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Sammanfattning   

Bakgrund; visar att måltidssituationen, vad gäller maten, miljön och bemötandet, bör 

uppmärksammas mer på korttidsboenden för äldre. Syfte; att beskriva hur måltidssituationen 

såg ut på två korttidsboenden, med utgångspunkt från rutiner och personalens bemötande av 

de äldre. Metod; en empirisk observationsstudie utifrån ett i förväg formulerat 

observationsprotokoll. Svaren som framkom analyserades genom analytisk induktion. 

Resultat; i boende 1 var matsalen rektangulär och i boende 2 var matsalen kvadratisk. 

Personalens rutiner på de två boendena var olika. Personalen hade de äldres näringsbehov i 

åtanke men väldigt lite hade gjorts för att höja måltidsupplevelsen. Rektangulär matsal 

underlättade serveringen med vagnar. De äldre kunde se vad som serverades och säga hur 

mycket och vad de ville ha att äta. Vid ett observationstillfälle var all ordinarie personal på 

utbildning, men detta påverkade inte måltidssituationen nämnvärt. Det framkom tydligt vid 

observationerna att personalen försökte tillgodose de äldres behov. Personalen på boendena 

bemötte de äldre lugnt, personalen tog sig tid att hjälpa dem om det behövdes vid måltiden. 

Slutsats; en genomgång av rutinerna på korttidsboendena behövs för att tydliggöra vad som 

behöver förändras. Klara rutiner kan göra måltidssituationen lugnare för de äldre och 

underlätta för vikarier när de får vetskap om tillvägagångssätt vid måltidssituationen på 

korttidsboendet. 
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Abstract  

Background; mealtime situations in terms of food, environment and treatment should be 

given more attention to within short- term housing for the elderly. Aim; was to describe the 

mealtime situation at two short term housing units in relation to elderly peoples’ perception 

regarding routines and the caregivers’ treatment. Method; one empiric observation study with 

the help of an observation protocol. The documented observations were analyzed with 

analytical induction. Results; in the short-term housing 1, the shape of the dining room was 

rectangular and the dining room at the short-term housing 2 was square. The routines for 

meals differed between both short-term accommodations. The caregivers had the residents’ 

nutritive needs in mind, but very little was done to improve the elderlies’ perceived 

experience of the meal. It was easier to serve food from a trolley in the rectangular dining 

room. The residents saw what was being served and were able to tell the caregivers what they 

wanted to eat and how much they wanted. On one occasion, the regular caregivers were on a 

course and were not present at mealtime; this did not have any significant effect on the meal 

situation. It became apparent from the observations that the personnel tried to address the 

residents’ needs. The caregivers treated the residents in a calm and kind manner; they had 

time to help the residents’ if help was needed. Conclusion; an assessment of procedures at 

short-term housing is necessary in order to clarify what is in need of change. Clarifying 

routines can contribute to a calmer mealtime situation for residents and facilitate the 

replacement of substitutes when they have knowledge of the units’ routines for mealtime 

situations at short- term housing. 

  

 

 

 

 

 

Keyword: Eating, elderly, mealtime, nursing-homes, treatment 



 
III 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INTRODUKTION ....................................................................................................................................1 

2. BAKGRUND .......................................................................................................................................1 

2.1. The Five Aspects of Meal Model (FAMM) ....................................................................................1 

   2.1.1. Rummet ..................................................................................................................................1 

   2.1.2. Mötet ......................................................................................................................................2 

   2.1.3. Maten .....................................................................................................................................3 

   2.1.4. Styrsystemet/organisationen .................................................................................................3 
   2.1.5. Atmosfär/miljö .......................................................................................................................4 
3. Problemformulering ........................................................................................................................5 

4. SYFTE ...............................................................................................................................................5 

4.1. Definitioner av centrala begrepp .................................................................................................5 

5. METOD .................................................................................................................................................6 

5.1. Design ...........................................................................................................................................6 

5.2. Undersökningsgrupp ....................................................................................................................7 

5.3. Datainsamlingsmetod ..................................................................................................................7 

5.4. Tillvägagångssätt ..........................................................................................................................7 

5.5. Analys……………………………………………………………………………………………………………………………………..8 

5.6. Forskningsetiska överväganden...………………………………………………………………………………………….. 8 

5.7. Trovärdighet….……………………………………………………………………………………………………………………….9   

5.8. Resultatredovisning………………………………………………………………………………………………………………10 

6. RESULTAT .......................................................................................................................................... 10 

6.1. Rummet ..................................................................................................................................... 10 

6.2. Mötet ......................................................................................................................................... 13 

6.3. Maten ........................................................................................................................................ 14 

6.4. Styrsystemet/organisation ........................................................................................................ 15 

6.5. Atmosfär/miljö .......................................................................................................................... 17 

7. DISKUSSION ...................................................................................................................................... 18 

7.1. Sammanfattning av huvudresultatet ........................................................................................ 18 

7.2. Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 19 

7.3. Metoddiskussion ....................................................................................................................... 21 

7.4. Konklusion ................................................................................................................................. 22 

7.5. Klinisk relevans...…………………………………………………………………………………………………………………. 22 

7.6. Förslag till vidare forskning ....................................................................................................... 22 

8. Referenser ......................................................................................................................................... 24 

Bilaga 1. Information om observationsstudie på korttidsboende 
Bilaga 2. Information till boende och anhöriga 
Bilaga 3. Observationsprotokoll 



1 

1. INTRODUKTION  
I yrkesprofessionen har författaren uppmärksammat att många äldre kommer till 

korttidsboenden med nedsatt nutritionsstatus. Detta har ibland berott på svårigheter att tugga 

och svälja. Ibland har symtomen varit desamma som vid demenssjukdom eller konfusion. När 

de äldre varit på boendet en tid och fått näringsriktig kost, har symtomen minskat eller 

försvunnit. Detta gjorde att författaren ville studera hur det fungerade på några 

korttidsboenden, utifrån personalens rutiner och bemötande av de äldre och om det påverkade 

aptiten positivt. Enligt Socialstyrelsen (2005) behöver vården uppmärksamma vikten av ett 

gott näringsintag för äldre med olika sjukdomar. Många äldre drabbas av flera sjukdomar 

samtidigt och detta påverkar deras kostintag med risk för undernäring. Aptitlöshet har setts 

hos äldre på grund av försämrad förmåga att känna smak och lukt liksom tugg- och 

sväljsvårigheter. Det är viktigt att kosten har en hög näringstäthet då de äldre ofta har svårt att 

äta tillräckligt, utifrån kroppens behov. För att uppnå syftet med ett gott näringsintag är det av 

stor vikt att måltidsmiljön är tilltalande och stimulerar aptiten (Socialstyrelsen, 2005).     

 
2. BAKGRUND 
Det är viktigt att uppmärksamma symtom som kan tyda på nedsatt nutritionsstatus hos äldre 

och näringstillståndet bör diagnostiseras och utredas. Planering av behandling, uppföljning 

och dokumentation ska ske som vid en medicinsk behandling. Måltidsupplevelsen ska vara 

positiv då den inverkar på de äldres aptit och gör att de äldre behåller vikten, 

funktionsförmågan och välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2011a). 

Socialstyrelsen (2011b) betonar att måltiden ska ge ett gott näringsintag samt vara en källa för 

glädje, gemenskap och välbefinnande. Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnaden av 

de personer hon vårdar, vilket även innefattar en god nutrition. Omvårdnaden ska vila på 

evidensbaserad kunskap (International Council of Nurses, 2007). 

2.1. The Five Aspects of Meal Model (FAMM) 

FAMM är ett instrument som beskriver faktorerna rummet, mötet, maten, 

styrsystemet/organisationen och atmosfären/miljön. Dessa faktorer samverkar och 

tillsammans ger de måltidsupplevelsen (Gustavsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

2.1.1. Rummet 

Det var viktigt att matsalen var inbjudande och att maten serveras i lugn och ro utan störande 

inslag. Att borden var vackert dukade, att det doftade gott och att de äldre åt tillsammans, gav 
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inte bara matlust utan även välbefinnande och livskvalitet. En god måltid innefattade även 

matsalens utformning (Vårdalinstitutet, 2012).  

Sidenvall (1999) menade att utöver matsalens utformning och dukning hade också 

bordsplacering och färgsättning betydelse. Möblering och ljudnivå och om personen åt 

tillsammans med andra eller ensam påverkade ätandet. Om måltiden intogs i en gemensam 

matsal och de äldre satt vid mindre bord resulterade det i ett ökat näringsintag och en känsla 

av social gemenskap. 

Ljuset i matrummet, ljudmiljön och dofter liksom temperaturen på maten påverkade aptiten 

(Nieuwenhuizen, Weenen, Rigsby & Hetherinton, 2010). 

Också Socialstyrelsen (2011b) påtalade vikten av en positiv måltidsupplevelse, att den var 

kopplad till den sociala situationen och sällskap under måltiden. Dukningen och rummets 

utformning samt matens lukt, smak, färg, form och konsistens påverkade också upplevelsen. 

Mattsson Sydner (2002) menade att vårdpersonalenstyrde hur bordsplaceringen skulle vara, 

de bestämde också om någon äldre var i behov av att äta enskilt. Personalen försökte placera 

äldre som kunde ha utbyte av varandra vid samma bord för att höja måltidsupplevelsen 

(Mattsson Sydner, 2002).  

2.1.2. Mötet 

Måltiden kan symbolisera det tidigare familjelivet och den gemenskap som gavs där. Den mat 

man åt som barn kommer personen ihåg även som äldre (Holm, 2003). Vid högtider eller 

andra festligheter var maten en central punkt och alla samlades runt borden. Även i vardagen 

kan måltiden ses som en central del av det sociala livet (Brembeck, Karlsson, Ossiansson, 

Shanahan, Johnsson & Bergström, 2005). 

Måltiden är en social händelse och för många äldre dagens höjdpunkt. När människor äter 

tillsammans tillfredsställs hunger och genom samtal delas tankar och erfarenheter. De äldre 

uppskattar om personalen underlättar för dem i måltidssituationen så de inte behöver göra 

misstag under måltiden utan äta i lugn och ro (Sidenvall, 2007).  

Äldre som äter tillsammans intar en mer sammansatt måltid jämfört med äldre som äter i 

ensamhet. Journalgranskning påvisade att genom intag av för små mängder näringsriktig mat 

påverkades de äldres möjligheter till rehabilitering, de behövde stanna längre på boendet, fick 

oftare komplikationer, ökad dödlighet och kostnader för hälso- och sjukvård ökade. Själva 
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måltiden var ofta lågprioriterad av vårdpersonalen vilket resulterade i att de äldre intog en för 

liten mängd näringsriktig mat i förhållande till behovet (Wright, Hickson & Frost, 2006). 

2.1.3. Maten                                                                                                                                       

För äldre sjuka personer är maten särskilt betydelsefull. Som mycket gammal ökar risken att 

bli sjuk och då uppkommer ofta problem med att äta och inta rätt näring. Därför är det viktigt 

att mat inom äldrevården innehåller rätt näring, att den är fint upplagd, är god och ser 

tilltalande ut till mängd och färgsättning (Engelheart & Åhlfeldt, 2009).  

Kvaliteten på maten som ligger på tallriken ska vara god vad gäller val av livsmedel, 

tillagning, servering och näringsberäkning, det vill säga innehåll av energi, näringsämnen och 

vatten. Lusten, viljan och förmågan att äta påverkar ätandet (Sidenvall, 1999).  

Även i Socialstyrelsens (2011c) sammanfattning betonas, vikten av kvaliteten på maten och 

måltiderna på äldreboenden, att de äldre ska ha inflytande på matutbudet, att maten ser god ut, 

att den luktar och smakar gott samt att måltidsmiljön är trevlig.  

Socialstyrelsen (2011a) påpekade att ett gott näringsintag var en förutsättning för att bibehålla 

hälsa och undvika sjukdom. Hos äldre med multipla sjukdomar är sjukdomsrelaterad 

undernäring vanligt. Rätt mat och näring är lika viktigt för den äldre som medicinering eller 

andra terapeutiska åtgärder. Äldre kan ha särskilda önskemål om kosten beroende på 

bakgrund, religion och traditioner. Personalen behöver ha goda kunskaper om mattraditioner 

inom olika kulturer och religioner (Socialstyrelsen, 2011a). 

2.1.4. Styrsystemet/organisationen 

Sydner och Fjellström (2005) hade uppmärksammat att äldres sjukdomar och bestämmelserna 

runt måltiden och serveringen påverkade viljan att äta. Rutinerna, det vill säga när och hur 

måltiderna skulle serveras, var inarbetade och svåra att förändra och tog inte hänsyn till de 

äldre som skulle äta eller deras önskemål. Detta gjorde att de äldre inte kunde påverka sitt 

ätande. Lyhördhet bland personalen behövs likväl som att se över organisationen och dess 

strukturer. De äldres behov av vad de ville äta, när och tillsammans med vem påverkade viljan 

att äta. Personalens rutiner, matens utseende och hela måltidssituationen påverkade de äldres 

matintag. 

Maten och måltiden användes för att markera regler. Verksamheten såg inte till de berörda 

personalgrupperna som ofta arbetade under tidspress. Måltiden begränsades starkt av 
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strukturen runt om och vad som var möjligt att utföra i en viss boendeform. Personalen hade 

sina inarbetade rutiner vilka inte var lätta att påverka. Detta hade stor betydelse för hur 

måltiden ordnades inom äldreboenden. Kommunen som omsorgsgivare så inte till de äldres 

individuella behov, utan de utgick från normer som kunde inkludera alla äldre. De äldre hade 

ofta inte möjlighet att påverka sin mathållning och måltidssituation. De underordnade sig i 

bestämmelser som fanns på boendet för olika situationer, som till exempel att de äldre inte 

fick vara i ”köksdelen”. Om någon äldre önskade något att äta eller dricka mellan måltiderna 

var de tvungna att be personalen om hjälp (Mattsson Sydner, 2002). 

Enligt Saletti (2003) behöver rutinerna för måltidssituationen inom äldreboenden förbättras. 

Personalen behöver kunskap om möjligheter att upptäcka och påverka undernäring för att de 

äldre ska få ett fullgott näringsintag. 

2.1.5. Atmosfären/miljön 

Måltidsordningen påverkade de som skulle äta genom bland annat hur många, hur stora och 

hur måltiderna var fördelade över dygnet. De äldre försökte leva upp till vad de trodde 

förväntades av dem på boendet och de trodde sig inte kunna påverka måltidssituationen 

(Sidenvall, 1999).  

Maten och måltiden har stor betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. Måltiderna är 

ofta höjdpunkter i vardagen och bryter den annars så monotona dygnsrytmen 

(Vårdalinstitutet, 2012). En svensk studie visade att anpassning av rutinerna utifrån de äldres 

behov och en trivsam och lugn måltidsmiljö gjorde att de äldre åt bättre med en god nutrition 

som resultat (Sidenvall, 2007). 

Människan är en social varelse som normalt äter i grupp och social isolering påverkar därför 

människans ätande negativt. Att äta i ensamhet kan vara en orsak till lågt energiintag, vilket 

visat sig vara vanligt särskilt bland äldre personer. Atmosfären i matrummet var väldigt viktig 

och kunde resultera i ökad eller minskad aptit (Nieuwenhuizen, Weenen, Rigsby & 

Hetherinton, 2010). 

Wikby och Fägerskiöld (2004) menade att det fanns viktiga faktorer som hade samband med 

aptiten hos äldre. Viljan att äta hade en framträdande roll för aptiten hos äldre. Det som 

påverkade aptiten visade sig vara fem olika faktorer, humöret, maten, personlig hälsa, 

kamratskap/vänner att äta med och omgivningen i måltidssituationen. Sjuksköterskan behöver 

därför ha kunskap om äldre för att veta vilka faktorer som är viktiga att uppmärksamma i 
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omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver veta vad som påverkar viljan att äta, och att varje 

individ behöver få göra egna val angående maten och sin hälsa. Resultatet visade ett samband 

mellan de äldres beslut att äta och deras vilja att leva.  

Intresset för fördjupad förståelse av omvårdnadsproblem vid måltidssituationen på 

korttidsboenden och att studera ämnet mer djupgående grundar sig på tidigare erfarenhet. Vid 

artikelsökningar upptäcktes att få studier beskrev måltidssituationen på korttidsboenden för 

äldre personer och hur deras måltid såg ut. Dessa faktorer ökade intresset att utföra 

föreliggande studie om måltidssituationen på korttidsboenden.  

3. Problemformulering 

Äldre personer drabbas ofta av nedsatt hälsotillstånd och nedsatt aptit. Personalen borde 

därför lägga stor vikt vid de äldres nutritionsstatus och också stödja dem i deras 

måltidssituation. Personalens agerande är av stor betydelse i samband med de äldres måltider. 

Genom att observera hur de äldre beter sig vid måltiden, kan personalen upptäcka problem 

som påverkar matintaget. 

4. SYFTE 

Att beskriva hur måltidssituationen ser ut på två korttidsboenden, med utgångspunkt från 

vilka rutiner som finns och personalens bemötande av de äldre.  

4.1. Definition av centrala begrepp 

Korttidsboende; tidsbegränsad vistelse i en alternativ boende - eller vårdform, vanligtvis 

efter sjukhusvistelse. Korttidsboende används för olika ändamål, avlastning, eftervård, 

rehabilitering, utredning eller vid vård i livets slut. Korttidsboende kan också vara aktuellt i 

avvaktan på att en plats blir ledig i särskilt boende. Boendeformen har funnits i det svenska 

vårdsystemet minst 30 år (Socialstyrelsen, 2002). 

Måltidssituation; de tillfällen när personer intar mat, på boenden oftast tre huvudmåltider  

om dagen, frukost, lunch och middag. Måltidssituationen börjar när de som ska äta går till 

matsalen/matbordet och avslutas när samtliga som ätit är klara och gått därifrån och borden är 

avdukade (Socialstyrelsen, 2011d)  
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5. METOD 

5.1. Design 

Förberedande arbete genomfördes som en litteraturstudie med artikelsökningar i 

vetenskapliga databaser. Se tabell 1. Detta efterföljdes av en empirisk observationsstudie. 

Tabell 1 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt och 

titlar 

Utvalda 

artiklar 

utifrån syftet 

CINAHL Mealtime and 

elderly 

21 11 2 

CINAHL Mealtime and 

elderly and 

nursing homes 

6 4 1 

CINAHL Mealtime and 

elderly and 

short-term 

accommodation 

0 0 0 

CINAHL  Mealtime and 

elderly and 

treatment 

5 3 1 

CINAHL Nursing home 

and elderly and 

eating 

35 10 3 

CINAHL Mealtime and 

elderly and 

eating 

8 8 3 

 



7 

5.2. Undersökningsgrupp 

Efter diskussioner med handledare och kursledning gjordes urvalet på två olika bruksorter. På 

dessa två bruksorter finns ett korttidsboende på varje ort. Boendena ligger i närheten av 

varandra men i olika län. På båda boendena finns en grundbemanning med tre 

undersköterskor/vårdbiträden dagtid och två undersköterskor/vårdbiträden efter klockan 

16.00.   

5.3. Datainsamlingsmetod 

En observationsstudie genomfördes utifrån ett i förväg utformat observationsprotokoll (bilaga 

3). Datainsamlingen utfördes genom att observatören vistades på de två korttidsboendena vid 

huvudmåltiderna frukost, lunch och middag, sammanlagt sex gånger på varje ställe, och 

studerade måltidssituationen utifrån observationsprotokollets frågor. När all datainsamling var 

utförd sammanställdes resultatet på de två korttidsboendena var för sig. Svaren 

kategoriserades utifrån FAMMs fem faktorer. Enligt Einarsson och Hammar Chirac (2002) 

var insamling av information genom observationer en direkt teknik. Ett säkert sätt att samla in 

information om hur individer agerar i grupp utifrån de förutsättningar som fanns vid 

observationstillfället. För att få mest utbyte av observationerna skulle ett 

observationsprotokoll finnas, så att observatören inte distraherades av annat som hände runt 

omkring och som var oväsentligt för studien. En välstrukturerad observationsmall hade 

betydelse för resultatet då en mindre strukturerad mall gav en mer nyanserad bild av vad som 

studerats (Einarsson & Hammar Chirac, 2002). 

5.4. Tillvägagångssätt 

Information till enhetscheferna gavs om hur genomförandet och redovisningen var planerad. 

Efter godkännande från forskningsetiska nämnden besökte uppsatsförfattaren 

korttidsboendena och gav utförlig information till personalgruppen om studiens syfte, 

genomförande och hur tänkt redovisning skulle ske. Muntlig och skriftlig information gavs till 

de som vistades på korttidsboendet och deras anhöriga. Studien utfördes som observationer av 

måltidssituationen på två korttidsboenden utifrån ett i förväg utformat observationsprotokoll. 

Observationerna utfördes vid olika tidpunkter, frukost, lunch och middag, med syfte att se hur 

personalen arbetade i samband med måltiderna och hur de bemötte de äldre på 

korttidsboendet. En observationsstudie kan ge en annorlunda bild jämfört med att göra en 

intervju eftersom observationerna utförs av en person som inte arbetar i verksamheten 
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(Backman, 1998). Det sammanställda resultatet redovisades för vårdpersonalen på respektive 

korttidsboende. 

5.5. Analys 

I ett första steg gjordes en analys utifrån FAMMs fem faktorer som påverkar 

måltidssituationen det vill säga, rummet, mötet, maten, styrsystemet/organisationen och 

atmosfären/miljön (Gustavsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Dessa faktorer 

användes också som underrubriker i resultatsammanställningen. Resultatet analyserades 

genom analytisk induktion. När analytisk induktion används som metod analyseras 

datamaterialet när all data insamlats (Hartman, 2004). Vid analysen organiserades och 

systematiserades data för att bringa ordning och ge överskådlighet och systematik. Data blev 

genom detta tillvägagångssätt ändamålsenlig och tolkningsbar och kunde relateras till det 

ursprungliga syftet (Backman, 1998). Svaren analyserades och kategoriserades därefter i 

relation till syftet. Genom de empiriska observationerna erhölls kunskap om verkligheten och 

genom det förståelse för det som studerades. Att använda det kvalitativa tankesättet vid 

observationer innebar att man tolkade och försökte förstå det som framkom i studien (Stukát, 

2005).   

5.6. Forskningsetiska överväganden 

Människan har olika grundförutsättningar att hantera saker som inträffar i vardagen. Vi är 

olika mottagliga/påverkbara av det som sker runt om oss genom vår uppväxt och fostran. De 

yttre förhållandena påverkar oss människor i hög grad och ibland kan vi känna oss tvungna att 

utföra något som är emot våra egna principer och värderingar och det känns fel. Personalen 

kan känna ett krav på sig att hela tiden ”göra rätt” när de är medvetna om att de observeras. 

Under denna observationsstudie studerades personalens rutiner vid måltidssituationen och 

deras bemötande av de som vistades på korttidsboendet. Samtycke från vårdpersonalen 

inhämtades inför varje observation. Personalen kan känna obehag att arbeta när de känner att 

”någon tittar”. Studien utgick från autonomiprincipen, vilket innebar att respektera 

självbestämmandet och individens vilja (Ohlsson & Wiklund, 2008). Det var därför viktigt att 

personalen hade fått tydlig information om studien, så att de visste att de kunde frånsäga sig 

att medverka närhelst de så önskade och att det inte påverkade dem negativt på något sätt.  

De äldres upplevelser av observationstillfället var viktigt att beakta, det vill säga att de inte 

kände sig kränkta eller studerade vid måltiden. Dessa äldre gavs muntlig information om 
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studien inför varje observationstillfälle. Uppsatsförfattaren hade tänkt interagera vid akuta 

tillstånd hos de äldre, till exempel om de satte i halsen eller spillde något varmt på sig, och 

ingen i personalstyrkan fanns tillgänglig. Då personal fanns i matrummet under hela måltiden 

blev detta inte aktuellt. Forskningsetisk ansökan har blivit godkänt, Diarienummer DUC 

2012/468/90. Missivbrev med samtyckeblankett samt information om studiens syfte och vad 

som skulle observeras gavs till personalen vid träffar på båda enheterna (bilaga 1). Ett 

informationsbrev sattes upp väl synligt för de äldre och deras anhöriga, med information om 

att studien skulle genomföras och under vilken tidsperiod (bilaga 2). Materialet som framkom 

utifrån observationsstudierna behandlas konfidentiellt och data presenteras så att ingen 

enskild person kan identifieras. 

5.7. Trovärdighet 

Trovärdighet av en studie är när andra människor kan känna igen upplevelsen när de 

konfronteras med den, efter att de bara har läst studien. En forskningsdesign är giltig när det 

finns förtroende för att resultatet av en studie är karaktäristiska för det som studerats och inte 

av forskarens egen erfarenhet (Sandelowski, 1986). Enligt Guba och Lincoln (1981) är 

trovärdigheten ett bedömningskriterium för bedömning av giltigheten vid kvalitativa studier. 

Polit och Beck (2012) uttrycker att trovärdigheten påverkas av hur studien genomförs vad 

gäller urval, datainsamling och analys. Giltigheten mäter hur verklighetstrogen beskrivningen 

av fenomenet är. För att utvärdera trovärdigheten i en kvalitativ studie behöver vissa frågor 

om forskningsdesign besvaras, så som om forskaren gjort fältanteckningar av undersökningen 

och hur djupgående dessa i så fall varit. Tillförlitlighet avser huruvida samma resultat skulle 

uppnås om annan forskare utförde studien. Tillförlitlighet är vid kvalitativa metoder kriteriet 

för granskning. Som granskning ses möjligheten för andra forskare att följa spårbarheten och 

dataanalysen, dataanalysen ska därför vara utförligt beskriven (Guba & Lincoln, 1981). 

Bekräftelse är kriteriet för neutralitet i kvalitativ forskning. Bekräftelse uppnås när granskning 

av sannhet och användbarhet är etablerade (Sandelowski, 1986). Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning som studiens resultat går att applicera på andra populationer eller i andra 

miljöer. Noggrann dokumentation under arbetets gång och fylliga beskrivningar i 

resultatdelen är av värde för att öka en studies överförbarhet (Guba & Lincoln, 1981). Polit 

och Beck (2012) påpekar att en faktor som ökar studiens överförbarhet är att mättnad uppnåtts 

i materialet.  
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5.8. Resultatredovisning 

Resultatet av observationsstudien redovisas för personalen på respektive korttidsavdelning. 

6. RESULTAT 

Resultatet av svaren som framkom vid observationsstudien presenteras utifrån FAMMs fem 

faktorer. Rummet, mötet, maten, styrsystemet/organisationen och atmosfären/miljön som 

tillsammans ger måltidsupplevelsen samt utifrån syftet och observationsprotokollets frågor. 

Observationsprotokollets samtliga frågor, se bilaga 3. 

6.1. Rummet 

Hur ser matrummet ut?        

Boende 1 
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Frukost serveras från klockan 08.00 till ungefär 10.30, lunch klockan 12.00 och middag 

klockan 16.30. Därutöver eftermiddagskaffe klockan 15.00 och kvällsfika cirka klockan 

19.00.  

 

Boende 2                     
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Frukost serveras från klockan 07.30 till ungefär 10.30, lunch klockan 12.00 och middag 

klockan 17.00. Därutöver serveras förfrukost klockan 05.00-07.00 till de äldre som vaknar 

tidigt, eftermiddagskaffe klockan 15.00 och kvällsfika klockan 19.00.  

Kommentar Persiennerna behöver vara nerfällda vid frukost och lunch de dagar solen skiner 

för att den inte ska blända de personer som sitter vid borden. 

Finns tillräcklig plats för personalen att ta sig fram mellan borden? 

Boende 1 

Det finns gott om plats för personalen att ta sig fram till och mellan borden. Det är lätt för 

personalen att köra in rullstolar längst in vid fönstret. Det finns också utrymme för personal 

att sitta bredvid om de behöver hjälpa/assistera någon äldre med maten. 

Boende 2 

Personalen tar sig fram mellan borden utan problem. Det är också lätt för personalen att köra 

in rullstolar längst in vid fönstret. Det finns gott om utrymme för personal att sitta bredvid de 

äldre om personalen behöver hjälpa/assistera någon i måltiden. 
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6.2. Mötet  

Frågar personalen den boende om hur mycket mat han/hon vill ha?  

Boende 1  

Personalen frågade de äldre vad de önskade att äta och hur mycket de ville ha. Om den äldre 

som de serverade önskade till exempel kokta grönsaker, antal potatisar. Personalen samtalade 

i lugn ton och tog sig tid att hjälpa var och en av de äldre med det de behövde hjälp med, till 

exempel skära kött, breda smörgåsen. Serveringen av maten skedde vid borden, så de äldre 

såg vad som fanns och vad som lades på tallriken.  

Kommentar Ett lugnt och vänligt bemötande av personalen. 

Boende 2 

Maten lades upp i serveringsköket utan att personalen frågade de äldre om vad och hur 

mycket mat de ville ha att äta. De äldre kunde därför inte påverka vad de fick för mat på 

tallriken eller hur mycket. Personalen samtalade lugnt med de äldre och mellan varandra. De 

flesta tog sig tid att hjälpa de äldre med det de behövde hjälp med vid måltiden. 

Kommentar Lugnt och trevligt bemötande av personalen. Vid ett tillfälle var det endast 

vikarier i tjänst och då skars maten på tallriken innan den ställdes fram till den äldre som 

skulle äta. 

De som behöver hjälp/assistans i måltiden, får de mat samtidigt som övriga?  

Boende 1 

De som behövde hjälp/assistans serverades samtidigt som de andra äldre som åt i matsalen 

och personalen satte sig för att hjälpa/assistera. De som behövde hjälp/assistans i måltiden och 

de äldre som åt själva satt vid samma bord. De äldre som åt i matsalen serverades först och 

därefter de som åt någon annanstans. 

Kommentar Personalen serverade de äldre som åt i matsalen och satt vid samma bord 

samtidigt. Ingen behövde sitta och vänta när någon av personalen satte sig för att 

hjälpa/assistera. 
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Boende 2 

De äldre som åt själva serverades först i matsalen, därefter de äldre som behövde 

hjälp/assistans. De som behövde hjälp/assistans i måltiden satt vid samma bord som de äldre 

som åt själva. De äldre som åt i matsalen serverades först och därefter serverades de som åt på 

rummen. 

Kommentar Det var endast vid en observation som någon äldre som åt i matsalen behövde 

hjälp i måltidssituationen. Många av de äldre kom ut i matsalen vid frukost och satt sedan där 

till efter lunch eller tills kvällsfika serverats. Några lade sig att vila efter lunch och några lade 

sig för natten efter middagen. 

6.3. Maten 

Vilken mat serveras? 

Boende 1  

Det serverades allmän kost, hel mat som kött och potatis, finfördelad eller timbal, mat som 

malts eller passerats och mos. Till de som hade tugg- eller sväljsvårigheter serverades 

flytande kost, soppor varma och/eller kalla. Personalen var medvetna om vikten av ett gott 

näringsintag för de äldre. Detta märktes när de erbjöd mer mat eller hjälpte/assisterade för att 

öka matintaget. Personalen erbjöd, när det fanns, annan mat om någon äldre inte ville ha det 

som serverades. Om det inte fanns mat erbjöds fil/yoggi och flingor eller mjölk och smörgås. 

Kommentar Så gott som all personal som var i tjänst vid observationerna var måna om de 

äldre vad gällde deras matintag.  

Boende 2  

Det serverades allmän kost, hel mat som kött och potatis. Finfördelad kost, mat som malts och 

mos samt specialkost, om den äldre av någon orsak inte kunde äta det som serverades på 

grund av till exempel allergi. Personalen var medvetna om vikten av ett gott näringsintag för 

de äldre. Alternativ mat erbjöds om den äldre inte tyckte om det som serverades. Det erbjöds 

också näringsdryck för att öka intaget av näringsämnen. Personalen berikade maten vid 

behov, till exempel, soppa med grädde.  

Kommentar På grund av hög arbetsbelastning fanns det inte alltid möjlighet att tillgodose 

näringsbehovet. Den personal som var i tjänst, vid samtliga observationer var måna om de 
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äldre och försökte ta sig tid att hjälpa dem vid måltiden. Vid det sista observationstillfället var 

det många misstag gjorda från leveransköket. Det serverades sill och potatis med gräddfilssås. 

Köket hade skickat två små plättar till en äldre som inte åt fisk. Leveransköket hade även 

glömt att skicka finfördelad mat till avdelningen. Det fanns dock lite rester från lunchen som 

personalen serverade till dessa äldre så att även de fick mat.   

6.4. Styrsystemet/organisation 

Hur serveras maten? 

Boende 1 

Glas och bestick var framlagda på borden innan de boende kom ut i matsalen. Kylplatta 

användes för kylvaror som mjölk och smör. Maten kom i kantiner eller kastruller från köket. 

En av personalen började serveringen med att gå runt med en dryck- och smörgåsvagn. De 

äldre kunde se och välja vad de ville dricka och om de ville ha smörgås. Därefter kom en 

annan personal med vagnen där maten fanns, samma rutin denna gång som med dryck- och 

smörgåsvagnen. Ett bord i taget serverades. Det fanns alltid minst en personal närvarande i 

matsalen under måltiden. Den personalen gick runt och frågade om de äldre önskade 

påfyllning av mat och/eller dryck, uppmärksammade om någon behövde hjälp på någon vis. 

Tallrikar och glas dukades av när de äldre ätit färdigt och personalen frågade då om de äldre 

önskade ”kaffe på maten”. Slutlig avdukning och diskning gjordes när de äldre lämnat 

matsalen. 

Kommentar Ingen förfrukost serverades till de äldre som vaknade tidigt. Om någon äldre sov 

vid frukostdags fick han/hon frukost senare. En förfrågan om kaffe gjordes alltid efter varje 

måltid. Personal satt endast med vid borden om de behövde hjälpa/assistera någon äldre, det 

vill säga det var ingen pedagogisk måltidssituation.    

Boende 2  

Glas och bestick lades fram strax innan måltiden serverades eftersom många äldre satt kvar 

mellan måltiderna. Brödfat och smör ställdes oftast fram så de äldre kunde ta smörgås själva 

om de önskade. Kylplatta användes, vid vissa observationer, för kylvaror som mjölk och 

smör. Maten kom i kantiner från köket. Det fanns oftast en personal närvarande i matsalen 

eller serveringsköket under måltiden. Den personalen gick runt och frågade om de äldre 

önskade påfyllning av mat och/eller dryck. De uppmärksammade om någon behövde hjälp på 
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något vis. Tallrikar och glas dukades av vart efter de äldre sade att de ätit klart och diskningen 

påbörjades.  

Kommentar Vid några observationer ställdes inte brödfat och smör fram. De flesta gånger 

serverades ett bord i taget men vid ett tillfälle serverades maten väldigt ostrukturerat. Om 

någon äldre sov vid frukostdags fick han/hon frukost senare. Om någon vaknade tidigt 

serverades en så kallad förfrukost som kunde bestå av smörgås och mjölk eller en tallrik 

filmjölk med flingor. Ingen förfrågan om kaffe efter måltiden gjordes vid någon observation. 

Personal satt endast med vid borden om de behövde hjälpa/assistera någon äldre, således 

ingen pedagogisk måltidssituation.  

Hur lång tid tar måltiden? 

Tiden beräknades från att de äldre kom ut i matsalen själva eller med hjälp av personalen. 

Måltiden avslutades med att de äldre gick därifrån själva eller fick hjälp av personalen och att 

borden var avdukade och diskmaskinen startad.  

Boende 1 

Måltiderna tog från 45 minuter till 1timme och 15 minuter, beroende på hur många äldre som 

vistades på boendet och hur många av dem som behövde hjälp i måltidssituationen. 

Boende 2 

Måltiderna tog från 40 minuter till 2 timmar och 30 minuter.  Många av de äldre satt kvar i 

matsalen länge. 

Kommentar Vid en observation tog det 2,5 timme innan alla fått frukost. Det var då 14 äldre 

på korttidsboendet och många av dem behövde hjälp med sina morgonbestyr och 

hjälp/assistans i måltiden. Ingen extra personal var insatt för att hjälpa till. 

Hur avslutas måltiden? 

Boende 1                                                                                                                                                                         

Måltiden ansågs avslutad när allt var bortdukat från borden och diskmaskinen startad. Vid 

vissa observationer satt några av de äldre kvar och samtalade medan andra gick från matsalen 

direkt de ätit klart. 
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Boende 2 

Måltiden saknade tydlig avslutning eftersom många av de äldre satt kvar i matsalen en stor del 

av dagen. Personalen hjälpte dock några äldre att komma till sina rum när det var avdukat i 

matsalen. 

6.5. Atmosfär/miljö 

Hur upplevs personalen vid serveringen? 

Boende 1 

All personal upplevdes som lugna och de visade ingen stress. De tog sig tid att samtala med 

de äldre om annat än bara vad de ville äta.  

Boende 2  

Vid samtliga observationer, utom en, upplevdes personalen som lugna och de visade ingen 

stress. De tog sig tid att samtala med de äldre medan de dukade och serverade maten. 

Kommentar Vid detta enskilda tillfälle var personalen mycket stressad och detta medförde 

att det blev väldigt oroligt på avdelningen. Det var många äldre som behövde mycket hjälp 

och personalen kände att de inte räckte till.                                                                     

Störande element? 

Boende 1 

Vid de tillfällen observationerna utfördes var det tyst och lugnt, inga störande element som 

distraherade. Personalen pratade lågmält dem emellan. TV- apparaten var avslagen eller i 

ljudlöst läge.  

Kommentar TV- apparaten syns inte i matsalen eftersom den sitter på väggen emellan matsal 

och allrum, mot allrummet. 

Boende 2 

Vid de tillfällen observationerna utfördes var det tyst och lugnt när TV- apparaten var 

avslagen eller ljudet av. TV- apparaten var påslagen med ljud vid ett flertal observationer.  

Personalen pratade oftast med lågmält dem emellan. 
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Kommentar Korridoren är i direkt anslutning till matsalen vilket kan vara störande om 

utomstående/anhöriga går förbi. En stor TV- apparat står på en byrå i korridoren så de äldre 

som sitter vända åt det hållet kan distraheras av den. 

Görs något speciellt för att motivera de äldre att äta? 

Boende 1 

Observationerna gjordes runt påsk och därefter. I påsktid stod vaser med påskliljor på borden 

och påsk-dekorationer fanns i fönstren. Efter påsk fanns konstgjorda vårblommor i vaser på 

borden i matsalen. 

Kommentar Atmosfären var lugn och inga störande element förekom, detta kan ses som en 

motivation till att höja de äldres matlust. Att duka med andra glas eller dukar ibland kan vara 

en enkel åtgärd för att höja de äldres motivation att äta. 

Boende 2 

Då observationerna gjordes fanns vaser med konstgjorda blommor på samtliga bord och små 

ljuslyktor, som dock inte var tända.  

Kommentar Att tända ljuslyktorna vid någon måltid kan höja motivationen att äta hos de 

äldre. 

7. DISKUSSION 

7.1. Sammanfattning av huvudresultaten 

Matsalarna på de två korttidsboendena var olika utformade, boende 1 var rektangulärt och 

boende 2 var kvadratiskt. Utformningen gjorde att det fanns bättre plats på boende 1 att 

använda vagnar vid serveringen eftersom borden stod på samma sida av rummet. De äldre 

kunde se vad som serverades och säga hur mycket och vad de ville ha. Personalen på de båda 

korttidsboendena bemötte de äldre lugnt, de tog sig tid att hjälpa dem med det som behövdes 

vid måltiden. Vid ett tillfälle på boende 2 var all ordinarie personal på utbildning, detta 

påverkade inte måltidssituationen nämnvärt. Vikarierna hade en god kommunikation med de 

äldre och tog sig den tid som behövdes för att assistera/hjälpa.    

Ödlund Olin, Koochek, Cederholm och Ljungquist (2001) påtalar vikten av ett gott 

näringstillstånd, då detta ger ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa.    
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Alla människor har olika behov och olika förhållanden till maten. Vissa människor äter för 

hälsa, andra för njutningen och en del är bara intresserade av att bli mätta med minsta möjliga 

åtgärd (Mattsson & Sydner, 2002).    

På båda korttidsboendena serverades de äldre som åt i matsalen först, sedan de äldre som åt på 

annan plats. Det framkom vid observationerna av måltidssituationen att båda 

korttidsboendena försökte arbeta utifrån rutinen att tillgodose de äldres behov.  

Personalens rutiner var lite olika vid jämförelsen. Boende 1 hade i flera avseenden en lugnare 

miljö. Boende 2 hade vid vissa måltider mycket annat som påverkade och gjorde 

måltidsmiljön otillfredsställande, många äldre men ingen utökad personalstyrka. Enligt 

Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren och Kihlgren (2004) är                                           

underbemanning ett stort problem inom äldreomsorgen vilket ofta märks väl vid 

måltidssituationen då många äldre behöver hjälp samtidigt. Personalen känner sig stressade 

och kan inte tillgodose de äldres behov på ett tillfredsställande sätt. Personalen blev 

ofokuserade och kunde ibland distansera sig både i arbetet och i bemötandet av de äldre.    

Personalen hade de äldres näringsbehov i åtanke men väldigt lite hade gjorts på båda 

kortidsboendena för att höja måltidsupplevelsen. Nijs, de Graaf, van Staveren, och de Groot 

(2009) betonar också att stimuli behövs för att höja aptiten och förhindra undernäring på 

boenden. Ett viktigt stimuli för att förbättra aptiten är atmosfären i och runt måltiden.                                  

Att ge de äldre valfrihet i måltiden och att personalen har en god kommunikation med dem är 

viktigt enligt Kofod och Birkemose (2004). Detta ger en positivare måltidsmiljö och de äldre 

känner att de har sin integritet och självbestämmande när de blir bemötta med respekt.  

7.2. Resultatdiskussion 

Genom att utgå från Unosson (2001) och arrangera matsalsmiljön så den är inbjudande och 

trevlig genom, till exempel, dukningen kan höja måltidsupplevelsen. Även Sandman (2001) 

betonade vikten av att måltiden skulle arrangeras och genomföras så att de äldre kände sig 

respekterade och hade möjlighet att bevara sitt oberoende. Den fysiska miljön och personalen 

skulle ge de äldre stöd i sitt självbestämmande.  

Utifrån syftet och observationsprotokollet visar resultatet att personalens bemötande i 

måltidssituationen av de äldre inte skiljde sig nämnvärt åt på de båda korttidsboendena. 

Personalen uppträdde lugnt och tog sig tid att samtala med de äldre. De försökte så långt som 
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möjligt att tillgodose de boendes önskemål vid måltiden. Det framkom i observationsstudien 

att äldre som vistas på korttidsboenden kan behöva stöd i måltidssituationen. Samtidigt bör de 

äldre få utföra så mycket som möjligt själva för att bibehålla sitt självbestämmande och sin 

integritet.  

Stabell, Eide, Solheim, Nässelquist Solberg och Rustøen (2004) påpekar att måltiden är ett bra 

tillfälle att låta den äldre vara så oberoende som möjligt. Att öka den sociala aktiviteten 

genom samtal, påverkar också den äldres känsla av oberoende och kan leda till ett bättre 

näringsintag.  

Uppträdande och bemötande har sin förankring i den värdegrund som personalen arbetar 

utifrån och är en viktig del i omvårdnaden av de äldre.  

Häggström et. al (2004) anser att det borde vara självklart för all vårdpersonal att förstå att 

måltiden är en del i omvårdnaden. Också Westergren (2003) omtalar att måltider är en viktig 

del i den dagliga omvårdnaden men att det på en del boenden är personalen som bestämmer 

rutinerna, utan att ta hänsyn till de äldre. Måltidssituationen är ofta tidskrävande och kan vara 

mycket skiftande eftersom många olika behov och önskemål ska tillgodoses under en 

begränsad tid.  

Enligt Unosson (2001) hade matsalsmiljön, rutinerna runt matens servering och 

organisationen stor betydelse för näringsintaget hos äldre.   

Korttidboendenas rutiner skiljde sig åt i måltidssituationen, framförallt vid själva serveringen. 

Boende 1 hade tyst och lugnt, inga störande element under själva måltiden. Borden var 

dukade när de äldre kom ut i matsalen. Mat och dryck serverades från vagnar så de äldre 

kunde se vad som fanns och säga vad de önskade att dricka och äta. Det var välorganiserat 

och bra rutiner om vem som gör vad. Det märktes dock en liten skillnad i rutiner när de var 

vikarier som arbetade. Rutinerna var kanske inte tillräckligt tydliga och lättförståeliga. På 

boende 2 dukades borden med glas och bestick när de äldre satt i matsalen, beroende på att 

många äldre satt i matsalen hela dagarna. Personalen frågade vad de äldre önskade att dricka. 

Maten lades på tallriken i serveringsköket, så de äldre kunde inte se vad som serverades och 

säga vad/hur mycket de ville ha. Enda synbara skillnaden på boende 2, när det endast var 

vikarier i tjänst, var att samtliga äldre fick sin mat skuren på tallriken innan serveringen.         

Som Almberg, Rönnerfält, Söderberg och Törnquist (2005) påpekade var klara rutiner vid 

måltidsserveringen och organisationen runt måltiderna av stor betydelse för näringsintaget. En 
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bra måltidsordning för de äldre på boendet var också viktig och kunde påverka de äldres aptit 

positivt. För att maten ska göra nytta behöver den bli uppäten och därför behövs trevliga 

måltider och fysiska förutsättningar för den äldre att kunna äta. Måltiden är också en social  

händelse och en funktionsbevarande aktivitet. 

Boende 2 hade ibland störande element så som TV- apparaten som var påslagen med ljud och 

den stod synlig. När det endast var vikarier i tjänst på boende 2 var det tyst och lugnt på 

avdelningen, TV- apparaten var avslagen. Vikarierna samtalade med och tog hänsyn till de 

äldre och deras önskemål.  

Resultatet visade att det är viktigt att all personal är medvetna om rutinerna vid serveringen 

och hur den ska utföras. Personalen ska visa respekt för de äldre så de kan bevara sitt 

självbestämmande. Rutiner på korttidsboenden är nödvändiga, likväl som inom särskilda 

boenden. Det är viktigt att vikarier får information om avdelningens rutiner, särskilt då 

korttidsboenden, då de kan ha andra rutiner vid måltiden än andra boendeformer.  

7.3. Metoddiskussion   

Syftet med observationsstudien anses vara uppnådd. Relevanta artiklar för studien var svåra 

att finna eftersom väldigt få studier av måltidssituationen, särskilt på korttidsboenden, var 

utförda tidigare. Sökningarna begränsades mellan åren 2000-2012. En artikel av Sidenvall 

(1999) togs med, trots ålder, då den var relevant för studien. De flesta artiklar som hittades 

handlade om måltidssituationen på demensboenden. Genom dessa artiklar märks dock att 

måltidssituationerna på äldreboenden börjar uppmärksammas alltmer. Ett färdig formulerat 

observationsprotokoll underlättade. Det gjorde att uppsatsförfattaren inte blev distraherad av 

saker som hände runt omkring och var ovidkommande för studien. Detta upplevdes som en 

styrka. Genom att i resultatet utgå från FAMMs fem faktorer som underrubriker, var det 

lättare att kategorisera svaren som framkom vid observationerna. Utifrån 

observationsprotokollet visade det sig att det fanns skillnader mellan boendenas rutiner vid 

måltiden, detta anses också som en styrka eftersom det blev tydligt. Resultatet kan leda till 

vidare utveckling av rutinerna vid måltiderna på korttidsboenden. En svaghet var att det inte 

fanns tid att fråga de boende om deras synpunkter på måltidssituationen, på det 

kortidsboendet de vistades. Trovärdigheten i denna observationsstudie ses som stor då andra 

personer kan känna igen situationen när de konfronteras med den. Eventuella framtida 

observationsstudier på andra kortidsboenden utifrån observationsprotokollet, ses som möjliga 

genom överförbarheten. Observationsprotokollet kan underlätta och användas av andra som 
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tänkt utföra en liknande studie.  Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att om någon vill 

bedöma resultatets tillförlitlighet, omtolka eller använda i en egen studie är det nödvändigt att 

vara informerad om de metodologiska stegen i undersökningen. Dessa steg finns beskrivna i 

datainsamling-, tillvägagångssätt- och analysdelarna i metoden. Tillförlitligheten kan göra det 

möjligt för andra forskare att utföra en liknande studie på andra korttidsboenden. 

Giltighetsaspekten ses som stor då en empirisk observationsstudie gjorts på båda 

korttidsboendena, sammanlagt tolv gånger. Fältanteckningar har förts vid varje observation 

ligger till grund för resultatet. 

7.4. Konklusion/slutsats    

En genomgång av riktlinjer för rutiner och personalens bemötande av de äldre på 

korttidsboendena bör genomföras för att förhöja måltidsupplevelsen. Detta för att tydliggöra 

vad som är bra och vad som behöver förändras. Om det finns klara rutiner blir det också 

lättare för vikarier att arbeta på korttidsboendena. Om personalen upplever att arbetsmiljön är 

bra påverkas atmosfären positivt på korttidsboendet, men detta kan kräva mer resurser. Till 

detta behövs en större budget, men det kan på lång sikt ge bättre förhållanden både för de 

äldre och personalen. Verksamhetschefen kan utse några i personalstyrkan som har särskilt 

ansvar för måltiden och dess rutiner. Den personalen ges extra utbildning i måltidsfrågor och 

ansvarar för att informera all annan vårdpersonal om vilka rutiner som gäller.  

7.5. Klinisk relevans 

Det kan visa sig betydelsefullt för de äldre om måltidssituationen blir positiv och lugn. En bra 

arbetsmiljö för personalen med utarbetade rutiner har också betydelse för hela omvårdnaden 

och bemötandet av de äldre. Utbildning av befintlig personal och ökad bemanning inom 

äldreomsorgen vore till fördel för de äldre. En trevligt utformad matsal kan ses som en viktig 

del i omvårdnaden. Där de äldre kan inta måltiden i lugn och ro samt få hjälp/assistans av 

kunnig personal.   

7.6. Förslag till vidare forskning 

Flera och längre studier på olika korttidsboenden i hela Sverige bör utföras. Vid dessa studier 

bör även de boende delta och ge sina synpunkter. Utifrån vad som framkommer vid dessa 

studier kan slutsatser dras och allmänna rekommendationer utformas för hur rutiner, vid 

måltiden, på korttidsboenden bör utföras. Mer forskning behövs också för att påvisa vad de 
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äldre har behov av i måltidssituationen. Personalens kunskap/utbildning att rätt bemöta de 

äldres olika behov vid måltiderna bör också studeras. 
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Bilaga 1 

Information om observationsstudie av måltidssituationen på korttidsboende 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna studie som handlar om måltidssituationen på 

korttidsboenden. Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar måltidssituationen 

på korttidsboenden utifrån boendets rutiner och personalens bemötande. Studien genomförs 

som en observationsstudie där undertecknad kommer att sitta i rummet och observera det som 

sker och göra fältanteckningar. Undertecknad kommer att göra observationer vid frukost, 

lunch och middag, under några dagar. 

Studien genomförs på två korttidsboenden. Som deltagande personal förväntas ni arbeta som 

vanligt utifrån era måltidsrutiner. Denna undersökning ska inte på något vis påverka er 

tidsmässigt eller på annat vis. När studien är slutförd och materialet bearbetat redovisas 

resultatet för er på en arbetsplatsträff eller liknande genom en Power-Point presentation. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och data kommer att presenteras så att ingen 

enskild person kan identifieras. Materialet kommer att sparas inlåst hos handledare till dess att 

uppsats är färdigställd. Uppsatsskrivningen avslutas den 19/6-12. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom ämnet vårdvetenskap. Studien 

är etiskt godkänd av forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna, diarienummer DUC 

2012/468/90 samt av enhetscheferna på de två boendena. 

Ert deltagande är helt frivilligt. Samtyckeblanketter medföljer denna information. Ni kan när 

som helst avbryta ert deltagande i studien eller avböja till att bli observerad under en eller 

flera tillfällen. Eventuellt avbrytande/avböjande får naturligtvis inga negativa konsekvenser 

för dig som personal.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.   

Leg. Sjuksköterska/Student Vanja Nilsson tel.nr. 073-596 53 51 e-mail: h11vanni@du.se 

Lektor/Handledare vid Högskolan Dalarna Lena Olai tel.nr. 023 -77 70 80 e-mail. loa@du.se 
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                                       Samtyckeblankett 

Undertecknad har fått information om observationsstudien och är införstådd med att jag kan 

avsluta mitt deltagande när som helst utan någon närmare förklaring. Jag är också införstådd 

med att jag, även om jag tackat ja till en början kan avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång även då utan förklaring. Detta får naturligtvis inga negativa konsekvenser för 

mig som personal. 

 

   

 

                 Nej, jag önskar inte delta. 

                

 

                 Ja, jag önskar delta.                                                                                                                                                                                                      

                  

 

 

Ort och Datum  

  

Underskrift och namnförtydligande    
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Bilaga 2 

Information till boenden och anhöriga  

Information till dig som vårdas på korttidsboendet och dina anhöriga. Under perioden 2/4 - 

20/4 kommer observationsstudier av måltidssituationen att genomföras. Syftet är att 

undersöka hur måltidssituationen ser ut idag. Efter sammanställningen kommer resultatet att 

återföras till personalen och utnyttjas till förbättringsåtgärder på avdelningen.   

 

Vid funderingar om studien var vänlig kontakta 

Leg. Sjuksköterska/Student Vanja Nilsson 073-596 53 51 eller   

Lektor/Handledare vid högskolan Dalarna Lena Olai 023-77  70 80 
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Bilaga 3 

Observationsprotokoll inför studie av måltidssituationen på korttidsboende  

1. Hur ser matrummet ut?  Atmosfären?                                                                                                                 

Färg?   Storlek?  Belysning?  Lugnt/oroligt?  Störande element? 

2. Finns tillräcklig plats för att komma fram till/mellan borden för personalen?                                                                 

Lätt att ta sig fram till en sittplats och servera för personalen? 

3. Hur serveras maten?  Kantiner från köket, och personalen lägger upp?   Karotter på bordet?                                                                                                                    

Är det dukat när de boende kommer till matsalen för att äta? Ställs tallrik, glas och bestick 

fram när de boende satt sig?  Serveras ett bord i taget?   Vilken mat serveras?   De som 

behöver hjälp/assistans med maten, serveras de samtidigt som övriga?  Börjar någon personal 

mata/assistera?  

4. Hur upplevs personalen vid serveringen?   Lugna?   Stressade?   Frågar personalen den 

boende om hur mycket mat han/hon vill ha?  Har personalen tid att säga ”några ord” till den 

de serverar?   Hjälper de till att skära maten HOS den som ska äta eller är det gjort innan 

tallriken ställs på bordet? 

5. Sitter någon personal med vid borden under måltiden?   Pedagogiskt?  

6. Hur avslutas måltiden? Går de boende därifrån när de är klara eller sitter samtliga kvar tills 

alla är klara?  Dukar personalen bort tallrikarna innan alla ätit klart? 

7. Finns kunskap att se till nutritionsbehovet, utifrån Senior Alert, hos personalen vid 

serveringen? Gör personalen något speciellt för att motivera de äldre att äta? ”Fin dukning”? 

Blommor? Levande ljus??  

9. Hur lång tid tar varje moment för personalen under måltiden? Duka, servera dryck, mat?  
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