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Abstract 
Det finns en rad Functional Food produkter på marknaden och vi har valt att fokusera på 
probiotiska livsmedel. Syftet med arbetet var att kartlägga hur probiotiska produkter används i 
vården, av äldre, på vårdboenden i Malmö.  
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Förundersökningen visade att 25 av 30 vårdboenden använde probiotika, men förståelsen för 
vad som menades med probiotika påverkade svaren. Vi valde att djupintervjua personal på 
sex kommunala vårdboenden och av resultatet framgår det att olika faktorer påverkar 
användningen av probiotika inom vården. 



 
I undersökningen kom det tydligt fram att det främsta användningsområdet för probiotiska 
livsmedel var att motverka mag- och tarmbesvär. Anledningen till användandet berodde dock 
på flera faktorer. Det tydligaste sambandet som framkom var mellan användning och 
informationskällor, dvs. experter inom området. Dessa var läkare och dietister som 
förmedlade trovärdig information om produkternas funktioner. Även produktens konsistens, 
smak, näringsinnehåll och pris kan begränsa eller gynna användningen. Av resultatet 
framkom även att probiotika skapar en trygghet genom att det säljs som ett livsmedel och inte 
som piller. Beaktansvärt är att inget av boendena valde probiotiska produkter efter de effekter 
som kan påvisas på förpackningen (som Skånemejeriers Proviva). De utgick ifrån att 
produkterna bar med sig samma positiva egenskaper gentemot mag- och tarmbesvär. 
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Helena Elmståhl, Universitetslektor 
i mat- och måltidskunskap vid institutionen för beteendevetenskap. Helena har handlett oss på 
ett exemplariskt sätt vilket reducerat våra motgångar markant. Hennes kunskap och enorma 
intresse inom ämnesorådet har varit till stor hjälp och fördel för oss. 
 
Ett varmt tack vill vi sedan rikta till våra skolkamrater i vår handledargrupp. Ni ryckte upp oss 
med rötterna när det behövdes och gav oss ovärderlig och konstruktiv kritik. Era synpunkter 
var en viktig del i skrivprocessen. 
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Vi vill även tacka Kristina Stefanovic Andersson, dietist för Malmös samtliga stadsdelar. 
Kristina är bland annat sakkunnig inom områden som kostbehandling vid sjukdom och mat- 
och måltidssituationen på vårdboenden i Malmö. Vid tillfällen då vi saknat svar i litteraturen 
har Kristina fungerat som ett bollplank och hjälpt oss med svar på våra frågor. 
 
Till våra informanter vill vi säga detta; utan er hade denna undersökning inte varit möjlig. Ni 
står för hjärtat i denna studie. Ett särskilt tack till David för det goda kaffet och alla de olika 
sorters kakor som vi blev bjudna på vid vårt besök. 
 
Sist men inte minst går tankarna till våra älskade, underbara och förstående sambos, Indira 
och Karolina. Ni tappra kvinnor som tidvis har lidit enorm smärta då vi under vardagskvällar 
och ibland även helger valt tangentbordet före er. Ni höll ut och var ett fantastiskt stöd i 
skrivprocessen. Ett stort tack till er.  
 
Detta arbete har föregåtts av två och ett halvt års vänskap där vi som studenter på 
Gastronomiprogrammet sett varandra växa i de olika roller som vi strävat för att uppnå. Vi är 
två olika och ändå så lika vänner och kursare som under arbetets gång kompletterat varandra 
på ett naturligt sätt. Självklart har det hänt att vi haft olika åsikter om hur de olika problem vi 
stött på ska lösas. Dessa har dock övervunnits då broar har byggts och vi hela tiden strävat 
mot samma mål; ett examensarbete om användningen av probiotika inom äldrevården på 
vårdboenden i Malmö. Vi vill med detta sagt även tacka varandra för en ofrånkomlig vänskap 
och ett gott samarbete under hela arbetet. 
 
Detta arbete har präglats av ett delat ansvar då vi har delat på arbetsuppgifterna lika. Under 
intervjuerna med informanterna var vi vid samtliga tillfällen båda närvarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
Christoffer Bjermer och Daniel Linse 

Inledning 
Det fanns en tid då maten för många var ett nödvändigt ont för att orka med dagens hårda 
arbete. Idag är maten vi äter både en trend och en livsstil som skapar personlig tillhörighet och 
njutning. Den senaste utvecklingen inom livsmedelsindustrin har lett till att mat inte längre 
bara är mat utan har mer och mer närmat sig läkemedel. Den typ av produkter som är 
utvecklade för att ge en specifik fysiologisk hälsoeffekt, är vetenskapligt dokumenterade och 
har blivit granskade och godkända av SNF, Swedish Nutrition Foundation. Dessa får lov att 
kallas Functional Foods (www.snf.ideon.se). 
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Den grupp av Functional Foods som vi i vårt arbete har valt att undersöka kallas probiotiska 
produkter. Med probiotika menas levande bakteriekulturer som bland annat kan påverka 
tarmens bakterieflora i positiv riktning. Probiotiska produkter som får marknadsföras med ett 
hälsopåstående är således produkter med en dokumenterad positiv påverkan på tarmens 
bakterieflora (Blücher 2005, sid. 129). Andra positiva effekter som diskuteras med probiotika 
är att det kan: 
 

• Öka möjligheten att bryta ner livsmedelsburna sjukdomar 
• Minska risken för cancer 
• Stärka immunförsvaret 
• Minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
• Minska risken för magsårsinfektion 
• Minska risken för urinvägsinfektion 

 
(Montville J. Thomas mf 2005, kapitel. 23) 
 
Äldre människor har ett nedsatt immunförsvar vilket leder till att de blir mer sårbara för 
sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är bland annat demens, hjärtsvikt, cancer och diabetes 
(Akner G, 2004 s. 23-24) Att behandla dessa sjukdomar kräver resurser i form av tid och 
pengar. Då vi som författare av detta arbete uppmärksammade att probiotika har så många 
diskuterade hälsoeffekter, blev vi intresserade av att undersöka hur probiotiska produkter 
används inom vården av äldre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litteraturgenomgång 
Probiotika härstammar från det latinska ordet pro, som betyder för och det latinska ordet bi’os 
som betyder liv (Nationalencyklopedin 2007-01-31). Enligt Montville och Matthews (2005, 
kapitel. 23) så är Lactic acid bacteria (LAB) eller som man säger i Sverige, 
mjölksyrabakterier, en av de äldsta konserveringsmetoderna vid sidan om torkning. Vissa av 
dessa mjölksyrabakterier utsöndrar ett ämne som hämmar tillväxten av sjukdomsframkallande 
bakterier (patogener) i mat och kropp. Däremot angrips inte bakterier som utsöndrar samma 
form av motmedel. Det har gjorts få studier om hur dessa bakterier kan påverka hälsan och det 
är inte alla av dessa mjölksyrabakterier som påvisats ge någon hälsoeffekt. Enligt O’Sullivan 
J, D. (et al. 2005, s. 91) så har intresset ökat markant under de senaste 15 åren och 
forskningen inom probiotika området har ökat därefter. Anledningen till att 
livsmedelsindustrin använder så få hälsopåståenden om mjölksyrabakteriers hälsoeffekter, 
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beror till stor del på Livsmedelsverkets lagstiftning och regler för produktfysiologiska 
påståenden (PFP) (2005, s. 93). Det är därmed inte sagt att det saknas forskning inom 
området, men däremot forskning som leder till att en produkt kan märkas med PFP.  
I dag finns många probiotiska livsmedel i livsmedelsbutikerna. Exempel på dessa är 
Norrmejeriers Verum hälsofil, Arlas Cultura Dofilus fil, Skånemejeriers A-fil, Primaliv 
filmjölk och Proviva fruktdrycker. 
 
Av de produkter som innehåller mjölksyrabakterier är det bara en som kan märkas med PFP. 
ProViva fruktdrycker och shot som är en produktserie från Skånemejerier, kan använda 
hälsopåståendet att ProViva minskar gasbildning i magen (swedish nutrition foundation, läst 
2007-03-13). Detta gör dem unika på marknaden där de ensamma kan påvisa att deras 
produkter ger positiv effekt i tarmsystemet. Den bakteriestam som ingår i ProViva är 
Lactobacillus plantarum 299v. Bakterien började användas på 1980-talet då professor 
Jeppsson på kirurgkliniken vid det dåvarande Lasarettet i Lund märkte att patienter trots en 
lyckad operation blev dåliga och i vissa fall även dog (Lind O, P. 2003, s. 112). Tillsammans 
med andra forskare utvecklade han en näringslösning som baserade sig på havre och innehöll 
den då nyupptäckta bakterien Lactobacillus plantarum 299v som gav goda resultat. 
Patienterna slapp stora mängder med antibiotika samt att allt fler klarade sig efter en 
operation. Det är även vetenskapligt bevisat att bakterien kan användas mot alvarliga diarréer 
för att förbättra allmäntillståndet hos barn med AIDS (Lind O, P. 2003, s. 113) Andra 
mjölksyrabakterier som är vanliga bland livsmedelprodukterna är L. dofilus (Arlas Cultura 
fil), L. acidophilus (Skånemejeriers A-fil) och L. reuteri (Skånemejeriers PrimaLiv). 

Tydlighet och förståelse 
Ett begrepp likt probiotika är prebiotika. Den största skillnaden mellan begreppen är att 
prebiotika till stor del består av kostfiber. Detta innebär att den gynnar tillväxten av de goda 
bakterierna i tarmsystemet. (Blücher A. 2005, s. 143-145).  
 
Det kan ibland bli förvirrande och otydligt att förstå de olika begreppen och dess 
hälsoeffekter. Eva Svederberg (2002) beskriver denna problematik väldigt tydligt i sin rapport 
där hon granskar hur människor uppfattar budskapet/texten på ett bröd och ett margarin som 
innehåller omega-3. Deltagarna i studien ansåg att omega-3 i ren form var mer att lita på än 
omega-3 tillsatt i en produkt, eftersom de ansåg att de då visste hur mycket de konsumerade. 
Många visste inte att omega-3 också fanns i fiskleverolja. Det visade sig också att dålig 
information på förpackningarna skapade osäkerhet om vad produkterna hade för egenskaper. 
På så vis kan man möjligtvis säga att även om probiotika kan ha många positiva egenskaper 
så kan utebliven information skapa en skepsis mot produkterna.  
Den osäkerhet som skapas genom dålig information kan leda till mer än enbart osäkerhet om 
produkten. Cassel (2003, s. 62) menar att den industriella livsmedelsprodukten skapar ett 
osynliggörande av maten. Den ersätts i stället av symboliska och kulturella mervärden, något 
som hon menar ett icke modifierat jordnära livsmedel behöver. Därigenom kan bristande 
information inte enbart leda till osäkerhet, men att man ser på livsmedlet som onaturligt. 
Montville och Matthews (2005, kapitel. 23) menar att mjölksyrabakterier är högst naturliga då 
de inte är artificiella utan har naturligt funnits i kroppen och har använts som 
konserveringsmetod.    
 
Informationen kan komma från flera olika sändare och kan rikta sig till en eller flera 
målgrupper. Det som är viktigt att ta med är att olika sändare representerar olika former för 
trovärdighet. Enligt Erikson (2005, s. 89-90) så litar konsumenten på dessa sändare: 
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1. Oberoende experter 
2. Experter i vänkretsen 
3. Vänner 
4. Företags hemsida 
5. Artikel i tidning 
6. Butikspersonal 
7. Annonser 
8. Direktreklam 
9. Tv-reklam 
10. Chat och Internet 
11. Kändisar 

 
Att experter ut av denna undersökning skulle vara en själklar sändare är inte alltid rätt då det i 
vissa situationer kan ge en motreaktion. Jarlborg G. (2004, s. 74ff) menar att i vissa fall kan 
ett uttalande från en expert uppfattas som pekpinneaktigt, som om en polis skulle prata till 
ungdomar om rökning och kriminallitet. Om ett ämne dock skulle vara komplicerat så anses 
de vara ytterst trovärdiga (Jarlborg G. 2004, s. 77). En expert inom området kan i probiotikans 
fall vara dietister, läkare och forskare. En läkare följer också Hippokrates ed. Med det menas 
att man inte kan stödja sig på information som inte grundar sig av iakttagelser, erfarenhet och 
kritiskt omdöme, inte religion, spekulation och magi. För att ytterligare skapa trovärdighet för 
produkten samt varumärket är den personliga kontakten också viktig. Detta för att 
konsumenten kan föra en dialog med företaget i stället för att enbart vara en mottagare (Enligt 
Erikson P, 2005, s. 88). 
 

Risker 
Probiotika kan anses vara ett självklart alternativ för god hälsa, men även om 
mjölksyrabakterier visar på en ökad hälsoeffekt på många områden, så krävs det fler studier 
på människor för att kunna påvisa ytterligare effekt (Conway L. Patricia. 2001 s.13). Det finns 
dessutom en rädsla för vad dessa bakterier kan ha för bieffekt, något som beskrivs av Marteau 
(2001, s.22-24). Enligt Marteau kan dessa bakterier teoretiskt sätt skapa systematiska 
infektioner, skadlig metabolisk aktivitet, överdriven immunstimulans och genöverföring. Det 
har visat sig att vissa patienter med en svampartsinfektion har haft stora mängder med 
mjölksyrabakterier i sitt tarmsystem. Orsaken till detta kan utöver mjölksyrabakterierna också 
bero på föroreningar i luften eller på dålig handhygien hos personal som utan handskar rör vid 
öppningen på den öppna probiotikaprodukten. Då en man i sextiosjuårsåldern skulle ta bort 
sina tänder fick han innan proceduren tilldelat L. rhamnosus som han tuggade tillsammans 
med mjölk (Marteau, 2001). Innan operationen fick mannen hjärtinflammation. Vid en 
närmare undersökning kunde läkarna hitta stora mängder av L. rhamnosus i mannens blod, 
något de ansåg var anledningen till sjukdomen (Marteau, 2001, s.22-24). Med andra ord så 
kan mjölksyrabakterier eventuellt bidra till hälsofarliga effekter när det gäller exempelvis 
äldre.  
 

Probiotika och vård 
Probiotiska bakterier diskuteras ha en mycket hälsosam effekt bland annat när det gäller att 
sänka kolesterolnivåerna i blodet, förstoppning, minska risken för koloncancer 
(tjocktarmscancer), helicobacter i magen och urogenitala infektioner (vaginal och 
urinvägsinfektion) (Blücher, 2006). För att bakterien ska kunna klassificeras som probiotisk 
måste den (vid sidan om tester på människor) kunna fästa till och överleva i tarmmucosans 
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immunsystem samt även ha en stimulerande effekt på denna (Blücher A. 2005, s. 142-143). 
Då maten kan ha en så betydande del för hur vår hälsa utvecklas så har de flesta studier inom 
nutritionsområdet och vård fokuserat på undernäring och övervikt (Sydner M, Y. 2002, s. 28-
29). Att man lägger vikt på sådan forskning och inte på huruvida mat med mjölksyrabakterier 
kan förbättra de äldres hälsa förklarar Sydner (2002, s. 46). Enligt Sydner börjades det i 
samma takt som den kommunala tillväxten, fokuseras mer på hur man kunde rationalisera och 
effektivisera maten inom den offentliga sektorn. Med andra ord så skapar rationaliseringen av 
mat en problematik där de tidigare nämnda områdena uppmärksammas. 
 

Äldre och sjuk - probiotika och frisk? 
När vi blir äldre så löper vi en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och multisjukdomar, 
som i sin tur kräver multibehandling (Akner G. 2004, s. 8). Enligt Akner (2004, s. 23-24) så 
drabbas äldre ofta av antingen demens, hjärtsvikt eller cancer, men även diabetes. I en intervju 
som Akner (2004, s. 31) gjorde på en 82-årig ensamstående kvinna, berättar hon om flera 
symtom där bland annat förstoppning, urinvägsinfektion och glappande tandprotes är några. 
Anderson et al (2001) visar på olika hälsofrämjande studier där probiotika har haft en 
hällsofrämjande effekt. Han redovisar till en studie med antibiotikarelaterad diarré och 
probiotika där det visade sig att L. acidophilus hade en viss effekt på patienterna. Han menar 
dock att större tester behöver göras för att bekräfta resultatet. Enligt Ahmed (2005, s. 241) kan 
probiotiska mjölksyrabakterier också ha en positiv effekt på tandhälsan då den stärker 
tandfloran och skapar en dålig miljö för de skadliga bakterierna i gommen. Det är också 
bevisat att mjölksyrabakterier kan stärka immunförsvaret. Detta gäller då inte för alla 
mjölksyrabakterier. I den aktuella undersökningen så var det L. rhamnousus och Lactococcus 
lactic som var överlägsna (Wold e, A. 2001, s.6-85).  
 
Målgruppen för vår undersökning är äldre personer inom äldrevården. Äldre människor har ett 
nedsatt immunförsvar vilket leder till att de blir mer sårbara för sjukdomar. Undersökningar 
har visat att 52 procent av de äldre mellan 75-84 år har någon åkomma som påverkar hälsan. 
84 procent av dessa har någon form av långvarig sjukdom (Jönson H. 2002, s. 17). Akner 
(2004, s.23-24) visar också att de vanligaste sjukdomarna bland denna åldersgrupp är demens, 
hjärtsvikt, cancer och även diabetes. Att behandla dessa sjukdomar kräver resurser i form av 
tid och pengar. Det pågår också en debatt om hur de senaste nedskärningarna inom 
äldrevården påverkar personalen och de äldre negativt, då de inte kan få den samma omsorg 
och behandlingen de behöver (Äldre i centrum, s. 4). 
 
Med tanke på de äldres sviktande immunförsvar och probiotikas möjlighet att minska risken 
för några av de sjukdomar vi har pressenterat, vill vi undersöka hur probiotika används i 
vården av äldre, på vårdboenden. 
 

Syfte 
Att undersöka hur probiotika används i vården av äldre, på vårdboenden i Malmö? 
 

Frågeställningar 
 
• Vilken form av probiotika används i vården av äldre, på vårdboenden i Malmö? 
• Vid förekommande fall; varför och när används inte probiotika? 
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• Vad påverkar användandet av probiotiska produkter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material och metod 
Val av datainsamlingsmetoder 
De två grupper av metoder som används inom metodläran idag kallas kvantitativa och 
kvalitativa. Metoderna kan även i ovanstående ordning benämnas som strukturerade 
respektive ostrukturerade intervjuer och standardiserade respektiver icke-standardiserade. De 
olika begreppen av strukturering används för att påvisa frågornas grad av slutenhet respektive 
öppenhet (Andersen 1994, s. 84). 
 
Vid strukturerade intervjuer riskerar den intervjuades svar att begränsas medan en 
ostrukturerad intervju tenderar att ge den intervjuade större möjlighet att svara på flera sätt, 
beroende på dennes personliga relatering till frågorna. Med graden av standardisering menas 
den följd som frågorna ställs i och hur frågorna formuleras. Vid användning av kraftigt 
standardiserade frågor ställs dessa i en bestämd följd och form medan frågeformuleringen och 
ordningsföljden på mindre standardiserade frågor kan ändras (Andersen 1994, s. 84). 
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Genom att använda sig av en kvantitativ metod görs det som undersöks mätbart, för att sedan 
pressenteras numeriskt (Andersen 1994, s. 70). Vid kvantitativa forskningsintervjuer används 
bland annat enkäter och frågeformulär. En av fördelarna med kvantitativa intervjuer är att en 
stor mängd intervjumaterial kan skickas ut till en stor intervjugrupp på kort tid. Detta gör även 
metoden ganska ekonomisk. Nackdelarna är bland annat att det kan ta lång tid att återinsamla 
intervjumaterialet och att det inte går att veta hur många som kommer att svara på 
undersökningen. Vid kvalitativa forskningsmetoder används bland annat fokusgrupper och 
djupintervjuer. Vid intervju av fokusgrupper intervjuas en grupp av människor och fokus 
läggs på ett visst ämne eller en viss företeelse. Detta används med fördel i 
marknadsundersökningar (Kvale 1997, s. 97). Fördelen med denna typ av intervjuer är att 
”spontana och känsloladdade uttalanden” (Kvale 1997, s. 97) lätt uppstår. En nackdel anser vi 
dock kan vara att deltagarna kan påverka varandra. Denna effekt skulle ha vara mycket 
negativ för oss eftersom våra intervjupersoner, trots samma tjänsteposition, har olika slags 
kunskap inom det område vi ämnade undersöka. 
 
Vi anser att både kvantitativa och kvalitativa metoder är bra. Vår uppfattning är dock att olika 
intervjupersoner och intervjusituationer kräver olika intervjumetoder. Till detta arbete valde vi 
därför att använda oss av kvalitativa icke- standardiserade, halvstrukturerad djupintervjuer. 
De metodböcker som stöder vårt val av metod, till just den här undersökningen och som vi har 
utgått ifrån i vårt val av metod är, Heine Andersens bok, Vetenskapsteori och metodlära, 1994 
och Steinar Kvales bok, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997. Genom att välja 
kvalitativa intervjuer kunde vi föra intervjun som ett samtal där av informanterna feltolkade 
frågor, kunde omformuleras av oss och intressanta svar kunde leda oss in på nya stigar.  

Utrustning vid intervjuerna 
I vår utrusning för insamling av empiriskt material använde vi oss av en dator, ett ljudprogram 
och en mikrofon som kopplades till datorn. Vid de kvalitativa intervjuerna har en 
intervjuguide legat till grund (se nedan). Valet av standard och struktur föll sig naturligt 
eftersom vi ansåg att detta passade vår intervjusituation bäst. 

Intervjuguide 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (bilaga 2), något som både Kvale (1997) 
och Andersen (1994) förespråkar. Denna innehöll förberedande inledningsfrågor, 
nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Intervjuguiden fungerade som ett grundmaterial och en 
överblick av vilka frågor som skulle ställas i intervjuerna. Genom att använda oss av en 
intervjuguide kunde vi försäkra oss om att vi verkligen tog upp alla relevanta områden i 
intervjun (Andersen, 1994). För att säkra validiteten i denna intervjuguide ansåg vi av tidigare 
erfarenhet att det var klokt att i god tid innan intervjuperiodens början provintervjua en eller 
flera personer verksamma inom samma område som de riktiga informanterna. Efter denna 
pilotintervju kunde onödiga frågor strykas, felställda frågor omformuleras och missförstånd 
undvikas. Detta anser vi stärker validiteten i intervjuguiden. 
 

Urval och begränsningar 
Olika boendeformer 
Ett boende för äldre kan inte generaliseras till en form av boende då de äldre blir placerade 
beroende på deras hälsa och behov. De boendeformer som finns idag är LSS- boende, ordinärt 
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boende, seniorboende, särskilt boende med två olika boendeformer vård och gruppboende 
(Malmö, 2007: 1).   
 
LSS-boende står för lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt 
denna lag kan vuxna med utvecklingsstörning eller psykiskt funktionshinder erbjudas bostad 
med särskild service. 
 
Med ordinärt boende menas att man fortfarande bor hemma, men att vården kommer till en i 
form av hemtjänst som delegeras av distriktssköterskan. Hemtjänsten kan bland annat bistå 
den boende med att köra hem mat från en restaurang eller ett centralkök, handla, städa och 
hjälpa till med den personliga hygienen. Utbudet av tjänster varierar beroende på den boendes 
behov och olika kommuners utbud av tjänster. 
 
Seniorboende är som ett vanligt boende fast särskilt anpassat för att ge äldre människor ett 
funktionellt boende med exempelvis hiss och handikappanpassad toalett. 
 
Ett särskilt boende är bemannat dygnet runt. Det är dock en form av eget boende med vanligt 
hyreskontrakt. Detta boende består oftast av ett rum med pentry, samt toalett och dusch. Den 
boende betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet. Det särskilda boendet får möbleras 
själv av den boende, ofta med undantag av sängen. 
Bland de särskilda boendena finns det två olika boendeformer: Vårdboende och gruppboende. 
På ett vårdboende finns lägenheter eller rum som är förlagda i grupp med gemensamma 
utrymmen som kök och vardagsrum. Även ett gruppboende har lägenheter förlagda i grupp 
med gemensamma utrymmen. Den stora skillnaden är dock att gruppboenden har 
demensboenden som är särskild inriktade på demenssjukdom. Det finns även gruppboende för 
psykiskt funktionshindrade. 
 
Vår första tanke var att undersöka det som vi i folkmun kallar för äldreboenden. Detta 
eftersom vi antog att all vård av äldre som inte sker i hemmet, sker på ett äldreboende, så 
länge inte vårdtagaren kräver så stora resurser att en sjukhusvistelse är nödvändig. Det visade 
sig dock att sökandet efter dessa institutioner blev svårare än vad vi först trott. Vid en sökning 
av ordet äldreboende (vår kursivering) på Eniro.se, fick vi 2762 träffar i Sverige. Men vid 
närmare granskning av sökningsresultatet insåg vi att begrepp som bland annat servicehus, 
äldreomsorg, demensboende och vårdhem även ingick i utfallet. I tron att det skulle bli 
enklare att söka sig fram i en vanlig tryckt telefonkatalog från Eniro, blev denna vår nästa 
litteraturkälla. Efter en granskning av sökorden fann vi dock att kategorin äldreboenden helt 
saknades som rubrik. Istället stötte vi på nya begrepp som exempelvis LSS-boende, ordinärt 
boende, seniorboende, särskilt boende, vårdboende, gruppboende och demensboende för att 
nämna några. I vår strävan efter att nå en validitet i detta arbete tog vi ansvariga inom 
kommunen för att ta reda på vad de olika begreppen stod för. På så vis fick vi klarhet i vad det 
var vi egentligen sökte. 
 
Efter att ha rett ut de olika begreppen valde vi att undersöka särskilda boenden eftersom dessa 
stämmer bäst in på vår undersökning. För att ytterligare avgränsa oss valde vi vårdboenden 
som boendeform. 

Val av stad 
Vi valde att begränsa oss till en stad. Att valet föll på Malmö beror på att det är en stor stad 
med mer än 270 270 invånare (Malmö, 2007: 2) och 58 stycken vårdboenden (Malmö, 2007: 
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3). Dessutom bor en av oss författare i denna stad, vilket underlättade arbetet rent praktiskt 
och ekonomiskt. 

Kommunalt eller privat? 
Det finns vårdboenden i både kommunal och privat regi. Vi ställde oss frågan inför vårt 
arbete, om det skulle vara någon skillnad mellan de kommunala och de privata vårdboendena 
i användandet av probiotika. Ett skäl till att välja bort de privata var att endast 8 av de 45 
stycken vårdboendena vi lokaliserade var privata, vilket hjälpte oss att begränsa urvalet 
ytterligare. 

Förundersökning 
För att få en större bredd och bättre kvalitet på urvalet av informanter till djupintervjuerna, 
genomfördes en förundersökning över telefon där tjugo stycken sjuksköterskor på kommunala 
vårdboenden i Malmö ringdes upp. Vid förundersökningen användes en telefonkatalog där de 
tjugo vårdboendena valdes ut. Malmö består av tio stycken stadsdelar och stor noggrannhet 
lades vid att välja ut vårdboende som representerade samtliga av dessa. Detta för att få en 
större bredd och realitet i undersökningen. Anledningen till att vi valde att intervjua just 
sjuksköterskor var att dessa har det primära ansvaret för planering och ledning av det 
praktiska omvårdnadsarbetet. Deras uppgift är även att sköta den preventiva och 
hälsofrämjande verksamheten (Nationalencyklopedin 1995, s. 447). Vid kontakten med 
sjuksköterskorna berättade vi kortfattat om oss själva, vår utbildning och att vi skrev ett 
examensarbete om probiotika. Eftersom vi tidigt i vårt arbete förstod att många sjuksköterskor 
har liten eller i vissa fall obefintlig kunskap om vad probiotika är, gjorde vi upp en mall för 
vilken information som skulle ges (bilaga 2). Detta för att alla informanter skulle få samma 
information och på så vis ha samma förutsättning att kunna svara på frågorna. Vi höll oss till 
två frågor (bilaga 1) för att få en översikt över användandet av probiotika. Innan samtalet 
avslutades tillfrågades informanterna om de ville medverka i en djupare intervju inom ämnet 
vid ett senare tillfälle. Av de tjugo vårdboenden som kontaktades uppgav endast fem att de 
inte använde probiotika. Femton vårdboenden, dvs. majoriteten sade sig använda probiotika. 
Vid förfrågan om ett medverkande i en djupare intervju var alla informanter utom tre 
intresserade av att medverka (av dessa tre fanns det både de som sade sig använda probiotika 
och de som inte sade sig använda det). De tre som avböjde angav att stress och hög 
arbetsbelastning var bakomliggande faktorer. 

Värvandet av informanter 
Med hjälp av den ovan beskrivna förstudien var det relativt enkelt att värva informanter. Av 
de sjutton informanterna som sa ja, valdes sex stycken ut. Valet av de sex som skulle 
kontaktas föll på informanternas uttalanden om probiotika och om de använde probiotika på 
vårdboendet eller ej. Vid återkontakt med sjuksköterskorna förklarade vi att vårt tidigare 
samtal hade gjort oss extra nyfikna på just deras vårdboende och att vi var intresserade av en 
djupare intervju på informantens arbetsplats. Vi förklarade att vårt examensarbete efter 
godkänd opponering skulle bli en offentlig handling och att både informanten och 
vårdboendet därför erbjöds full anonymitet. Sjuksköterskorna fick information om våra planer 
att spela in intervjuerna och att dessa kommer att raderas efter att de transkriberats till text. Vi 
erbjöd oss även att skriva på eventuella papper om sekretess om detta skulle underlätta och 
trygga informantens intervjusituation. 
 
Då de utvalda sjuksköterskorna kontaktades visade det sig att det var svårare att värva 
informanter än vad vi först trott. Allt fler hänvisade nu till stress och hög arbetsbelastning. 
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Vårt mål med värvningen var att vi skulle få intervjua minst tre som använde och tre som inte 
använde probiotika. Vårt önskemål var även att de vårdboenden informanterna arbetade på 
skulle ligga i olika stadsdelar för att representera en så stor del av Malmö som möjligt. Vi 
anser att vi lyckats med detta mål och menar på så vis att informanterna representerar den 
eftersökta målgruppen.  
 
Vi är medvetna om att det hade varit en fördel att inte intervjua i vecka åtta, då detta är en 
sportlovsvecka i södra Sverige och många familjer åker på semester. På grund av tidsbrist 
hade vi dock inget val, utan ansåg oss tvungna att intervjua denna vecka. Trots svårigheten att 
värva informanter, tror vi att detta till stor del möjliggjordes med hjälp av förundersökningen. 
 

Informanterna 
I vår presentation av informanterna har vi valt att benämna dem med fingerade namn. Detta 
för att mänskliggöra de intervjuade utan att avslöja deras identitet. Vi tror samtidigt att det blir 
lättare för läsaren att komma ihåg och återkoppla de olika citaten till informanterna. 
 
De intervjuade sjuksköterskorna är följande: 
 

• Barbro 
• David 
• Ida 
• Iris 
• Johanna 
• Rosa 

 

Intervjusituationen 
Intervjuerna utfördes med en informant i taget och under intervjun var båda författarna av 
detta arbete närvarande. Detta ansåg vi var viktigt för att kunna komplettera varandra. Vi är 
medvetna om att vi i denna situation kan ha uppfattas vara i ett överläge, eftersom vi var två 
och den intervjuade var ensam. Med detta i åtanke såg vi till att intervjusituationen blev så 
avslappnad och behaglig som möjligt för informanterna. Då vi bokade tid för intervjuerna fick 
informanterna fritt välja tid och dag inom den avsatta intervjuperioden. Intervjuerna hölls ute 
på sjuksköterskornas arbetsplatser och då i lokaler och en miljö utan för mycket oväsen och 
störande ljud. Vid besöken såg vi alltid till att vara i tid och rätt utrustade. På så vis var vi 
själva aldrig stressade, vilket bidrog till den avslappnade intervjusituation som vi önskade 
uppnå. 

Från tal till text 
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant till text. Denna text har tematiserats, 
analyserats och utgör ett material i uppsatsens resultatdel. Avsikten med denna transkribering 
är att lättare kunna analysera den fakta som informanterna gav. Vi har vid transkriberingen 
valt att använda oss av en mer formell skriftspråklig karaktär (Kvale 1997, sid. 156). Detta då 
våra intervjuer endast avser att analysera användningen av probiotika. Eventuella suckar, 
pauser eller upprepningar med mera, anser vi inte innehålla information av värde för att få 
svar på våra frågeställningar. 
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Metodkritik 
Vid förundersökningen ringdes över tjugo sjuksköterskor på vårdboenden upp. De fick 
samtliga samma förhandsinformation (bilaga 1) och fick sedan frågan om de använde 
probiotika på vårdboendet. Beroende på om svaret blev JA eller NEJ, delades informanterna 
in i två grupper, JA- och NEJ-sägare. Inför tidsbokning av djupintervjuerna valdes tre JA-
sägare och tre NEJ-sägare ut. Detta för att få en jämlik fördelning av grupperna och på så vis 
få ett intervjumaterial som speglade ett trovärdigt resultat. Trots denna noggrannhet visade det 
sig senare vid själva djupintervjuerna att den information vi gav och de svar vi fick, hade 
misstolkats. Detta eftersom samtliga intervjupersoner i gruppen NEJ-sägare, under 
intervjuerna ändå sade sig använda probiotika. Detta innebär att samtliga av våra informanter 
är JA-sägare, vilket har resulterat i att grupperingen JA- och NEJ-sägare har plockats bort ur 
resultatdelen. 
 
Anledningen till att vi på vårdboendena valde att intervjua sjuksköterskor är att dessa har det 
primära ansvaret för planering och ledning av det praktiska omvårdnadsarbetet. Deras uppgift 
är även att sköta den preventiva och hälsofrämjande verksamheten (Nationalencyklopedin 
1995, s. 447). Under intervjuerna framkom dock att vårdboendena använde probiotika i olika 
produktformer som går att köpa i vanliga livsmedelsaffärer. Det framkom även att dessa 
produkter i första hand anses vara ett hjälpande livsmedel och inte medicin. Detta innebär att 
det inte ligger något delegeringsansvar av produkterna på sjuksköterskorna. Dessa kan 
uppmuntra och komma med råd, men i slutändan så är det undersköterskorna på vårdboendet, 
som på eget initiativ beställer hem och förser vårdtagarna med probiotika. 
 
Ovanstående metodkritik kan ge oss följande lärdom; Vid en upprepning av en kartläggning 
av detta slag kan det vara intressant att undersöka om det överhuvudtaget finns något 
vårdboende som inte använder probiotika. Dessutom kan det vara intressant att även intervjua 
undersköterskorna på vårdboendet. Dels för att undersöka huruvida de själva ser på 
användningen av probiotika och dels för att undersöka hur kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och undersköterskan fungerar. 
 
Det är möjligt att en upprepning av vår undersökning med ovanstående metodkritik i hänsyn, 
hade gett ett annat resultat. Dock anser vi att arbetets metod och material tydligt speglar 
arbetets validitet. 

Resultat 
Här tar vi upp de olika aspekterna som präglar användandet av probiotiska livsmedel inom 
vården. För att förenkla texten och göra den mer lättläst har vi undvikt att benämna oss själva 
med hela namn utan förkortat det till CB (Christoffer Bjermer), DL (Daniel Linse) och IP 
(intervjuperson). 
 

Kännedom, kunskap och användning 
Då vi frågade informanterna om deras kännedom och kunskap om probiotika och 
mjölksyrabakterier, hänvisade dessa i samtliga fall till vad de vet om de probiotiska 
livsmedelsprodukter som finns att köpa vanliga livsmedelsbutiker. Endast en av 
informanterna sade sig känna till probiotika i annan form än livsmedelsprodukt. Dock menade 
denne att probiotika i pillerform känns mer främmande än en livsmedelsprodukt och att 
vårdtagarna redan får så mycket medicin i pillerform. 
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Jag vet att det finns en del ställen som istället för det (Proviva, DL anm.) 
använder speciella kapslar…, (IP funderar) typ Travello eller någonting, 
mjölksyrakapslar. Det står på att de rekommenderas för utlandsresenärer eller 
någonting sådant. Men jag tycker att det känns som alldeles för mycket…, 
sjukhusmässigt och att man gör det konstigare än vad det behöver vara. /…/ 
Många av våra gamla tar ju redan så mycket mediciner som det är. Så varför 
ska man behöva göra det så krångligt, när de kan få det i ett glas filmjölk eller 
Proviva. 
(Johanna) 

 
De intervjuades kännedom och kunskap speglar vårdboendenas användande av probiotika, då 
de produkter informanterna sade sig använda var Skånemejeriers Proviva och A-fil samt Arlas 
Dofilus. Samtliga av vårdboendena sade sig använda Proviva medan A-fil och Dofilus 
användes av fyra vårdboenden. Den typ av probiotiska produkter som vårdboendena använde 
var även samma typ av produkter som informanterna privat använde hemma. 
  
De flesta använde probiotika vid de tillfällen då vårdtagarens mage var orolig. Detta symptom 
menade intervjupersonerna, kunde uppkomma bland annat vid en epidemi av vinterkräksjukan 
eller annan form av magsjuka. Andra orsaker till symptomen kunde vara en 
antibiotikabehandling då magens bakterier påverkas negativt av antibiotika. Informanterna 
menade att antibiotika slår ut fler bakterier än vad som behövs, men genom att man gav 
vårdtagaren probiotika upplevde en majoritet av de intervjuade att det i viss mån går att 
återställa tarmfloran. Detta var något som gav vårdtagaren mindre besvär i längden. 
 

Vi har för inte så längesedan genomlevt en epidemi av vinterkräksjuka och då 
serverade vi de här produkterna till dem som var sjuka. Sen ger vi även till dem 
som får antibiotika. Av och till är det någon som får lunginflammation eller 
urinvägsinfektion, det är det allra vanligaste. För att det då inte ska bli alldeles 
för mycket besvär med magen så brukar de få Proviva tillsammans med 
medicinen. (Johanna) 

 
 

Produktegenskaper som påverkar användandet 
Vårdboendena använde produkterna på lite olika sätt. Trots detta syntes en tydlig trend i 
användandet av produkterna. Medan A-fil och Dofilus främst användes som frukostfil istället 
för vanlig fil och yoghurt, användes Proviva som dryck vid intag av antibiotika och annan 
medicin. En informant hävdade att Dofilus är bättre än Proviva vid magproblem. Dock menar 
hon att produktens sura egenskap begränsade användandet eftersom vårdtagarna upplevde den 
som allt för syrlig i smaken. 
 

Dels får de ju vanlig filmjölk, men vi ger dem då Proviva just för att skydda 
magen. För många av de gamla tycker inte om Dofilus. Jag propagerar mycket 
för Dofilus, jag tycker det är väldigt effektivt när man har magproblem vid 
antibiotikabehandling. Men många av de gamla tycker att den är för sur och…, 
liksom lite…, den är inte god. Men proviva går ju ofta ner.  /…/ 
…när jag själv behöver ta antibiotika så köper jag alltid Dofilus för jag tycker 
det gör bättre nytta än Provivan. Jag tycker det är lite skillnad i effekterna. Jag 
tycker Dofilus är lite bättre på att stoppa de antibiotikarelaterade diarréerna så 
att säga. 
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(Iris) 
 
Proviva var den probiotiska produkt som användes flitigast på vårdboendena. Två anledningar 
till detta var att majoriteten av vårdtagarna ansåg att den är god och finns i olika smaker, men 
enligt sjuksköterskorna fanns det även andra produktegenskaper som lockade till ökad 
användning av produkten. Vid medicinering av vårdtagarna ansåg de intervjuade att det var en 
fördel om drycken var något tjockflytande. På så vis blev det enklare för vårdtagaren att svälja 
sina tabletter. Genom att personalen redan från början valde en dryck som var tjockflytande, 
slapp de att använda förtjockningsmedel för att öka viskositeten på drycken. Konsistensen 
ansågs särskilt viktig för strokepatienter som ofta har en halvsidig förlamning eller 
nedsättning vilket gör det svårt att svälja mat och dryck. 
 

Ja, det är ju lättare att svälja om det är lite tjockflytande, geléaktigt. T.ex. de 
som har pares och typ strokepatienter som har en förlamning i svalget. De kan 
ju ha svårighet att svälja och då är det ju lämpligt att den är lite mer 
tjockflytande och välsmakande. 
(David) 

 
På minst två av vårdboendena användes Proviva mer frikostligt än vid endast 
tablettnedsväljning och återställning av tarmfloran. Informanterna här menade att Proviva 
även fungerar som ett bra komplement och mellanmål. Informanterna här upplevde att 
drycken var energirik och pekade på dess energigivande effekt: 

 
Ska jag ge ett extra mellanmål, så slår jag gärna upp Proviva. Det har jag 
uppmuntrat mycket och jag tycker att de skriver (beställer, DL anm.) hem bra. 
De är faktiskt goda, så därför tycker jag att det är jättebra. 
(Barbro) 
 
Det är ju lite energi i den också, lite socker i den. Alltså den effekten är att man 
mår lite bättre av den. Energikänslan, energikicken om man säger så och 
välsmakande drycker, det finns ju yoghurtsmaker, det finns ju…, blåbär och alla 
möjliga olika smaker. 
(David) 

Hinder i användandet 
Som informanterna tidigare påpekat uppfattas Dofilus som alltför syrlig vilket innebär ett 
hinder i användandet av produkten. Detta är en av anledningarna till att Provivas 
produktegenskaper uppskattas, då den har en betydligt sötare smak. Något som däremot kan 
innebära ett hinder i användandet av Proviva är priset. Tre av sjuksköterskorna pekade på att 
de probiotiska produkter som köptes in, innebar en större kostnad för vårdboendet. De 
menade på att produkterna därför bör användas med måtta. Att använda Proviva till mer än 
bara i probiotiskt syfte ansågs kunna lätt bli en ekonomisk last då detta oftast går på ett 
gemensamt matkonto för de boende. 

 
Skulle man använda det dagligen så blir det ju rätt mycket pengar. 
(Ida) 

 
Ett annat hinder för att använda Proviva, kunde enligt en informant vara andelen socker 
i produkten. Detta gjorde enligt henne att produkten blev mindre attraktiv att använda 
på diabetiker eftersom dessa bör vara restriktiva i sitt sockerintag. 
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Informationskällor 
Det som styrde vårdboendenas användande av probiotiska produkter berodde till stor del på 
kunskap och information samt var den kommer ifrån. Samtidigt var informanterna ganska 
oense om vart informationen kom ifrån. En av informanterna menade att den informationen 
hon fått om probiotika inte skiljde sig från den informationen vanliga människor får genom 
media och reklam. Tre av informanterna hade deltagit i korta utbildningar i ämnet. 
Majoriteten menade dock att deras källor för trovärdig information är dietister, läkare och 
föreläsningar inom området. De intervjuade menade att dietisterna fungerade som en form för 
informationskälla som de kunde rådfråga när det gällde näringsrelaterade problem. Dessa råd 
fungerade sedan som en kunskap som användes på vårdhemmet.  
 

/…/ Vi har ju också dietister som har haft utbildning då och som man kan ringa 
och rådfråga. /…/ 
(David) 
 

En av informanterna sade sig inte ha någon kontakt med dietister i informationen om 
probiotika. Hon menade dock att även medias roll kan ha en inspirerande och 
nyfikenhetsväckande effekt. 

 
IP: Alltså, det är från media egentligen där man ser och läser om produkterna 
och där det skrivs. Jag har inte gått någon speciell utbildning för det här, det 
har jag inte gjort. 
 
CB: Ni har inte kontakt med dietister? 
 
IP: Det har vi ju men inte i det fallet har vi inte haft. 
(Ida) 

 
En informant tog diskussionen ett steg längre och menade på att det är produkttillverkarnas 
uppgift att informera om probiotika. Detta eftersom probiotiska produkter enligt henne inte 
var något som används frekvent inom sjukvården. 
 

Dels har jag varit på någon föreläsning om det här. Men det är ju ingenting 
som man håller på med särskilt mycket i sjukvården. Den finns ju inte där 
precis. Jag tror att kunskapen, att nyfikenheten har väckts med det här med 
Proviva. Jag nämner det jämt eftersom det är där intresset har kommit. Sen 
gäller det ju informationen, de som tillverkar det. Det här är ju ett världspatent, 
så att det gäller ju hur de bygger ut det här och …, hur ska man göra utöver. 
Men kunskapen…, jag har ju läst lite men annars inte. 
(Birgitta) 

 
Informanterna målade upp en bild av informationsauktoritet. När experter kom med 
uttalanden och råd togs detta in som en säker källa då dessa ansågs vara att lita på. Detta var 
en stege av information som även gick från sjuksköterskor till de boende. Detta gjorde enligt 
informanterna att vårdtagarna inte verkade ha några problem med att konsumera probiotiska 
produkter. De ansåg att en sjuksköterska var att lita på. 
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/…/ Ibland undrar de varför de ska få det här när de inte brukar ta det annars, 
men förklarar man det så tycker de att det är logiskt /…/ Vi pratar ju inte om 
levande bakteriekulturer. Sen är de ju vana vid auktoritet också..., och här 
kommer syster…(ler) 
(Johanna) 

 
Samtliga informanter hävdade på att de inte nämnvärt tog till sig informationen som står på 
förpackningarna till de probiotiska produkterna. Två andra informanterna sade sig ha läst 
informationen någon gång men menade att denna spelar en obetydlig roll för hur de använder 
produkterna. En informant påpekade dock att hon ibland läser på förpackningarna för att 
jämföra de olika produkterna. Enligt henne var inforationen på produkterna i vissa fall svår att 
förstå. 

 
Ja, ibland så tittar man och jämför vad det är för typ av…, alla de här fina 
bakterierna. Så ser man att det är mer i vissa. Men sedan vet jag ju inte riktigt 
ibland vad de står för. /.../ Klart man läser på förpackningen men man förstår ju 
inte riktigt alla dem här fina…,orden. 
(Iris) 

 

Risker med produkterna 
Av de intervjuade ansåg majoriteten att det inte finns några risker med att använda probiotika. 
De menade på att de kände sig trygga med de produkter de använder och att innehållet består 
av naturliga ämnen. Under intervjuerna framkom det att två av informanterna reagerat över 
det enligt dem något höga sockerinnehållet i Proviva. En av dem visste att Proviva även fanns 
som lättsockrad produkt men pekade ändå på risken med att bara se produktens positiva sidor 
och glömma bort sockerinnehållet. Något som skulle kunna ha negativ effekt på de 
vårdtagarna med diabetes. 
 
En informant ansåg att det skulle kunna finnas en risk med att överdossera Probiotika. Detta 
skulle enligt henne kunna leda till att kroppen slutar att producera egna mjölksyrabakterier. 
 

Det är svårt att säja..., det kan väl vara om man kanske…, om man använder 
det för mycket så kanske det till slut inte har någon effekt det heller. Bakterierna 
som finns i kroppen kan ju vänja sig vid att man tillsätter lite för mycket. Vissa 
kan ju dricka mycket av den här Proviva. Kroppen kanske vänjer sig vid att 
alltid få ett tillskott, så att den inte producerar själv längre. Som allt annat som 
man överdosserar, så till slut liksom…, tar det naturliga slut. Jag vet inte. 
(Iris) 

 
En annan informant menade på att det kunde finnas risker i att använda probiotika i samband 
med medicinering och hänvisade till den information hon fått av en läkare. Denna menade att 
probiotikan hämmar kroppens upptagningsförmåga av medicinen. 
 

Vi gick ju en del sådana utbildningar där man pratade mycket om proviva och 
A-fil. Men eftersom vi då får kontraindikationer av läkare att mediciner inte tas 
upp av kroppen tillsammans med Proviva, alltså när man tar mediciner 
tillsammans med Proviva. Så därför så har vi inte Proviva eller A-fil 
tillsammans med medicinering. 
(Rosa) 

 18



 

Medicin eller Probiotika 
Efter vår analys av intervjuerna har vi förstått varför större delen av de intervjuade inte ser 
någon risk med att använda probiotiska produkter. Informanterna pekade på att de upplevs 
som naturliga eftersom de klassificeras som livsmedel och inte medicin.  
 

Visst kan man överdosera medicin men jag tror inte att det är medicin i den 
bemärkelsen. 
(Barbro) 

 
Produkterna ansågs lättillgängliga eftersom de gick att köpa i vanliga affärer. En av de 
intervjuade menade på att produkterna inte hade varit lika attraktiva om de bara funnits på 
apoteket. 
  

Jag tycker att det är bra att man kan köpa det (i livsmedelsbutiken, DL anm.) 
för jag anser inte att man kan överdosera det och att det skulle vara farligt. Så 
jag tycker att är det tillgängligt, då köper man det och hade det varit på 
apoteket så hade man inte gått och köpt det. 
(Barbro) 

 
För att ta diskussionen om mat och medicin ett steg längre frågade vi om probiotika i något 
fall kan ersätta eller fördröja medicinering. En majoritet av informanterna sade sig då inte ha 
några problem med att tillfälligt byta ut medicin mot probiotika för att avvakta en förbättring 
av vårdtagarens status. Detta gällde då främst vid mag- och tarmproblem. Två av 
informanterna reagerade dock på denna fråga och menade på att medicin inte kan ersättas med 
probiotika eftersom den inte fungerar på samma sätt. 
 

Nej…, det gör man inte! 
(Barbro) 

 
Nej! Det händer inte för att det vi använder medicin mot eller för…, vi har 
liksom ingen medicin som funkar på samma sätt. Det är väl de här kapslarna 
som finns, men jag gillar inte dem riktigt. 
(Johanna) 

Diskussion 
 
Forskningen om probiotika pågår ständigt och kunskapen väntas bli större för varje år. Idag 
finns dokumentation som beskriver probiotikans positiva effekter på hälsan. Trots detta fick vi 
under vår förundersökning inför detta arbete, en uppfattning av att kunskapen om probiotika 
på vårdboendena är ganska låg. Denna uppfattning kom vi senare att revidera. Vid 
förundersökningen ställde vi två frågor om informanternas användning av probiotika (bilaga 
3). De första svaren vi fick visade att få var medvetna om vad själva ordet och begreppet 
probiotika står för. Detta gjorde att vi var tvungna att ge förhandsinformation (bilaga 1) för att 
kunna utföra förundersökningen. Genom att vi förklarade innebörden av probiotika och gav 
exempel på probiotiska produkter, underlättades förundersökningen nämnbart. Ett annat 
exempel på hur kunskapen uppfattades som låg är huruvida informanterna under 
förundersökningen svarade ja respektive nej på frågan om de använde probiotika. Detta 
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eftersom samtliga av de intervjuade vid besökstillfället (både JA- och NEJ-sägare) sade sig 
kontinuerligt köpa in och använda probiotiska produkter. 
 
Tolkningen vi först gjorde och missförståndet som sedan uppstod kan bero på olika orsaker. 
Informanterna vet mycket väl vad Proviva, A-fil och Dofilus är. Dessutom har var och en av 
informanterna en ganska stark uppfattning om dessa produkters verkan, trots att denna 
uppfattning visserligen kan skilja sig något informanterna emellan. Vad vi vill påvisa med 
detta är att kunskapen om probiotika och dess hittills bevisade verkan, definitivt finns på de 
av oss besökta vårdboendena. Dock menar vi att probiotiska produkter är ett sådant nytt 
fenomen att själva begreppet probiotika inte används på vårdboendena. 
 
På de vårdboenden som vi besökte använder man sig idag av probiotiska produkter i form av 
fruktdryck och fil men inte av mjölksyrabakterier i form av tabletter. Att det inte används i 
tablettform berodde enligt informanterna på att det kändes konstigt och mer komplicerat än 
vad det behövdes. Det nämndes även att probiotika i livsmedel kändes mer naturligt än om 
man fick det i kapslar. Anledningen till detta kan vara att man upplever det som mer 
medicinskt och mindre ”naturligt” då det inte kommer i form av ett livsmedel.  
 
Även om forskningsstudier (Cassel H, S. 2003, s. 62) visar att den industriella maten kan 
skapa en osäkerhet eftersom den känns mindre naturlig. Det motsäger Svederberg (2002) då 
det kom fram att omega-3 ansågs vara mer att lita på i ren form än i livsmedel. Varför 
använder vårdboendena sig då av probiotiska livsmedel istället för tabletter och kosttillskott? 
En orsak kan vara att det känns mer naturligt i livsmedel men även att det underlättar för de 
boende. Från intervjuerna framgår det att de äldre får i sig en stor mängd med medicin varje 
dag. Gamla människor och då särskilt strokepatienter, har ofta svårt att svälja. Från 
intervjuerna framgår det att de äldre får i sig en stor mängd med medicin varje dag, ännu en 
tablett skulle inte vara populärt. På så vis kan man säga att det handlar om probiotikans 
positiva hälsoeffekter och omsorg för de äldre.  
 
Att probiotika konsumeras i form av ett livsmedel visar sig ha en positiv effekt på 
användandet. Man kan dra slutsatsen att så länge det är ett livsmedel så känns produkten trygg 
och de äldre kommer att använda det. Resultaten från intervjuerna visar att produktens 
egenskaper styr användandet av olika produkter. Både A-fil och Dofilus används som vilken 
frukostfil som helst. Ett annat exempel är Proviva fruktdryck. Då några av informanterna 
uppfattar den som näringsrik används den bland annat som mellanmål och som ett extra 
energitillskott. Andra produktegenskaper hos Proviva som uppfattas som positiva är dess 
konsistens. Äldre människor och då speciellt strokepatienter, har ofta svårighet att svälja 
bland annat tunnflytande vätska och medicin i form av piller. Sväljproblemet orsakas ofta av 
en halvsidig förlamning eller nedsättning. Proviva anses av informanterna vara en lagom 
trögflytande vätska som underlättar medicineringen av vårdtagarna och är behaglig att svälja 
för strokepatienterna. Utöver detta används Proviva som vilken fruktdryck som helst och då 
med motiveringen att den är bättre än saft, juice och vatten. 
 
Genom tidigare forskning så är det bevisat att probiotika kan ha en förebyggande effekt mot 
en rad sjukdomar som magsår, urinvägsinfektion, koloncancer etc. Probiotika anses även 
kunna styrka immunförsvaret (Montville J. Thomas mf 2005, kapitel. 23). På de vårdboenden 
vi besökte så användes dock probiotika enbart för mag- och tarmbesvär. Probiotika används 
t.ex. när patienten använder antibiotika eller vid diarré och kräkningar. Men om det finns så 
mycket forskning som visar på probiotikans förebyggande effekter, varför används det enbart 
vid mag- och tarmbesvär? Det kan bero på ett flertal faktorer, vilken källa sjuksköterskorna 
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får sin information ifrån och viken trovärdighet den bär med sig. Kunskapen om probiotiska 
produkter speglar också den information som ges till vårdboenden. Informanterna i 
undersökningen sa sig få sin information, dels från media men de hade mest kontakt med 
dietister och läkare. Media fungerade som envägskommunikation som väckte nyfikenhet men 
dietisterna och läkarna fungerade mer som rådgivare och informanter. Resultat från olika 
studier visar även att experter inom ett område uppfattas som mycket trovärdiga och 
förtroendeskapande när ett ämne är komplicerat (Erikson P. 2005, s. 89-90). Det som styrker 
just detta påstående är när en IP (Rosa) som slutade dela ut probiotika i samband med medicin 
efter att ha fått kontraindikationer från av läkare. Enligt IP så informerade läkaren om att 
medicinen tappade effekt i samband med probiotika. Här kan man se hur en sändare av 
information kan påverkar mottagaren, en sändare som i det här fallet är en expert.  
 
Men inom vården så fungerar även sjuksköterskorna som sändare av information när de ska 
dela ut de probiotiska produkterna till de boende. En IP (Johanna) berättar att de inte pratar 
om levande bakteriekultur utan mer om den positiva egenskapen för magen. Enligt henne är 
också de äldre vana vid auktoritet som gör att de lyssnar på personalen. Är det då en 
auktoritär fråga? Inom vårdhemmen så fungerar sjuksköterskorna som experter och för 
vårdpersonalen så är det läkare och dietister. Det behöver inte betyda att en boende ser 
personalen som mer trovärdig men att det är personalen som delar ut den probiotiska 
produkten och inte läkaren eller dietisten.  
 
Att läkare och dietister har en uppenbar inverkan på boendens sätt att arbeta kommer tydligt 
fram. Men varför nämns då enbart tarm och mage i samband med probiotika och dess positiva 
egenskaper? Probiotika som visar sig kunna förebygge en rad symtom borde, kan anses, 
användas för mer än bara mag- och tarmbesvär. Det man bör ta i beaktning är den forskning 
som är gjord på probiotika då det menas att fler studier behövs för att kunna konstatera en 
värklig verkning (Goktepe I, Juneja k, V, Ahmedna M. 2005, s. 93). Ett probiotiskt livsmedel 
(Proviva Skånemejerier) i Sverige får märkas med PFP och det påståendet den har är att det 
minskar gasbildning i magen. Det har med andra ord vetenskapligt bevisats att denna produkt 
hjälper vid mage och tarmbesvär. Att dietister och läkare då inte talar om andra funktioner än 
mag- och tarmbesvär kan bero på forskningen som är gjord. Den information de ger 
reflekterar den forskningen som har kunnat bevisas och begränsar därmed användandet av 
probiotika inom vården.  
 
Även priset påverkar användandet av probiotiska produkter. Samtliga av de intervjuade anser 
att prisnivån är dyr och begränsar därmed användandet. Produkterna ges därför enbart när de 
tror eller ser att en boende är vid behov av dem. Det visar dock att produkternas positiva 
egenskaper överväger kostnaden när det gäller att behandla boende med besvär. Kostnaden 
hindrar dem dock att utesluta den dagliga serveringen av probiotiska produkter. Med tanke på 
de förebyggande effekterna som probiotikan visar sig ha så kan man undra om det är 
försvarbart at inte utdela en daglig dos med probiotika. Priset verkar dock begränsa probiotika 
som ett förebyggande livsmedel inom vården. 
 
Med tanke på den forskning (Marteau P. 2001, s.22-24) som visar på hälsorisker och att det 
säljs i form av ett industriellt framställt livsmedel som kan medföra en negativ hållning till 
produkten. Så överväger de positiva egenskaperna hos informanterna. Enligt informanterna 
finns det inga direkta faror eller risker med att använda probiotiska produkter. Några pekar 
visserligen på att en överdriven konsumtion skulle kunna vara skadlig. Deras 
meningsmotståndare menar att kroppen själv är klok nog att sortera bort ett eventuellt 
överflöd av detta slag. Tvärtom verkar produkterna användas till långt mer än bara i 
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probiotiskt syfte. Proviva som exempelvis finns i en mängd olika smaker, används såväl vid 
tablettnedsväljning och törstsläckning, som vid behov av ett uppiggande energirikt mellanmål. 
 
Vad beror då denna trygghet på? Enligt informanterna används ofta probiotika i förebyggande 
syfte. Även i de fall då symptom på orolig mage har uppträtt kan probiotika sättas in för att se 
om vårdtagaren blir bättre innan ett beslut om medicinering fattas. I slutändan verkar ändå den 
gemensamma uppfattningen vara att det finns en markant skillnad mellan mat och medicin. 
Enligt de flesta av informanterna kan produkter som Proviva, A-fil och Dofilus, trots sin 
preventiva verkan, inte kallas för medicin. Denna slutsats innebär att det inte finns någon 
större risk att överdossera dem eftersom de är att klassas som livsmedel, inte medicin. 
 
Om framtida forskning kommer att påvisa fler hälsoeffekter rörande probiotiska livsmedel är 
ännu bara en spekulation. Det är dock oklart om flera påvisade hälsoeffekter skulle leda till en 
större användning av dessa produkter inom vården, då flera faktorer spelar med. En 
anmärkningsvärd faktor är att inget av boendena valde probiotiska produkter utifrån 
hälsopåståenden (Skånemejeriers Proviva) utan utgick ifrån att alla probiotiska produkter 
hade en hälsosam effekt på mag- och tarmbesvär. En följd av detta kan medföra att ett företag 
som Skånemejerier måste gå hårdare ut med sin marknadsföring, för att undvika 
gratispassagerare. Ett annat framtidsscenario kan vara att konkurrensen hårdnar allt eftersom 
det skulle dyka upp fler pfp märkta produkter och konsumenten handlar sina produkter efter 
vilka besvär som vill undvikas.  
 
Det kan antas att vården kommer att satsa på en mer förebyggande vård, med tanke på att de 
äldre använder så mycket medicin. Det skulle möjligen underlätta deras välbefinnande om de 
slapp en del av sina piller. Vad man bör tänka på är att se vården som en egen grupp, då deras 
behov präglas av multisjukdomar och andra besvär. För framtiden bör kanske produkter 
anpassade för vården tas fram där fokus ligger på pris, konsistens och smak.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 

Förundersökning 
 

- En kort presentation av oss som författare. Vi går på gastronomiprogrammet, en treårig    
utbildning med mat- och måltidskunskap som huvudämne. 
 
Kortfattad förhandsinformation om probiotika:
Probiotika är ett samlingsnamn för kulturer av levande bakterier som kan påverka tarmens 
bakterieflora i positiv riktning. Dessa kulturer finns bland annat finns i Proviva och A-fil. 
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Fråga A: Använder ni probiotika? 
 
Följdfråga vid JA på A: När använder ni probiotika? 
 
Följdfråga vi NEJ på A: Varför? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Försnack 

 
- En kort presentation av oss som författare. Vi går på gastronomiprogrammet, en 

treårig utbildning med mat- och måltidskunskap som huvudämne. 
 
- Vi skulle vilja börja med att tacka så mycket för att du tog dig tid. 

 
- Vi vill informera dig om rätten att avbryta intervjun när som helst och även hoppa av i 

efterhand om något skulle kännas obekvämt. Om du har något sekretesspapper som du 
eller din chef vill att vi fyller i så är detta helt ok från vår sida. 

 
- Varken ditt eller företagets namn kommer att redovisas i arbetet. Efter 

transkriberingen kommer den här intervjun att raderas. 
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- Som jag tidigare sa till dig per telefon så handlar inte den här intervjun om vad du som 

sjuksköterska kan, utan mer om hur probiotika används på vårdboenden i Malmö. 
 
 
Upprepad förhandsinformation om probiotika:  
Probiotika är ett samlingsnamn för kulturer av levande bakterier som kan påverka tarmens 
bakterieflora i positiv riktning. Dessa kulturer finns bland annat finns i Proviva och A-fil. 
 
 
Inledningsfrågor 
 
Vad heter du? 
Hur många sjuksköterskor är ni här på hemmet? 
Är det många avdelningar att hålla reda på? 
 
 
Huvudfrågor 
 
Kännedom 
 

• Vad vet du om probiotika? 
 – följdfrågor 

 
• Probiotika har några olika funktioner i kroppen. Vilka av dessa funktioner känner du 

till? 
 – följdfrågor 
 
• Vet du vad en Laktobacill är? Vilka Laktobaciller känner ni till? 

 
• Vilka produkter med probiotika känner du till? 

– följdfrågor, har du själv provat någon? 
 

 
Användning 
 

• Hur använder ni probiotika? 
 – Vid vilka fall, när, varför? 
 
• Dagligen, regelbundet, oregelbundet? 

– Varför? 
 

• Varför använder ni det? 
-varför? 

 
• Vilka sjukdomar upplever du som vanliga här bland vårdtagarna? 

 
• Vi har inga fler frågor. Är det något som du vill ta upp eller kommentera innan själva 

intervjun avslutas? 
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Bilaga 3 

 

Informationssökning 
 
Hkr.se→biblioteket→databas→Cinhal→probiotic (abstract), elderly care (abstract). 
 
Hkr.se→biblioteket→databas→Cinhal→probiotic (abstract), dental health (abstract) 
 
Hkr.se→biblioteket→databas→Cinhal→probiotic (abstract), health (abstract) 
 
Hkr.se→biblioteket→databas→FSTA→elderly care (abstract) food (abstract) 
 
Hkr.se→biblioteket→databas→FSTA→elderly care (abstract) probiotic food (abstract) 
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