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Sammanfattning 
 
I takt med att vi människor åldras sker en naturlig förändring av måltidssituationen. 
Människor som tidigare i livet har klarat sig själv kan senare under livets gång bli beroende av 
hjälp för att klara av sina måltider. Något som tidigare varit så naturligt som att äta kan senare 
i livet bli problematiskt. Måltidssituationen påverkas av olika miljöfaktorer. Syftet med vår 
studie var att belysa vilka miljöfaktor som påverkade måltidssituationen. Vi begränsade oss 
till vårdboenden i Sverige. Studien gjordes som en litteraturstudie. De miljöfaktorer vi har 
speglat är: platsens utformning, vårdtagarens handikapp, musik och olika interaktioner. I 
resultatet framkom att miljöfaktorerna påverkade individen på många olika sätt. 
Måltidsmiljön påverkar vårdtagarnas matintag. Vårdtagare med handikapp hade en försvårad 
måltidssituation. Miljöfaktorn musik påverkade både vårdtagare och vårdpersonal men på 
olika sätt. Olika interaktioner påverkade vårdtagarens måltidssituation. Vårdpersonal ville 
skapa en naturlig matsalsmiljö. En naturlig matsalsmiljö uppfattades olika från individ till 
individ. Vårdpersonalen bedömde vårdtagarnas förmågor. Ibland glömdes vårdtagarnas 
välbefinnande bort. Miljöfaktorer påverkade vårdtagarna på olika sätt, som vårdpersonal är 
det nödvändigt att vara lyhörd för vårdtagarens individuella behov för att uppnå en god 
måltidssituation.  
 
Nyckelord: Miljöfaktorer, interaktion och måltid
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INLEDNING 
 
 
 
Måltiden som tidigare i livet varit ett naturligt inslag kan förändras under livets gång. 
Människor som tidigare i livet har klarat sig själv kan senare under livets gång bli beroende av 
hjälp för att klara av en måltid för att få ett tillräckligt näringsintag. Att få hjälp kan upplevas 
som en trygghet, frihet men även som ett beroende. Vi har uppmärksammat att 
måltidssituationen kan bli ett problem när människan blir beroende av hjälp. 
 
Vi vill med vårt examensarbete lyfta fram de miljöfaktorer som påverkar måltidssituationen 
hos vårdtagare på vårdboenden. Vi anser att all vårdpersonal kan påverka måltidsmiljön och 
att vårdpersonalen även har ett ansvar för att göra måltiden till det bästa för vårdtagaren. Vi 
har valt att fördjupa oss i ”hur miljöfaktorer påverkar måltidssituationen och matintaget på 
vårdboenden i Sverige”.  
 
 
 
BAKGRUND 
 
 

Miljöfaktorer 
 
Det finns en mängd olika miljöfaktorer som kan påverka måltiden (Holmes, 1999). Med 
begreppet miljöfaktorer menar vi omständigheter i omgivningen det vill säga i den fysiska 
miljön samt olika interaktioner. Med fysiskmiljö och andra omständigheter menar vi 
inredning, vårdtagarens eventuella handikapp och musikens påverkan. Interaktioner betonar 
samspelet mellan människor (Tornstam, 2005). 
 
Ett handikapp uppkommer i relationen mellan den enskilda individen och de villkor och 
förutsättningar som finns i den lokala miljön. Handikapp handlar om relationen och alla de 
människor som berörs eller låter sig påverkas av handikappet (Tideman, 1996). Fysiska 
handikapp kan försvåra ätandet. Svårigheter att hantera vanliga bestick kan leda till att 
personen i fråga inte kan skära upp maten. Mat som inte är sönderskuren kan resultera i att all 
mat inte äts upp (Holmes, 1999). En behaglig sittställning för vårdtagaren är viktig. Genom att 
hålla huvudet upprätt och ha en lätt framåtlutad hållning kan sväljningsmomenten underlättas 
(Aremyr, 1999). Vårdpersonal kan även ha bristande kunskaper eller erfarenheter av 
handikapp som försvårar måltiden t ex genom att de placerar maten utom räckhåll för 
vårdtagaren (Holmes, 1999).  
 
Musik är en miljöfaktor som påverkar människans aptit. Musiken kan ha en rogivande effekt 
på människor, vilket syntes genom att vårdtagarna satt längre vid måltiden och på så sätt tog 
del av ytterligare rätter som dessert och kaffe. Annan effekt som musiken har är den goda 
påverkan på sinnesstämningen samt effekten att ta bort andra störande ljud som kan ha en 
negativ inverkan på måltidssituationen. Dock gäller alla dessa positiva effekter enbart om 
vederbörande tycker om den musik som spelas (Holmes, 1999). 
 
Miljöfaktorer som är av psykosocialkaraktär påverkar också måltiden. Upplevelser är alltid 
subjektiva då alla ”befinner sig i en egen värld” och gör sin egen tolkning av världen (Laing, 
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1982). Det kan vara upplevelser såsom att vara i en ny miljö där personen i fråga inte känner 
sig hemma eller upplevelsen av olika rutiner som sker på vårdboendet som kan påverka 
vårdtagaren negativt. Personen i fråga kan bli orolig över vad som ska eller kan hända. 
Vårdtagaren är även i en situation då individen är beroende av vårdpersonalen för att kunna få 
sina behov tillfredsställda t ex att få mat eller att äta (Holmes, 1999).  
 
 

Att bli äldre 
 
Att vara ”äldre” definieras som att ha uppnått den lagstadgade pensionsåldern, 65 år. Många 
uppfattar denna ålder som en möjlighet till att förverkliga drömmar och projekt. Åldrandet 
kan även uppfattas som något plågsamt eftersom många sjukdomar är åldersrelaterade 
(Dahlberg Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Fysiologiskt sker det mycket när 
vi åldras som påverkar vårt näringsintag som kan ge följder på vikten. Från 25 års ålder till 80 
års ålder sker stora förändringar, matintaget och aptiten minskar med 30-50 % (Cederholm, 
Johansson & Sandman, 2000). Smak- och luktsinnet försvagas när vi blir äldre och det kan 
vara en förklaring till att maten på bordet inte tilltalar så som tidigare i livet (Cederholm et al., 
2000). En minskad hunger är även ett problem då hungern är en central drivkraft för 
näringsintaget (Erlandson-Albertsson, 1998). Utöver ovan nämnda faktorer har äldre ofta en 
nedsatt aptit som kan bero på oro, ångest, depression och läkemedelsbiverkningar 
(Holmes,1999).  
 
 

Malnutrition 
 
Vid sjukdom har ofta många människor en dålig aptit och äter mindre trots att sjukdomar 
generellt medför ett ökat behov av näringsämnen (Sortland, 2001). Malnutrition (undernäring) 
innebär en dålig nutrition (näringstillförsel). Ordet malnutrition används om alla tillstånd då 
det finns någon form av nutritionsstörning. Undernäring kan bero på att matintaget inte är 
tillräckligt (med matintag menar vi det en person äter). En annan bakomliggande orsak till 
undernäring kan vara en överkonsumtion av enbart en sorts mat, vilket innebär att matintaget 
inte blir tillräckligt varierat. En ensidig kost kan resultera i en brist på näringsämnen t ex 
vitaminer eller mineraler. Undernäring kan således också förekomma hos överviktiga 
personer (Holmes, 1999). Malnutrition är ett vanligt fenomen i svensk sjukvård (Cederholm, 
2006). 30 % av patienterna i slutensjukvården är undernärda och högst frekvens av 
malnutrition finns på äldreboenden där vårdtyngden är stor (Mossberg, 2006). Energi och 
proteinbrist (protein- energimalnutrition) är den vanligaste formen av undernäring i Sverige 
(Mat och Näring för sjuka inom vård och omsorg, 2003). Malnutrition bland vårdtagare beror 
främst på tre olika saker; minskat intag av mat, ökat behov av näringsämnen och en dålig 
förmåga av kroppen att ta upp på energi och näringsämnen från mat (Holmes,1999).  
 
Undernäring påverkar en individ på många olika sätt. Individen kan bli lättirriterad, apatisk 
och få koncentrationssvårigheter. Fysiskt ökar sömnbehovet och personen känner sig frusen. 
Personer med undernäring har sämre lungfunktion på grund av den generella nedsatta 
muskelkraften. Hjärtfunktion försvagas samt mag- tarmkanalens motoriska och 
absorptionskapacitet reduceras. Undernäring sätter ned kroppens immunförsvar och 
sårläkningen blir sämre. Jämfört med välnärda individer har undernärda en ökad dödlighet. 
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Komplikationsfrekvensen är ökad och det krävs en längre period för återhämtning jämfört 
med välnärda människor (Hessov, 2001).  

 

Vårdpersonalens ansvar 
 
Måltiden kan vara den enda aktivitet under dagen som vårdtagaren ser fram emot. 
Vårdpersonal bör därför värdesätta måltiden och inte se den som en rutin som ska klaras av så 
fort som möjligt utan istället som något trevligt och välbehagligt (Holmes, 1999). 
 
All vårdpersonal som arbetar i Sverige skall i sitt arbeta iaktta föreskrifterna i lagen om 
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården: 
 
2 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt (Lag (1994: 
953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården). 
 
 
 

Autonomi 
 
På ett vårdboende sker oavbrutet interaktioner; personalen hjälper t ex patienten att sträva 
efter ett oberoende (Dehlin & Rundgren, 1995). Makten att själv få bestämma (autonomi) är 
lika viktigt för alla individer, yngre som äldre. En vårdpersonals goda vilja kan ibland leda till 
att beslut tas åt någon annan och detta kan resultera i ett felaktigt beslut eftersom vårdtagarens 
rätt till självbestämmande kanske inte respekteras fullt ut (Larsson & Rundgren, 1997). 
Vårdtagaren ska ses som den främsta experten av sin livssituation det vill säga vårdande, 
hälsa och ohälsa (Dahlberg et al., 2003).  
 
På ett vårdboende har vårdtagaren ofta små möjligheter att påverka vad, var, hur och när 
vårdtagaren ska äta den måltid som serveras (Holmes, 1999). I en avhandling av Persson 
(2002) fanns studien ”Dietary Intake and Mealtime Habits in Geriatrc Patients” som gjorts på 
vårdboenden i Sverige. Det framkom att vårdtagare fick i sig nästan allt energiintag (97 %) 
under nio av dygnets timmar och mellan klockan 08-17 (Persson, 2002). Att inte själv få 
påverka vad, var, hur och när mat ska serveras skiljer sig markant från vårdtagarens tidigare 
måltidsvanor. Mattintaget kan öka om vårdtagarna är involverade i planerandet av menyn 
(Holmes, 1999). 
 
 

Teoretisk referensram 
 
Som teoretisk referensram valdes den amerikanska sjuksköterskan Virginia Hendersons 
(1897- 1996) omvårdnadsteori (Parker, 2001). I hennes bok Basic Principles of Nursing Care 
som utkom år 1966 (Henderson, 1997) beskriver hon vårdtagaren som en individ som behöver 
hjälp för att återfå sitt oberoende. 
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Vi är medvetna om att ordet ”nurse” som Henderson använder inte betyder samma sak som 
det svenska ordet sjuksköterska och att den amerikanska sjuksköterskans uppgifter inte 
motsvarar den svenska sjuksköterskans. Vi har därför valt att översätta ordet ”nurse” i vår text 
med ordet vårdpersonal då behovet av vård är universellt (ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor, 2000).  
 
A nurse can only assist a patient in those activities contributing to that state which means 
health- to the patient- or recovery from disease- to the patient- or what is- to the patient a 
good death. (Henderson, 1997, pp 27) 
 
Henderson (1997) poängterar att vårdpersonalen ska vara medveten om människans behov av 
mat, kläder, kärlek och uppskattning men också behov av att ha sociala relationer som är 
likställda. Alla kulturer uttrycker dessa behov olika och även varje individ på sitt eget sätt. 
Människor har gemensamma behov men dessa behov kan tillfredställas på oändligt många 
sätt. Vårdpersonalen bör sträva efter att uppfylla dessa behov men kan inte helt och hållet 
tillfredsställa en annan människas alla behov så att denne upplever ett totalt välbefinnande 
(Henderson, 1997).  
 
Henderson menar att vårdpersonalens omvårdnadsarbete kan beskrivas genom 14 uppgifter 
(funktioner). Uppgifterna kan vara att hjälpa vårdtagaren att t ex andas normalt, äta och dricka 
adekvat, sköta sin elimination och miktion, sova och vila. Vårdpersonalen har även uppgifter 
av psykosocialkaraktär som t ex se till att vårdtagaren på något sätt kan kommunicera med 
andra, utrycka känslor, kunna utöva sin religion och att få uppleva en meningsfull 
sysselsättning (Henderson, 1997).  
 
Enligt Henderson är det viktigt för vårdpersonalen att besitta kunskap om olika kulturer, deras 
matvanor, seder och tabun. Henderson ser vårdpersonalen som den personal som spenderar 
mest tid med en vårdtagare under måltidssituation och att vårdpersonalen då också har bäst 
förutsättningar för att ta reda på vad vårdtagaren själv vill äta och dricka. Vårdtagare kan även 
vara i behov av att bli matad vid måltiden. Att bli matad eller mata kan vara psykologiskt 
krävande men vem som helst ska antas (vårdpersonalen) ha förutsättningar för att göra 
måltiden välbehaglig. Oberoende om var vårdtagaren väljer att förtära sin mat, så ligger det i 
vårdpersonalens ansvar att se till att vårdtagaren får i sig ett tillräckligt energiintag. Ibland kan 
individuell anpassad mat krävas t ex energirik kost, näringstillskott och sondmat för att nå ett 
rimligt intag av energi. Vid behov av tillskott eller annan förändring av kost ligger 
vårdpersonalens observationer till grund för förändring. Ibland kan olika vårdrutiner såsom 
fasta måltidstider, leda till att vårdtagarens behov av energi inte tillfredställs på grund av att 
vårdtagaren inte får mat då han eller hon är hungrig. Vårdpersonal bör ständigt eftersträva att 
uppfylla vårdtagarens behov, går inte detta ska vårdpersonalen istället minska lidandet för 
vårdtagarna (Henderson, 1997). 
 
The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of 
those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would 
perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge.  And to do this in such a 
way as to help him gain independence as rapidly as possible. (Henderson, 1991, pp 21) 
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SYFTE 
 
 
Syftet med studien var att belysa de miljöfaktorer som påverkar måltidssituationen och 
matintaget vid vårdboenden i Sverige. 
  
 
 
 
METOD 
 

Litteratursökning 
 
Metoden som använts var en litteraturstudie. Motivet till vald metod var att vi ansåg den vara 
lämplig beroende på att det fanns tillgång till litteratur inom ämnesområdet. Efter att vi valt 
metoden gick vi vidare och planerade vår sökväg. Sökvägen bestod i att vi till en början 
identifierade tillgänglig litteratur. Den litteratur som ej fanns tillgänglig på Blekinge Tekniska 
Högskola beställdes. Hjälp och stöd erhölls från bibliotekarie för att försäkra oss om att vår 
sökväg gjordes på ett korrekt vis. Till en början var vårt syfte att studera miljöfaktorers 
påverkan på måltidssituationen världen över. Vi insåg snabbt att syftet var för stort och att vi 
fick orimligt många artiklar när vi sökte i databaserna. Vi valde därmed att begränsa oss till 
enbart Sverige. Vi valde även att begränsa oss till omvårdnad och inte se till de medicinska 
aspekterna och näringsstatus. Vi begränsade oss till svenska vårdboenden och valde därmed 
att inte ta med artiklar som speglade sjukhusförhållanden. 
 
Genom att använda sökorden, nutrition och geriatrik i bibliotekskatalogen fann vi Birgitta 
Sidenvalls avhandling ”The meal in Geriatric Care” (1995), se bilaga 1. I denna fann vi tre 
artiklar. I databasen PubMed sökte vi även på Sidenvall och fann då ytterligare en artikel (se 
bilaga 1). Vi valde även att ta kontakt med Birgitta Sidenvall för att få tips om verksamma 
forskare inom valt ämnesområde. De namn som Sidenvall uppgav hade vi dock redan själv 
funnit via den manuella sökningen. 
 
I biblioteket fann vi boken ”Varför vill Asta inte äta? –Måltidssituationer i demensvård” 
(Aremyr,1999), via denna bok kom vi i kontakt med namnet Hans Ragneskog som har gjort 
studier om hur musik kan påverka människor med demens. Via PubMed och CINAHL sökte 
vi på namnet ”Ragneskog”och fann två artiklar (se bilaga 1). Sekundär sökning gjordes även 
genom att använda en av de funna artiklarnas referenslista (se bilaga 1). 
  
Vi har även kontaktat andra personer som varit insatta i ämnet, som gav oss ytterligare tips 
om namn och artiklar (se bilaga 1).  
 
Vi sökte även i databaser genom att använda sökord såsom; malnutrition, nutrition, eating 
together, eat, diningroom, geriatric, elderly, social, Swedish, Sweden och olika kombinationer 
av dessa. För att kontrollera så att våra sökord var korrekta samt för att få inspiration till 
ytterligare sökord tog vi hjälp av SvenskMesh. Våra sökord använde vi i databaserna 
CINAHL, ELIN och PubMed. CINAHL är en databas designad speciellt för sjuksköterskor 
och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Alla journaler är skrivna på engelska (CINAHL, 
2007).  PubMed är en databas som U.S National Libery of Medicine ansvarar för. Den 
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innefattar över 16 miljoner artiklar (PubMed, 2006). ELIN är ett elektroniskt bibliotek som 
navigerar och innefattar information från flera förlag, databaser och öppna e-print arkiv 
(ELIN, 2007). Efter att sökt på ovanstående sökord fick vi fram artiklar som vi redan fått via 
annan sökväg (se bilaga 1).  
 
Ett första urvalskriterium för analys var att de skulle vara vetenskapliga, se bilaga 2.  
För att bedöma att våra nio vetenskapliga artiklar var av god kvalitet har vi studerat 
reliabiliteten (tillförlitligheten). Vi har försökt se att mätningar har gjorts korrekt. Vi har även 
studerat metoden som använts i artiklarna i syfte att kontrollera att undersökningarna har 
byggt på ett representativt urval och att tillfälligheter inte kunnat påverka resultatet. Studiens 
kvalitet är även beroende av storleken på bortfallet. Vi har studerat en mängd olika artiklar 
inom samma ämne och funnit att dessa kommit fram till snarlika resultat. Detta har styrkt 
reliabiliteten. Genom att vi dessutom kritiskt granskat om författarna fått svar på sina frågor 
har vi kunnat se om studierna haft en hög validitet (Thurén, 1996). Ett annat kriterium för 
valda artiklar var att de skulle spegla svenska förhållanden. 
 
 
 

Analys 
 
Vi har analyserat våra vetenskapliga artiklar genom att använda oss av en innehållsanalys 
utformad av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen bygger på en analysprocess i 
fem steg, nämligen meningsenheter, kodning, subkategorisering, kategorisering och tema, se 
bilaga 3. Alla dessa steg gjordes individuellt för att därefter tillsammans sammanställa ett 
gemensamt resultat. Totalt valdes 117 meningsenheter från artiklarna. En meningsenhet är 
relevant information som valts ut ur en artikel, utan att ta bort omgivande sammanhang. 
Vidare kodades dessa meningsenheter till svenska. Med kodning menas att vi förkortat 
meningsenheten men bibehållit innehållet. Vi utgick från det manifesta innehållet när vi 
vidare valde att subkategorisera och kategorisera koderna. Att kategorisera är ett sätt att 
gruppera de centrala budskapen i studierna. Vi var restriktiva med egna tolkningar så att 
kategorierna blev textnära. Teman växte fram genom diskussioner då vi utgick från syftet och 
såg till omständigheter och interventioner under måltidssituationen, se tabell 1. Slutligen 
valde vi att använda teman för att beskriva det övergripande innehållet av meningsenheterna, 
kodning, subkategorierna samt kategorierna. 
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RESULTAT 

 
 
För att lättare förstå vårt resultat har vi valt att dela in resultatet i två teman. Tema 1 är 
”Fysiska miljön och andra omständigheter” och tema 2 är ”Interaktion”. För att förtydliga 
dessa teman har vi gjort ytterligare indelning i form av kategorier och subkategorier. 
 
 
 
Tabell: Översikt  -tema, kategorier och subkategorier 
 
Tema 1. Kategori Subkategori 
Fysiska miljön och andra 
omständigheter 

Den fysiska 

måltidsmiljön 

 

• Inredningen ändrades till 1940-
tals miljö 

Vårdtagarens 

handikapp 

 

• Handikappets påverkan på 

vårdtagarnas självständighet vid 

måltiden  

• Handikapp påverkar vårdtagarens 

bordsskick 

 
Musik 

 

• Musik ökar vårdtagarens 

matintaget 

• Musik påverkar vårdtagarnas 

sinnesstämning 

• Personalen serverade mer mat när 

musik spelades 
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Tema 2. Kategori Subkategori 
Interaktion Vårdpersonal interagerade 

med vårdtagarna 

 

• Vårdpersonal ville skapa en naturlig 

matsalsmiljö 

• Normen att äta gemensamt 

• Vårdpersonal bestämde 

bordplacering 

• Vårdpersonal bedömde vårdtagarnas 

förmåga att äta samt deras behov av 

hjälpmedel 

• Vårdpersonalens arbetssätt störde.  

• Vårdtagarens koncentration vid 

måltiden 

• Vårdpersonalens erbjudande av 

valmöjligheter/ avsaknad av 

valmöjligheter. 

• Vårdtagarens välbefinnande 

glömdes bort 

 
Vårdpersonal interagerade 
med varandra 
 

• Konflikt i arbetsgruppen 

Vårdtagarna interagerade 

med vårdpersonal 

 

 
• Vårdtagarna upplevde en känsla av 

underlägsenhet samt ville inte 

uttrycka eventuella önskemål och 

klagomål 

 
Vårdtagarna interagerade 

med varandra 

 

• Vårdtagarna påverkades av 

vårdtagares beteenden som t ex 

dysfunktion vid ätandet, deras 

individuella bordsskick samt hur de 

uppträdde gentemot varandra 
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Tema 1. Fysiska miljön och andra omständigheter 
 
 
Den fysiska måltidsmiljön 
 
Inredningen ändrades till 1940-tals miljö 
 
I en studie av Elmståhl et al. (1987) gjordes måltidsmiljön om till en 1940-tals miljö. I studien 
ville de likna miljön med en så kallad hemlik miljö. Det var tydligt hur stor påverkan dessa 
miljöfaktorer hade på de boende såsom att de åt mer i den hemlika miljön då det gavs 
möjlighet att ta sin egen mat. 
 
During the experimental period- 
“...when the patients could serve them selves the average intake increased by 25 %. (Elmståhl 
et al, 1987, pp 31) 
 
Det var även tydligt att vid återgång till den ”vanliga miljön” på boendet, så åt vårdtagarna 
mindre (Elmståhl et al, 1987). 
 
 
 
Vårdtagarens handikapp 
 
Handikapp påverkar vårdtagarnas självständighet vid måltiden 
 
Omständigheter som försvårade måltidssituationen var bland annat vårdtagarnas handikapp 
En vårdtagare uttryckte att hon har en ”tallriksmur” på sin tallrik och att den måste vara där, 
mot den kunde hon pressa maten utan att maten föll av tallriken. Detta hjälpmedel gjorde 
denna dam betydligt mer självständig (Sidenvall et al, 1996 a). I måltidssituationen uttrycktes 
alltid en stark önskan om att förbli självständig (Sidenvall et al., 1996 a).  
 
Patients´ experiences-  
You want to be independent. (Sidenvall, 1999, pp 324) 
 
Att inte vara fullt självständig utan att ha ett handikapp kunde påverka olika situationer och 
moment negativt under måltiden. Vårdtagarna ville därför förenkla eller undvika dessa 
situationer. Situationer som undveks var t ex att bre en brödskiva, skära upp mat eller att 
dricka. Dessa situationer undveks för att inte uppleva ett misslyckande (Sidenvall, 1999). 
 
Patients´ experiences- 
... the fear of spilling made the elderly patients try to limit effects of the handicap by avoiding 
hazardous movements. (Sidenvall et al., 1994, pp 617) 
 
 
 
Handikapp påverkar vårdtagarens bordsskick 
 
Handikapp påverkade vårdtagare negativt under måltiden, vilket ledde till att de inte kunde 
upprätthålla ett socialt korrekt bordskick. Att inte hålla ett korrekt bordsskick kunde upplevas 
som ett misslyckande och som något mycket pinsamt. En dam till och med uttryckte att hon 
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kände sig som ett litet barn när hon åt med sked och gaffel. Handikappet gjorde att hon inte 
kunde hålla det korrekta bordsskick som eftersträvades (Sidenvall et al., 1994). 
 
My hands Toss and Jerk, hit the glass of milk, everything falls on the floor. Referring to 
letting food drop, she said; I have to eat like the children, with a spoon and a fork. (Sidenvall 
et al., 1994, pp 617) 
 
 
 
Musik 
 
Musik ökar vårdtagarens matintag 
 
I en studie om musik skriven av Ragneskog et al. (1996 a) undersökte författarna om 
miljöfaktorn musik kunde påverka matintaget hos vårdtagare med diagnosen demens. Studien 
baserades på fem perioder, två kontrollperioder och vid de övriga tre spelades; lugn musik, 
1920-1930- tals musik och popmusik från 1980-talet. Det var tydligt att under de tre perioder 
då musik spelades åt vårdtagarna mer mat.  
  
The patients ate more when music was played...  (Ragneskog et al., 1996 a, pp 15) 
 
 
 
Musik påverkar vårdtagarnas sinnesstämning 
 
Utöver att vårdtagarna åt mer när musik spelades så påverkade musiken de boendes 
sinnesstämning positivt genom att ha en lugnande effekt. 
 
During the music intervention the GBS ratings indicated significant improvments in 
irritability, fear-panic and depressed mood compared to the control period.... the difference 
was most pronounced when soothing music was played. (Ragneskog et al,. 1996 a, pp 14-15) 
 
En vårdtagare som tidigare visat tecken på rastlöshet under måltiden kunde med musikens 
inflytande nu sitta ner under hela måltiden. Musiken påverkade några vårdtagare till att äta 
mer självständigt. En del vårdtagare fick även mer hjälp med matning, då musiken även 
kunde leda till att de boende inte rörde vid maten eller puttade iväg sin tallrik. Vårdpersonal 
matade vårdtagarna mer när lugn musik spelades än när musik ej spelades alls (Ragneskog et 
al., 1996 b).  
 
 
 
Personalen serverade mer mat när musik spelades 
 
Musiken hade även en påverkan på personalen då personalen serverade större matportioner 
när musik spelades (Ragneskog et al,. 1996 a). En del vårdtagare uttryckte en önskan om att 
måltidsmiljön skulle vara lugn och fridfull (Sidenvall, 1999).  
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Tema 2. Interaktion  
 
 
 
Vårdpersonal interagerande med vårdagarna 
 
Vårdpersonal vill skapa en naturlig matsalsmiljö 
 
Ofta uttryckte både vårdpersonal och vårdtagare en strävan efter att skapa en så naturlig 
matsalsmiljö som möjlig. Vårdpersonalen ville ha en interaktion som främjade vårdtagarnas 
självständighet (Sidenvall et al., 1994). En interaktion mellan vårdpersonal och vårdtagare 
som betonade vikten av att erbjuda möjligheter att välja mat och flexibla måltidstider (Sydner 
& Fjellström, 2005). Personalens mål var att uppnå en god och trevlig måltidsmiljö för 
vårdtagarna (Kumlien & Axelsson, 2002).  
 
 
 
Normen att äta gemensamt 
 
Normen att äta gemensamt var tydlig bland vårdpersonalen. Denna norm uppfattades som en 
”interaktion” som påverkade vårdtagarna. I studien av Sidenvall et al. (1994) åt alla 
vårdtagare gemensamt. En gemensam middag för vårdtagarna ansågs av vårdpersonal som ett 
välbefinnande. Däremot var vårdtagarnas erfarenheter av de gemensamma middagarna inte 
enbart ett välbefinnande utan även en situation då andra känslor så som tröttsamhet och 
obehag kunde upplevas (Sidenvall et al., 1994).  
 
The norm of collective dining was obvious, and consequently, the patients had their meals in 
the dining room, which the nursing staff found was positive for them. (Sidenvall et al., 1994, 
pp 616) 
 
Patients´experiences- 
...The experience of eating in the dining room varied and patients gave examples of well- 
being, tiresomeness and disgust. (Sidenvall et al., 1994, pp 618) 
 
 
 
Vårdpersonal bestämmer bordplacering 
 
Vårdpersonalen bestämde bordsplaceringen, detta kunde resultera i att vårdtagarna blev 
placerade på ett sätt som inte var önskvärt av vårdtagarna själv (Sidenvall et al., 1994). Denna 
interaktion ledde till att vårdtagarens önskan att få bestämma vart de skulle få sitta inte 
respekterades. 
 
It´s peculiar, but where I am sitting no one speaks to the other. I want some contact with the 
others, but that does not work. The man just sits silently and does not speak a word, and the 
woman is so old and looks weak ... not a word either. And then I become likewise… 
(Sidenvall et al., 1994, pp 618) 
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Vårdtagarna placerades i matsalen efter deras förmåga, personlighet och behov av hjälpmedel. 
Gränsen för om vårdtagarna fick äta i matsalen gick om de åt med händerna, när det rann saliv 
längs mungiporna eller om de ”kladdade” med maten (Sidenvall et al., 1996 b). 
 
When seating was arranged, consideration was given to empty seats, the patient´s ability and 
personality, and their ability to move with the help of walking aids. (Sidenvall et al., 1996 b, 
pp 56) 
 
 
 
Vårdpersonal bedömde vårdtagarnas förmåga att äta samt behov av hjälpmedel 
 
Hjälpmedel i eftersträvan om att bibehålla en självständighet var nämnt i en studie av 
Sidenvall et al. (1994). Strävan efter en självstädighet kom inte enbart från de boende utan 
även från vårdpersonalen. Vårdpersonalen erbjöd vårdtagarna hjälpmedel som t ex anpassade 
koppar, bestick och en kant runt tallriken (Sidenvall et al., 1994). Hjälp med att skära upp mat 
och att anpassa vårdtagarens sittställning vid måltiden var också något som betonades och 
gavs av personalen (Kumlien, & Axelsson, 2002). Vårdtagarna uttryckte att de uppskattade 
hjälpåtgärder och hjälpmedel som erbjöds av vårdpersonalen (Sidenvall et al., 1996 a).  
 
They were happy when they were served food that was easy to cut into slices as they were 
completely independent at such meals... (Sidenvall et al., 1996 a, pp 216) 
 
Vårdtagarna uttryckte även att de inte fick tillgång till den hjälp de behövde eller önskade från 
vårdpersonalen (Kumlien, & Axelsson, 2002). 
 
...”I´m looking after myself”, one said, and another,” Yes, it differs from one to the other. 
One is domineering, one is retiring”. (Sidenvall et al., 1994, pp 617) 
 
Vårdtagarnas förmåga att äta och deras behov av hjälp och hjälpmedel vid måltiden bedömdes 
enbart av vårdpersonalen (Sidenvall et al., 1994). 
 
Ritualized practices were organized by the nurses and determined the structure of the meal 
and the serving procedures. (Sidenvall 1999, pp 323) 
 
 
 
Vårdpersonalen arbetssätt störde vårdtagarens koncentration vid måltiden 
 
Att låta de vårdtagare som var färdiga med huvudrätten få desserten serverad utan att alla vid 
bordet avslutat huvudrätten var ytterligare ett moment som visade sig störa koncentrationen 
för den enskilde vårdtagaren. De som inte var färdiga med sin huvudrätt när andra serverades 
efterrätt tappade intresset och slutade genast äta (Sydner & Fjellström, 2005).  
 
Vårdtagare med ätsvårigheter ville koncentrera sig på sin egen tallrik och sitt eget bordsskick 
först och främst. Att föra en konversation utöver att äta blev ofta för mycket för vårdtagarna. 
För många olika moment under måltiden kunde därmed vara störande (Sidenvall et al., 1996 
a).  
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Vårdpersonalens erbjudande av valmöjligheter/avsaknad av valmöjligheter 
 
Det fanns en norm att allt som serverades på tallriken skulle ätas upp, det medförde att 
vårdtagarna själv ville ta sin mat för att få rätt mängd (Sidenvall et al., 1996 a). 
 
På ett boende där valmöjligheter erbjöds, fick vårdtagarna möjlighet att välja mellan olika 
maträtter och tillbehör (Sydner & Fjellström, 2005). 
 
Vårdpersonal hade strategier som att erbjuda små portioner till de vårdtagare som hade 
mindre aptit. Vårdpersonalen menade att en stor matportion kunde få en avskräckande effekt 
på de vårdtagare med en redan nedsatt aptit (Sidenvall et al., 1994). 
 
Det framkom att det saknades valmöjligheter på en del boenden. Denna faktor att inte själv 
kunna välja, begränsade vårdtagarnas valmöjligheter vid måltidssituationen (Sydner & 
Fjellström, 2005).  
 
You must eat everything you put on your plate. You should not leave anything. It was only 
sickness that made it acceptable to leave food. (Sidenvall et al., 1996 a, pp 218) 
 
 
 
Vårdtagarens välbefinnande glömdes bort 
 
Vårdpersonalens rutiner bestämdes av normer och regler. Dessa utfördes utan reflektion och 
kunde påverka vårdtagarna negativt (Sidenvall, 1999).  
 
Det fanns tillfällen där rutiner tog över situationen som resulterade i att vårdtagarens 
välbefinnande och behov ”glömdes bort”. Det framkom att personalen såg måltiden som en 
rutin och strävade efter att bli färdiga så fort som möjligt (Sydner & Fjellström, 2005). 
Vårdpersonalens rutiner att torka av bordet, kunde påbörjas innan alla hade hunnit äta klart 
(Sidenvall et al., 1996 b). På ett boende var måltiden över på mindre än 30 minuter (Sydner & 
Fjellström, 2005). 
 
....Mealtimes were just one among other daily routines that the staff wished to complete as 
quickly as possible. (Sydner & Fjellström, 2005, pp 49) 
 
At one unit, pea soup, pancakes, coffee and a cream cake, i.e. the main course, the dessert, the 
afterdinner coffe and cake, were all seved during a period of thirty minutes. (Sydner & 
Fjellström, 2005, pp 49) 
 
 
 
Vårdpersonal interagerar med varandra 
 
Konflikt i arbetsgruppen 
 
Stundom kunde en interaktion mellan vårdtagare och vårdpersonal leda till en konflikt bland 
vårdpersonalen. Om vårdpersonal respekterade en vårdtagares önskemål om att äta isolerat, 
kunde detta leda till konflikt i personalgruppen eftersom alla inte var överens om att 
respektera den boendes önskemål (Sidenvall et al., 1996 b). 
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Vårdtagarna interagerar med vårdpersonal 
 
Vårdtagarna upplevde en känsla av underlägsenhet 
 
Att vara i behov av hjälpmedel och att ha förlorat sin förmåga att äta självständigt upplevdes 
av vårdtagarna som en negativ situation.  De strävade därför efter att utveckla en ny förmåga 
utifrån deras uppfattning av hur en normal måltid borde vara. Det framkom att vårdtagarna 
kände skam och skuld när de inte lyckades uppnå detta ”önskvärda” bordsskick. Att inte vara 
självständig resulterade i en känsla av underlägsenhet hos den enskilde (Sidenvall, 1999). 
 
Many of the elderly had lost their old eating manners and strove to develop a new manner 
based from their encoded civilized and disciplined standard for meals. ... they said they felt 
shame or guilt when they failed to reach this standard, giving them a state of inferiority. 
(Sidenvall, 1999, pp 325) 
 
Patients´ experiences- 
.... felt that they could not reach their own standards of behaviour at the table and found it 
difficult to eat in the common dining room. (Sidenvall et al., 1994, pp 616) 
 
Vårdtagarna strävade därför efter att vara självständiga i så hög grad som möjligt allt för att 
undvika en känsla av underlägsenhet (Sidenvall et al., 1994).  
 
Faktorer som t ex att vårdtagarna såg sig själv som en lägre rang och inte uttryckte eventuella 
önskemål eller klagomål kring måltiden var vanligt. Vårdtagarna var tacksamma för maten 
och för allt som gjordes för dem (Sidenvall, 1999). 
 
Consequently, the elderly patients were grateful for food and everything that was done for 
them, and as a result they remained silent about disgusting food and unfitting caring actions... 
(Sidenvall, 1999, pp 323) 
 
På ett boende uttryckte sig alla vårdtagare sig vara nöjda med maten trots att fem vårdtagare 
tyckte maten var smaklös. En vårdtagare uttryckte även att han hade uppskattat om det fanns 
mellanmål men kände att han inte ville be om det (Sidenvall et al., 1994). 
 
When questioned about snacks between meals he said... Yes, that would have been good, but 
that´s not easy to accomplish when you are in a hospital. It´s as if you are a little bit ooutside. 
You take what is on the table and then you have to be satisfied. (Sidenvall et al., 1994, pp 618) 
 
 
 
Vårdtagarna interagerar med varandra 
 
Vårdtagarna påverkades av obehagliga och störande beteenden. 
 
Vårdtagarna var medvetna om att de kunde påverka stämningen vid matbordet. Då 
vårdtagarna eftersträvade en lugn miljö ansträngde de sig för att inte störa varandra 
(Sidenvall et al., 1994). 
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Omgivande förhållande som olika beteenden bland vårdtagarna kunde ha en negativ inverkan 
på andra vårdtagares matlust. Beteenden som kunde vara störande och obehagliga visade sig 
vara att en annan vårdtagare åt med fingrarna eller att mat ”rann” ut från munnen (Sidenvall et 
al., 1996 b). 
 
Discomfort was also connected with eating with fingers and mocus of food flowing from the 
mouth of neighbours, which caused eating problems and a troublesome atmosphere at the 
table. (Sidenvall et al., 1996 b, pp 217) 
 
Med andra ord är det vårdtagarnas interaktion som bland annat präglar miljön och kulturen 
runt matbordet (Sidenvall et al., 1996 a). Det framkom att det fanns en kombination av tre 
faktorer som huvudsakligen påverkade vårdtagarna vid måltiden. Effekten av andra 
vårdtagares dysfunktion vid ätandet, deras individuella bordsskick och hur de uppträdde 
gentemot varandra (Sidenvall et al., 1994). 
 
Patients with retained ability to eat reported discomfort and loss of appetite due to the others 
to remain unclean. (Sidenvall et al., 1996 a, pp 216) 
 
I en studie av Kumlien och Axelsson (2002) antydde även vårdpersonal att vårdtagarnas 
beteenden kunde påverka andra vårdtagares aptit negativt. 
 
Leakage of liquids and food from one side of the mouth was reported... The nurses indicated 
that these patients´ behaviour could effect other patients´appitetes negatively... (Kumlien & 
Axelsson, 2002, pp 502) 
 
 
 
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa miljöfaktorer som påverkade måltidssituationen och 
matintaget. Vi har låtit oss inspireras av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av hur en 
innehållsanalys går tillväga. Vi har valt att använda en innehållsanalys för att en 
innehållsanalys ger en systematisk och kvantitativ beskrivning av innehållet 
(Nationalencyklopedin, 2007). Genom att skapa system av kategorier och subkategorier har vi 
kunnat organisera innehållet i artiklarna. Om vi gjort om arbetet hade vi troligen används oss 
av samma analysmetod. 
 
Vi är medvetna om att våra ”första” databassökningar var mindre bra. Det kan ha berott på att 
vi saknade erfarenheter i att söka artiklar. Bättre gick det när vi började med den manuella 
sökningen i biblioteket, där vi fann böcker och en avhandling som kunde vägleda oss till fler 
författare. 
 
Vi har under arbetets gång blivit medvetna om följande. Forskning kring måltidssituationen 
har enbart gjorts av ett fåtal personer. Antalet deltagare i studierna har varit få. Detta kan ha 
inneburit att endast vissa miljöfaktorer har beaktats och andra utelämnats. Vidare är vi 
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medvetna om att vissa personer t ex Birgitta Sidenvall, Christina Fjellström och Anna-
Christina Ek skrivit flera artiklar och att dessa personers mening därför kan ha fått ett för stort 
inflytande på vår uppsats. Samtliga artiklar i studien har varit skrivna på engelska vilket kan 
ha medfört en risk för feltolkning. 
  
Vi vill även poängtera att vårt val att begränsa oss till den svenska vårdkulturen gjordes för att 
vi bor i Sverige och att vi troligtvis kommer att arbeta här i framtiden. Vi är medvetna om att 
boende- och måltidssituationen varierar världen över och har därmed valt att inte blanda in 
andra kulturer i vårt resultat. Vi ser det som en styrka i vårt slutliga resultat att vi valde att 
begränsa oss till den svenska vårdkulturen. Vi anser att vårt val att begränsa oss till Sverige 
inte har påverkat reliabiliteten i vårt slutliga resultat eftersom även vår problemformulering 
begränsades till förhållandena i Sverige.  
 
I en studie av Kumlien och Axelsson (2002) intervjuades legitimerade sjuksköterskor. Vi 
valde att benämna dessa legitimerade sjuksköterskor som vårdpersonal eftersom vi inte lagt 
vikt vid till vilken yrkeskategori de tillhörde. I det övergripande begreppet vårdpersonal ingår 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Likaså har vi översatt det engelska ordet 
”patient” till vårdtagare eller en boende. Då studier genomförts på svenska vårdboenden anser 
vi att dessa boenden är ett ”eget boende” och att en människa i sitt eget hem inte borde 
benämnas som patient utan som boende eller vårdtagare.  
 
Syftet med studien var att belysa miljöfaktorer som påverkade måltidssituationen och 
matintaget. I enlighet med förutsättningar för examensarbete har vi begränsat oss till en 
litteraturstudie och sålunda inte gjort egna observationer. Vi har använt oss av en 
innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Valet av analysmetod gjordes för att vi 
ansåg att tillvägagångssättet var välbeskrivet och tillförlitligt. Metoden bestod av fem steg; 
meningsenhet, kod, subkategori, kategori och tema. Alla fem analyssteg utfördes individuellt 
för att sedan göra en gemensam sammanställning, allt för att öka tillförlitligheten. De 
engelska meningsenheterna som valts ut, kodades till svenska och delades upp i olika grupper 
ut ifrån deras innehåll. Vid jämförelse av markerade meningsenheter var variationen stor men 
kategorierna hade samma innebörd, där av var det inte svårt att enas och sammanställa 
kategorier för kommande resultat. Att benämna teman upplevde vi tidvis som svårt då vi 
ansåg att begreppet miljöfaktorer var stort. 

 

 

Resultatdiskussion 
 
Fysiska miljön och andra omständigheter 
 
I vår studie påvisas att miljöfaktorer har en påverkan på vårdtagarna. I resultatet framkom att 
en matsals inredning samt om vårdtagarna gavs möjlighet att själv ta sin mat påverkade 
vårdtagarna till att de åt mer. Detta är i linje med Stroebele och De Castro (2004) som säger 
att inredning är viktig då dofter, färger och ljussättning påverkar måltidssituationen. Även i 
studien av Altus, Engelman och Mathews (2002) framkom att när en boende fick ta sin egen 
mat hade det en positiv påverkan genom att de kommunicerade och deltog mer aktivt vid 
måltiden. Trots vår begränsning till Sverige och svenska studier, har vi valt att ta del av vissa 
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utländska studier. Studierna var intressanta för oss, då även de påvisade det positiva när en 
vårdtagare ges möjlighet att ta sin egen mat.  
 
I vårt resultat framkom att vårdtagarna inte ska begränsas av sitt handikapp om det går att 
motverka. Vårdpersonal har ett huvudansvar för att motverka begränsning genom att erbjuda 
olika hjälpmedel. Vårdpersonalen ska sträva efter att varje individ ska ges möjlighet att klara 
sig självständigt. I resultatet visade det sig att vårdtagarna med handikapp upplevde att inte 
hålla ett korrekt bordsskick som ett misslyckande. Gränsen för vad som ansågs vara ett 
”korrekt” bordsskick skiljer sig åt från vårdpersonal till vårdtagare och från individ till 
individ. Enligt Dahlberg et al. (2003 ) är det viktigt att motverka olika former av vårdlidande 
hos vårdtagarna, så som att uppleva ett misslyckande. Målet med vårdandet ska vara att lindra 
vårdtagarens lidande. Ansvaret för att en vårdrelation ska vara positiv ligger alltid hos 
vårdaren (Dahlberg et al., 2003). Henderson (1997) tycker även att sjuksköterskan ska 
uppmuntra vårdtagarna till att kommunicera, uttrycka känslor, utöva sin religion och att få 
uppleva en meningsfull sysselsättning vilket kan leda till ökat välbefinnande för vårdtagaren. 
Dahlberg et al., (2003) poängterar även vikten av att tillgodose existentiella behov och ett 
andligt stöd.  
 
I resultatet framkom även att musik under måltiden kan ha en lugnande inverkan på de 
boende. Det visade sig att en del vårdtagare satt kvar längre vid middagsbordet och även att 
de åt mer självständigt. Uppfattningen om vad som är lugn musik är individuell likaså vilken 
volym som är lämplig. Det är viktigt som vårdpersonal att vara medveten om att det som kan 
uppfattas som behagligt för en person, kan uppfattas som obehagligt av en annan. Redan på 
slutet av 1800-talet betonade Nightingale (1969), att viss musik hade en generellt positiv 
påverkan medan andra hade motsatt effekt. Det framkom även i vårt resultat att människor 
påverkas olika av musik. 
 
Det visade sig även i resultatet att musik hade en påverkan på vårdpersonal genom att de 
serverade större matportioner och att det i sin tur ledde till att vårdtagarna åt mer. Att 
vårdpersonalen serverade mer mat då musik spelades kan uppfattas som något positivt. 
Henderson (1991) talar dock om att vårdtagaren är den centrala figuren i en 
omvårdnadssituation (måltiden) och att omvårdnad alltid ska utgå ifrån vårdtagarens 
önskemål. Vårdpersonalen påverkades i detta fall av musiken till att servera mer mat, utan att 
det var vårdtagarens önskemål. Enligt Henderson (1991) bör inte vårdpersonal göra så. 
 
 
 
Interaktion 
 
I resultatet framkom att vårdpersonal var i en maktposition i förhållande till vårdtagare. Detta 
genom att vårdpersonal fattade beslut såsom måltidens utformning eller hur mycket hjälp en 
individ skulle få. En del vårdtagare var vid måltidssituationen beroende av hjälp, det kan i sin 
tur ses som ett beroende av vårdpersonalen. Enligt Dahlberg et al. (2003) är detta ett speciellt 
beroende eftersom en vårdtagare är mer sårbar och utsatt när den är beroende av hjälp. 
 
I resultatet framkom att den som är beroende av hjälp i måltidssituationen inte alltid ges 
utrymme att själv få bestämma utan istället togs beslut av vårdpersonalen. Enligt Henriksen 
och Vetlesen (2001) framkom det att autonomi eller självbestämmande är något som varje 
individ har rätt till och som måste respekteras. En vårdrelation ska kännetecknas av ett 
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professionellt engagemang där vårdpersonalens personliga kunskap, erfarenhet och närvaro 
ska ses som en tilltång i det vårdande mötet (Dahlberg et al., 2003).  
 
Beslut som vårdpersonal ansåg var bra för vårdtagarna, stämde inte alltid överens med vad 
som vårdtagarna själv beskrev som bra. Det framkom tydligt i vårt resultat att det som 
uppfattas av en individ som något trevligt kan uppfattas som något mindre trevligt för en 
annan. Att äta i enrum kan vara trevligare än att äta tillsammans med personer som 
vederbörande inte trivs med. Detta styrks även av Stroebele och De Castro (2004) som 
nämner den positiva effekten av att äta tillsammans med vänner eller familj. Den positiva 
effekten av att äta tillsammans med vänner eller familj har visat sig leda till att måltiden tar 
längre tid och att mer mat på så sätt konsumeras. Stroebele och De Castro (2004) talar likväl 
om den motsatta effekten på matintaget om vederbörande inte själv har fått välja sitt 
matsällskap utan istället placerats med en främling eller en person som inte vederbörande 
själv fått välja.  
 
I vårt resultat framkom att vårdpersonalen ibland såg måltiden som en rutin som skulle klaras 
av så fort som möjligt. Genom att de såg måltiden som en rutin kunde omöjligt alla individers 
behov tillgodoses. Vårdpersonals rutiner resulterade i att en vårdtagares önskan om att äta 
isolerat ej tillgodosågs. Vårdpersonal såg inte till individens behov utan fattade beslut efter 
egna normer och rutiner. Henderson (1997) menar att det är viktigt som vårdpersonal att 
anpassa sig till vårdsituationen för att uppfylla olika individers behov och därmed se upp för 
vårdrutiner.  
 
För att ge optimal vård är det viktigt som vårdpersonal att vara lyhörd för vårdtagarens 
individuella behov genom att fråga om hur de vill ha sin måltid. Alla kulturer uttrycker dessa 
behov olika och även varje individ på sitt eget sätt (Henderson, 1997). Det räcker inte enbart 
med att fråga vårdtagarna om deras behov vid måltiden, utan det är även nödvändigt att lyssna 
till svaret och försöka anpassa måltiden efter det. Människor har gemensamma grundläggande 
behov så som att äta men vad och hur vi äter är individuellt (Henderson, 1991). Henderson 
(1997) menar att den sjukvårdpersonal som spenderar mest tid med en vårdtagare under 
måltidssituationen har bäst förutsättningar för att ta reda på vad vårdtagaren själv vill äta och 
dricka (Henderson, 1997). En grund för att vi som vårdpersonal ska kunna ge en human och 
individuell anpassad vård är kunskap och en förmåga att se varje människas behov. Ju mer 
vården är individualiserad desto nöjdare blir vårdtagarna (Suhonen, Välimäki & Leina-Kilpi, 
2005).  
 
Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om att vårdtagare inte alltid uttrycker 
önskemål och klagomål. I boken ”Etik i arbete med människor” uttrycktes följande: 
Tacksamhet är mottagarens gåva till den som ger omsorg (Henriksen & Vetlesen, 2001, pp 
27). Detta citat styrker vårt resultat väl, då vårdtagarna ville visa tacksamhet för den hjälp som 
gavs och därmed inte klaga. Detta resulterade i att de inte fick bästa tänkbara vård. Dahlberg 
et al. (2003) uttrycker att vårdtagare ofta är tysta med kritik trots att de farit illa. Detta för att 
vårdtagarna inte vill klaga på dem som de är beroende av (vårdpersonalen). Detta speglar 
även vårt resultat. 
 
Interaktionen mellan vårdtagare har inte alltid varit positiv, utan situationer vid matbordet har 
beskrivits som ”äckliga”. Att som vårdpersonal ta hänsyn till allas behov vid en 
måltidssituation kan vara svårt. En vårdtagare kan tycka att en annan vårdtagare har ett dåligt 
bordsskick och att personen i fråga behöver en haklapp medan individen själv ser en haklapp 
som något mycket kränkande. Kofod och Birkemose (2004) nämner att det är inte endast 
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maten på själva talriken som avgör om måltiden är ”bra” utan även de andra vårdtagarna vid 
bordet samt hela det sociala kontext som måltiden äger rum i påverkar måltidsmiljö. 
 
Det var en del som framkom i resultatet som överraskade oss t ex då vårdpersonalen inte var 
överens om att följa en vårdtagares önskemål fast vårdtagaren klart och tydligt hade uttryckt 
så eller att musik påverkade vårdpersonalen.  
 
Tidigare nämnde vi en studie där musiken påverkade de boende under måltidssitutionen. Vi 
vill lyfta fram hur förvånad vi blev över resultatet. Tre olika sorters musik spelades såsom 
lugn musik, 1920-tals musik och popmusik (1980-tal). När vi först tog del av studien kändes 
det naturligt och självklart att de boende skulle påverkas till att äta mer, bli lugnare och ta mer 
del av måltiden när 1920-tals musiken spelades, eftersom denna musik var populär när de var 
yngre. När vi senare kom till resultat delen var inte fallet så. När 1980-tals musiken spelades, 
upprymdes personalen så pass att deras generositet med maten ökade då de serverade större 
portioner. I annan studie framkom att de boende hade en norm om att äta upp den mat som 
serverads på tallriken. Att de boende hade en norm som de följde tillsammans med 
personalens generositet resulterade på sätt och vis i att personalen ”tvingade” alla boende till 
att äta mer. Sammanfattningsvis tycker vi att studien visade på personalens oerhörda 
dominans och som vårdpersonal är det viktigt att ta hänsyn till allas individuella behov. 
 
När vi tog del av Hendersons teorier framkom att sjuksköterskan haft ett betydligt större 
ansvar vid måltidssituationen förr än vad vi erfarit när vi hospiterat ute i vården idag.  
En god kost eller kanske även en individuellanpassad kost är något som kan behövas bland 
äldre vårdtagare som är svaga och har svårt att tillgodose sitt näringsintag men det kan även 
behövas för att kunna återhämta sig från sjukdom.  
 

Konklusion 
 
Vi hoppas att vi som blivande sjuksköterskor ska ta mer del i omvårdnaden kring måltiden 
och om det behövs ta hjälp av annan vårdpersonal som dietist, tandläkare och sjukgymnaster 
om så behövs. Vi får inte glömma bort vårt oerhörda ansvar som sjuksköterskor, att se till så 
att våra vårdtagare får sitt närings- och energibehov tillgodosett. Kosten har en stor betydelse 
för människans välbefinnande och stor påverkan vid återhämtning från sjukdom. 
 
De miljöfaktorer som framkommit i detta arbete är miljöfaktorer som studerats på 
vårdboenden i Sverige. Vi anser att dessa faktorer är något som all vårdpersonal i Sverige bör 
vara medvetna om och ta hänsyn. Måltidssituationen är en situation som vårdpersonal 
kommer i kontakt med oavsett om det är på i hemsjukvården, vårdboenden eller sjukhus.  
 
Låt oss säga att alla dessa miljöfaktorer som kommit upp i resultatet hade ändrats så som 
vårdtagarna önskat och att vi tillfredställt alla individers behov, hade det genererat till en 
bättre måltidmiljö för vårdtagarna? Detta tycker vi hade varit intressant att forska vidare 
inom. Kanske hade andra ”nya faktorer” framkommit som påverkat vårdtagarna på olika sätt?  
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Bilaga 1  
 
 

Sökväg 
Sökväg Sökord Träffar ”Vår träff” 
Gräsviks Bibliotek vid BTH Nutrition, Geriatrik Hylla: 

Vs 
The meal in Geriatric Care. 
Birgitta Sidenvalls 
avhandling, vi valde tre 
artiklar.  

Gräsviks Bibliotek vid BTH 
 
 
 
Sekundärsökning: 
PubMed 

Måltidssituationen 
 
 
 
 
Hans Ragneskog 

Hylla: 
Vlf 
 
 
 
9 

Här fann vi boken Varför vill 
Asta inte äta?(Aremyr, 
1999).  
 
 
Genom denna bok kom vi i 
kontakt med namnet Hans 
Ragneskog. Som vidare tog 
oss till artikeln Influnce of 
dinner music on food intake 
and symptoms  common in 
dementia. Varvid denna 
artikel var nummer 6. 

CHINAL Ragneskog 85 Dinner music for demented 
patients. Varvid denna 
artikel var nummer 83. 

Sekundärsökning skedde 
genom att vi tittade i Dinner 
Music for Demented Patients 
referenslista. Vidare sökte vi 
upp artikeln i PubMed 
 

(skriver in titelns 
början, som vi fått 
genom 
referenslistan) 
 
Hospital nutrition in 
geriatric long term 
care 

20 Hospital nutrition in 
geriatric long-term care 
medicine, effect of a change 
meal environment (Elmståhl 
et. al, 1987). Var av denna 
artikel var nummer 18 

PubMed Sidenvall 37 Meal procedures in 
Institutions for elderly 
people: a theoretical 
interpretation. Varvid denna 
artikel var nummer 20. 

Kontakter gav oss namnet: 
Albert Westergren 
 
 
Sekundärsökning: 
CHINAL 

 
 
 
 
Westergren 

 
 
 
 
74 

 
 
 
 
Stroke patients in nursing 
homes eating, feeding, 
nutrition and related care 
(Kumlien & Axelsson, 
2002).Var av denna artikel 
var nummer 58 
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Fortsättning av sökväg (bilaga 1) 
Sökväg Sökord Träffar “Vår träff” 
Kontakter gav oss tips om 
artikeln: Food provision and 
the meals situation in 
elderly care- outcomes in 
different social contexts  
(Sydner & Fjellström, 2005) 
 
Sekundärsökning: 
ELIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Food provision and 
meal situation in 
elderly care 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Food provision and the 
meals situation in elderly 
care- outcomes in different 
social contexts  
(Sydner & Fjellström, 
2005). Varav denna artikel 
var nummer 1. 
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Bilaga 2 

Artikel översikt 
Författare, Titel, 
Tidsskrift & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Elmståhl, S., Blaboli, 
V.,Fex, G., 
Küller, R. & Steen, B./ 
Hospital nutrition in 
geriatric long term care 
medicine./ 
Comprehensive 
Gerantology/ 1987. 

Belysa matintag, 
blodstatus och skillnader 
socialt och psykologisk 
samt antropometrin hos 
boende på ett äldreboende. 

Studien gjordes under tre perioder, före 
(preexperimental), under(during) och efter 
(postexperimental) en förändring av 
måltidsmiljön. 
Måltidsmiljön gjordes om till 1940-tals 
stil. 16 vårdtagare (65- 88 år) medverkade i 
studien. 

Måltidsmiljön har en positiv påverkan 
genom ett ökat energiintag. 

Kumlien., S., & Axelsson. 
K. / Stroke patients in 
nursing homes eating, 
feeding, nutrition and 
related care./ Journal of 
Clinical Nursing/ 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studera måltidssituationen 
(ätandet, matandet, och 
näringsstatus) hos 
diagnostiserade 
strokepatienter nyligen 
utskrivna från sjukhus till 
vårdhem. 

Studien gjordes på fem olika vårdboenden 
med totalt 13 avdelningar spridda i 
Stockholmsregionen. De vårdtagare som 
varit mer än ett år på boendet exkluderades 
likaså personer med diagnosen demens. 
Totalt medverkade 40 vårdtagare (55-92 
år). 22 sjuksköterskor intervjuades och 
svaren rangordnades från ett till sju efter 
vårdtagarnas förmåga att kunna äta. 

Nio personer klarade ”hyfsat” att äta. 24 
stycken var beroende av hjälp och sju var 
oberoende, det vill säga 80 % av 
vårdtagarna visade sig vara beroende av 
någon sorts hjälp vid måltider. ¼ av 
vårdtagarna hade dysfagi. 30 % av dem åt 
för lite på grund av nedsatt aptit. Saker 
som framkom var t ex att maten på halva 
sidan av tallriken åts upp (vårdtagaren såg 
bara den halvan) och vårdpersonal då 
”arrangerade” måltiden så att patienten 
skulle se den andra halvan med. 
Vårdtagarna utförde även rörelser med 
bestick fram och tillbaka mellan tallriken 
och munnen (precis som om den åt), utan 
att den fick i sig någon mat. Tuggförmågan 
var nedsatt hos vårdtagarna och de ansågs 
även sitta dåligt som påverkade matintaget. 
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Författare, Titel, 
Tidsskrift & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Ragneskog, H., Bråne, G., 
Karlsson, I., & Kilhgren, 
M. / Influence of Dinner 
Mucic on Food Intake and 
Symptoms Common in 
Dementia./ Sandinavian 
Journal of Caring 
Science/ 1996. 

Undersöka om musik som 
spelades under måltid 
kunde påverkade 
matintaget hos vårdtagare 
med diagnosen demens. 
Det undersöktes om musik 
kunde påverka depression, 
irritabilitet, rastlöshet och 
otålighet (symtom som är 
vanliga bland människor 
som har någon form av 
demens). 

Studien genomfördes på ett vårdhem med 
25 vårdtagare i Sverige år 1991 och 20 
(69-94 år) av dessa kom att medverka i 
studien. Studien baserade på fem perioder 
då period ett och fem var utan musik. I 
period två spelades lugn musik. Period tre 
spelades 1920-1930- tals musik (musik 
från en period då vårdtagarna levde ett 
aktivt liv). I period fyra spelades popmusik 
från internationellt kända artister eller 
grupper på 1980-talet. Musiken valdes för 
att det hade noterats att vårdpersonalen 
ibland satte på sådan musik i dagrummet. 
Studien filmades och sammanställdes i 
slutet på varje period. 

Under period två, tre och fyra (när musik 
spelades) serverade personalen mer mat till 
vårdtagarna. Symtomen som studerades 
minskades hos alla. Det framkom även att 
vårdpersonalen serverade mer mat till de 
större patienterna och att de serverade mest 
mat i period fyra då 1980-tals musik 
spelades, det vill säga den musik som 
vårdpersonalen valde att spela i dagrummet 
ibland 

Ragneskog, H., Kihlgren, 
M., Karlsson, I., & 
Norberg, A. / Dinner 
music for demented 
patients/ Clinical Nursing 
Research/ 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka hur och om 
olika sorters musik kunde 
påverka människor som 
har någon form av demens 
under måltider. Hypotesen 
som undersöktes var: kan 
musik påverka symtom så 
som oro, irritation och icke 
accepterande uppträdande 
vid måltid. 

25 vårdtagare valdes från ett boende. Bland 
dessa valdes fem vårdtagare (<69år) ut 
med diagnos demens. De valdes ut för att 
de hade fått höga poäng på en demensskala 
(Multi-Dimensional Demantia Assessment 
Scale) och för att i matsalen satt de så att 
de kunde bli filmade hela tiden. Dessa fem 
vårdtagare filmades sedan under fem 
perioder. Under period två spelades soft, 
lugn och behaglig musik. Under period tre 
1920-tals musik och under period fyra 
1980-tals musik, “pop”.  I period ett och 
två spelades ingen musik. 

Vid lugn musik (period två) stannade 
vårdtagarna kvar i matsalen längre än vid 
övriga perioder (22 % längre). En 
vårdtagare som alltid annars var mycket 
rastlös satt hela måltiden när lugn musik 
spelades. Det framkom även att 
vårdtagarna åt mer självständigt när musik 
spelades men de blev även matade i större 
utsträckning. 
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Författare, Titel, 
Tidsskrift & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Sidenvall, B./ Meal 
procedures in institutions 
for elderly people: a 
theoretical interpretation./ 
Journal of Advanced 
Nursing /1999. 

Genom antropologiska 
(människosläktets 
utveckling och fysiska 
karakteristika) och 
sociologiska (sociala 
beteenden och 
gruppbildning) teorier 
undersöka och förklara en 
måltidsorganisering i 
sjukvårdsinrättningar. 

En andrahandsanalys som bygger på två 
tidigare studier som analyserats och tolkats 
genom antropologiska och sociologiska 
teorier. De tidigare studierna gjordes under 
1990-talet i södra Sverige. De bygger på 
samlad data genom observation av 
måltidssituationen och intervju av 
vårdtagare (<76år) samt deras vårdpersonal 
på rehabiliteringshem (rehabilitation 
hospital) och vårdboenden (long term care 
hospital). I studie ett deltog 18 vårdtagare 
samt deras vårdpersonal. I studie två deltog 
42 vårdtagare och deras vårdpersonal. 

Måltiderna på avdelningar organiserades så 
att de skulle bli så lika familjemåltider som 
möjligt. Både personal och vårdtagarna 
strävade efter att det skulle vara rent och 
ordning under måltiden. Vårdtagarna blev 
tysta och led när de misslyckades leva upp 
till detta. Vårdpersonalen utförde då 
automatiskt åtgärder. Kombinationen 
patientens oförmåga att äta på ett 
acceptabelt sätt och vårdpersonalens 
åtgärder ledde till bristfällig vård då 
patientens behov inte uppfylldes. 
Vårdpersonalen blev även blind för de 
problem som uppstod när vårdtagarens 
behov av hjälp förändrades. 

Sidenvall, B., Fjellström, 
C., & Ek, A.-C. / Cultural 
perspectives of meals 
expressed by patients in 
geriatric care./ 
International Journal of 
Nursing Studies/ 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studera kulturella värden, 
idéer och matvanor bland 
vårdtagare på geriatriskt 
boende. 

En etnografisk (grupper eller samhällens 
sociala och kulturella levnadssätt) studie. 
En första del av en kommande större 
undersökning på fyra avdelningar. 
Intervjuer av vårdtagarna (< 60 år) gjordes 
angående deras matvanor, uppdukning och 
dryck. 

Det visade sig att motsatta åsikter fanns i 
tre teman: 1, Sköt dig själv –mind your 
manners 2, Aptit för mat –Appetit for food 
3, Var nöjd, snäll och klaga ej –Be 
contented and do not complain. 
Detta illustrerade genom hur vårdtagarna 
pratade om det sociala vid måltiden.  
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Författare, Titel, 
Tidsskrift & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Sidenvall, B., Fjellström, 
C., & Ek, A.-C./ 
Ritualized Practices 
among Caregivers at 
Meals in Geriatric Care./ 
Scandinavian Journal of 
Caring Science/ 1996. 

Undersöka hur 
vårdpersonalens dagliga 
arbete genomfördes under 
måltiden och då se till 
olika rutiner, normer och 
praxis (vedertaget 
handlingsmönster). 

Studien genomfördes på fyra 
rehabiliterings och vårdavdelningar (”long 
term care”). En etnografisk metod 
användes då personal (sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträden) 
observerades och intervjuades. Personalen 
fick även svara på frågeformulär. 

Rituella arbetssätt användes huvudsakligen 
under måltiden, det vill säga måltiderna 
gick oftast på rutin. Arbetssätten berodde 
på vårdtagarens förmåga, behovet hos 
vårdtagaren samt personalens arbetsvillkor. 
Normer som fanns var t ex att 
måltidsmiljön skulle vara så hemlik som 
möjligt och att varje patient skulle få den 
mat som den ville ha och behövde. 
Undersköterskan som var ansvarig för 
måltiden strävade efter att måltiden skulle 
organiseras på ett bra sätt och att det skulle 
se rent ut. Detta resulterade i att det var 
svårt att tillgodose alla patienters 
individuella behov. Måltiden sågs i sin 
helhet som en rutin. 

Sidenvall, B,. Fjellström, 
C. & Ek, A-C./The meal 
situation in geriatric care -
intentions and 
experiences./ Journal of 
Advanced Nursing/ 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studera den individuella 
måltidssituationen i 
geriatrisk vård. Studien 
gjordes utifrån två 
perspektiv vårdpersonalens 
och vårdtagarens. 
Vårdpersonalens avsikter 
och bedömningen av 
vårdtagarens behov av 
hjälp studerades, samt 
vårdtagarens upplevelser 
och det inflytande som de 
förväntades ha. 

En etnografiskstudie då en kombination av 
intervjuer, observationer och 
måltidsdokument (vårdpersonalens) 
användes. 18 vårdtagare ( <81år) som bott 
mer än tre veckor på boendet deltog i 
studien, 13 kvinnor och fem män, samt 
deras vårdpersonal (undersköterskor). 

Det framträdde att det fanns en åsikt både 
bland vårdpersonal och patienter att 
måltidssituationen skulle vara så naturlig 
som möjlig samt att vårdtagarna skulle 
vara självständiga så mycket som de 
kunde. Vårdtagarna stävade efter att leva 
upp till detta och led när de själva eller 
andra vårdtagare inte kunde det. 
Vårdtagarna undvek även att be om hjälp.  
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Författare, Titel, 
Tidsskrift & Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Sydner,Y. M. &  
Fjellström, C. / Food 
provision and the meal 
situation in elderly care- 
outcomes n different 
social contexts/ Journal-
of- Human- Nutrion-and 
Dietetics / 2005. 
 

Studera hur personalen 
organiserade måltiden, 
personalens rutiner och 
handlingar i samband med 
måltider i olika typer av 
vårdsituationer. 

Kvalitativa observationer. Analys av 
sociala och kulturella strukturer. Studien 
baserades på fyra boenden (elderly care 
centers) med fokus på tre olika 
måltidsmiljöer. Restaurang (restaurant), 
”service boende restaurang”, (part-of-day) 
och äldreboende miljö (around-the-clock). 

Beskriver äldre människors upplevelser 
och olika valmöjligheter i de olika miljöer. 
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Bilaga 3 

Analys översikt 
Meningsenhet Kod Subkategori Kategori Tema  
During the experimental period,  
“...when the patients could serve them 
selves the average intake increased by 
25 %. (Elmståhl, Blaboli, Fex, Küller & 
Steen, 1987, pp 31). 
 

Under den experimentella 
perioden, när 
självservering rådde ökade 
i genomsnitt energiintaget 
med 25% 

1940-tals miljö Platsens utformning 
 

Fysiska miljön och andra 
omständigheter 

Handicaps often made normal eating 
difficult...  (Sidenvall, Fjellström & Ek, 
1996 a, pp 216). 

Handikapp försvårade ofta 
måltidssituationen… 

Handikapp 
försvårar 
måltidssituationen 
 

Vårdtagarens 
handikapp 
 

Fysiska miljön och andra 
omständigheter 

Patients´ experiences- You want to be 
independent. (Sidenvall, 1999, pp 324). 

”Man vill ju vara 
självständig” 

Handikapp 
påverkade 
vårdtagaren 

Vårdtagarens 
handikapp 
 

Fysiska miljön och andra 
omständigheter 

During the music intervention the GBS 
ratings indicated significant 
improvments in irritability, fear-panic 
and depressed mood compared to the 
control period.... the difference was 
most pronounced when soothing music 
was played. (Ragneskog, Bråne, 
Karlsson, & Kihlgren, 1996, pp 14-15). 

Under tiden musik 
spelades, så förbättrades 
GBS- skalorna vad det 
gäller förbättring av 
irritabilitet, rädsla, 
depression, ...jämfört med 
kontroll perioden. 
Skillnaden var mest 
markant när lugn musik 
spelades 

Musik påverkade 
vårdtagaren 

Musik Fysiska miljön och andra 
omständigheter 

When someone at one table recived 
their dessert, others stopped eating 
their main course, leaving the uneaten 
food. (Sydner & Fjellström, 2005, pp 
49). 

När någon vid bordet fick 
sin efterrätt slutade andra 
äta av sin huvudrätt, vilket 
resulterade i att mat inte åts 
upp 

Vårdpersonalens 
arbetssätt 
 

Vårdpersonal 
interagerade med 
vårdtagarna 
 

Interaktion 
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Meningsenhet Kod Subkategori Kategori Tema  
When they respected a patients´ wish to 
eat in isolation, this decision caused 
conflict between those who wanted to 
have the patients in the dining-room 
and those who experienced their task as 
being  to “take the side of the weak and 
defend the patient”. (Sidenvall, 
Fjellström & Ek, 1996 b, pp 57). 
 

 
När de respekterade en 
patients önskan att äta 
isolerat, så skapade detta 
en konflikt bland 
vårdpersonalen 

 
Konflikt i 
arbetsgruppen 
 

 
Vårdpersonal 
interagerade med 
varandra 
 

 
Interaktion 

... several patients in this category 
(moderate eating problems) were 
worried about not behaving as was 
culturally demanded in the collective 
situation. (Sidenvall, Fjellström & Ek 
1994, pp 617). 
 

… flertalet vårdtagare i 
denna kategori (lätta ät 
problem) var orolig för att 
inte ha ”det korrekta” 
bordsskicket 

Vårdtagarna oro 
 

Vårdtagarna 
interagerade med 
vårdpersonal 
 

Interaktion 

Patients with retained ability to eat 
reported discomfort and loss of appetite 
due to the others to remain unclean 
(Sidenvall, Fjellström & Ek, 1996 a, pp 
216). 

Vårdtagare som hade 
bibehållit sin förmåga att 
äta upplevde obehag och 
förlorade sin aptit när 
andra inte lyckades hålla 
sig rena 

Vårdtagarna 
påverkades av 
andra vårdtagare  

Vårdtagarna 
interagerade med 
varandra 
 

Interaktion 

 




