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Sammanfattning 
Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i 

ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med 

stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och 

kognitivt nedsatta.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som vid måltider är 

av betydelse för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre människor boendes i 

särskilda boenden. 

Metod: En litteraturstudie med globalt perspektiv där vetenskapliga artiklar från 

Canada, Amerika, Storbritannien, Sverige, Danmark, Nya Zeeland och Australien 

var underlaget till resultatet. Inklusionskriterier var äldre över 65 år, kognitivt 

medvetna och kognitivt nedsatta vilka levde i särskilda boenden samt vårdgivare 

som arbetade i sådana.  

Resultat: Måltiden ger ett socialt och kulturellt sammanhang som stärker både 

boenden och vårdgivares relationer. Utformning av en terapeutisk fysisk miljö 

visade sig vara till fördel både för de äldre och vårdgivare. Möjlighet att utöva 

personcentrerad vård skulle kunna förbättras enligt den här litteraturstudien. 

Litteraturstudien visar på att social samvaro under måltider är en stund för 

gemenskap och ett välkommet avbrott under dagen. 

Slutsats: Måltidssituationen är en komplex situation där många faktorer är 

inbegripna för välbefinnande och nutritionsstatus. Tre huvudteman identifierades 

nämligen fysisk måltidsmiljö, personcentrerad vård och social samvaro. 

  
Nyckelord 
miljö, måltid, omvårdnad, personcentrerad vård, social samvaro, särskilt boende, 

undernäring och välbefinnande. 

 



Abstract 
Background: 

Meals form a social and cultural basis where people can meet in a  state of  well-

being while at the same time consuming enough food to meet thier nutritional 

needs. Regardless of age, social relationships and the need for food have been 

linked to enhance the quality of life. Older adult´s poor nutritional status is a 

global problem that include risks for both cognitive conscious and cognitive 

impairment.  

Aim: The purpose of the study was to identify and describe the aspects that are of 

nutritional beneficial importance and the well-being of the elderly in residential 

homes.  

Method: A litterature study with a global perspective whereby scientific articles 

from Canada, America, Britain, Sweden, Denmark, New Zealand and Australia 

laid forth foundation of the key findings. Inclusion criterias were elderly over 65 

years, cognitive consciousness and cognitive impairment, whom resided in 

residential homes with round the clock caregivers.  

Results: The meal provides a social and cultural ambience that strengthens 

relationships for both the reisdents and caregivers.Three themes emerged and these  

affected well-being and nutritional status. The possibility of applying person-

centered care could be augmented according to the literature study. The literature 

study shows that social interactions during meals are  intervalls for gathering as 

well as they are  welcome intermisssions during the day.   

Conclusion: The mealtime situation is a complex situation where multiple aspects 

involved in the well-being and nutrition status of the elderly. Three main themes 

where identified, physical mealtime environment, person centered care and social 

interactions.  

 
 
Key Words 
environment, malnutrition, mealtime, nursing, person centered care, residential 

home, social environment and well-being.  
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Inledning 
 

Alla människor, oavsett kultur, social klass och ålder har fysiologiska behov. De 

mest grundläggande fysiologiska behoven är näring, dryck och sömn. Ett gott 

näringsintag är en bra utgångspunkt for god hälsa och välbefinnande. Oavsett ska 

alla ha tillgång till näringsrik mat. Dessutom en individanpassad heltäckande 

nutrition som fyller individens behov. Det kan förekomma risk för malnutrition 

som kan orsaka obalans i välbefinnandet och sviktande hälsa. Malnutrition, 

viktförlust och dehydrering är några av de svårigheter som kan drabba äldre 

världen över. För att kunna kartlägga den äldres näringsbehov, matvanor samt 

preferenser vid måltider är det av betydelse att ha kunskap om och kunna 

identifiera orsaker som påverkar nutritionsstatus för att undvika malnutrition och 

ohälsa.  

 

Under utbildningen som blivande sjuksköterskor har vi mött äldre människor i 

egna hem, på sjukhusets avdelningar och i särskilda boenden. Måltidsmiljöerna är 

olika men behoven hos de äldre desamma. Författarnas gemensamma intresse för 

de äldres välbefinnande är i fokus i den här litteraturöversikten. Med denna 

litteraturöversikt vill författarna identifiera faktorer i måltidsmiljön vilka kan vara 

av betydelse för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilda boenden. 

 

 

Begrepp 
 

Äldre personer refereras till personer som är 65 år eller äldre. 

Vårdpersonal refereras till  sjuksköterskor och undersköterskor. 

Måltidsmiljö refereras till omgivning med faktorer och betingelser som påverkar 

måltiden. 

Välbefinnande refereras till en individuell upplevelse av känsla vid ett tillstånd. 

Kognitivt nedsatt refereras till person med minnessvårigheter. 
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Nyckelord 
 
malnutrition, miljö, måltid, omvårdnad, personcentrerad vård, social samvaro, 

särskilt boende och välbefinnande.  

 

 

Bakgrund 
 
Naturligt åldrande.  

Det naturliga åldrandet medför en rad fysiologiska förändringar av betydelse för 

kropp och hjärna. Det innebär biologiska och psykiska förändringar som kan 

påverka hälsan.  Vid åldrandet förekommer fysiologiska förändringar såsom 

minskad ämnesomsättning, nedsatt funktionsförmåga. Hörsel, syn och smaksinnen 

påverkas. Muskelmassan minskar. Kroppens förmåga att ta upp och utsöndra 

läkemedel försämras. De äldre kan uppleva minskad matlust, minskat energibehov, 

trötthet och orkeslöshet (Nell, Neville, Bellew, O´Leary, & Beck (2016). 

Hög ålder kan också leda till malnutrition på grund av olika sjukdomstillstånd, 

depression och fysiologiska hinder. Det är därför viktig för sjuksköterskan i sin 

yrkes roll att kunna bedöma och identifiera de äldre som är i riskzonen för att bli 

undernärd och vilka åtgärder som ska sättas in (Westergren, 2015).  

 

Nutritionsbehov 
 

God hälsa och välbefinnande fordrar ett gott näringstillstånd. För att kunna 

uppehålla och bevara kroppens muskelmassa samt de grundläggande fysiologiska 

processerna krävs energi och näringsämnen. För att bibehålla en god hälsa och en 

god livskvalitet erfordras en fullvärdig, allsidig och näringsrik kost som är 

sammansatt med hänsyn till individens energi- och näringsbehov. Den äldre 

personens kognitiva och fysiska resurser bevaras genom intag av näringsrik mat 

(Cederholm, 2016). 
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Behovet kan variera från individ till individ men otillräckligt näringstillstånd har 

inverkan på hälsa, livskvalité, påverkar tillfrisknandet negativt och förlänger 

sjukdomstiden. Problematiken med malnutrition kan bli svårläkta sår, längre 

konvalescens vid infektioner och större risk för fall och benbrott (WHO, 2017a). 

 

Malnutrition försvagar äldres hälsa och därmed dennes välbefinnande. Otillräckligt 

intag av energirik föda leder till minskad muskelmassa, avmagring med försämrat 

välbefinnande samt högre mortalitet på grund av förhöjd infektionsrisk. Även 

läkemedel påverkar välbefinnandet då läkemedel kan leda till förändrade 

smakupplevelser, kognitiv nedsättning, humörsvängningar samt beteendemönster 

som inte är normalt för den berörda. I förlängningen kan det leda till undernäring. 

(Liu, Jao & Williams, 2017). 

 

Annat som kan påverka näringsstatus är måltidsmiljön, hur maten presenteras, 

bemötande samt matens kvalitet. Många äldre på särskilda boende upplever 

måltider som dagens höjdpunkter, där de kan få näringsrik föda samt möjlighet till 

social gemenskap. En god måltidsmiljö kan påverka välbefinnandet på ett positiv 

sätt. En positiv förändring i måltidsmiljön kan förbättra de äldres näringsupptag 

och leda till att deras näringsstatus och välbefinnande ökar (Lowndes, Armstrong 

& Daly, 2015). 

 

 

Riskidentifiering och riskbedömning 
 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) förklarar undernäring som ” 

ett tillstånd som uppkommer om man, under tillräckligt lång tid, får i sig mindre 

näring än vad kroppen behöver” (SBU, 2014) (s.19). Det är betydligt enklare att 

förebygga och förhindra upphov till undernäring än att kurera den. Det är därför 

viktig att utföra en riskanalys för undernäring i god tid. Riskanalys kan utföras 

med Body Mass Index (BMI) och Mini Nutrition Assessment (MNA) som 

bedömningsinstrument. 

 

BMI är en allmänt använd indikator för att beskriva vikten i förhållanden till 

längd. En optimal vikt bör vara mellan 18,4 - 24,9 kg/m2. En konsekvens med 
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BMI som bedömningsinstrument är att överviktiga personer kan bli förbisedda 

eftersom endast avmagrade personer betraktas som undernärda (WHO, 2018). 

 

MNA är ett evidensbaserat instrument för riskbedömning av äldre över 65 år. Risk 

för malnutrition avgörs genom att besvara standardiserade frågor. Efter en klinisk 

granskning erbjuds den undernärda personen individanpassad kost (Bahat et al. 

2012). 

 

 
Nutritionsproblematik  
 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2017b) definieras demens som ett 

samlingsnamn och diagnos för en rad olika symptom med typiskt beteendemönster 

såsom försämrade kognitiva funktioner. Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det 

omkring 160 000 människor med demenssjukdom i Sverige. Demens förekommer 

vanligast vid hög ålder men orsakas inte bara av naturligt åldrande utan också av 

olika sjukdomstillstånd.  

 

Äldre personer med kognitiv nedsättning kan glömma om och när de har ätit och 

detta kan leda till malnutrition viktförlust samt dehydrering. Kognitiv 

funktionsnedsättning hos äldre kan leda till nedsatt munhälsa och sväljsvårigheter 

samt dålig aptit, det kan också leda till bristfälliga matvanor, språkstörning och 

praktiska svårigheter som kan få allvarliga följder i vardagen. (Douglas & 

Lawrence, (2015).   

 

 

Sjuksköterskans ansvar-personcentrerad vård 
 

I mötet med patienter och deras närstående finns en utsatthet och en sårbarhet. 

Sjuksköterskans uppgift är att skapa en ömsesidig respekt så att en personcentrerad 

vård kan utvecklas och på så sätt skapa tillit, hopp, mening och minskat lidande för 

patienten. Sjuksköterskan ansvarar för en miljö där patienter ska känna sig trygga 

och delaktiga i omvårdnaden. Med en klinisk blick och i samarbete med patienten 

ska sjuksköterskan utöva aktuell och evidensbaserad vård där hjälpmedel och 
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assistans anpassas till patienten efter dennes önskemål. Att arbeta med människor i 

utsatta situationer, oavsett vilken situation det är, förutsätter hos sjuksköterskan ett 

etiskt förhållningssätt. Ett förhållningssätt där patienten får möjlighet att uppleva 

hälsa och välbefinnande och själv avgör vad det innebär för hen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Sjuksköterskans profession innefattar ett ansvarstagande för en humanistisk 

människosyn och respekt för den sårbara patienten men också ett personligt ansvar 

att upprätthålla och utveckla sina kunskaper så att de är aktuella. Genom att jobba 

professionellt enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som finns och ta del av 

aktuell forskning och nya rön inom evidensbaserad vård kan sjuksköterskan 

bedriva en vetenskapligt baserad, god och säker omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a & Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Att bedöma den äldres behov av vätska och näring är en av sjuksköterskans 

betydelsefulla arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att sjuksköterskan snabbt kan 

avläsa sjukdomshistoria, utföra kliniska observationer och i samtal med den äldre 

själv, anhöriga och tidigare vårdpersonal, bedöma hens näringsstatus. Denna 

bedömning och analys utförs för att kunna ge individanpassade måltider med eller 

utan assistans från personal (Keller et al., 2015; Vucea, Keller & Ducak, 2014). 

 

Måltidsmiljö kan vara stressande och sjuksköterskan kan känna sig otillräcklig. 

Några gånger kan sjuksköterskan göra för mycket som till exempel när hen 

serverade te eller kaffe och därefter hällde in grädde och socker utan att låta den 

äldre göra det själv. Det är av stor vikt att vårdpersonal har  kännedom och 

förtrogenhet till vilken grad dem äldre kan klara sin måltid  (Keller, Beck & 

Namasivayam, 2015). 

 

 

Problemformulering 
 
Vid åldrande förändras de fysiologiska och psykiska förutsättningarna. 

Nedsättning av syn, hörsel, finmotorik, perceptionsförmåga och kognitiv svikt kan 
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många gånger orsaka svårigheter i sociala sammanhang. Av olika anledningar 

förändras också förmågan att tillgodogöra sig föda. Risk för malnutrition vid ökad 

ålder är ett globalt problem vilket för den enskilda människan skapar ett lidande. 

Den äldre kan då vara i behov av mer anpassad stöttning i vardagen t.ex. på ett 

särskilt boende. Då risk för malnutrition bland de äldre är överhängande känns det 

relevant att undersöka måltidsmiljön på särskilda boenden för att hitta faktorer som 

påverkar äldres nutritionsstatus och välbefinnande.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera faktorer i måltidsmiljön vilka är av betydelse 

för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre boendes i särskilda boenden. 

 
 
 
Metod 

Studien är en litteraturöversikt. Syftet är att få insamlat datamaterial som ger en 

överblick över det aktuella forskningsläget inom vetenskapsområdet omvårdnad 

och vårdgivares kompetensområde så att evidensbaserad vård kan bedrivas 

(Friberg, 2012).  

 

 

Design 
 
Studien är en litteraturöversikt. Syftet är att få insamlat datamaterial som ger en 

överblick över det aktuella forskningsläget inom vetenskapsområdet omvårdnad 

och vårdgivares kompetensområde så att evidensbaserad vård kan bedrivas 

(Friberg, 2012).  

 

 

Urval 
 

Både fritextsökningen i sökmotorer samt manuell sökning utfördes. Den manuella 

sökningen, sekundärsökningen, utfördes för att hitta ny källa i redan utvald artikel. 
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Författarna valde att utföra fritextsökning och fokuserade på datainsamling i tre 

sökmotorer nämligen i Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), PubMed och Google Scholar. CINAHL och PubMed användes som 

sökmotorer för att de omfattar studier från vetenskapsområden som omvårdnad 

och biomedicin. Google Scholar valdes då många vetenskapliga artiklar och 

publikationer återfanns i fulltext (Karlsson, 2012).  

 

Sökning i CINAHL och PubMed omfattade artiklar mellan år 2013 - 2018. 

Sökningen i Google Scholar begränsades mellan år 2017 - 2018 på grund av stort 

antal träffar. Då svårigheter fanns att hitta relevanta artiklar med samma sökord i 

databaserna har sökning skett med olika sökord i respektive sökmotor 

 

 
Inklusionskriterier 
 

• Inkluderade artiklar är globala studier. 

• Ingående populationer var patienter med kognitiv medvetenhet och 

sviktande kognitiv medvetenhet. Samtliga boendes i särskilda boenden. 

• Populationen omfattade även vårdpersonal. 

• Studierna var publicerade i vetenskapliga journaler mellan år 2013 och 

2018. 

• Artiklarna var kvalitetsgranskade, etiskt granskade och godkända.  

• Studierna byggde på kvalitativa, kvantitativa och mixade studier.  

• Samtliga artiklar var Peer Review granskade och relevanta för sitt syfte.  

 

Enligt Friberg (2012) kan Peer Review artiklar befrämja vilka artiklar som är 

publicerad i vetenskapliga tidskrifter. 

 

 

Exklusionskriterier 
 

• Exkluderade artiklar var artiklar som inte omfattade inklusionskriterier. 

• Inte var relevanta för syftet. 

• Kvalitetsgranskningen visade på en låg kvalitetsnivå (<70 %). 
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• Författarna hade gjort samma urval av artikel vid datasökning. 

 

 

Sökord 
 

• CINAHL - mealtime, nursing, environment, over 65. 

• PubMed – dementia, eating performance, environmental stimulation, 

nursing    homes, older adults 

• Google Scholar -mealtime, mealtime environment, long term care, 

nutrition, older adults, dementia, residential home 

 

Som boolesk operator användes AND vilket var default i fritextsökningen. 

Sökstrategi för utvalda artiklar presenteras i tabell 1. 

 

 

Tillvägagångssätt 
 
Arbetet med denna litteraturstudie utfördes via datakommunikation, Skype. Ett 

gemensamt dokument för litteraturstudien skapades på Google Drive. Då 

problematik uppstod vid konvertering av dokumentet från Google Dreive till 

Microsoft Office, Word valde författarna därefter att skriva i microsoft word och 

skicka dokumentet mellan varandra. Utvalda artiklar granskades av båda 

författarna. Artiklarna diskuterades och analyserades gemensamt för att hitta 

likheter och skillnader. På så sätt strukturerades resultatet upp i tre huvudteman. 

Utformningen av litteraturstudien utfördes av båda författarna. 

 

 

Analys och tolkning av data 
 
För att hitta relevanta sökord på engelska språket och på så sätt underlätta sökning 

i sökmotorer använde sig författarna av svenska Medical Subject Headings (svensk 

MeSH). Därefter utfördes en testsökning för att utforska om relevanta artiklar 

hittades med valda sökord och i vilken omfattning artiklar då kunde hittas. Detta 

för att ytterligare stärka innehållsvaliditeten (Friberg, 2012).  
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När relevanta söktermer hittats för studiens syfte sökte författarna artiklar var för 

sig samt följde den granskningsprocess som Rosén (2015) beskriver. En grov 

bedömning av artiklarna gjordes genom att först läsa titel och därefter abstract. Om 

artiklarna var relevanta, uppfyllde syfte och inklusionskriterier granskades de i 

fulltext av båda författarna. Vid granskning i fulltext valde författarna att följa 

Roséns rekommendation att ta med en studie för vidare granskning och bedömning 

om det råder oenighet om detta mellan författarna. Därefter kvalitetsgranskades 

artiklarna gemensamt. Artiklar som var relevanta, uppfyllde syfte och 

inklusionskriterier efter fulltextläsning och kvalitetsgranskning redovisades i 

bilaga 1. 

 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Systematisk värdering av artiklarnas kvalitet har utförts med hjälp av 

granskningsmallar byggda på modifierade varianter av Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) (Bilaga 2 och 3). 

 

De ingående kriterierna i granskningsmallen för kvalitativa studier gav max 25 

poäng. Beroende på hur väl kvalitativa studier uppfyllde dessa kriterier beräknades 

en kvot av antalet uppfyllda kriterier i förhållande till maxpoäng. De ingående 

kriterierna för den kvantitativa granskningsmallen gav max 29 poäng. Beroende på 

hur väl kvantitativa studier uppfyllde dessa kriterier beräknades en kvot av antalet 

uppfyllda kriterier i förhållande till maxpoäng. De mixade metoderna vilka bestod 

av både kvalitativ studie och kvantitativ studie granskades med utgångspunkt i 

båda granskningsmallarna och därefter beräknades ett medelvärde. 

 

Utfallet av samtliga studier redovisades i procent och visade på hur väl de 

kvantitativa, kvalitativa och mixade studierna uppfyllde kriterier som ingick i 

forskningsprocessen.  Intervaller mellan 60 - 69% visade på låg kvalitet, mellan 70 

- 79% visade på en mellan kvalitet och mellan 80 - 100% visade på en hög 

kvalitet.  
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Etiska övervägande 
 

Författarna till den här litteraturstudien har varit objektiva i granskningen av 

vetenskapliga artiklar som ingår i studien. Redovisningen av texter och resultat har 

gjorts utan att förvanska dessa. Ingen plagiering har skett. Kommersiella intressen 

för att finansiera studien har inte förekommit (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

I den här litteraturöversikt användes endast artiklar granskade av en etisk 

kommitté. Artiklarna speglade också de äldres rättigheter, värdighet, autonomi och 

integritet. Arbetet har bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt och följt 

Helsingforsdeklaration (World Medical Association, 2018).  
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar. 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval 

efter 

lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning 

av artiklar, n=15 

CINAHL mealtime and 

nursing and 

environment and 

>65 

354 

63 

19 

70 

 

30 14 7 

 

 

PubMed dementia and 

older adults and 

mealtime and 

environment 

7232 

513 

5 

3 

3 3 2 

Google 

Scholar 

mealtime and 

mealtimeenvironment and 

long term care and 

nutrition and 

older adult and 

dementia and 

residentual home 

5480 

4790 

2010 

1050 

800 

400 

180 

22 11 6 

 

 

 

Resultat 
 

Vetenskapliga artiklar från sju länder utgör underlaget i den här studien. Fyra 

studier har utförts i Australien, en studie i Danmark, fyra studier i Kanada samt en 

studie i Nya Zeeland, fyra studier i Storbritannien, en studie i Sverige respektive 

en studie i USA. Metoder som använts i datamaterialet har bestått av fyra stycken 

mixade metoder, tio stycken kvalitativa metoder och en kvantitativ metod. 

Ingående populationer har varit patienter med kognitiv medvetenhet och sviktande 

kognitiv medvetenhet boendes på särskilda boenden samt vårdpersonal som 

arbetar på särskilda boenden. Kvalitén har graderats och visar på att 12 stycken 

vetenskapliga artiklar har hög kvalitet, tre stycken är av mellankvalitet.  
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Resultatet i denna studie har grupperats in i tre huvudteman av betydelse för 

välbefinnande och nutritionsstatus i måltidsmiljön. De tre huvudteman är fysisk 

måltidsmiljö, personcentrerad vård och social samvaro.  

 

 

Fysisk måltidsmiljö 
 

Rummet 

Utformningen av den fysiska måltidsmiljön är av betydelse och genererar i olika 

grad ett välbefinnande hos de äldre (Chang, Brownhill, Bidewell, Johnson & 

Ratnayake, 2014); Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2017; Hung, Chaudhury & 

Rust, 2016; Nell, Neville, Bellew, O´Leary & Beck, 2016; Watkins, Goodwin, 

Abbott, Backhouse, Moore & Tarrant, 2016.). En fysiskt anpassad måltidsmiljö 

gav ökad autonomi, välbefinnande samt ökad social interaktion mellan brukarna. 

En anpassning av öppna köksytor, inbyggd takbelysning och ljuddämpande 

material till exempel trägolv och minimering av bakgrundsljud medförde en 

lugnare atmosfär. En minimering av störande ljud innebar bland annat att tv och 

radioapparater förflyttades till annat utrymme. En del av köksytan var även 

utrustad för självservering med kaffeautomat och kylskåp innehållande olika 

drycker. De äldre upplevde också ett ökat stöd och stöttning från vårdpersonal. 

Vårdpersonal upplevde ett effektivare teamarbete då de kunde ge mer assistans och 

stöttning till brukare och samtidigt ha bättre överblick över måltidssituationen på 

grund av öppna köksytor och anpassad möblering.  

 

Inventarier och estetik 

Chaudhury et al. (2017), Hung et al. (2016), Keller, Beck och Namasivayam 

(2015) och Watkins et al. (2016) framhöll att det var nödvändigt att se över 

inventarier så att förutsättningar för en gemenskap kan ske. Äldre skulle kunna 

sitta tillsammans vid större bord, rullstolar och andra hjälpmedel skulle få plats 

tillsammans med anhöriga utan att lokalen kändes överfull. Det gjorde då att de 

trivdes och tillbringade mer tid tillsammans vilket hade effekt på välbefinnandet. 

Det skapades ett utrymme för social samvaro och förnöjsamhet. Enkla medel som 

dekorativa föremål, tavlor och färgglatt möblemang kunde användas för att 
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förbättra måltidsmiljön. Keller et al. (2015) byggde vidare på resonemanget och 

menade på att den estetiska utformningen, dukningen av matbordet är av 

betydelse. Trevlig dukning, blommor och dekorativa föremål i familjär hemlik 

miljö med samtidig stöttning av vårdpersonal bidrog till att deltagarna i högre grad 

kunde bibehålla kognitiva funktioner. 

 

Sinnesintryck 

Presentation av maten var av stor betydelse för välbefinnande. Färger, lukt, smak, 

konsistens, temperatur och kvalitet påverkade intrycket och därmed lockelsen att 

äta. Möjlighet att välja mellan flera maträtter gynnade också känslan av autonomi. 

Något som poängterades var att upplägget på tallriken skulle se aptitligt och 

lockande ut (Mahadevan, Hartwell, Feldman, Ruzsilla & Raines,2013; Nell et al. 

2016; Watkins et al. 2016;). 

 

 

Personcentrerad vård 
 

Identitet 

Enbart en förbättring av måltidsmiljö räcker inte för att förbättra livskvaliteten för 

de äldre på särskilda boende. Det är viktig att ge personcentrerad vård och 

anpassade måltider. Det var också viktigt att veta hur de äldre upplevde 

måltidssituationen, många vill gärna som exempel ta mjölk och socker enligt eget 

önskemål och därmed behålla sin autonomi kring en del av sin måltid. Var och en 

skulle få möjlighet att bevara sina motoriska funktioner så länge som möjligt. För 

att öka välbefinnandet, ska sjuköterskan ha en helhetsyns och etisk 

förhållningssätt, där hen kan använda vetenskapligte beprövad metoder för 

att äldre skall kunna vara självständiga så länge som möjligt (Barnes et al, 2013). 

 

Watkins et al. (2017) menar på att måltidsmiljön är integrerad med seder, kulturer, 

traditioner, rutiner, familjelivet och identiteten samt självbestämmande över 

måltidsordningen. När måltider blir en situation där den personliga identiteten 

hotas och ifrågasättas, kan det leda till undernäring och påverka livskvaliteten 

påtaglig. En sådan situation kan uppstå då den äldre lämnar sitt invanda hem med 

dagliga rutiner för att bo på ett särskilt boende. En annan situation kan vara då den 
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äldre drabbats av en fysiologisk eller psykisk åkomma och behöver mer assistans 

och stöttning.  

 

Bevarad autonomi 

 

Den äldre var den centrala aspekten inom omvårdnad. Vårdpersonal skulle med 

grundläggande kunskaper inrätta måltider så att de äldre kunde vara så 

självständiga som möjligt. De äldre ville ha en måltidsmiljö med positiva attityder 

samt lugn och bekväm måltidsmiljö. Behovet av anpassad stöttning och assistans i 

kombination med den fysiska måltidsmiljön skulle anpassas individen för ett 

acceptabelt födointag (Keller et al., 2015; Milte, Shulver, Killington, Bradley, 

Miller, och Crotty, 2017; Murphy, Holmes och Brooks, 2017; Nell et al., 2016). 

 

Keller et al. (2015), Murphy et al. (2017) och Nell et al. (2016) belyste betydelsen 

av kunskaper hos vårdpersonal. Med kunskap om till exempel demenssjukdomar 

och dess utvecklingsstadier kan vårdpersonal bemöta och stötta på ett 

professionellt sätt. Bristande kunskaper kunde istället leda till minskat födointag. 

För många blev då resultatet ett åldrande med minskad energi och nedsatt 

allmäntillstånd.  

 

För kognitivt nedsatta äldre var den centrala faktorn för ett acceptabelt födointag 

en anpassning till stöttning och assistans under måltider. Inte bara praktisk utan 

också verbal assistans. Även den sociala interaktionen med övriga brukare under 

måltider poängterades som betydelsefull. När personer med demens såg andra äta 

började de själva att äta. Även måltider tillsammans med besökande familjer eller 

vänner gav ett ökat födointag (Murphy et al., 2017;  Nell et al., 2016). 

 

Att bedöma individuella behov och förmåga hos äldre under måltiden kan vara ett 

problem för vårdpersonal. Chang et al. (2014) menar på att det finns ett behov av 

strukturerade modeller för att göra rättvisa bedömningar. Chang et al. (2014) 

förespråkar en modell ämnad att skapa riktlinjer och ett kritiskt sinne hos 

vårdpersonal för observation av de äldres behov av stöttning och assistans. På så 

sätt kan en mer personcentrerad vård skapas. Förutsättning för att en sådan metod 
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ska implementeras är då att den är förankrad organisatoriskt och att vårdgivarna 

vill använda sig av den menar Chang et al. (2014). 

 

Etiskt dilemma 

Marmstål Hammar, Swall och Summer Meranius (2016) och Watkins et al. (2016) 

lyfte fram svårigheter för vårdgivare att utöva personcentrerad vård under 

måltider. Detta på grund av låg organisatorisk support och rutinuppgifter vilka 

skulle göras klart. Tidspress, skiftbyten och mindre goda relationer mellan 

vårdpersonal resulterade i dålig kommunikation under måltider. Vårdgivare kände 

sig frustrerade och pressade vilket Watkins et al. (2016) menade skapar en orolig 

miljö. Äldre kunde då känna en oro och bli utåtagerande. Detta kan resultera i 

etiskt dilemma hos vårdgivare hävdade Marmstål et al. (2016). Att personcentrera 

måltidsmiljön för de äldre samtidigt som organisatoriska faktorer och rutiner ska 

åtgärdas kan skapa en mental stress. Känslor av skuld av att inte göra ett väl utfört 

jobb och övergivenhet från organisationen skapade en upplevelse av hopplöshet 

över måltidssituationen. 

 

Social samvaro 
 

Varje kultur och varje samhälle har måltider som är särpräglade och 

karakteristiska. Oavsett kultur utgör måltiden en samlingspunkt för äldre, familjer 

och vänner att umgås och den representerar mer än inhämtning av näring. Måltiden 

är en samlingspunkt som används för att skapa gemenskap och visar en tillhörighet 

till en viss kultur och samhällsklass. Den ger de äldre möjlighet att skapa relationer 

till personal och andra äldre. Merparten av deltagarna upplevde måltider som 

dagens höjdpunkter och ville sitta i den gemensamma matsalen på grund av den 

sociala gemenskap måltiden innebar. De äldre åt tillsammans och det blev en stund 

av gemenskap och aktivitet. Att kunna sitta tillsammans och samtala erbjuder en 

möjlighet till avbrott från en monoton dygnsrytm. Måltidsmiljö med estetiska 

faktorer som fin dukning, blommor, fint porslin och servering och öppnade upp för 

en social gemenskap och positivism som stärkte relationer och sammanhållning 

mellan samtliga däribland personal  (Chang et al. 2014; Chaudhury et al., 2017; 

Hung et al., 2016, Keller et al., 2015; Lowndes et al., 2017; Markovski, Nenov, 

Ottaway & Skinner, 2017; Nell et al., 2016; Watkins et al., 2016). 
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Mahadevan et al. (2013) gör gällande att det är viktigt att lyssna till de äldres 

erfarenheter om vad som gör måltidsmiljön till en trevlig, social upplevelse och ett 

välbefinnande. Enligt Mahadevan et al. (2013) var betydelsen stor för de äldre att 

äta med värdighet. Kvaliteten på mat, upplägg, lockelsen för ögat, adekvata 

portionsstorlekar och rätt temperatur på maten var viktiga faktorer. Autonomi att 

bestämma när den äldre ville äta eller inte äta var en annan viktig faktor. Färgade 

tallrikar och ordinära glas var att föredra samt att äldre fick servetter istället för 

haklappar. De äldre föredrog en miljö med möjlighet att välja mellan flera rätter. 

Dessa faktorer kan enligt undersökningen skapa en positiv stämning och positiva 

sociala interaktioner. 

 

Markovski et al. (2017) och Vucea et al. (2014) menade på att näringsintag- och 

vätskeintag var högre i den grupp som åt tillsammans men påvisade också att 

måltidsmiljöns interventioner inte fungerade för alla. En angenäm måltid 

tillsammans har stor betydelse för den äldres välbefinnande. Men när den äldre har 

ett handikapp och erfar att hens bordsskick är opassande kan det kännas 

besvärande och pinsamt att inta måltider inför sällskap. För de äldre är gott 

bordsskick samt vett och etikett viktigt vid måltider. När de därför väljer att äta på 

sitt rum, ska deras beslut respekteras men också vidare undersökas vilken orsaken 

är till detta. Det är viktigt att respektera den äldres självbestämmande om val av 

sin måltidsmiljö och sina sociala interaktioner vid dessa tillfällen. Om de upplever 

måltider som påtvingat och sällskapet som oönskat kan det leda till att födointag 

minskar och risken för undernäring föreligger. 

 

Att äta gemensamt behöver inte betyda att födointaget ökade och risken för 

malnutrition minskade. Måltidssituationen är komplex och många faktorer 

påverkar intaget av föda bland annat de individuella fysiologiska förutsättningarna 

för att inta föda (Nell et al., 2016). 
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Diskussion   
 
Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera och beskriva faktorer som vid 

måltider var av betydelse för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre 

människor. Resultatet baseras från studier som framställdes mellan  2013 och 

2018.  De teman som framkom var den fysiska måltidsmiljön, personcentrerad 

vård och social samvaro. 

Enligt Watkins et al. (2017)  är det viktig att de äldre som flyttade till ett särskilt 

boende hade möjlighet att fortsätta leva i en hemlikmiljö med ett eget liv och 

bibehållen social interaktioner.   

 

  

Resultatdiskussion 
 
Studien visar att helhetsupplevelsen av måltidsmiljön är av betydelse för 

välbefinnandet och nutritionsstatus. Om den fysiska måltidsmiljön är anpassad 

terapeutiskt, vårdpersonal har kunskaper i personcentrerad vård och det skapas en 

positiv social samvaro är det positivt för välbefinnandet och nutritionsstatus hos de 

äldre. Måltiden är för många äldre dagens höjdpunkt och möjlighet till social 

samvaro. Denna litteraturstudie visar på att betydelsen är stor av att måltidsmiljön 

anpassas efter de äldres erfarenheter och behov. En teraputisk fysiskt anpassad 

måltidsmiljö utgör en samlingsplats där den sociala samvaron och 

personcentrerade vården under måltider ska ske. En sådan miljö har många 

fördelar dels för de äldre liksom för vårdgivare. På grund av fysiologiska 

åldersförändringar och/eller kognitiv nedsättning kan en anpassad miljö ge 

förutsättningar för ett välbefinnande och möjlighet till ökat upptag av näring 

(Chaudhury et al., 2017;  Hung et al., 2016; Keller et al., 2015; Markovski et al., 

2017; Watkins et al., 2017; Nell et al., 2016). 
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Nell et al. (2016) påtalar dock att välbefinnande i en tilltalande fysisk måltidsmiljö 

inte alltid innebär ett ökat födointag eller förbättrat nutritionsstatus. Frågan är 

komplex då individens egna fysiologiska och kognitiva egenskaper inverkar. 

 

 

Tidigare forskning av Stroebele et al. (2016) och Lowndes et al. (2015) visade på 

liknande resultat. En avslappnad måltidsmiljö där omgivningen var optimalt 

anpassad med ljus, ljud, färger, servering och professionellt bemötande kan vara 

positivt för välbefinnandet, gemenskapen och upptaget av kost. Stroebele et al. 

(2016) och Lowndes et al. (2015)  menade att med en avslappnad måltidsmiljö, 

varade måltiden längre och upptaget av kost ökade. Det helhetsintryck som 

skapades kunde ha betydelse för den äldres välbefinnande och därmed 

näringsupptag. 

 

Likaledes bekräftar Socialstyrelsen (2011b) tanken om en helhetsupplevelse av 

måltiden och lyfter fram modellen Five Aspect Meal Model (FAMM).  Den 

gemensamma matsalens miljö och maten ska ske med den äldres erfarenhet i 

centrum. Personcentrering ska följa hela vägen från menyplanering till servering 

av maten. Samma hänsyn ska visas till de äldre som önskar att inta sina måltider i 

enskild miljö. Inom särskilda boende verksamheter kan FAMM modellen 

användas för att följa upp och  granska, analysera, utvärdera och bedöma 

måltidsmiljön. Resultat kan därefter användas på ett strukturerade sätt och införa 

rutiner på ett kompletterande sätt som gynnar båda de äldre och vårdpersonal. 

 

Denna litteraturstudie visar på att social samvaro under måltider har stor betydelse 

för välbefinnande och nutritionsstatus hos de äldre. Samtal runt ett bord vid 

måltider gör att relationer stärks och de närvarande blir sedda.Merparten av de 

äldre ville sitta i den gemensamma matsalen på grund av den sociala samvaron. 

Närings- och vätskeintaget var då högre än för de som åt på sina rum. (Keller et 

al., 2015; Markovski et al., 2017; Chaudhury et al., 2017 och Lowndes et al., 

2017). 
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Social interaktion och gemenskap nämner Katie Eriksson i sin omvårdnadsteori 

”Theory of  Caritative Caring”.  Eriksson (2015) menar på att de är några av de 

grundläggande behov som människan har. Viktiga för människans välmående och 

förmåga att se sig själv och en faktor som Eriksson menar på är en förutsättning 

för god vård. Enligt Eriksson (2015) kännetecknas gemenskap av intensitet, värme, 

respekt, ärlighet och tolerans. Katie Eriksson menar på att välbefinnande är  den 

enskilda patientens personliga erfarenhet av sin situation.  

 

Enligt Murphy et al. (2017) och Nell et al. (2016) utvecklades sociala relationer 

under måltider, mellan de äldre, ömsesidigt och mellan personalen. De äldre 

skapade dessa förhållande i ett försöka att bibehålla vardags normalitet och dessa 

relationer gjorde livet mera betydelse och värt att leva. Det fanns många 

utmaningar som påverkade dessa sociala interaktioner. Exempelvis kan olika 

stadier av demens försvåra sociala interaktioner vid måltider. Därmed kunde den 

äldre uppfattas som störande och annorlunda av de övriga. 

 

Effekten av att kunna personcentrera vården under måltiden visade sig vara av 

betydelse både för välbefinnandet och nutritionsstatus. Keller et al. (2015), 

Mahadevan et al. (2013), Nell et al. (2016) och Murphy et al. (2017) visade på 

betydelsen av kunskaper om och utövandet av personcentrerad vård under 

måltider. Personalens möjligheter att stödja och underlätta för de äldre att kunna 

äta själva bidrog till att de äldre i högre grad kunde bibehålla sina kognitiva 

funktioner och därmed välbefinnande. Den mest positiva influensen för kognitivt 

nedsatta vid måltider var assistans från personal. Inte bara praktisk utan också 

verbal assistans. Även den sociala interaktionen med övriga brukare under 

måltider poängterades som betydelsefull. När personer med demens såg andra äta 

började de själva att äta. Även måltider tillsammans med besökande familjer eller 

vänner gav ett ökat födointag.  

 

Vårdpersonal har ett stort ansvar i att tolka behov, organisera, strukturera samt 

personcentrera vården under måltider. Betydelsen är stor av att assisstans och 

stöttning under måltid utförs på ett etiskt och värdigt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 
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Marmstål Hammar et al. (2016) visade på att känsla av otillräcklighet hos 

vårdpersonal kan orsaka ett etiskt dilemma. Viljan att personcentrera och att 

använda sig av sina kunskaper samtidigt organisatoriska faktorer och rutiner som 

skulle åtgärdas skapade detta.  

 

Det resultat Keller et al. (2015), Murphy et al. (2017) och Nell et al. (2016) 

redovisar i studierna är grundläggande för den vård och omsorg som ska bedrivas i 

Sverige. Kunskapen ska vara baserad på erfarenhet och  vetenskaplig grund och  

inom professionen vara basen för en omvårdnad med kvalitet och säkerhet. Detta 

är också lagstadgat i Sverige genom Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och 

patientlagen (SFS 2014: 821). 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och patientlagen (SFS 2014: 821) 

förtydligar att vård- och omsorg ska vara baserad på vetenskaplig och 

erfarenhetsbaserad grund.  Det är viktigt att främja upplevelse av välbefinnande 

och välmående genom att ta hänsyn till hela personen. Inriktningen ska vara 

personcentrerad vård och omsorg efter de resurser som finns. Patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet poängteras tydligt. Socialtjänstlagen (SOSFS 

2001:453) menar att de äldre ska kunna leva ett fullgott liv med hjälp av särskilt 

stöd i olika former, exempelvis ett särskilt boende där deras behov ska uppfyllas 

på ett värdigt sätt. Den etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) som 

arbetats fram av ICN visar på ett ansvarstagande hos sjuksköterskor för en 

humanistisk människosyn, respekt för den sårbara patienten men också ett 

personligt ansvar att upprätthålla och utveckla sina kunskaper så att de är aktuella.  

 

För att undvika malnutrition krävs kunskaper i att observera och fokusera på vilket 

behov en äldre har. Metoder finns för detta. Chang et al. (2014) har 

uppmärksammat svårigheter för vårdgivare att bedöma individuella behov och 

förmåga hos äldre under måltiden. Chang et al. (2014) menar på att det finns ett 

behov av strukturerade modeller för att göra rättvisa bedömningar. Att 

implementera dessa kräver dock ett stöd från organisationen och att vårdgivarna är 

villiga att arbeta efter sådan metod (Chang et al., 2014). 
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Metoddiskussion 
 
Det här arbetet kunde ha utförts som en empirisk studie med intervjuer av äldre 

och vårdpersonal på särskilda boenden i Danmark eller Sverige. På grund av att 

författarna är bosatta i olika länder valdes istället en litteraturstudie med globalt 

perspektiv. Detta påverkar resultatet på så sätt att ett större geografiskt område ger 

en mer beskrivande klinisk bild över faktorer som påverkar måltidsmiljön. Som 

utgångsmaterial har Friberg (2012) använts för bearbetning och vägledning i 

skrivandet. Kvalitetsgranskningsmallar som använts är utarbetade och modifierade 

av Willman et al. (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

Studierna omfattade vårdpersonal samt äldre över 65 år, män och kvinnor vilka bor 

i särskilda boenden. De äldre i studierna var kognitivt medvetna eller kognitivt 

nedsatta. Studierna var publicerade i vetenskapliga journaler mellan år 2013 och 

2018 och skrivna på engelska språket. Samtliga är Peer Reviewed granskade och 

relevanta för sitt syfte. Artiklarna är kvalitetsgranskade, etiskt granskade och 

godkända. Urvalet bygger på både kvalitativa, kvantitativa och mixed methods 

studier.  

 

Författarna har utfört litteraturstudien på distans eftersom hemmen finns i 

Danmark respektive Sverige. Diskussioner har förts via Skype. Ett gemensamt 

dokument skapades i Google Drive. Det rekommenderas inte av författarna då det 

datatekniskt uppstod problematik när dokumentet sparades ner i wordformat. 

Fortsättningsvis skrevs dokumentet i wordformat och skickades mellan författarna 

via Skype. Vid urvalet delades sökmotorer mellan författarna och urval gjordes 

enskilt för att senare läsas av båda författaren. Sökmotor med omvårdnadsfokus 

var CinAhl, med biomedicinkt focus var PubMed samt Google Scholar där många 

artiklar fanns i fulltext. Pub Med och CINAHL begränsade sökningen till artiklar 

med medicinskt och omvårdnadsmässigt focus. I Google Scholar hittades en större 

mängd artiklar. Därför prioriterades de mest relevanta artiklarna genom att 

använda den funktionen. Anmärkningsvärt nog hittades fler artiklar via Google 

Scholar i Danmark  än i Sverige. Trots att samma sökord användes. Då uttrycket 
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”särskilt boende” har olika benämningar i engelska språket beroende på geografisk 

tillhörighet fanns flera sökord för detta i sökningen. 

 

Kvalitetsgranskning har gjorts av båda författarna. Svårigheter fanns att sätta sig in 

i några av den andre författarens artiklar då de beställdes från biblioteket i fysisk 

form. Detta löstes genom muntlig redovisning via Skype. Ett stort antal artiklar 

hittades beroende på att ämnet är aktuellt och många studier är gjorda globalt. 

Författarna ansåg det som en styrka i studien då ett stort underlag av relevanta 

fanns att tillgå.  

 

Tidsåtgången upplevde författarna som pressad på grund av oerfarenhet av 

forskningsprocessen och de ingående delarnas upplägg i denna. Brister i 

litteraturstudien kan bero på detta. I framtida forskningsstudier kommer mer tid att 

läggas på att strukturera upp arbetet mer specifikt. Samt att lägga mer tid på 

diskussionsdelen och mindre tid att söka artiklar för underlag.  

 

 

Etisk diskussion 
 
I den här litteraturöversikt användses endast artiklar granskade av en etisk 

kommitté. Artiklarna speglade också de äldres rättigheter, värdighet, autonomi och 

integritet. Arbetet har bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt och följt 

Helsingforsdeklaration. Kommersiella intressen för att finansiera studien har inte 

förekommit.  

 
 
 
 
Kliniska implikationer 
 
Denna litteraturstudie har gett författarna inblick i hur måltider inom särskilda 

boenden drivs. Ett förslag till framtida  forskning är att efterforska hur de äldre  

önskar att får deras levnadssätt förbättras. Det är trots allt de äldre som påverkas 

mest när förändringar verkställas. Några av vetenskapliga artiklarna ha påvisat att 

de äldres upplevelse av kvalitet på särskild boende kan skilja sig åt från 
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personalens. Följaktligen bör framtida kvalitativa studierna genomföras som 

empirisk observationer med intervjuer och samtal. 

 

 

Slutsats 
 
Socialstyrelsen och kommuner ha utgett riktlinjer och regler som förtydligar hur 

måltidsmiljön ska utformas. Det ska uppmärksammas att även minimala 

förändringar, till exempel färska blommor på bordet kan leda till att socialt 

umgänge vid matbordet ökar och den pyskiska hälsan stärks. Detta kan leda till 

förbättrad förtäring och förbättrad fysisk hälsa. Måltidsituationen är komplex där 

många faktorer är inbegripna. Det är fint nog att ha en måltidsmiljö med estetisk 

dukning men det är nödvändigt att lyssna på de äldres önskemål. Deras åsikter är 

oumbärliga för att förstå orsaker till malnutrition.  
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                                         Bilaga 1 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet    

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets- 
grad 

Barnes, S., Wasielewska, 
A., Raiswell, C.,  & 
Drummond, B. 
 
United Kingdom 
 
2013 

Exploring the mealtime exper
ience in residential care settin
gs for older people: 
an observationalstudy. 

 

The aim of this exploratory 
study was to capture and 
describe individual residents’ 
mealtime experience. 

 

Kvalitativ 
 
Observationsstudie 
En kvalitativ explorativ studie har använt 
en metod för att engagera de dementa och 
kognitiva nedsatta som kanske inte annars  
delta i forskning. 

 
 
 
n=68 

Förbättring av enbart måltider räcker 
inte för att förbättra livskvaliteten för 
de äldre på särskilda boende. Men 
även små förändringar i måltiderna 
kan få positiv inverkan på och öka 
välbefinnande.  Att använda näring 
och måltider som förändringförm- 
edlare är en bra utgångspunkt. 

96% 

Chang, E., Brownhill, S., 
Johnson, A., & 
Ratnayake, S. 
 
2015 
 
Australia 
 

Focus on Feeding! 
Evaluation of a framework 
for maximizing mealtime in 
aged care facilities. 

Att undersöka hur effektivt 
användande av weight loss 
framework modellen (WLF) är 
i en klinisk situation sett från 
personalens och boendes 
perspektiv och utifrån det 
utveckla en beslutsmodell för 
personalen-The focus on 
feeding! Decision Model. 
 

Mixed Method 
 
Kvantitativ studie över statistik hämtade 
från de boende. 
Mätdatamodell EdFED-Q. 
 
Kvalitativ studie från observationer, 
gruppdiskussioner och reflektioner av 
personal. 
Induktiv tolkningsmetod 

 
 
n=172 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellen kan generera nya 
tankebanor så en mer personcentrerad 
omvårdnad under måltider kan ske. 
Förutsättning är att den 
implementeras i organisationen och 
att personalen är villig att använda 
den. 

92% 

Chaudhury, H., Hung, 
L., Rust, T., & Wu, S.  
 
2017 
 
Canada 
 
 
 
 
 
 

Do physical environmental 
changes make a difference? 
Supporting person-centered 
care at mealtimes in nursing 
homes. 

Examin the impact of 
environmental renovations in 
dining spaces of a long-term 
care facility on 
residents´mealtime experience 
and staff practice in two care 
units. 

Mixed Method 
 
Kvalitativ studie med observationer under 
måltider före och efter renovering av 
matrum med hjälp av mätinstrumentet 
Dining Environment Audit Protocol 
(DEAP). 
 
Kvantitativ undersökning genom 
utvärdering av frågeformulär som 
besvarats av personal. 
Empirisk studie 

 
 
n= 10 
 
 
 
 
 
 
n=17 

Fem identifierbara teman som 
påverkades av renoveringen hittades 
nämligen mer autonomi, högre 
välbefinnande i en mer hemlik miljö, 
ökad social interaktion, ökat stöd från 
personal och ett effektivare 
teamarbete bland personalen. 

92 % 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kvalitets
-grad 

Hung, L., Chaudhury, 
H., & Rust, T. 
 
2016 
 
Canada 
 
 
 

The effect of dining room 
physical environmental 
renovations on person-
centered care practise in 
long-term care facilities. 

Evaluate the effect of dining room 
physical environmental changes on 
staff practices and residents´ 
mealtime experiences in two unit 
long-term care. 

Kvalitativ studie. 
 
Fokusgrupper 
Induktiv tolkningsmetod 
 
Intervjuer 
Mätinstrument, DEAP. 
 
 
 

 
 
n=12  
 
 
n=2 
 

Fyra teman framträdde 
Förbättrad autonomi och 
självständighet, mer familjärt med 
ökat välbefinnande, skapande av en 
plats för socialt utbyte och utmaningar 
i att stötta vid förändringar. 

88% 

Keller., H., Beck, AM., 
& Namasivayam., A, 
 
2015 
 
Danmark 
 
 

Improving food and fluid 
intake for older adults 
living in long term care: A 
research agenda 

 

The ultimate goal of this work is to 
provide the basis for development 
of novel, multimodal interventions 
that promote consumption and are 
feasible for broad implementation 
among diverse LTC settings.  

Kvalitativ studie n=13 Konsensusprocessen har resulterat i 
en prioriterad forskningsagenda för 
utveckling och förbättring av mat och 
vätskeingag hos äldre vuxna som bor i 
LTC. 
 

80% 

Lowndes., R Armstrong., 

P &  Daly., T. 

 

2015 

 

Canada 

The Meaning of ‘Dining’: 
The Social Organization of 
Food in Long-term Care 

 

To explore the social organization 
of food provision in publicly funded 
and regulated long-term care 
facilities. 

 

Kvalitativ Studie 
 
 
Intervjuer 

 
 
 
n=99 

Resultat tyder på att matsalen i LTC 
vårdhem misslyckades med att vara 
en integrerad del av invånarnas 
socialisering. 
Finansieringsbegränsningar ledde till  
låg antal personal samt lägre kvalitet 
på  matvalen och detta ledde till dålig 
måltidsupplevelsen och ingen plats 
för socialisering.  
 

80% 

Mahadevan, M., 
Hartwell, H.J., Feldman, 
C.H., Ruzsilla, J.A., & 
Raines, E.R. 
 
2013 
 
United States 
 

Assisted-living elderly and 
the mealtime experience. 

The aim is to examinin the ways 
residents experience their 
mealtimes, as well as the factors 
that they perceive and contributing 
to their overall sence of health and 
well-being. 
 

Kvalitativ studie  
 
Semistrukturerade intervjuer. 
Deduktiv tolkningsmetod. 
 

 
 
n=38 

Två teman lyfts fram. Olika 
vällagade, näringsrika maträtter med 
rätt temperatur att välja på och en 
tilltalande miljö för social samvaro 
med anhöriga, personal och andra 
boenden under måltiden. 
 
 
 

96% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kvalitets
-grad 

Markovski, K., & 
Nenov.,A., & Ottaway, 
A., & Skinner., E. 
 
2017 
 
Australia  

Does eating environment 
have an impact on the 
protein and energy intake 
in the hospitalized elderly? 

The aims of this pilot study were to 
investigate patients, identify 
whether patient groups at risk of 
malnutrition could benefit from a 
communal dining environment, and 
identify patients’ preferred 
environment for meal consumption. 
 

Kvalitativ studie 
 
Perspektiv observations pilotstudie  
  
Nutritionsstatusen utvärderades med hjälp av 
Malnutrition Screening Tool (MST) Body 
Mass index (BMI) och det kognitive (genom 
att fylla i Mini Mental State Examination 
(MMSE). 
body mass index 
(BMI) and cognition (assessed by 
completing the Mini- 
Mental State Examination—scored out of 
30, (MMSE)) 
 

 
 
n=34 
 

Det fanns en skillnad mellan matintag 
i den gemensamma matsal och 
bedside måltiden. Patienten intog mer 
föda i det gemensamma matsalen än 
vid bedside serveringar.  
 
 
 

79 % 

Marmstål Hammar, L., 
Swall, A., & Summer 
Meranius, M. 
 
2016 
 
Sweden 
 
 

Ethical aspects of 
caregivers´ experience with 
persons with dementia at 
mealtimes. 

To illustrate the meanings within 
caregivers´experiences of caring for 
persons with dementia during 
mealtime situation. 

Mixed Method 
 
Kvalitativ studie  
Fokusgrupp 
Fenomenologisk hermenutisk 
tolkningsmetod. 
 
Kvantitativ studie med beskrivande statistik 
 

 
 
 
 n=7 
 
 
 
n=9 

 
Etiskt dilemma för personalen då 
upplevde att de inte hade tillfälle att 
använda sig av sina kunskaper. 
 
Otillräckligt intag av föda. Enbart 
hälften av behövlig mängd mat åts 
upp.  
 

92% 

Milte., R & Shulver., W, 
&Killington., M,& 
Bradley., C 
 
2017 
 
Australia 
 

Struggling to maintain 
individuality – Describing 
the experience of food in 
nursing homes for people 
with dementia  

To describe the food and dining 
experience of people with cognitive 
impairment and their family 
members in nursing homes. 

Kvalitativ studie 
Intervju 
Induktiv metod 
 
 

 
 
n=19 

Det viktigaste teman som identifierats 
var att de äldre och deras anhöriga 
uttrycker frustration då de upplever 
växande hinder, får ta emot kost som 
inte var egna val samt att de kände att 
det miste all kontroll över sin eget 
självständighet.  

78% 
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Författare   
År   
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Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kvalitets
-grad 

Murphy., JL., & 
Holmes., J, & Brooks., 
C. 
 
2017 
 
United Kingdom 
 
 
 

Nutrition and dementia 
care: developing an 
evidence-based model 
for nutritional care in 
nursing homes. 

The aim of this study was to develop a 
research informed model for 
understanding the complex nutritional 
problems associated with eating and 
drinking for people with dementia. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad intervju  
 
 
 
Kontextuell Data 

 
 
n=50 

Det är viktig med att ger lämplig stöd 
till äldre med demens samt att ser till 
att deras näringsbehov tillgodoses 
men ju mer demenssjukdom 
utvecklad ju värre var det med att 
övertala till matintag. 

90% 

Nell, D., Neville, S., 
Bellew, R., O´Leary, C., 
& Beck. K.L. 
 
2016 
 
New Zealand 
 
 
 
 
 
 

Factors affecting optimal 
nutrition and hydration 
for people living in 
specialized dementia 
care units: A qualitative 
study of staff caregivers´ 
perception. 

To explore the perceptions of staff 
caregivers regarding factors affecting 
optimal nutrition and hydration for 
individuals living in specialised 
Dementia Care Units.  

Kvalitativ beskrivande studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Fokusgrupp 
Induktiv tolkningsmetod. 

 
 
 
n=11 

Två teman identifierades. Individuella 
egenskaper hos de boende som aptit, 
kognitiva-, funktionella aspekter 
och förhållandet under måltider som 
måltidsmiljön, sociala aspekter och 
support. 

84% 

Vucea, V., Keller, HH., 
& Ducak, K. 
 
2014  
 
Canada 

Interventions for 

Improving Mealtime 

Experiences in Long-

Term Care 

 

The purpose of this review was to 
map the literature on mealtime 
interventions that have been 
developed, implemented, and/or 
evaluated to improve mealtime 
experiences in LTC, regardless of 
potential outcomes, study design, and 
time frame. This mapping is needed to 
demonstrate the range of developed 
interventions to identify potential 
gaps, as well as to identify those 
interventions that are promising and 
require further evaluation 
 

Mixed Metod 
 
Beskrivande Statisktik 
 
Kvalitativ tematis analys 
 

 
 
 
n=58 
 

Studiet bevisade att det finns  en rad 
olika insatser för att förbättra 
måltiderna för äldre på särskilda 
boende.. Vissa  undersökningar hade 
mer framgång än , medan flera 
artiklar hade bara beskrivit 
förbättringar men inte utvärderade 
dem. Det behövs en bredare 
undersökning av  måltidsinterven- 
tioner i  att identifiera 
implementerings hinder för dessa 
åtgärder.  
 

92 % 
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Resultat  Kvalitets
-grad 

Watkins, R., Goodwin, 
V. A., Abbott, R. A., 
Backhouse, A., Moore, 
D., & Tarrent, M. 
 
2016 
 
United Kingdom 
 
  

Attitudes, perception and 
experiences of mealtimes 
among residents and staff 
in care homes for older 
adults: A systematic 
review of the qualitative 
literature. 

This review aimed to better 
understand factors that may 
contribute to malnutrition by 
examining the attitudes, perceptions 
and experiences of mealtimes 
among care home, residents and 
staff. 

Kvantitativ studie 
 
Systematisk litteraturstudie över 
kvalitativa studier  
intervjuer, observationer och fokusgrupper 
 
Dokumentering i PROSPERO 

 
 
n= 580  
 
 

Fyra teman identifierades 
 
stöd från personal och  
organisation 
måltidskultur 
kvalitet på maten  
välbefinnande. 
 

88% 

Watkins., R, & 
Goodwin., VA, & Abbot 
RA., Hall., & A Tarrant., 
M 
 
2017 
 
United Kingdom 

Exploring residents’ 
experiences of mealtimes 
in care homes: A 
qualitative interview study 

 

The aim of this study was to gain an 
insight into these experiences and 
explore some of the issues that may 
impact on residents’ enjoyment of 
meals, and resulting health and 
wellbeing.  

 

Kvalitativ  
 
Semi-strukturerad intervju 
Thermatic analys 
 

 
 
n=11 

Måltider i ett vårdhem där boende 
karakteriseras, exemplifieras och 
socialiseras.  

68% 
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     Bilaga 2 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 
Fråga  Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Modifierad variant av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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     Bilaga 3 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 
Fråga  

 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Modifierad variant av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 
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