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Litteraturstudie 

Datum:  2006 01 16 

Sammanfattning 
Att bli gammal och bo på institution innebär att de vanor och rutiner man har 
skaffat sig under livet och är van vid blir förändrade. Det finns fasta normer och 
regler som äldre vårdtagare mer eller mindre måste anpassa sig till. 
Syftet med denna studie är att beskriva hur vårdpersonalens attityder påverkar 
äldre vårdtagares måltidssituation. Metoden som användes var en litteraturstudie. I 
resultatet har vi funnit att regler och normer inte alltid är anpassade efter 
vårdtagarnas önskemål och behov. Arbetssituationen påverkade även de äldre på 
så sätt att de såg att personalen var stressad och därför undanhöll att framföra sina 
önskemål. Resultatet visade att personalen försökte effektivisera arbetet vilket 
ledde till inadekvat omvårdnad. Attityden hos vårdpersonalen kan bero på stress 
och en stressig arbetssituation, vilket gör att man inte hinner inhämta den kunskap 
som personalen borde ha om varje vårdtagares önskemål och levnadsvanor. 
Nyckelord: kännedom, kunskap, känslor, värden, handling, intention  
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Abstract 
To become old and live in an institution could mean that the habits and routines 
they have obtained during their lifetime and are used to may become changed. 
There are fixed norms and rules which the elderly more or less have to adjust to. 
The aim of this study was to describe how nursing staff attitudes influence on 
elderly care takers meal situation. The method of this study was a literature 
review. The result showed that norms and rules not always are adjusted to 
caretakers’ wishes and needs. The work situation influenced the elderly in such 
ways that they saw that the staff were stressed and therefore withheld to express 
their wishes. The result showed that the nursing staff tried to effective their work 
which lead to inadequate nursing. The nursing staff attitudes may depend on stress 
and stressful work situations. The nursing staff may not have the time to obtain 
the knowledge they should have about every caretaker’s wishes and habits. 
Keywords: knowledge, feelings, values, action, intention  
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BAKGRUND 
Att bli gammal och behöva bo på äldreboende kan innebära att de rutiner och 

vanor vårdtagaren har vad gäller sin måltid förändras. Vårdtagaren riskeras inte 

längre bestämma när, var eller hur han/hon vill äta. Vårdtagaren kan också ha 

problem att själv inta sin måltid och blir då beroende av personalen. 

Måltidssituationen inom institutioner kännetecknas av fasta rutiner, vanesystem 

och ibland oreflekterade eller automatiserade arbetsmoment. Personalens 

gemensamma värderingar och normer skapar en kultur i gruppen. Detta kan 

utgöra ett hot mot vårdtagarens integritet och möjlighet till självbestämmande 

relaterat till måltiden (Westergren 2003, s.127). 
 

Enligt Christensson (2003) är det den legitimerade sjuksköterskans uppgift att 

planera, utföra och utvärdera sina handlingar på ett lämpligt sätt. Sjuksköterskan 

ska upptäcka problemen och resurser, samordna insatserna, medverka i 

genomförandet och utvärdera resultatet vid måltiden (Westergren 2003, s.87). Att 

utvecklas som sjuksköterska, och den erfarenhet som skaffas beror bland annat på 

kunskapsnivå och mognad, all vård innebär en relation (Olsen-Hellberg et al.1996, 

s.40). Omvårdnadsteoretikern Ida Orlando (1961, s.62) understryker att valet och 

genomförandet av en handling skall ske i samarbete med patienten. 
 
Attityder hos sjuksköterskor kan vara som Christensson (2003) beskriver i sin 

artikel att vårdtagare som är lätta att vårda ger vårdpersonalen en högre 

tillfredställelse än vårdtagare som är svåra att vårda. När vårdpersonalen inte 

förstår ett visst beteende hos en vårdtagare blir hjälpen vid måltiden svårare att ge 

och attityden blir negativ. När vårdpersonalen upptäcker och förstår ett visst 

beteende hos vårdtagaren blir hjälpen vid måltiden lättare. Vårdpersonalens attityd 

kan då ändras och blir mer positiv. Om vårdpersonalen har en positiv attityd vad 

gäller måltiden kommer vårdtagaren att blir mer positivt inställd och vilja delta 

mer aktivt.  
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Attityder som bygger på bristfälligt kunskapsunderlag och negativa känslor kallas 

fördomar. Fördomar utvecklas mot bakgrund av att människor känner sig hotade 

av någon annan. Människor visar sin negativa inställning gentemot en person eller 

en grupp genom tonfall, ordval, kroppsspråk och handlingssätt. Om personalen 

har en negativ attityd kan denna inte döljas genom ett vänligt tonfall eftersom 

kroppsspråket kommer att avslöja dem. Våra attityder och värderingar kan inte 

observeras direkt utan blir synliga genom vårt beteende (Jahren Kristoffersen 

1998, s. 215). 

 

Personal i vård och omsorg är en enhetlig grupp. I personalrum och andra 

utrymmen bestäms den attityd som råder på institutionen i mötet med de äldre 

vårdtagarna (Westergren 2003, s.121). Måltider är en viktig del av det dagliga 

vårdarbetet. Det är en tidskrävande uppgift som kan vara mycket skiftande 

eftersom olika behov och önskemål ska tillfredställas på begränsad tid. 

Vårdpersonalen anser att matsalen är deras arbetsplats och de inför ofta en norm 

om kollektivt ätande och att vårdtagarna ska vara tacksamma för den mat som 

serveras. På många ställen finns etablerade fasta rutiner som bestämts av 

vårdpersonalen men inte har diskuterats med vårdtagarna. Risken är då att 

måltiderna blir otrivsamma och näringsintaget otillräckligt (Westergren 2003, s. 

119). 
 

Från livets början till livets slut äter och dricker vi människor (Westergren 2003, 

s. 120). I all omvårdnad intar därför ätandet en viktig funktion. Mat är en viktig 

del av vårdtagarnas liv. Det finns en risk att vårdtagarna blir nekade ett av livets 

stora nöjen, att få sitta ner vid en trevlig måltid och i en trevlig miljö under deras 

sista månader eller år av livet (Kayser-Jones, 1996).  

 

“You can’t just shove the food in. If you don’t know them, you can’t 

serve them well.” (Kayser-Jones 1996, s. 31). 

 

När äldre vårdtagare kommer till en institution är valmöjligheterna vad gäller 

maten inte längre så stora. Vårdtagarna förväntas ofta att följa policyn som finns 
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på vårdhemmen. Maten äldre äter; när, var och i vilken mängd de äter är beslut 

baserade på individuella val och livslånga vanor (Kayser-Jones, 1996).  

 

Vårdtagare med bevarad förmåga att äta kan uppleva obehag när de ser andras 

kladd och spill och hör olämpliga yttranden om maten (Westergren 2003, s.33). 

Det är inte alltid som dessa äldre vårdtagares problem uppmärksammas av 

vårdpersonalen eftersom de är vana vid att se vårdtagare med problem. Många 

äldre vårdtagare skäms över sina svårigheter att äta och framför inte sina 

önskemål om sina hjälpbehov, vilket kan leda till att de tackar för maten och 

lämnar bordet hungriga (Westergren 2003, s.120). Sjuksköterskor måste vara 

lyhörda för varje vårdtagares enskilda behov och bedöma vad varje vårdtagare 

tycker om eller inte tycker om.  

 

Definitioner: 
Med vårdpersonal menas i denna studie: sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträde. 

 

Ordet attityd kommer från franskans attitude ”hållning” (Nationalencyklopedin, 

1990). I denna litteraturstudie syftar ordet på svenskans inställning och 

förhållningssätt. 

Begreppet attityd består av tre komponenter(se bild 1, s.13): en kognitiv; som 

omfattar kännedom och kunskap. En affektiv, som är knuten till känslor och 

värden. En intentionell, som omfattar en tendens att handla på ett visst sätt 

gentemot personer eller i vissa situationer (Jahren Kristoffersen 1998, s. 215).  

 

Äldre vårdtagare omfattas, i denna studie, av personer över 65-år. 

 

Måltidssituation betyder i denna studie den stund då vårdtagaren ska äta. 

 

Institution kommer från latinets institu’tio ”inrättning” (Nationalencyklopedin, 

1992). I detta fall åsyftas vårdhem eller sjukhus. 
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SYFTE 
Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva hur vårdpersonalens attityder 

påverkar äldre vårdtagares måltidssituation på institution. 

Specifika frågeställningar 
Kan vårdpersonalens attityder påverkas av arbetssituationen? 

METOD 
Litteraturstudier görs för att beskriva kunskapsläget inom ett visst område 

(Forsberg & Wengström 2003, s.25). Denna studie är ett exempel på en allmän 

litteraturstudie, vilket innebär att; söka systematiskt, kritiskt granska och 

sammanställa den litteratur som finns inom det valda ämnet (Forsberg & 

Wengström 2003, s.29). Den allmänna litteraturstudien bör fokusera på aktuell 

forskning inom det valda området (Forsberg & Wengström 2003, s.30). 

 

De sökta artiklarna har sökts i databaserna PubMed, SweMed+, Cinahl och 

Elin@Kristianstad. Sökorden var: nursing, nurse, nursing staff, geriatric, 

mealtime, meals long-term care, attitudes, nutrition och meal situation. Manuell 

sökning genom referenslistor på funna artiklar hittades i tidskrifterna ”Vård i 

Norden” och ”Journal of Advanced Nursing”. Inklusionskriterierna var: 65 år eller 

äldre, man/kvinna, boende på institution. Svenska och engelska artiklar har legat 

till grund för litteraturstudien. Artiklarna som användes var publicerade mellan 

åren 1992-2005. Alla artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. 

 

Efter sökning i databaserna fanns 184 titlar och abstracts att tillgå (bilaga 1a-b 

sökschema). Därefter lästes samtliga artiklars titel och abstract inom 

ämnesområdet och 162 artiklar valdes bort, då de inte svarade mot syftet i studien.  

Artiklarna som valdes ut var publicerade i granskade tidskrifter. Tio artiklar var 

publicerade i andra databaser, två artiklar återfanns i litteraturstudiens bakgrund. 

De återstående 8 artiklarnas innehåll motsvarade syftet i studien. Artiklarna 

redovisas i artikelöversikten (bilaga 2a-h).  
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Vid sökning av litteratur till studien valdes vetenskapliga tidskriftsartiklar från 

olika databaser (bilaga 1). Nästa åtgärd var att granska de återstående 22 

artiklarna, varav 2 inte var av vetenskaplig karaktär. Artiklarna som hittades var 

både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna granskades efter Forsberg & 

Wengströms granskningsmall (2003). Artiklarna granskades var för sig och i 

författargruppen. Ur artiklarnas resultatdel plockades de delar ut som svarade mot 

syftet. För att underlätta kategoriseringen av meningsenheterna under respektive 

kategori användes White Board. Huvudkategorierna var kognitiv, affektiv och 

intentionell och subkategorierna var kommunikation mellan vårdpersonal och 

vårdtagare, kommunikation inom personalgruppen, placering av vårdtagare, 

kollektivt ätande, acceptans, tidsbrist och underbemanning. 

 

Etiska överväganden 
Ur ett etiskt perspektiv finns det risk för att sjuksköterskan kränker vårdtagarnas 

autonomi genom att inte ta hänsyn till självbestämmande vad gäller när, var och 

hur mycket vårdtagaren vill äta. Genom en individualiserad och dokumenterad 

måltid kommer alla att behandlas enligt rättviseprincipen. 

 

Författarna till litteraturstudien har genom arbete och praktik mött patienter som 

på grund av undernäring och uttorkning hamnat på sjukhus. Detta väckte ett 

intresse hos oss och vi ville fördjupa våra kunskaper i ämnet. 

 

RESULTAT 
Det fanns en bristande kommunikation mellan vårdpersonal och vårdtagare, detta 

berodde oftast på underbemanning och tidsbrist. Omvårdnadspersonalen visste 

inte alltid om vårdtagarnas behov, och vårdpersonalen strävade efter att alla 

vårdtagare skulle klara måltidssituationen. Vårdpersonalen ville också ha måltiden 

snabbt avklarad. Vårdtagarna kände sig tvungna att anpassa sig efter normer och 

regler.  
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Kognitiv 

Kommunikation mellan personal – vårdtagare 
För att kunna ge god individuell omvårdnad vill sjuksköterskan lära känna 

vårdtagaren under någon veckas tid (Sidenvall et al. 1994a). Några av 

vårdpersonalen fann det svårt att fråga om vårdtagarens behov kring 

måltidssituationen eftersom de upplevde att de snokade. Vårdpersonalen tyckte att 

det var av omtanke som de valde att inte fråga, vilket ledde till brist i 

kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdtagaren (Sidenvall et al. 1994b). 

Konsekvensen blev att vårdtagarna inte fick sina behov tillgodosedda. 

Vårdtagare som framförde önskemål om maten upplevde att de fick dåligt gensvar 

på sina önskemål från vårdpersonalen på grund av att vårdpersonalen inte frågade. 

Vårdtagarna gav ett intryck till vårdpersonalen av att vara nöjda med maten (O. 

Lassen et al. 2005 & Sidenvall et al. 1994a). I den bristande kommunikationen 

mellan vårdtagare och personal missades då lätt vårdtagare som inte framförde 

sina önskemål och dessa förblev hungriga (Sidenvall et al. 1994b). 

 

Kommunikation inom personalgruppen 
Vårdpersonalens mål var att vårdtagarna åt självständigt (Sidenvall et al. 1994b). 

Sjuksköterskorna deltog inte i måltidssituationen utan planerade enbart 

omvårdnaden. Bristen på närvaro av professionell personal var stor, och allt 

ansvar lämnades till undersköterskor eller outbildad personal. Detta innebar att 

sjuksköterskorna var helt beroende av vad övrig vårdpersonal rapporterade vilket 

gjorde att sjuksköterskan missade viktig information som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk hos vårdtagarna (Sidenvall, 1999). 

 

Affektiv 

Placering av vårdtagare 
Sidenvall & Ek (1993) och Kayser-Jones (1997) visade att vårdtagare som inte 

kunde se maten fick kämpa för att äta, andra placerades inte i rätt kroppsposition 

vid måltiden och detta orsakade hosta och kväljningar. Trots att vårdtagaren hade 
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påtalat problemet så rapporterades inga problem till sjuksköterskan, och hon 

trodde i sin tur att vårdtagaren klarade matsituationen (Sidenvall & Ek, 1993, 

Sidenvall et al. 1994). Vårdtagare hade påtalat problem men upplevde liten 

respons från vårdpersonalen och såg sig tvungna att anpassa sig till de regler och 

normer som fanns på institutionen. Vårdtagarna var förvånade över att 

sjuksköterskorna inte verkade bry sig över vad vårdtagarna åt (O. Lassen et al. 

2005). Detta ledde till att vårdtagarna inte fick sina behov tillfredställda och 

vårdtagarna fick fortsätta kämpa med maten. 

 

Kollektivt ätande 
I artiklarna påvisades likheter i matsituationen. Sidenvall (1994) visade att normen 

av kollektivt ätande ansågs viktigt och att sjuksköterskan var positiv till detta. 

Några vårdtagare föredrog att äta ensamma på sina rum medan andra ville äta i 

matsalen, och enligt O. Lassen et al. (2005) och Kofod & Birkemose (2004) var 

det viktigt att tillåta valfrihet. Vissa sjuksköterskor tvivlade på att alla vårdtagare 

ville äta tillsammans med andra. Sjuksköterskan ansåg att det fanns vårdtagare 

som kunde känna sig nedtryckta och hindrade att uttrycka sina önskningar. Dessa 

vårdtagare ville äta på sina rum där de kände sig fria och mindre iakttagna vid 

måltidssituationen på grund av sina ätproblem. Detta skapade problem i 

personalgruppen, då det fanns annan vårdpersonal som tyckte att det togs parti för 

de svagare (Sidenvall et al. 1996).  

 

Intentionell 

Acceptans 
Vårdpersonal beordrade vårdtagarna att gå ut och äta i matsalen utan att fråga vad 

de önskade (Sidenvall et al. 1994b). Ett problem för vårdtagarna var den sociala 

etiketten. Vårdpersonalen accepterade inte kladd, skrik eller svordomar, då 

skickades vårdtagarna tillbaka till sina rum eller till ett annat bord i avskildhet från 

de andra (Sidenvall et al. 1996).  
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Tidsbrist 
Vårdpersonalens handlingar utfördes och styrdes av avdelningens regler och 

normer men utan reflektion över vad de gjorde (Sidenvall, 1999). Måltiden fick ta 

max 30 minuter och inte mer (Kayser-Jones, 1997). 

Enligt Kayser-Jones (1997) studie delades tiden upp så att alla fick hälften av 

maten vilket innebar att vårdpersonalen matade med för stora bitar, vårdtagare 

som inte behövde hjälp med matning blev matade vilket ledde till ett beroende 

som inte fanns från början och en del vårdtagare blev inte matade alls. Detta 

innebar att vårdpersonalen försökte vara effektiv och få vårdtagaren att äta 

snabbare. En trerätters måltid mixades ihop och blandades i ett glas mjölk och 

vårdpersonalen tvingade vårdtagarna att dricka detta som en måltid Det fanns 

vårdpersonal som var mer tålmodig än andra och tyckte om att mata vårdtagare, 

medan andra upplevde frustration över att måltiden tog för lång tid och det fanns 

andra uppgifter som också behövde utföras. 

Brickor med mat placerades framför vårdtagarna och liten eller ingen uppmuntran 

och assistans gavs. Några vårdtagare upplevde att de inte hade tillräckligt med tid 

för sin måltid och när brickorna togs bort hade de inte hunnit äta (Kayser-Jones, 

1997, O. Lassen et al. 2005).  

 

Underbemanning 
Underbemanningen var ett stort problem och vårdpersonalen tillkännagav att den 

blev tydligast vid måltidssituationerna. Även vårdtagarna var medvetna om att 

vårdpersonalen hade en stor arbetsbörda, särskilt på kvällar och helger då 

personaltätheten var låg och stressen mer påtaglig. Den otillräckliga 

personalbemanningen komplicerades ytterligare av faktorer som vårdtagare med 

kognitivt nedsatt förmåga och/eller sväljsvårigheter. På grund av 

underbemanningen matade inte vårdpersonalen vårdtagarna tillräckligt länge för 

att de skulle kunna bli mätta (Kayser-Jones, 1997). 
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Bild 1 (Modifierad enligt Jahren Kristoffersen 1998, s. 215) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Artiklarna som hittades var från år 1993 och framåt för att få med de senaste 

studierna och fann att urvalet blev för litet. Därefter utökades och söktes artiklar 

från 1992 och framåt, då blev urvalet större. Olika sökordskombinationer har 

gjorts men de som inte har gett något resultat har inte presenterats i sökschemat. 

Av de valda artiklarna var en på svenska och resten på engelska. Artiklar på andra 

språk exkluderades på grund av att författarna endast behärskar svenska och 

engelska i tal och skrift. Artiklarna som togs med granskades efter 

granskningsmall från Forsberg & Wengström (2003) och utifrån den bedömdes att 

kvaliteten på artiklarna var bra och kunde inkluderas i studien. 

 

Efter att ha läst igenom alla valda artiklars resultat ströks det under det som 

svarade mot syftet och därefter sammanställdes resultatfynden. Materialet som 

fanns skrevs ner ordagrant men inte sorterat och efter genomgång av våra fynd 

stod det klart vad som blev huvudkategorier. I litteraturstudien har ordet attityd 

hela tiden stått i fokus och påverkat val av artiklar. Det är grunden för 

huvudkategorierna och gjorde att det var lätt att hitta dem. 
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För att sortera de understrukna meningsbärande enheterna under varje 

huvudkategori användes White Board, för att på ett lättare och mer överskådligt 

sätt kunna se och ändra mellan kategorierna. När resultatet var sorterat under varje 

huvudkategori bestämdes subkategorierna. Det är möjligt att resultatet har färgats 

av ordet attityd och att resultatet hade blivit ett annat om vi valt att sätta till 

exempel måltiden i fokus istället. 

 

En av författarna, vars artikel används i denna litteraturstudie, var välkänd på den 

avdelning där hennes studie gjordes. En viss risk för bias finns eftersom 

vårdpersonalen försöker göra sitt bästa när deras arbete ska värderas och 

observeras av en forskare som dessutom var välkänd för personalen. En svaghet i 

arbetet kan vara att ett de flesta artiklarna som hittades var svenska och att endast 

två var från Danmark och en var från USA. En annan svaghet i arbetet är att få 

forskare har gjort studier kring ämnet i Sverige och att författargruppen hela tiden 

återkom till samma forskare i våra sökningar. På grund av detta kan vårt resultat 

ha genomsyrats av deras forskning. 

Några av artiklarna visar att konsekvenserna av underbemanning kan innebära 

stressiga måltidssituationer för vårdtagarna. En artikel visade hur vårdpersonalen 

försökte effektivisera arbetet på grund av tidsbrist, och detta ledde till kränkande 

handlingar för vårdtagaren. Det är förvånande att det har gjorts lite studier kring 

äldre vårdtagares måltidssituationer där måltidssituationen är en positiv 

upplevelse. 

 

Det har varit en styrka att vi varit tre i gruppen, då det kan ha skapat större 

dynamik i arbetsprocessen. Det har varit många olika tankar, idéer och åsikter, det 

har lett till djupare diskussioner. Vi har varit olika bra på olika områden beroende 

på tidigare erfarenheter.  
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Resultatdiskussion  
Underbemanning är ett stort problem inom omsorgen, särskilt vid 

måltidssituationen då många vårdtagare behöver hjälp samtidigt. Detta leder till 

att vårdpersonalen blir stressad och känner sig tvingad att begränsa varje 

vårdtagares tid för måltidsintag. För att förbättra bemanningen inom sjukvården 

behövs en ökad budget från staten, vilket kommer att leda till ökad personaltäthet. 

Det innebär att stängda vårdavdelningar kommer att kunna öppnas upp och 

vårdpersonalen slipper att uppleva att det arbetar enligt löpande band principen 

och risken för utmattningssyndrom minskar. Häggström et al. (2004) skriver i sin 

studie att vårdpersonal upplever missnöje med politikernas ointresse och brist av 

engagemang för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Uppfattningen är att 

ständiga besparingar inom omsorgen innebär bland annat att personaltätheten blir 

mindre och stressen ökar. 

Denna studie visar på att personalbristen gör att de som arbetar inom vården blir 

stressade. Detta blir påtagligt vid måltidssituationen då arbetsbelastningen blir 

högre på grund av att det är lika många som behöver hjälp speciellt på kvällar och 

helger. Många äldre kan vara undernärda på våra vårdhem på grund av 

personalbrist. 

I skrivande stund pågår det en kvalitetsuppföljning av ”Ätande & Näring” inom 

sjukhus/hospice och kommuner i vissa delar av Skåne. Forskningsresultatet från 

den studien kommer att presenteras under våren 2006 (Westergren et al. 2005). 

Attityden kan bero på stress och en stressig arbetssituation, vilket gör att man inte 

hinner inhämta den kunskap som personalen borde ha om varje vårdtagares 

önskemål och levnadsvanor. 

 

 

På många avdelningar är vårdpersonalen låst vid normer och regler. Det finns 

olika varianter på detta; den ena är att vårdpersonalen alltid arbetat på ett sätt och 

inte kan tänka sig att det finns andra möjligheter. Ett annat är att vårdpersonalen 

måste hålla sig till reglerna och normerna eftersom det inte finns utrymme för 

avvikelser i det dagliga arbetet då inget på avdelningen kommer att fungera. I en 
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studie av Häggström et al. (2004) visade det sig att vårdpersonalen blev 

ofokuserad och distanserad både i sitt arbete och i bemötandet av vårdtagarna vid 

stress. För att orka med arbetsbelastningen blev vårdpersonalens strategi att bara 

göra det som de ansåg mest nödvändigt.  

Det fanns vårdpersonal som var tålmodig och tyckte det var roligt att mata 

vårdtagare. Det är skrämmande att så många som jobbar inom vården tycker det är 

jobbigt att mata vårdtagare och tycker att det tar för lång tid av arbetet. Det borde 

vara en självklarhet för all vårdpersonal att förstå att måltiden är en del av 

omvårdnaden. Problemet är kanske att vårdpersonal har för lite kunskap i nutrition 

och borde utbildas i detta, vilket kommer att öka kunskapen och förståelsen kring 

ämnet. Konsekvensen av att inte utbilda vårdpersonal kan bli en otålig och 

okunnig vårdpersonal.  

Häggström et al. (2004) säger att det fanns glädje i arbetet. Vårdpersonalen 

framhöll att de älskade sitt arbete och att de fick mycket tillbaka genom kontakten 

med vårdtagarna som till exempel en kram eller ett leende. 

Att mixa all mat och servera den i ett glas mjölk för att vårdpersonalen är stressad 

är en kränkande och oförlåtlig handling. Oavsett hur stressad du är får det inte 

brista i vårdtagarens omsorg. Detta är en handling utan eftertanke för den 

drabbade individens integritet. Eriksson & Saveman (2002) skriver i sin studie att 

dementa vårdtagare har problem att uttrycka sina önskemål och att sjuksköterskor 

då glömmer att behandla dem med värdighet och på grund av detta kränker deras 

integritet. Genom att individanpassa måltiden kan stressen på vårdpersonalen 

minska för då får vårdpersonalen mer tid till att hjälpa vårdtagarna med maten. 

Kim (2000) säger i sin patient domän att omvårdnadspersonal ska ha ett holistiskt 

tänkande och att ta med patientens egna upplevelser i omvårdnaden av 

vårdtagaren. 

Vårdpersonalens attityd påverkar hur de äldres måltidsituation ser ut. Eftersom 

vårdpersonalen i stressade situationer glömmer eller inte bryr sig om att fråga 

vårdtagare om deras behov, kommer vårdpersonalen att brista i kunskap och 

kännedom om vårdtagaren. Detta leder till att vårdpersonalen tror sig veta mer om 

vårdtagaren än vad de egentligen gör. Bristen på kunskap kan leda till att 
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personalen skapar sig en negativ bild av vårdtagaren därför att man inte har tid att 

lära känna personen ifråga. Det i sin tur kan leda till en negativ handling. 

Vårdpersonal som inte vågar fråga om vårdtagarnas behov borde kanske inte 

arbeta med omvårdnad som profession. En del av arbetet som vårdpersonal 

innebär att våga ställa de frågor som kan upplevas jobbiga. Vårdpersonal som inte 

vågar fråga eller bry sig om att fråga efter vårdtagarnas behov är nonchalant. 

Viktig information som kommer från patienten, faller bort eftersom patientens 

egna tankar och önskemål inte kommer att finnas dokumenterat i journalen. I 

patient och sjuksköterska domänen enligt Kim (2000) är kontakten mellan 

sjuksköterska och patient ett tillfälle för överföring och/eller utbyte av information 

dem emellan. I Eriksson & Savemans (2002) studie ansåg sjuksköterskorna att 

information saknades angående vårdtagarens normala status, situation och 

bakgrund. Att ha förtroende för sina kolleger är enligt Häggström et al. (2004) 

viktigt och en positiv inställning gör det möjligt att orka med arbetet. 

När vårdpersonalen frågar vårdtagarna kommer viktig information fram, förutom 

hälsostatus, som önskemål om andra saker till exempel; var, när och hur de vill 

äta. 

Kollektivt ätande har i vår studie visat sig att inte vara till allas belåtenhet. Bara 

för att bli gammal och bo under samma tak betyder det inte att man ser sig som en 

familj. En del vårdtagare anser att de vill sitta på sina rum och äta i ensamhet, men 

blir ändå hämtade och ibland tvingade ut i matsalen av vårdpersonalen. Det finns 

också de vårdtagare som tycker om att äta tillsammans med andra, vilket gör att 

de inte upplever något tvång av att sitta och äta i matsalen. Att en del vårdtagare 

upplevs av vårdpersonalen som stökig vid måltiden, kan bero på att vårdtagaren 

kanske inte klarar av för mycket stimuli och borde egentligen ha fått sitta på sitt 

rum i avskildhet. De vårdtagare som brister i vett och etikett blir behandlade och 

uppfostrade som barn. Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) ska alla vårdtagare behandlas med respekt. Det 

är inte vårdpersonalens uppgift att fostra de äldre utan deras uppgift är att vårda.  

Vårdpersonalen blev irriterad när vårdtagarna blev högljudda under måltiden och 

inte satt kvar vid bordet utan började vandra omkring. 
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“It’s a good thing if you can make the patient take a sedative after 

lunch, then they’ll hopefully sleep until the evening meal and I’ll have 

time to do my job and report to the evening staff in peace and quiet.” 

(Eriksson & Saveman 2002, s. 81) 

 

 

Kims (2000) patient – sjuksköterska domän bygger på tre olika fenomen; kontakt, 

kommunikation och interaktion. 

För att kunna ändra på den negativa attityden måste hela personalgruppen arbeta 

mot samma mål. Genom att utbilda personalen om attityder och bemötande ökas 

kunskapen och förståelsen för den situation som vårdtagaren befinner sig i. 

Förhoppningsvis kommer kontakten, kommunikationen och interaktionen mellan 

patient och vårdpersonalen att förbättras. Om vårdtagaren upplever att 

vårdpersonalen är närvarande med alla sina sinnen när de är tillsammans kommer 

det att öppna upp för en positiv kommunikation. Det kommer då att bli lättare att 

samla, ge och utbyta information mellan vårdtagare och vårdpersonal. 

 

 

Studiens resultat visade att det fanns vårdpersonal som var tålmodig och tyckte 

det var roligt att mata vårdtagare. Det är skrämmande att många som jobbar inom 

vården tycker det är jobbigt att mata vårdtagare och tycker att det tar för lång tid 

av arbetet. Det borde vara en självklarhet för all vårdpersonal att förstå att 

måltiden är en del av omvårdnaden. Häggström et al. (2004) säger att det fanns 

glädje i arbetet. Vårdpersonalen framhöll att de älskade sitt arbete och att de fick 

mycket tillbaka genom kontakten med vårdtagarna som till exempel en kram eller 

ett leende. 

Det är viktigt att vårdpersonalen skapar en trevlig miljö kring måltiden. När 

miljön är trevlig kommer vårdtagaren att vilja äta. Meningen med måltiden är 

bland annat att vårdtagaren ska få sitt näringsbehov tillgodosett och inte bara för 

att stilla hungern. 
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Om personalen får ökad kunskap i näringslära och hur en trevlig måltidsmiljö 

skapas, som påminner om den miljö vårdtagarna är vana vid, kan det göra att 

vårdtagaren blir lugn och trygg och känner sig hemma. Det kan göra att 

vårdpersonalen slipper vårdtagare som gapar, skriker och vandrar omkring. Det i 

sin tur gör att måltiderna inte kommer att ta så lång tid och personalen slipper 

känna av stressen och de får tid över till annat.  

Kontentan blev att måltiden tog mycket tid och vårdpersonalen fick hålla ett 

vakande öga på vårdtagarna hela tiden. Även vårdpersonal inom akutsjukvården 

uttryckte frustration över att de inte kunde ta hand om och vårda patienter med 

demens på grund av att vårdtagaren kan vara väldigt krävande i sitt beteende. För 

att förhindra att vårdtagarna inte lämnade avdelningen och gick vilse var 

vårdpersonalen tvungen att låsa dörrarna, vilket skapade irritation bland de andra 

patienterna. Valde vårdpersonalen att ha dörrarna öppna, var de på 

akutvårdsavdelningen tvungen att hålla ett konstant övervakande på vårdtagarna, 

vilket vårdpersonalen inte hade tid till (Eriksson & Saveman, 2002)  

Ett annat problem kan vara situationer där sjuksköterskan måste ge mediciner mot 

vårdtagarnas vilja (Eriksson & Saveman, 2002). När patienten är orolig och 

förvirrad kan lugnande medicin behövas för att patienten ska få välbefinnande. 

Lugnande medicin ska inte ges för att vårdpersonalen ska få lugn och ro utan för 

att vårdtagaren ska få ro. Vårdtagaren kan vara orolig för att han befinner sig i en 

ny miljö med många nya ansikten och sinnesintryck som han inte är van vid. Men 

samtidigt så kan den lugnande medicinen påverka vårdtagaren på så sätt att han, 

när det är dags för mat, inte orkar äta. Om en vårdtagare befinner sig i en miljö 

som han inte känner till och ständigt får lugnande medicin kommer det i 

förlängningen att påverka vårdtagarens måltidsintag och han kommer att bli 

undernärd. 

 

 

Miljö är inte enbart det som handlar om estetik utan miljön kan också handla om 

psykologiska faktorer. Den psykologiska faktorn kan bero på dålig stämning inom 

personalgruppen på grund av stress, detta kommer även att drabba vårdtagarna. 
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För att förbättra en stressig arbetssituation bör man se över arbetsrutinerna på 

avdelningen. Lösningen kan vara att åka på studiebesök till andra vårdhem och få 

idéer om deras sätt att arbeta. Vidare kan en förbättring av rutiner göras genom att 

knyta an till en omvårdnadsteori. 

 

Omvårdnadsprofessorn Kim (2000), skriver om fyra domäner: klient domänen, 

klient – sjuksköterska domänen, praktisk omvårdnads domän och miljö domänen.  

Här diskuteras två av hennes domäner. Miljö domänen är en viktig komponent i 

att utveckla kunskapen i omvårdnad eftersom den är en vanlig källa till att förstå 

och förklara omständigheterna i klient, klient – sjuksköterska och praktisk 

tillämpning (Kim, 2000, s. 46). Klient – sjuksköterska domänen är ett avgränsat 

studieområde i omvårdnad som hänför sig till företeelser som uppkommer ur 

möten mellan klient – sjuksköterska (Kim, 2000, s. 44). 

Vårdpersonal förser vårdtagare med känslomässig värme, personligt engagemang 

eller är känslomässigt neutrala. Vårdpersonal värderar en vårdtagares uppförande 

som lämpligt/olämpligt, ger sitt gillande/ogillande eller ger belöningar/straff (Kim 

2000, s.178). 

Vårdtagare som uppför sig på ett lämpligt sätt, enligt vårdpersonalens normer, får 

personalens gillande och som belöning får de sitta kvar vid matbordet. 

För att kunna ändra på en negativ attityd måste hela personalgruppen arbeta mot 

samma mål. Genom att utbilda personal om attityder och bemötande ökas 

kunskapen och förståelsen för den situation som vårdtagaren befinner sig i. 

Förhoppningsvis kommer kontakten, kommunikationen och interaktionen mellan 

patient och vårdpersonal att förbättras. Om vårdtagaren upplever att 

vårdpersonalen är närvarande med alla sina sinnen när de är tillsammans kommer 

det att öppna upp för kommunikation. Det kommer att bli lättare för vårdtagare 

och vårdpersonal att samla, ge och utbyta information. 

Människors attityd bygger på en kognitiv del, som handlar om kunskap, och en 

affektiv del, som handlar om dina känslor. Dessa två komponenter tillsammans 

leder till de handlingar du utför gentemot någon. Attityder är inte bara dina inre 

tankar och känslor, utan även det du visar utåt i handling.  
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Sökschema  Bilaga 1a 

 

Syfte: Hur vårdpersonalens attityder påverkar äldre vårdtagares måltidssituation på institution. 

 

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord (fritext eller deskriptorer) 

 

Utfall 

 

Kombination av sökord 

 

Utfall 

 

Avgränsningar 

 

Utfall 

20050920 CINAHL Nurse 105900 Attitudes 15443 1992<, engelska  

    Long-term care 623   

    Nutrition 72  1 vald 

20050920 PubMed Nursing 23336 Mealtime 33 Engelska, human, 65< 

1992< all fields 

2 valda 

20051006 PubMed Nurse 5725 Nutrition 127 Engelska, human, 65< 

all fields, 1992< 

 

    Nursing staff 8  1 vald 

20051006 PubMed Geriatric 653527 Nursing 3348 Engelska, human, 65< 

1992<, all fields 

 

    Meals 13  4 valda 

20051010 PubMed Nursing 23336 Meal situation 8 Engelska, human 65< 

1992<, all fields 

3 valda 

 

 



 

  

 

  Sökschema  Bilaga 1b 

 

Syfte: Hur vårdpersonalens attityder påverkar äldre vårdtagares måltidssituation på institution. 

 

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord (fritext eller deskriptorer) 

 

Utfall 

 

Kombination av sökord 

 

Utfall 

 

Avgränsningar 

 

Utfall 

20051010 SweMed Nursing 4369 Nutrition 64 Inga  

    Attitudes 5  3 valda 

20051012 Elin Nursing 78903 Nutrition 642   

    Attitudes 18  2 valda 

20051012 CINAHL Nurse 103194 Mealtime 84 1992<, engelska  

    Nursing staff 27  3 valda 

        

        



 

  

 

    Bilaga 2a 

Artikelöversikt  
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sidenvall, B, 

Fjellström, C 

& Ek, A-C 

Sverige 

(1994) 

Vård i 

Norden 

 

 

 

Kulturella 

föreställningar 

om måltidens 

dagliga 

planering inom 

geriatrisk vård 

Att analysera 

patienters och 

personals sätt 

att uttala sig om 

planering och 

genomförande 

av måltider på 

geriatrisk 

vårdavdelning 

18 nyinskrivna mentalt 

klara patienter 

intervjuades och 

observerades på 

rehabiliterings och 

långvårdsklinik av den 

första författaren. 

Inklusionskriterier: 

patienterna skulle kunna 

kommunicera med tal, 

vara ordinerad 

normalkost och att 

vårdtiden var minst tre 

veckor. 

 

Intervjuerna bandades och skrevs 

sedan ut ordagrant. Två intervjuer 

gjordes, en gjordes under första 

veckan och den andra efter sex 

veckors vårdtid eller vid 

utskrivning. Observationerna 

genomfördes i matsalen för att se 

patienternas förmåga att hantera 

bordstillhörigheter och att äta 

samt det sociala samspelet vid 

bordet. 

Fokus var riktat mot personalens 

och patienternas sätt att 

kommunicera och uttrycka sig i 

förhållande till gängse rutiner. 

De äldre patienterna och 

personalen representerade olika 

kulturer, med olika förväntningar 

till innehållet i 

måltidskommunikationen. Dessa 

attityder ledde till en brist av 

information om problemen som 

patienterna upplevde. 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 
 



 

  

 

    Bilaga 2b 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sidenvall, B, 

Fjellström, C, 

& Ek, A-C 

Sverige 

(1994) 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

The meal 

situation in 

geriatric care – 

intentions and 

experiences 

Att undersöka 

individuella 

patienters 

måltider på 

geriatrisk vård 

med hänsyn 

både av 

omvårdnadsper

sonalens och av 

patienternas 

uppskattning. 

18 nyinskrivna mentalt 

orienterade patienter och 

deras kontaktsköterskor 

ingick. 

Kombination av både 

intervjuer och 

observationer och 

bandad data.  

Inklusionskriterier: 81,5 

år +/- 8 år, inneliggande 

i minst tre veckor. 

Exklusionskriterier: 

special dieter, maligna 

sjukdomar 

Intervjuerna granskades var för 

sig. Letade efter teman som 

tillhörde frågorna och se om det 

fanns likheter och skillnader. 

Intervjuerna jämfördes med 

observationerna och ljudbanden i 

och granskades i en triangulär 

metod. 

 

 

Resultatet indikerar på att studera 

både personal och patienter i 

måltidssituationer och vara så 

neutral och oberoende som 

möjligt. Jämfört med de äldre 

patienter och 

omvårdnadspersonal hade bred 

standard för hur bordsskicket 

accepteras. Patienterna kämpade 

för att uppföra sig i 

överensstämmelse med 

personalens gränssättningar i 

måltidskompetens och 

erfarenheter av andra patienters 

problem. Patienterna undvek att 

uttrycka sina behov och några 

sköterskor tyckte de snokade om 

de frågade om sådana frågor. 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2c 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

O. Lassen, K, 

Kruse, F & 

Bjerrum,  

Danmark 

(2005) 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

 

 

 

 

 

 

Nutritional care 

of Danish 

medical 

inpatients- 

patients´perspec

tives 

Undersöka 

patienternas 

tillfredställellse 

med 

sjukhusmåltider 

och om 

näringsintaget 

var tillgodosett 

som en del av 

den 

terapeutiska 

regimen, på två 

invärtes 

medicinska 

avdelningar 

91 patienter, både akuta 

och planerade 

inläggningar. 

Inklusionskriterier; 

patienten inte 

föreskriven någon diet 

eller hade ingen – och 

hade inte nyligen fått 

dietförslag av dietist. 

Patienten skulle vara 

inlagd minst 5 dagar. 

Exklusionskriterier; inte 

tillhöra en etnisk 

minoritet eller vara svårt 

psykiskt eller fysiskt 

handikappad. 

 

 

Data samlades in med 

frågeformulär, med en fyrgradig 

skala. Patienterna intervjuades 

med fokus på ämnen som var 

relaterade till patientens 

näringsintag och för att reflektera 

deras erfarenheter av maten ur en 

brukares synvinkel. 

Resultatet visade att 

omvårdnadspersonalen ansåg sig 

ha ”kunskaps monopol” i relation 

till matservicen. Ett resultat av 

detta blev att en majoritet av 

patienterna inte upplevde 

nutritionsomvårdnaden som en 

del av nutritionsterapin och 

omvårdnaden under deras 

sjukhusvistelse. 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2d 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sidenvall, B 

Sverige 

(1999) 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

 

 

 

Meal 

procedures in 

institutions for 

elderly people: 

a theoretical 

interpretation 

Att undersöka 

och förklara 

den 

institutionella 

måltids 

organisation 

Totalt 60 vårdtagare 

Metoden är förenad med 

en annan analys av en 

tidigare forskning som 

genomfördes på en 

rehabiliterings och 

långvårdsklinik. 42 

vårdtagare som 

intervjuades och 

observerades vid 

måltidssituationer. 

Intervjuer i två steg, där 42 

vårdtagare och deras vårdgivare 

intervjuades vid två tillfällen och 

vårdtagarna observerades under 

två månader vid 

måltidssituationer och 

registrerades vid två tillfällen. 

Denna andra analys indikerar att 

äldre vårdtagare som kom till 

vårdavdelningen med sina 

individuella måltidsvanor mötes 

av vårdgivarna med en 

institutionell kultur. Måltiderna 

på avdelningen organiserades på 

samma sätt som i vanliga 

familjers, och de äldre och 

personalen strävade mot ett gott 

uppförande, renlighet och 

ordning. Kraven i denna kultur 

medförde att de äldre blev tysta. 

Kontrasten mot sköterskornas 

vanor var att de skötte proceduren 

på automatik. 

 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2e 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sidenvall, B 

& Ek, A-C 

(1993) 

Sverige 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

 

 

 

 

 

Long-term care 

patients and 

their dietary 

intake related to 

eating ability 

and nutritional 

needs: Nursing 

staff 

interventions 

Att utvärdera 

hur patienters 

måltider var 

planerade, 

utförda och 

uppföljda av 

personalen 

Patienterna var utvalda 

av sjuksköterska på 

avdelningen och 

författarna. 18 

nyinskrivna patienter 

deltog. 

Inklusionskriterier: 

patienterna skulle kunna 

svara på frågorna. Vara 

inneliggande minst 3 

veckor på avdelningen. 

Data samlades in via 

strukturerade frågor och 

observationer. Intervjuerna 

handlade om socialbakgrund, 

matvanor i hemmet och åsikter 

rörande svårigheter att äta samt 

bordsskick.  

Vissa patienter låg i riskzonen för 

undernäring men detta var inget 

kriterium för att åtgärda 

tillståndet. Patienter nämnde 

oförmåga att transportera maten 

från tallriken till munnen. 

Problemet var relaterat till deras 

sjukdom.   

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2f 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kayser-

Jones, J 

Amerika 

(1997) 

Journal of 

Gerontologic

al Nursing 

 

 

Inadequate 

Staffing at 

Mealtime: 

Implications for 

Nursing and 

Health Policy 

Undersöka 

ätproblemen på 

ett äldreboende 

Boende med Alzheimers 

sjukdom. Intervjuer med 

all omvårdnadspersonal, 

läkare, boende och 

anhöriga. 

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier anges 

ej. 

 

Observationsstudie vid tre 

måltider per dag, sju dagar per 

vecka. Detaljerade fältnoteringar. 

Intervjuer med frågor som 

fokuserade på ätande och 

måltidsupplevelser. 

Data analysen avslöjade många 

faktorer som; dålig oral hälsa, 

odiagnostiserade sväljsvårigheter, 

brist på etnisk mat och brist på 

känsla för individuella behov. 

Dessa sammantaget påverkade 

hur de boende åt. 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2g 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kofod, J & 

Birkemose, A 

Danmark 

(2004) 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science 

 

 

 

 

 

Meals in 

nursing homes 

Att pröva den 

allmänna 

hypotesen att 

boende på ett 

äldreboende 

uppskattar 

måltidssituation

en. 

19 patienter på ett 

äldreboende intervjuades 

och observerades. De 

var 75 år eller äldre. 

Inklusionskriterier: 

deltagarna skulle förstå 

och kunna svara på 

frågorna. Ge sitt 

medgivande. 

Data samlades in via 

halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in på band 

och skrevs sedan ut exakt 

ordagrant. Fokus sattes på 

följande teman: hur det är att vara 

boende, relationer till andra 

boende och deltagande i 

måltidsförberedelser. 

Hypotesen kunde inte styrkas för 

att det fanns ingen ständig 

förbättring av måltidssituationen i 

de boenden som studerats. Dock 

fanns det en indikation av 

förbättrad nutritionsstatus i två 

äldreboenden där graden av 

undernäring var lägre än generellt 

i Danmark. 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 



 

  

 

     Bilaga 2h 

Artikelöversikt 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sidenvall, B, 

Fjellström, C 

& Ek, A-C 

Sverige 

(1996) 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

 

 

 

 

Ritualized 

Practices 

among 

Caregivers at 

Meals in 

Geriatric care 

Undersöka 

vårdgivares 

rutiner I deras 

dagliga arbete 

vid måltiderna 

med 

tyngdpunkt på 

förekomst av- 

och arten av 

ritualiserade 

praxis och 

normer i 

relation till 

måltidsutförand

et. 

Alla vårdgivare på fyra 

avdelningar; varav två 

avdelningar sedan valdes 

ut. Inklusions och 

exklusions kriterier 

anges ej. 

Ett frågeformulär med tre slutna 

frågor och med en tre gradig 

skala; stämmer helt-stämmer-

stämmer inte. Den första frågan 

om generell identifikation. De två 

sista om måltidsutrymme och 

olika sätt att servera mat. 

Intervjuer med vårdgivare där 

fokus var: organisationen av 

måltiderna på avdelningen, 

praktiskt framförande, 

erfarenheter av att arbeta i 

matsalen och patienters 

uppförande. 

Måltiden i sin helhet utfördes som 

en ritual kombinerad med 

ritualiserade utföranden och två 

olika praxis. Den första var 

knuten till patienternas 

deltagande och ätande 

tillsammans med andra, medan 

den andra var relaterad till arbetet 

hos vårdgivarna. Tre normer 

fanns som bas för alla dessa 

procedurer. Metaforen av ett 

isberg användes som förklaring; 

där den synliga delen av toppen 

var ritualiserade 

serveringsgenomföranden och 

normerna som den osynliga delen 

(under vattenytan). 

Vi ansåg att artikeln 

svarade mot vårt syfte 

och var av god kvalitet 

och därför har den 

inkluderats till vår 

litteraturstudie. 

 

 


