 

Stödfrågor:  

 Vad för problem kan du se uppstår kring måltidssituationen?  

 Hur hanterar ni om det är någon som vägrar att äta eller är svår att få i mat? Om 

det skulle vara så att någon vägrar äta, hur gör ni då? Om det är någon som 

vägrar äta helt, har ni någon policy för hur ni ska hantera situationen då? 


