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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Mat- och måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är 

viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen 

och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och 

genomföra förbättringar på detta område.

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka

de äldres smakupplevelse, 

Metod 

Dels en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, dels en 

kvantitativ studie där den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP 

samt bilddokumentering. 

Resultat 

Den kvalitativa analysen resulterade i två kategorier:

upplevelsen av måltidsmiljön. Nutritionsscreeningen

för dem som hade ätproblem.

uppnådde det rekommenderade intaget för måltiderna.

Slutsats 

Genom att tänka på hur maten serveras

att de äldre får ett bra näringsintag

anser om maten som serveras på särskilda boenden 

som skapar glädje. 

 

Nyckelord: Mat, måltid, nutrition, upplevelse, äldre. 
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måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är 

viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen 

och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och 

på detta område. 

ed studien var att undersöka mat och måltid på äldreboende. Fokus lades på 

smakupplevelse, måltidssituation samt näringsintag.  

Dels en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes som 

mlingsmetod och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, dels en 

kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP 

Den kvalitativa analysen resulterade i två kategorier: uppfattningen om maten och 

upplevelsen av måltidsmiljön. Nutritionsscreeningen visade att anpassning hade gjorts 

för dem som hade ätproblem. Näringsintaget visade att de äldre, med vissa undanta

uppnådde det rekommenderade intaget för måltiderna. 

tänka på hur maten serveras kan aptiten påverkas, vilket 

att de äldre får ett bra näringsintag. Det är även viktigt att vara lyhörd för vad de äldre 

anser om maten som serveras på särskilda boenden för att kunna ge de äldre måltider 
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viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen 

och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och 

mat och måltid på äldreboende. Fokus lades på 

Dels en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes som 

mlingsmetod och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, dels en 

kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP 

om maten och 

visade att anpassning hade gjorts 

Näringsintaget visade att de äldre, med vissa undantag, 

, vilket i sin tur kan göra 

att vara lyhörd för vad de äldre 

för att kunna ge de äldre måltider 



 

 

Abstract 

Background 

Food and meal situation in residential care facilities is an area that is often discussed. 

It is important to learn about older people's nutritional intake, 

habits and opinions about the taste of food in order to better meet their needs and 

implement improvements in this area.

 

Aim 

The aim of the study was to examine food and meal at residential care facility. The 

focus was on older people's taste

 

Method 

First, a qualitative study in which semi

collection method and was analyzed using qualitative content analysis, and a 

quantitative study in which quantitative analy

photo documentation. 

 

Results 

The experiences could be interpreted as a comprehensive conception of the food and 

the experience of the meal environment. Nutrition screening showed that adjustment 

had been made for those who had eating problems. Nutrient intake showed that the 

elderly, with some exclusion, achieved the recommended intake for meals.

 

Conclusion 

By thinking about how the food is served

cause the elderly to receive

the elderly think about the food served

elderly meals creativity 

 

Keywords: Food, meal, nutrition, experience, elderly.
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Food and meal situation in residential care facilities is an area that is often discussed. 

It is important to learn about older people's nutritional intake, experience of eating 

habits and opinions about the taste of food in order to better meet their needs and 

implement improvements in this area. 

The aim of the study was to examine food and meal at residential care facility. The 

's taste, mealtime situation and nutrition. 

First, a qualitative study in which semi-structured interviews were used as data 

collection method and was analyzed using qualitative content analysis, and a 

quantitative study in which quantitative analysis was performed using Diet

The experiences could be interpreted as a comprehensive conception of the food and 

the experience of the meal environment. Nutrition screening showed that adjustment 

se who had eating problems. Nutrient intake showed that the 

elderly, with some exclusion, achieved the recommended intake for meals.

the food is served the appetite is affected, which in turn

receive good nutrition. It is also important to be 

the food served in residential care facilities in order to

: Food, meal, nutrition, experience, elderly. 

 

Food and meal situation in residential care facilities is an area that is often discussed. 

experience of eating 

habits and opinions about the taste of food in order to better meet their needs and 

The aim of the study was to examine food and meal at residential care facility. The 

 

structured interviews were used as data 

collection method and was analyzed using qualitative content analysis, and a 

sis was performed using Dietist XP and 

The experiences could be interpreted as a comprehensive conception of the food and 

the experience of the meal environment. Nutrition screening showed that adjustment 

se who had eating problems. Nutrient intake showed that the 

elderly, with some exclusion, achieved the recommended intake for meals. 

which in turn may 

sensitive to what 

in order to give the 



 

 

Förord 

Varmt tack till enhetschefen

jag fick genomföra mina intervjuer samt observera och dokumentera måltiderna. Jag 

vill även tacka den vänliga personal

näringsberäkningen. Stort tack

snabba respons alltid har gett mig go

tacka mina nära och kära som har bistått mig med uppmuntran och stöd under 

arbetets gång.     

Tack! 

Karlshamn 2013-05-24 

Paul Martinsson 
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Inledning 

Under de senaste 100 åren har andelen äldre fördubblats. År 2012 var 19 procent av 

befolkningen 65 år eller äldre (SCB, 2013). 

som kommer i kontakt med vården 

behovet hos många äldre att få hjälp med sitt 

i sin tur orsaka bl.a. bristsjukdomar (Edfors, 2010).

medför det att antalet sjukdomsfall också ökar

(Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson

kan vara många och olika. 

 

Många lider av sjukdomar som upplevs som ett hinder

orsaker som till exempel dysfagi (sväljsvårigheter) (Johan

medför då ett behov av att kunna ändra texturen på maten som serveras (

Wendin, 2008; Rothenberg et

kunna känna smaken på maten, eftersom smak

vilket i sin tur leder till dålig aptit.

vårdtagare och personal kan också vara en bidragande faktor, 

stressande att sitta inför alla med

som påverkar aptiten vid måltidssituationen 

att ha musik spelande under måltiden.

påverkan (Vårdalinstitutet, 2006).

 

Många äldre bor på så kallade sä

inrättats av kommunen för att ge service och omvårdnad till äldre som behöver särskilt 

stöd (Socialstyrelsen, 2003).

boenden, viktiga hållpunkter under 

måltidssituation blir så bra som möjligt, att maten

samt skapar glädje. Förutom

viktiga aspekterna att känna till 

finns för lösningar.  
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Under de senaste 100 åren har andelen äldre fördubblats. År 2012 var 19 procent av 

befolkningen 65 år eller äldre (SCB, 2013). Enligt Pajalic (2013) lider

som kommer i kontakt med vården av undernäring. Ju äldre man blir desto större är 

hovet hos många äldre att få hjälp med sitt näringsintag. Ett sämre näringsintag 

bl.a. bristsjukdomar (Edfors, 2010). Eftersom andelen äldre har ökat 

det att antalet sjukdomsfall också ökar, vilket gör att behov av vård blir

Andersson, Becker & Nilsson, 2006). Faktorerna bakom undernäring 

 

Många lider av sjukdomar som upplevs som ett hinder för att kunna äta. Det kan vara 

orsaker som till exempel dysfagi (sväljsvårigheter) (Johansson & Raud, 2011). Detta 

medför då ett behov av att kunna ändra texturen på maten som serveras (

Rothenberg et al., 2007). Det kan även ha andra orsaker 

känna smaken på maten, eftersom smak- och luktsinnet blir sämre

vilket i sin tur leder till dålig aptit. Den gemensamma måltiden tillsammans med övriga 

vårdtagare och personal kan också vara en bidragande faktor, det kan vara 

sitta inför alla med besvär som till exempel darrningar

måltidssituationen är ljud eller musik under måltiderna

under måltiden. Dock kan detta ha både positiv och negativ 

påverkan (Vårdalinstitutet, 2006).  

Många äldre bor på så kallade särskilda boenden, vilket innebär boenden som 

inrättats av kommunen för att ge service och omvårdnad till äldre som behöver särskilt 

stöd (Socialstyrelsen, 2003). Måltiderna är för många äldre som bor på 

viktiga hållpunkter under dagen. Det är därför viktigt att tänka på att deras 

måltidssituation blir så bra som möjligt, att maten både doftar gott och smakar gott

örutom att maten naturligtvis bör vara näringstät 

att känna till vad som påverkar de äldres ätproblem och vad det 

 

Under de senaste 100 åren har andelen äldre fördubblats. År 2012 var 19 procent av 

Enligt Pajalic (2013) lider var tredje äldre 

Ju äldre man blir desto större är 

sämre näringsintag kan 

Eftersom andelen äldre har ökat 

gör att behov av vård blir större 

Faktorerna bakom undernäring 

att kunna äta. Det kan vara 

sson & Raud, 2011). Detta 

medför då ett behov av att kunna ändra texturen på maten som serveras (Hall & 

andra orsaker som att inte 

blir sämre med åldern, 

Den gemensamma måltiden tillsammans med övriga 

det kan vara 

som till exempel darrningar. Andra exempel 

ljud eller musik under måltiderna enligt 

de positiv och negativ 

enden, vilket innebär boenden som 

inrättats av kommunen för att ge service och omvårdnad till äldre som behöver särskilt 

som bor på särskilda 

därför viktigt att tänka på att deras 

både doftar gott och smakar gott 

att maten naturligtvis bör vara näringstät finns också de 

kar de äldres ätproblem och vad det 



 

 

1.1 Smaken, måltidssituationen och näringsbehovet

 

Smaken 

När man blir äldre försämras smak

verkar smaklös är luktsinnet. Smaksinnet förändras inte

med luktsinnet, dock har det visat sig i vissa fall att beska smaker inte upplevs alls och 

samtidigt ökar känsligheten för söta smaker.

inte enbart på hög ålder, utan kan framträda vid 

Parkinson, MS, demens, cancer, eller vid brist på vitaminer och mineraler (zink). 

Läkemedel är ytterligare en faktor som 

det vanligaste som uppstår är muntorrhet. 10 av 15 va

hos äldre orsakar muntorrhet. Vid muntorrhet kan s

vanligtvis brukar och måltiden 

kunna dricka vatten vid varje 

 

 

Måltidssituationen 

Måltiderna är ofta den enda sociala aktiviteten för de äldre som bor på särskilt boende. 

Att se fram emot måltiderna och känna trivsel och social samvaro är betydelsefullt hos 

de äldre. Det är viktigt att personal betonar dett

Att prata med de äldre om allmänna och intressanta saker, skoja osv. skapar en bra 

stämning vid matbordet. En annan sak som också är viktigt att tänka på är 

bordsplaceringen, att låta de som har bra kontakt sitta bredv

uppfylla önskemålet att man kanske vill sitta vid eget bord eller inne i sin bostad. 

Rummet och miljön är också viktiga aspekter

hemtrevlig miljö med dukat bord och blommor är något som uppskat

speciella helgdagar är findukning ett bra sätt att skilja på det vardagliga och högtidliga 

(Länsstyrelsen Värmland, 2006). 

 

Det är dock inte alltid som måltider upplevs som positiva och trevliga. Det kan vara 

svårare för äldre med försäm

sin tur kan skapa en känsla av ensamhet. Många äldre kan ha ätproblem p.g.a. 
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måltidssituationen och näringsbehovet 

När man blir äldre försämras smak- och luktsinnet. Det som påverkar mest att maten 

verkar smaklös är luktsinnet. Smaksinnet förändras inte särskilt mycket i jämförelse 

med luktsinnet, dock har det visat sig i vissa fall att beska smaker inte upplevs alls och 

samtidigt ökar känsligheten för söta smaker. Att smak- och luktsinnet förändras

inte enbart på hög ålder, utan kan framträda vid sjukdomstillstånd som exempelvis 

Parkinson, MS, demens, cancer, eller vid brist på vitaminer och mineraler (zink). 

Läkemedel är ytterligare en faktor som kan bidra till försämrat smak-

det vanligaste som uppstår är muntorrhet. 10 av 15 vanligt förekommande mediciner 

hos äldre orsakar muntorrhet. Vid muntorrhet kan starka smaker upplevas mer än de

och måltiden blir obehaglig. Därför är det viktigt i sådana fall att 

kunna dricka vatten vid varje tugga man tar (Region Skåne, 2013).  

Måltiderna är ofta den enda sociala aktiviteten för de äldre som bor på särskilt boende. 

Att se fram emot måltiderna och känna trivsel och social samvaro är betydelsefullt hos 

de äldre. Det är viktigt att personal betonar detta och tar verksam del vid måltiderna.

Att prata med de äldre om allmänna och intressanta saker, skoja osv. skapar en bra 

stämning vid matbordet. En annan sak som också är viktigt att tänka på är 

bordsplaceringen, att låta de som har bra kontakt sitta bredvid varandra, likaså 

uppfylla önskemålet att man kanske vill sitta vid eget bord eller inne i sin bostad. 

Rummet och miljön är också viktiga aspekter som är viktiga att tänka på. Att äta i en 

hemtrevlig miljö med dukat bord och blommor är något som uppskat

speciella helgdagar är findukning ett bra sätt att skilja på det vardagliga och högtidliga 

(Länsstyrelsen Värmland, 2006).  

Det är dock inte alltid som måltider upplevs som positiva och trevliga. Det kan vara 

svårare för äldre med försämrad hörsel att skapa kontakt med andra boende, vilket i 

sin tur kan skapa en känsla av ensamhet. Många äldre kan ha ätproblem p.g.a. 

 

Det som påverkar mest att maten 

särskilt mycket i jämförelse 

med luktsinnet, dock har det visat sig i vissa fall att beska smaker inte upplevs alls och 

och luktsinnet förändras beror 

sjukdomstillstånd som exempelvis 

Parkinson, MS, demens, cancer, eller vid brist på vitaminer och mineraler (zink). 

- och luktsinne och 

nligt förekommande mediciner 

tarka smaker upplevas mer än de 

obehaglig. Därför är det viktigt i sådana fall att 

 

Måltiderna är ofta den enda sociala aktiviteten för de äldre som bor på särskilt boende. 

Att se fram emot måltiderna och känna trivsel och social samvaro är betydelsefullt hos 

a och tar verksam del vid måltiderna. 

Att prata med de äldre om allmänna och intressanta saker, skoja osv. skapar en bra 

stämning vid matbordet. En annan sak som också är viktigt att tänka på är 

id varandra, likaså 

uppfylla önskemålet att man kanske vill sitta vid eget bord eller inne i sin bostad.  

som är viktiga att tänka på. Att äta i en 

hemtrevlig miljö med dukat bord och blommor är något som uppskattas av äldre. Vid 

speciella helgdagar är findukning ett bra sätt att skilja på det vardagliga och högtidliga 

Det är dock inte alltid som måltider upplevs som positiva och trevliga. Det kan vara 

rad hörsel att skapa kontakt med andra boende, vilket i 

sin tur kan skapa en känsla av ensamhet. Många äldre kan ha ätproblem p.g.a. 



 

 

sjukdomar och det kan upplevas som hinder att kunna äta vilket leder till att måltider 

helt enkelt inte blir en positiv upp

således en komplicerad situation där många olika aspekter spelar roll.

 

 

Näringsbehovet 

En förändring som sker vid hög ålder är

att muskelmassan och kroppscellsmassan avtar samt att

minskar. Eftersom äldre inte behöver en

yngre behöver är det viktigt att maten är näringstät. För äldre med dålig ap

kosten innehålla mycket fett. Förutom att fett är en bra källa för energi är den också 

nödvändig för att kunna tillgodogöra sig vitamin D. Dock är det viktigt att tänka på 

fördelningen av fettsyror som intas. 

även här är fördelningen viktig att tänka på. Sockerintaget bör inte överskrida 10 E%, 

vilket annars leder till att kroppen har svårare att 

Kostfiber kan ha både fördelar och nackdelar

förstoppning, diabetes, hög blodfetthalt m.m. Nackdelen är att kostfiber skapar 

mättnadskänsla och därför bör inte halten vara för stor i mat som serveras ti

med lägre energiintag (Abrahamsson et al

 

Mängden kroppsvatten hos ä

av uttorkning. Det är viktigt att tänka på intaget av vätska och v

är det bra att dricka extra mycket.

drycker har en positiv verkan före måltider då det förstärker aptiten

salivproduktionen ökar. Söta drycker har

före en måltid samt ger större upphov till tandbesvär

2006). 

 

Rekommendationen av vitamin D

svårare att uppnå. Det beror på bl.a. att

En annan faktor är att många
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sjukdomar och det kan upplevas som hinder att kunna äta vilket leder till att måltider 

helt enkelt inte blir en positiv upplevelse (Länsstyrelsen Värmland, 2006). 

således en komplicerad situation där många olika aspekter spelar roll.

vid hög ålder är ett minskat behov av energi.

att muskelmassan och kroppscellsmassan avtar samt att även den fysiska aktiviteten 

inte behöver en lika stor mängd mat vid varje måltid 

yngre behöver är det viktigt att maten är näringstät. För äldre med dålig ap

kosten innehålla mycket fett. Förutom att fett är en bra källa för energi är den också 

nödvändig för att kunna tillgodogöra sig vitamin D. Dock är det viktigt att tänka på 

som intas. Kolhydrater är en annan viktig källa ti

även här är fördelningen viktig att tänka på. Sockerintaget bör inte överskrida 10 E%, 

vilket annars leder till att kroppen har svårare att ta upp vitaminer och mineraler. 

både fördelar och nackdelar. Fördelar kan vara att de

förstoppning, diabetes, hög blodfetthalt m.m. Nackdelen är att kostfiber skapar 

mättnadskänsla och därför bör inte halten vara för stor i mat som serveras ti

med lägre energiintag (Abrahamsson et al., 2006). 

Mängden kroppsvatten hos äldre minskar, vilket innebär att risken är stor att drabbas 

Det är viktigt att tänka på intaget av vätska och vid symtom som diarré

mycket. Vanligt vatten är bäst att rekommendera

verkan före måltider då det förstärker aptiten eftersom 

. Söta drycker har den verkan att de ger sämre aptit om de intas 

större upphov till tandbesvär som karies (Abrahamsson et

vitamin D (10ug/dag) ökar när man blir äldre

Det beror på bl.a. att hudens förmåga att bilda vitamin D

många äldre inte vistas lika mycket utomhus som förr och 

 

sjukdomar och det kan upplevas som hinder att kunna äta vilket leder till att måltider 

levelse (Länsstyrelsen Värmland, 2006). Måltiden är 

således en komplicerad situation där många olika aspekter spelar roll. 

behov av energi. Anledningen är 

den fysiska aktiviteten 

stor mängd mat vid varje måltid som 

yngre behöver är det viktigt att maten är näringstät. För äldre med dålig aptit bör 

kosten innehålla mycket fett. Förutom att fett är en bra källa för energi är den också 

nödvändig för att kunna tillgodogöra sig vitamin D. Dock är det viktigt att tänka på 

Kolhydrater är en annan viktig källa till energi och 

även här är fördelningen viktig att tänka på. Sockerintaget bör inte överskrida 10 E%, 

ta upp vitaminer och mineraler. 

Fördelar kan vara att det är bra vid 

förstoppning, diabetes, hög blodfetthalt m.m. Nackdelen är att kostfiber skapar 

mättnadskänsla och därför bör inte halten vara för stor i mat som serveras till äldre 

att risken är stor att drabbas 

id symtom som diarré 

Vanligt vatten är bäst att rekommendera. Syrliga 

eftersom 

sämre aptit om de intas 

(Abrahamsson et al., 

när man blir äldre och kan vara 

att bilda vitamin D blir sämre. 

lika mycket utomhus som förr och 



 

 

exponeringen av solljus blir

rekommenderas, speciellt hos

Brist på kalcium, i samband med rökning och en minskad fysisk aktivitet vid yngre 

ålder, är också en faktor som kan g

 

Rekommendationerna för vitamin B6, B12 och folat är likadana som för yngre. Dock 

har det diskuterats om äldre har svårt att absorbera

Antioxidanterna vitamin C och E är även också viktiga vitaminer som b

dagliga kosten hos äldre. Dessa har förmågan att motverka fria radikaler. 

Kvinnors behov av järn minskar med åldern, med

(Abrahamsson et al., 2006).

 

 

1.2 Problemformulering 

Mat- och måltidsituationen på 

relativt stort och som det diskuteras mycket om i vårt samhälle. Det finns mycket som 

kan förbättras inom området mat och måltid hos 

Hur upplevs måltiderna, och vad har de

ser exempelvis ett näringsintag ut på ett särskilt boende? 

undersökningar inom detta område kan därför bidra till mer förståelse och 

förhoppningsvis leda till förbättringar i framtiden.

 

 

2 Litteraturgenomgång

Till denna studie finns en del tidigare forskning som redogör

boenden och som på olika sätt

 

Maten – smak, konsistens och näring

Upplevelsen av mat och måltid påverkas av olika aspekter. När

vara beroende av matens smak och konsistens

I en studie av Johansson och Raud (2011) behandlas

på ett särskilt boende. Författarna använde sig av metoden att intervjua äldre sa
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exponeringen av solljus blir därmed mindre. Att ta extra tillskott av vitamin D 

hos kvinnor som har större risk för osteoporos

Brist på kalcium, i samband med rökning och en minskad fysisk aktivitet vid yngre 

ålder, är också en faktor som kan ge upphov till osteoporos. 

Rekommendationerna för vitamin B6, B12 och folat är likadana som för yngre. Dock 

har det diskuterats om äldre har svårt att absorbera just vitamin B6 och B12. 

Antioxidanterna vitamin C och E är även också viktiga vitaminer som b

dagliga kosten hos äldre. Dessa har förmågan att motverka fria radikaler. 

Kvinnors behov av järn minskar med åldern, medan män har samma rekommendation

, 2006). 

på särskilda boenden är ett ämne och problem som är 

relativt stort och som det diskuteras mycket om i vårt samhälle. Det finns mycket som 

kan förbättras inom området mat och måltid hos äldre som bor på särskilda boenden.

Hur upplevs måltiderna, och vad har de äldre för åsikter om smaken på maten?

ser exempelvis ett näringsintag ut på ett särskilt boende?  Forskning och 

undersökningar inom detta område kan därför bidra till mer förståelse och 

förhoppningsvis leda till förbättringar i framtiden. 

urgenomgång  

nns en del tidigare forskning som redogör för mat 

på olika sätt berör detta område. 

och näring 

Upplevelsen av mat och måltid påverkas av olika aspekter. Näringsintaget kan 

matens smak och konsistens (Abrahamsson et al., 2006).

I en studie av Johansson och Raud (2011) behandlas upplevelsen av mat och måltid 

på ett särskilt boende. Författarna använde sig av metoden att intervjua äldre sa

 

Att ta extra tillskott av vitamin D 

kvinnor som har större risk för osteoporos (benskörhet).  

Brist på kalcium, i samband med rökning och en minskad fysisk aktivitet vid yngre 

Rekommendationerna för vitamin B6, B12 och folat är likadana som för yngre. Dock 

B6 och B12.  

Antioxidanterna vitamin C och E är även också viktiga vitaminer som bör ingå i den 

dagliga kosten hos äldre. Dessa har förmågan att motverka fria radikaler.  

an män har samma rekommendation 

är ett ämne och problem som är 

relativt stort och som det diskuteras mycket om i vårt samhälle. Det finns mycket som 

bor på särskilda boenden. 

äldre för åsikter om smaken på maten? Hur 

Forskning och 

undersökningar inom detta område kan därför bidra till mer förståelse och 

 på särskilda 

ingsintaget kan bl.a. 

(Abrahamsson et al., 2006). 

upplevelsen av mat och måltid 

på ett särskilt boende. Författarna använde sig av metoden att intervjua äldre samt 



 

 

kökspersonal på ett boende. Syftet var att 

skillnader bland intervjupersonernas uppfattningar angående matens och måltidens 

kvalitet. Både äldre och personal ansåg att

maten skulle vara traditionell och hemlagad.

fokus på vad som ansågs viktigast, men det som var gemensamt var att mat som inte 

är för salt eller stark upplevdes som positivt av båda parter. 

Roos och Hammarström (2012) ger olika tips och råd om salt. Det kan exempelvis 

vara att de äldres mat inte behöver saltas speciellt mycket utan var och en kan tillsätta 

salt vid behov. Vidare kan det också tilläggas att smaksinnet för salt kan ställa om si

efter ett tag om man successivt minskar på saltet. 

Många äldre lider av sjukdomar som orsakar dysfagi, vilket gör att de är i behov av 

konsistensanpassad mat. Rothenberg et al. (2007) framhåller detta behov av att 

utveckla smakfulla, konsistensanpassade

Hall och Wendin (2008) genomförde en studie angående produkter avsedda för 

personer med dysfagi. Produkterna var tillverkade på morot (3st olika) samt kött (3st 

olika) och testades av en panel bestående av äldre p

dem både smakfulla och lätta att tugga och svälja. 

 

I en studie av Edfors och Westergren (2010) behandlas

aspekterna. De äldres individuella behov när det gäller självbestämmande och 

delaktighet bör beaktas vid planeringen av mat och 

Edfors och Westergren behövs mera forskning inom området.

även vikten av att tillhandahålla mat som möter de äldres önskemål när det gäller till 

exempel tillagning, smak, utsee

eller leva för att äta behöver också studeras närmare menar Martin.

 

Det är skillnad mellan insatser som görs i hemtjänsten respektive särskilda boenden

(Pajalic, 2013). De som får mat hemlevererad 

görs på särskilda boenden. På de särskilda boendena görs dessutom

kontroll när det gäller näringsintag och hur detta utvecklas. Eftersom möjligheten inte 

finns till detta när man enbart har stöd av m
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kökspersonal på ett boende. Syftet var att undersöka om det fanns likheter eller 

skillnader bland intervjupersonernas uppfattningar angående matens och måltidens 

kvalitet. Både äldre och personal ansåg att valfrihet var mycket betydande, likaså 

n skulle vara traditionell och hemlagad. Personalen och de äldre lade här olika 

fokus på vad som ansågs viktigast, men det som var gemensamt var att mat som inte 

är för salt eller stark upplevdes som positivt av båda parter.  

Roos och Hammarström (2012) ger olika tips och råd om salt. Det kan exempelvis 

vara att de äldres mat inte behöver saltas speciellt mycket utan var och en kan tillsätta 

salt vid behov. Vidare kan det också tilläggas att smaksinnet för salt kan ställa om si

efter ett tag om man successivt minskar på saltet.  

Många äldre lider av sjukdomar som orsakar dysfagi, vilket gör att de är i behov av 

konsistensanpassad mat. Rothenberg et al. (2007) framhåller detta behov av att 

utveckla smakfulla, konsistensanpassade produkter för äldre personer med dysfagi.

genomförde en studie angående produkter avsedda för 

personer med dysfagi. Produkterna var tillverkade på morot (3st olika) samt kött (3st 

olika) och testades av en panel bestående av äldre personer med dysfagi som fann 

dem både smakfulla och lätta att tugga och svälja.  

I en studie av Edfors och Westergren (2010) behandlas de näringsmässiga 

aspekterna. De äldres individuella behov när det gäller självbestämmande och 

id planeringen av mat och måltider på boendena. Enligt 

Edfors och Westergren behövs mera forskning inom området. Martin (2000) framhåller 

även vikten av att tillhandahålla mat som möter de äldres önskemål när det gäller till 

exempel tillagning, smak, utseende och portionsstorlek. Frågan om att äta för att leva 

eller leva för att äta behöver också studeras närmare menar Martin. 

insatser som görs i hemtjänsten respektive särskilda boenden

(Pajalic, 2013). De som får mat hemlevererad får inte vikt och BMI kontrollerat vilket 

görs på särskilda boenden. På de särskilda boendena görs dessutom

kontroll när det gäller näringsintag och hur detta utvecklas. Eftersom möjligheten inte 

finns till detta när man enbart har stöd av matdistribution blir det mer komplicerat att ta 

 

undersöka om det fanns likheter eller 

skillnader bland intervjupersonernas uppfattningar angående matens och måltidens 

betydande, likaså att 

Personalen och de äldre lade här olika 

fokus på vad som ansågs viktigast, men det som var gemensamt var att mat som inte 

Roos och Hammarström (2012) ger olika tips och råd om salt. Det kan exempelvis 

vara att de äldres mat inte behöver saltas speciellt mycket utan var och en kan tillsätta 

salt vid behov. Vidare kan det också tilläggas att smaksinnet för salt kan ställa om sig 

Många äldre lider av sjukdomar som orsakar dysfagi, vilket gör att de är i behov av 

konsistensanpassad mat. Rothenberg et al. (2007) framhåller detta behov av att 

produkter för äldre personer med dysfagi. 

genomförde en studie angående produkter avsedda för 

personer med dysfagi. Produkterna var tillverkade på morot (3st olika) samt kött (3st 

ersoner med dysfagi som fann 

näringsmässiga 

aspekterna. De äldres individuella behov när det gäller självbestämmande och 

måltider på boendena. Enligt 

Martin (2000) framhåller 

även vikten av att tillhandahålla mat som möter de äldres önskemål när det gäller till 

Frågan om att äta för att leva 

  

insatser som görs i hemtjänsten respektive särskilda boenden 

får inte vikt och BMI kontrollerat vilket 

görs på särskilda boenden. På de särskilda boendena görs dessutom även en vidare 

kontroll när det gäller näringsintag och hur detta utvecklas. Eftersom möjligheten inte 

atdistribution blir det mer komplicerat att ta 



 

 

reda på vilken nytta servicen gör. Pajalic beskriver vidare att syftet med distributionen 

av mat som ordnas inom kommunen är att den ska motverka undernäringen.

 

Måltidssituationen 

När det gäller aptiten är alla sinnena inbegripna för att ge matlust

konsistens och anpassning är det därför viktigt att tänka på att 

och variation samt väl spridda måltider över dagen för att den rätta hungern ska 

infinna sig (Rothenberg, 200

Upplevelsen av rummet, mötena

Ahlzén och Vitalis (2009) redogör

studie.  Fokus var delvis att ändra på dukning och genom det studera hur det 

påverkade måltiden, men även att undersöka den sociala gemenskapen

resultat visade att smaken kan

 

Beteende vid måltider är också något som kan påv

vårdtagarnas bordsskick. Sidenvall

inte kunde äta med bestick utan istället åt med fingrarna. En vårdare uppfattade detta 

som störande för de andra som åt och ansåg att han skulle äta på sitt rum. Mannen 

kände sig förnedrad och vägrade äta. Vi

mannen av en annan vårdare att sitta ute vid bordet igen och äta med fingrarna. 

Mannen kände sig mycket glad igen vid denna måltid.

 

Serveringen av maten är en 

som också påverkar hur måltidssituationen upplevs. 

Söderberg och Törnquist (2005)

det är möjligt. Det bör också få ta den tid som behövs för att äta och personalen dukar 

av först när alla är klara med måltiden. 

 

Måltidssituationen hos äldre är även beroende av 

och Widenberg (2011) påvisar att det inte kräver mycket för att vardagliga ljud, som 

från en diskmaskin, kan upplevas som buller för 

Personalen bör istället tänka på att starta diskmaskinen efter en måltid
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reda på vilken nytta servicen gör. Pajalic beskriver vidare att syftet med distributionen 

av mat som ordnas inom kommunen är att den ska motverka undernäringen.

la sinnena inbegripna för att ge matlust. Förutom matens 

konsistens och anpassning är det därför viktigt att tänka på att sträva efter allsidighet 

och variation samt väl spridda måltider över dagen för att den rätta hungern ska 

infinna sig (Rothenberg, 2004). Men aptiten påverkas inte endast av dessa aspekter. 

mötena vid måltiderna samt miljön påverkar 

redogör för hur de äldre upplever måltider genom 

att ändra på dukning och genom det studera hur det 

, men även att undersöka den sociala gemenskapen

en kan påverkas beroende på i vilken miljö man äter

Beteende vid måltider är också något som kan påverka på olika sätt, exempelvis 

Sidenvall (2004) lyfter fram en äldre demenssjuk man som 

inte kunde äta med bestick utan istället åt med fingrarna. En vårdare uppfattade detta 

som störande för de andra som åt och ansåg att han skulle äta på sitt rum. Mannen 

kände sig förnedrad och vägrade äta. Vid nästa måltid som observerades tilläts 

mannen av en annan vårdare att sitta ute vid bordet igen och äta med fingrarna. 

Mannen kände sig mycket glad igen vid denna måltid. 

Serveringen av maten är en av de mest betydelsefulla aspekterna vid måltiderna

som också påverkar hur måltidssituationen upplevs. Enligt Almberg, Rönnerfält, 

(2005) bör den äldre själv få ta sin mat från serveringsfat om 

det är möjligt. Det bör också få ta den tid som behövs för att äta och personalen dukar 

v först när alla är klara med måltiden.  

Måltidssituationen hos äldre är även beroende av personalens hänsyn

påvisar att det inte kräver mycket för att vardagliga ljud, som 

från en diskmaskin, kan upplevas som buller för äldre som använder hörapparater.

bör istället tänka på att starta diskmaskinen efter en måltid

 

reda på vilken nytta servicen gör. Pajalic beskriver vidare att syftet med distributionen 

av mat som ordnas inom kommunen är att den ska motverka undernäringen. 

. Förutom matens 

sträva efter allsidighet 

och variation samt väl spridda måltider över dagen för att den rätta hungern ska 

Men aptiten påverkas inte endast av dessa aspekter. 

miljön påverkar även också.    

hur de äldre upplever måltider genom detta i sin 

att ändra på dukning och genom det studera hur det 

, men även att undersöka den sociala gemenskapen. Studiens 

beroende på i vilken miljö man äter.  

erka på olika sätt, exempelvis 

(2004) lyfter fram en äldre demenssjuk man som 

inte kunde äta med bestick utan istället åt med fingrarna. En vårdare uppfattade detta 

som störande för de andra som åt och ansåg att han skulle äta på sitt rum. Mannen 

d nästa måltid som observerades tilläts 

mannen av en annan vårdare att sitta ute vid bordet igen och äta med fingrarna. 

betydelsefulla aspekterna vid måltiderna och 

, Rönnerfält, 

bör den äldre själv få ta sin mat från serveringsfat om 

det är möjligt. Det bör också få ta den tid som behövs för att äta och personalen dukar 

hänsyn. Gabrielsson 

påvisar att det inte kräver mycket för att vardagliga ljud, som 

äldre som använder hörapparater. 

bör istället tänka på att starta diskmaskinen efter en måltid. Det finns både 



 

 

för- och nackdelar med musik vid måltid. Det negativa är att det kan upplevas som

buller om vårdtagarna använder sig av hörapparater. Även andra ljud kan förstärkas, 

exempelvis skrammel med kastruller eller en diskmaskin som står på. 

Äldre som använder sig av hörapparat kan uppfatta det som oljud och det kan förstöra 

en hel måltid (Gabrielsson och Widenberg (2011). Men det finns studier som även 

påvisar att musik inte bara har en negativ verkan utan kan även skapa lugnande och 

stimulerande effekt för att ge en god stämning vid måltider

näringsintag (Westberg, 2006

livsstil även spelar en stor roll när det gäller äldres mat och måltid.

 

 

3 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka mat och måltid på

Fokus lades på de äldres smakupplevelse, måltidssituation

 

3.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna i denna 

på ett särskilt boende? Är maten näringstät 

smakupplevelse av maten som serveras

gemensamt?  

 

4 Material och metod  

Studien var både kvalitativ och kvantitativ

Blekinge. Ett ändamålsenligt urval

hos varje deltagare (Patton, 2002). Urvalskriterierna var äldre personer på 

på särskilt boende och som kunde och

med demenssjukdom exkluderades. 

enhetschefer på olika särskilda boenden i Blekinge kontaktades

på deras särskilda boende fanns äldre personer som skulle kunna tänkas medverka i 

en intervju. Slutligen blev det

boende som ingick i studien,
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och nackdelar med musik vid måltid. Det negativa är att det kan upplevas som

buller om vårdtagarna använder sig av hörapparater. Även andra ljud kan förstärkas, 

exempelvis skrammel med kastruller eller en diskmaskin som står på. 

Äldre som använder sig av hörapparat kan uppfatta det som oljud och det kan förstöra 

rielsson och Widenberg (2011). Men det finns studier som även 

påvisar att musik inte bara har en negativ verkan utan kan även skapa lugnande och 

stimulerande effekt för att ge en god stämning vid måltider och som kan ge ett bra 

, 2006). Mattsson Sydner (2002) lyfter fram att beteende och 

livsstil även spelar en stor roll när det gäller äldres mat och måltid. 

Syftet med studien var att undersöka mat och måltid på ett särskilt boende

smakupplevelse, måltidssituation samt näringsintag

 studie var följande: hur ser näringsintaget ut hos de äldre 

boende? Är maten näringstät och omtyckt? Hur är de äldres 

ten som serveras?  Hur upplever de äldre att sitta och äta 

 

och kvantitativ och gjordes på ett särskilt boende

ändamålsenligt urval gjordes, vilket innebar att kriterier skulle uppfyllas 

hos varje deltagare (Patton, 2002). Urvalskriterierna var äldre personer på 

och som kunde och var intresserade av att medverka

exkluderades. Inget specifikt boende valdes ut

på olika särskilda boenden i Blekinge kontaktades med förfrågan om det 

på deras särskilda boende fanns äldre personer som skulle kunna tänkas medverka i 

blev det fem personer från två olika avdelningar

som ingick i studien, tre kvinnor och två män. Fyra av deltagarna bodde på 

 

och nackdelar med musik vid måltid. Det negativa är att det kan upplevas som 

buller om vårdtagarna använder sig av hörapparater. Även andra ljud kan förstärkas, 

exempelvis skrammel med kastruller eller en diskmaskin som står på.  

Äldre som använder sig av hörapparat kan uppfatta det som oljud och det kan förstöra 

rielsson och Widenberg (2011). Men det finns studier som även 

påvisar att musik inte bara har en negativ verkan utan kan även skapa lugnande och 

och som kan ge ett bra 

Mattsson Sydner (2002) lyfter fram att beteende och 

boende för äldre. 

samt näringsintag.  

studie var följande: hur ser näringsintaget ut hos de äldre 

är de äldres 

Hur upplever de äldre att sitta och äta 

och gjordes på ett särskilt boende i 

r att kriterier skulle uppfyllas 

hos varje deltagare (Patton, 2002). Urvalskriterierna var äldre personer på som bodde 

av att medverka.  Personer 

ut i förväg, utan 

med förfrågan om det 

på deras särskilda boende fanns äldre personer som skulle kunna tänkas medverka i 

ingar på ett särskilt 

tre kvinnor och två män. Fyra av deltagarna bodde på 



 

 

samma avdelning. Den femte bodde på intilliggande avdelning. Deltagarna var i åldern 

80-90 år. Information delades ut och framfördes av både författaren

i förväg om studiens område och syfte, hur intervjun kom att se ut samt hur materialet 

från intervjuerna skulle förvaras (se bilaga 

skriva, godkändes deras medverkan på informationsbladen med e

underskrift.   

 

Metoden som användes var semi

en observation med anteckningar och

mat både före och efter. Anteckningar och bilder

näringsberäkning utav en dags

boendet observerades och 

uppskattning av näringsintag

näringsberäkningen.  

 

Dessa tre metoder valdes för att

måltider. En näringsberäkning som är kvantitativ ger endast information om hur intaget 

ser ut men inte hur de äldre mår, vad de anser om maten som serveras osv. Genom 

att även använda sig av intervjuer som är kvalitativa samt nutritionsscreening 

(kvantitativ) kan värdefull information vävas ihop till en större kunskap

och måltid för äldre så bra som möjligt.

 

4.1 Intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann

lämpade för att få mer förståelse 

studie valdes intervju i semi

äldre upplever maten som serveras på 

strukturerad intervju innebar att det hela 

intervjuform gör att frågorna inte behöver ställas i en spe

omformuleras. Intervjuerna varade mellan 15

deltagare på det särskilda boendet. 
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samma avdelning. Den femte bodde på intilliggande avdelning. Deltagarna var i åldern 

90 år. Information delades ut och framfördes av både författaren 

i förväg om studiens område och syfte, hur intervjun kom att se ut samt hur materialet 

från intervjuerna skulle förvaras (se bilaga 1 och 2). Eftersom deltagarna hade svårt att 

skriva, godkändes deras medverkan på informationsbladen med enhetschefens 

som användes var semi-strukturerade intervjuer, en nutritionsscreening samt

anteckningar och bilddokumentering av portionernas mängd med 

efter. Anteckningar och bilder sammanställdes sedan till

näringsberäkning utav en dags meny. En avdelnings portioner på det särskilda 

observerades och bilddokumenterades (tio personer) för att 

uppskattning av näringsintaget. Bilderna användes som en hjälp till anteckningarna för

Dessa tre metoder valdes för att tillsammans kunna ge kunskap om de äldres mat och 

En näringsberäkning som är kvantitativ ger endast information om hur intaget 

ser ut men inte hur de äldre mår, vad de anser om maten som serveras osv. Genom 

att även använda sig av intervjuer som är kvalitativa samt nutritionsscreening 

ärdefull information vävas ihop till en större kunskap

och måltid för äldre så bra som möjligt.    

n (2009) är den kvalitativa forskningsmetoden den mest 

lämpade för att få mer förståelse och insikt om människors upplevelser. 

i semi-strukturerad form (ibid.) för att få information om hur de 

äldre upplever maten som serveras på särskilda boenden. Valet av just semi

strukturerad intervju innebar att det hela skulle bli mer som ett samtal. Denna 

intervjuform gör att frågorna inte behöver ställas i en specifik ordning

rna varade mellan 15-30 minuter och gjordes hemma hos varje 

boendet.  

 

samma avdelning. Den femte bodde på intilliggande avdelning. Deltagarna var i åldern 

 och enhetschefen 

i förväg om studiens område och syfte, hur intervjun kom att se ut samt hur materialet 

och 2). Eftersom deltagarna hade svårt att 

nhetschefens 

nutritionsscreening samt 

portionernas mängd med 

sedan till en 

på det särskilda 

för att få en 

till anteckningarna för 

kunskap om de äldres mat och 

En näringsberäkning som är kvantitativ ger endast information om hur intaget 

ser ut men inte hur de äldre mår, vad de anser om maten som serveras osv. Genom 

att även använda sig av intervjuer som är kvalitativa samt nutritionsscreening 

ärdefull information vävas ihop till en större kunskap för att göra mat 

är den kvalitativa forskningsmetoden den mest 

och insikt om människors upplevelser. Till denna 

för att få information om hur de 

Valet av just semi-

skulle bli mer som ett samtal. Denna 

cifik ordning och kan 

30 minuter och gjordes hemma hos varje 



 

 

Ett tiotal grundfrågor hade förberetts inom de tre områdena sma

måltidssituation (se bilaga 3

endast haft fokus på den sociala upplevelsen. 

följdfrågor. En student från socionomprogrammet på 

praktik på boendet och medverka

till deltagarna. Intervjuerna 

analyserades därefter.  

 

4.2 Näringsberäkning och bilddokumentering

För att kunna studera de äldres näringsintag vid

anteckningar om vad varje person åt i en

komma ihåg storleken på portionerna vid näringsberäkningen g

bilddokumentering. Varje bildnummer antecknades 

Näringsintaget för varje person beräknades

näringsberäkningen av frukost och middag 

mineralerna ut. Övriga uppgifter var kJ, kcal, kolhydrater, protein samt fett

5).  

Vid samtal med enhetschef ställde författaren frågan om vilka som skulle kunna tänkas 

delta i näringsberäkningen. Eftersom de flesta var friska på avdelningen där 

intervjuerna gjordes så gick det bra att dokumentera till näringsberäkning på samma 

ställe. Kravet var inte heller lika stort vid deltagandet av näringsberäkning som vid 

deltagandet vid intervju. I undersökningen

män och sex kvinnor. Till middagen deltog åtta

kvinnor. I Dietist XP valdes normerna ”Man >74 år, inaktiv” samt ”Kvinna >74 

inaktiv” till beräkningen. Detta medför olika rekommenderat dagligt in

näringsämnen och energi.  

En näringsberäkning för lunchen och desserten

köksföreståndare på det särskilda 

anteckningar fördes vid observationen togs även bilder 

efter. Istället för att göra observationen

uppdelad på två dagar. Vid första tillfället observerades lunchen och desserten. 
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grundfrågor hade förberetts inom de tre områdena smak, näring och 

(se bilaga 3). Benämningen ”måltidssituation” avgränsades och ha

endast haft fokus på den sociala upplevelsen. Utifrån deltagarnas svar ställdes även 

nt från socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö

medverkade också under intervjuerna samt ställde följdfrågor 

Intervjuerna spelades in med bandspelare och transkribera

Näringsberäkning och bilddokumentering 

För att kunna studera de äldres näringsintag vid frukost och middag 

ingar om vad varje person åt i en uppskattad mängd. Som hjälpmedel för att 

komma ihåg storleken på portionerna vid näringsberäkningen gjordes en 

bilddokumentering. Varje bildnummer antecknades i en tabell (se bilaga 4

för varje person beräknades sedan i dataprogrammet

av frukost och middag valdes de viktigaste vitaminerna och 

. Övriga uppgifter var kJ, kcal, kolhydrater, protein samt fett

Vid samtal med enhetschef ställde författaren frågan om vilka som skulle kunna tänkas 

delta i näringsberäkningen. Eftersom de flesta var friska på avdelningen där 

na gjordes så gick det bra att dokumentera till näringsberäkning på samma 

ställe. Kravet var inte heller lika stort vid deltagandet av näringsberäkning som vid 

ndersökningen deltog nio personer vid frukosten, varav tre 

middagen deltog åtta personer, varav tre män och fem

kvinnor. I Dietist XP valdes normerna ”Man >74 år, inaktiv” samt ”Kvinna >74 

inaktiv” till beräkningen. Detta medför olika rekommenderat dagligt in

 

för lunchen och desserten fanns redan färdig som

det särskilda boendet ordnade (se tabell 2 och 

anteckningar fördes vid observationen togs även bilder på portionerna

bservationen under en dag blev den av praktiska skäl

. Vid första tillfället observerades lunchen och desserten. 

 

k, näring och 

Benämningen ”måltidssituation” avgränsades och hade 

Utifrån deltagarnas svar ställdes även 

Linnéuniversitet i Växjö hade 

ställde följdfrågor 

s in med bandspelare och transkriberades samt 

 fördes 

. Som hjälpmedel för att 

jordes en 

i en tabell (se bilaga 4). 

i dataprogrammet Dietist XP. Vid 

valdes de viktigaste vitaminerna och 

. Övriga uppgifter var kJ, kcal, kolhydrater, protein samt fett (se bilaga 

Vid samtal med enhetschef ställde författaren frågan om vilka som skulle kunna tänkas 

delta i näringsberäkningen. Eftersom de flesta var friska på avdelningen där 

na gjordes så gick det bra att dokumentera till näringsberäkning på samma 

ställe. Kravet var inte heller lika stort vid deltagandet av näringsberäkning som vid 

vid frukosten, varav tre 

, varav tre män och fem 

kvinnor. I Dietist XP valdes normerna ”Man >74 år, inaktiv” samt ”Kvinna >74 år, 

inaktiv” till beräkningen. Detta medför olika rekommenderat dagligt intag av 

som storkökets 

och 3). Samtidigt som 

portionerna, både före och 

av praktiska skäl 

. Vid första tillfället observerades lunchen och desserten. 



 

 

Frukost och middag observerades senare. 

 

4.3 Nutritionsscreening 

En nutritionsscreening (se bilaga 6

omvårdnad vid Högskolan K

instrument för att kunna mäta om det finns problem och svårigheter hos vårdtagare 

som kan leda till undernäring

Genom att ta reda på vårdtagarnas längd

ofrivillig viktförlust samt ätproblem resulterar värdena 

poäng eller mer i del ett går man vidare till del två av screeningen.

belyses i del två är risken för undernäring utifrån olika alternativ.

vårdtagaren har svårt att hantera mat på ta

har sväljsvårigheter. Därefter presenteras åtgärder för varje problem och om de

uppfyllts. 

Mattson Sydner (2002) hänvisar till 

användes. I en av dessa studera

att nästan 50 % av de som deltog ansågs ha stor risk att bli undernärda.  

Nutritionsscreeningen i denna studie

resultatdelen benämns de medverkande som boende 1

 

4.4 Analysmetod 

Analysen av intervjumaterialet har baserats på 

beskrivits av Graneheim och Lundman (2004)

vara bäst lämpad för den intervjuform som användes.

(2012) är kvalitativ innehållsanalys användbar framför allt inom omvårdnadsforskning 

eftersom den fokuserar på tolkning av texter, t.ex. inspelade 

ske på olika nivåer. Fokus ligger i att beskriva variationer, likheter och skillnader, i 

datamaterialet.  

Analysprocessen började med

antal gånger för att kunna få en fördjupad och bra förståelse och därmed finna 
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och middag observerades senare.  

(se bilaga 6), som tagits fram av Albert Westergren

Kristianstad, användes i studien. Den fungerar

instrument för att kunna mäta om det finns problem och svårigheter hos vårdtagare 

n leda till undernäring och malnutrition. Screeningen är uppdelad i två delar. 

ta reda på vårdtagarnas längd, vikt, BMI, om vårdtagaren har/inte har 

ofrivillig viktförlust samt ätproblem resulterar värdena i ett specifikt poäng. Uppnås 2 

går man vidare till del två av screeningen. Problemet som 

är risken för undernäring utifrån olika alternativ. Där bedöms bl

har svårt att hantera mat på tallriken, har nedsatt aptit eller om personen 

Därefter presenteras åtgärder för varje problem och om de

) hänvisar till några undersökningar där liknande instrument 

studerades äldre som var i behov av hemtjänst. 

% av de som deltog ansågs ha stor risk att bli undernärda.  

Nutritionsscreeningen i denna studie användes för de som medverkade i intervjun. 

resultatdelen benämns de medverkande som boende 1-5. 

nalysen av intervjumaterialet har baserats på den tolkning av innehållsanalys som 

beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Metoden valdes eftersom den ansågs 

vara bäst lämpad för den intervjuform som användes. Enligt Lundman & Graneheim 

ativ innehållsanalys användbar framför allt inom omvårdnadsforskning 

eftersom den fokuserar på tolkning av texter, t.ex. inspelade intervjuer.

ske på olika nivåer. Fokus ligger i att beskriva variationer, likheter och skillnader, i 

Analysprocessen började med en genomläsning av det transkriberade materialet ett 

antal gånger för att kunna få en fördjupad och bra förståelse och därmed finna 

 

v Albert Westergren, professor i 

ungerar som ett 

instrument för att kunna mäta om det finns problem och svårigheter hos vårdtagare 

Screeningen är uppdelad i två delar. 

, om vårdtagaren har/inte har 

ett specifikt poäng. Uppnås 2 

Problemet som 

Där bedöms bl.a. om 

llriken, har nedsatt aptit eller om personen 

Därefter presenteras åtgärder för varje problem och om dessa 

där liknande instrument 

i behov av hemtjänst. Där framkom 

% av de som deltog ansågs ha stor risk att bli undernärda.   

användes för de som medverkade i intervjun. I 

den tolkning av innehållsanalys som 

Metoden valdes eftersom den ansågs 

Enligt Lundman & Graneheim 

ativ innehållsanalys användbar framför allt inom omvårdnadsforskning 

intervjuer. Tolkningen kan 

ske på olika nivåer. Fokus ligger i att beskriva variationer, likheter och skillnader, i 

det transkriberade materialet ett 

antal gånger för att kunna få en fördjupad och bra förståelse och därmed finna 



 

 

sammanhang i intervjumaterialet. Det som relaterade till syftet markerades med 

pennor i olika färger för att ge ”en tydlig bild av materialet”. Materialet/Meningarna 

kondenserades, vilket betyder att text som inte behövdes filtrerades bort för att hitta 

kärnan i själva meningen. Utifrån detta skapades kategorier. Ett exempel ur 

analysprocessen visas nedan (se tabell 1):

 

Tabell 1: Analysprocessen 

Tabellen visar processen vid analysering av det insamlade materialet.

Meningsenhet 

”Det är olika från gång till 

gång... Ibland kan vi få 

ärtsoppa ju, serverad. Ibland 

är den som gröt... tjock… och 

ibland är den bra. Men det är 

väl olika… Men… man tar lite 

då bara…” (Boende 5). 

 

Den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP samt 

bilddokumentering (se avsnitt 4.2 ovan). 

medelvärden utifrån resultaten 

kvinnor (olika dagligt näringsintag). Ett spridningsmått angavs i samband med 

medelvärdena.   

 

4.5 Förförståelse 

Förförståelse är av betydelse för hur författaren tolkar materialet (Kvale & Brinkman

2009). Enligt Dahlberg (1997) är förförståelse oftast något positivt 

men det är viktigt att vara medveten om den för att kunna bevara sin öppenhet mot det 

som ska utforskas för att hålla sig så neutral som möjligt. Författaren har erfarenhet av 

matdistribution på särskilda boenden
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sammanhang i intervjumaterialet. Det som relaterade till syftet markerades med 

olika färger för att ge ”en tydlig bild av materialet”. Materialet/Meningarna 

kondenserades, vilket betyder att text som inte behövdes filtrerades bort för att hitta 

kärnan i själva meningen. Utifrån detta skapades kategorier. Ett exempel ur 

n visas nedan (se tabell 1): 

 

processen vid analysering av det insamlade materialet.  

Kondensering Kod Kategori

… och 

väl olika… Men… man tar lite 

Olika från gång till 

gång. Ärtsoppan 

ibland tjock som 

gröt, ibland är den 

bra. 

Maten ibland 

uppskattad, 

ibland inte. 

U

mat

Den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP samt 

bilddokumentering (se avsnitt 4.2 ovan). I det kvantitativa materialet beräknades 

medelvärden utifrån resultaten av näringsberäkningen och uppdelades på män samt 

näringsintag). Ett spridningsmått angavs i samband med 

Förförståelse är av betydelse för hur författaren tolkar materialet (Kvale & Brinkman

2009). Enligt Dahlberg (1997) är förförståelse oftast något positivt och nödvändigt, 

men det är viktigt att vara medveten om den för att kunna bevara sin öppenhet mot det 

som ska utforskas för att hålla sig så neutral som möjligt. Författaren har erfarenhet av 

särskilda boenden genom att ha arbetat i såväl storkök som på 

 

sammanhang i intervjumaterialet. Det som relaterade till syftet markerades med 

olika färger för att ge ”en tydlig bild av materialet”. Materialet/Meningarna 

kondenserades, vilket betyder att text som inte behövdes filtrerades bort för att hitta 

kärnan i själva meningen. Utifrån detta skapades kategorier. Ett exempel ur 

Kategori 

Uppfattningar om 

maten. 

Den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP samt 

I det kvantitativa materialet beräknades 

och uppdelades på män samt 

näringsintag). Ett spridningsmått angavs i samband med 

Förförståelse är av betydelse för hur författaren tolkar materialet (Kvale & Brinkmann, 

och nödvändigt, 

men det är viktigt att vara medveten om den för att kunna bevara sin öppenhet mot det 

som ska utforskas för att hålla sig så neutral som möjligt. Författaren har erfarenhet av 

l storkök som på 



 

 

avdelning. På så sätt har författaren kunnat iaktta matdist

såsom tillagning, förpacka och portionera samt servering.

förförståelse kan emellertid 

självklara och därmed förbigå öppenheten.

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid forskning är det viktigt att empiriska studier tar hänsyn till de som medverkar. Pat

& Davidsson (2011) nämner

• Informationskravet: att forskaren belyser syftet tydligt till de som medverkar i studien. 

• Samtyckeskravet: att deltagaren väljer helt själv om han/hon vill delta eller inte.

• Konfidentialitetskravet: att forskaren förvarar viktiga uppgifter och information

deltagarna (inspelningsmaterial m.m.) så att dem inte finns tillgängliga för någon annan 

än forskaren.  

• Nyttjandekravet: att uppgifter och information om deltagarna endast får användas inom 

studiens forskning.  

Intervjuernas inspelningsmaterial 

tillgång till det. Deltagarna och personal informerades både skriftligt och muntligt. 

Informationen handlade om 

hantering samt att de blev anonyma

varje deltagare innan intervjuerna startade som en extra påminnelse.

enhetschefens godkännande 

deltagarna att delta och de 
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avdelning. På så sätt har författaren kunnat iaktta matdistributionen ur olika synvinklar, 

tillagning, förpacka och portionera samt servering. Nackdelen med denna 

emellertid medföra att vissa detaljer i mathantering

självklara och därmed förbigå öppenheten. 

 

Vid forskning är det viktigt att empiriska studier tar hänsyn till de som medverkar. Pat

& Davidsson (2011) nämner fyra krav som bör uppfyllas inom forskningsetik: 

Informationskravet: att forskaren belyser syftet tydligt till de som medverkar i studien. 

Samtyckeskravet: att deltagaren väljer helt själv om han/hon vill delta eller inte.

Konfidentialitetskravet: att forskaren förvarar viktiga uppgifter och information

deltagarna (inspelningsmaterial m.m.) så att dem inte finns tillgängliga för någon annan 

Nyttjandekravet: att uppgifter och information om deltagarna endast får användas inom 

Intervjuernas inspelningsmaterial förvarades dolt så att ingen utomstående 

och personal informerades både skriftligt och muntligt. 

om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till,

anonyma i studien. Denna information presenterades för 

varje deltagare innan intervjuerna startade som en extra påminnelse.

godkännande skedde skriftligt och muntligt. Det var frivilligt för 

deltagarna att delta och de kunde avbryta sin medverkan i studien när de vill

 

ributionen ur olika synvinklar, 

Nackdelen med denna 

att vissa detaljer i mathanteringen kan kännas 

Vid forskning är det viktigt att empiriska studier tar hänsyn till de som medverkar. Patel 

fyra krav som bör uppfyllas inom forskningsetik:  

Informationskravet: att forskaren belyser syftet tydligt till de som medverkar i studien.  

Samtyckeskravet: att deltagaren väljer helt själv om han/hon vill delta eller inte. 

Konfidentialitetskravet: att forskaren förvarar viktiga uppgifter och information om 

deltagarna (inspelningsmaterial m.m.) så att dem inte finns tillgängliga för någon annan 

Nyttjandekravet: att uppgifter och information om deltagarna endast får användas inom 

så att ingen utomstående hade 

och personal informerades både skriftligt och muntligt. 

, hur intervjun skulle gå till, materialets 

enna information presenterades för 

varje deltagare innan intervjuerna startade som en extra påminnelse. Deltagarnas och 

frivilligt för 

i studien när de ville.   



 

 

5 Resultat 

5.1 Intervjuerna  

Syftet med studien var att undersöka hur de äldre på ett 

smaken på maten, hur ett uppskattat näringsintag 

måltidssituationen upplevs på boendet.

huvudkategorier: uppfattning

De medverkande benämns som boende 1

 

5.1.1 Uppfattning av maten 

I analysen av intervjuerna märktes det tydligt att alla de 

maten i överlag. Meningarna

nämndes av deltagarna i de flesta intervjuerna.

vissa rätter som inte var särskilt uppskattat, såsom tunna soppor och 

potatis om kvällarna. Vissa maträtter skiftade i konsistensen för varje gång:

 

”Det är olika från gång till gång... Ibland kan vi få ärtsoppa ju, serverad.

som gröt... tjock… och ibland är den bra. Men det är väl olika… Men… 

bara…” (Boende 5). 

 

När frågan ställdes om hur de upplever smaken på maten så svarade två deltagare att 

den är lite för salt ibland. En

Däremot hade en annan deltagare svårt att känna den sa

krydda lite extra på maten. 

också annan mat:  

”… sen är det ju en del rätter man inte tycker om, men då får man ju skippa det, det 

behöver man ju inte… Vi får ju en lis

efter det”. (Boende 4). 
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Syftet med studien var att undersöka hur de äldre på ett särskilt boende upplever 

smaken på maten, hur ett uppskattat näringsintag kan se ut under en dag samt hur 

på boendet. Resultatet av intervjuerna delades upp i två 

fattning av maten samt upplevelse av måltidsmiljön

De medverkande benämns som boende 1-5. 

 

I analysen av intervjuerna märktes det tydligt att alla de som deltog var nöjda med 

Meningarna ”man ska inte klaga” och ”äter det som serveras

nämndes av deltagarna i de flesta intervjuerna. En av deltagarna nämnde undantag av 

vissa rätter som inte var särskilt uppskattat, såsom tunna soppor och 

potatis om kvällarna. Vissa maträtter skiftade i konsistensen för varje gång:

”Det är olika från gång till gång... Ibland kan vi få ärtsoppa ju, serverad.

… och ibland är den bra. Men det är väl olika… Men… 

När frågan ställdes om hur de upplever smaken på maten så svarade två deltagare att 

den är lite för salt ibland. En av deltagarna upplevde även maten starkt kryddad. 

deltagare svårt att känna den salta smaken och behövde ofta 

krydda lite extra på maten. Om vissa maträtter inte är särskilt uppskattade 

… sen är det ju en del rätter man inte tycker om, men då får man ju skippa det, det 

behöver man ju inte… Vi får ju en lista, att skriva vad vi inte tycker om, så rättar de sig 

 

boende upplever 

under en dag samt hur 

delades upp i två 

upplevelse av måltidsmiljön. 

som deltog var nöjda med 

äter det som serveras” 

av deltagarna nämnde undantag av 

vissa rätter som inte var särskilt uppskattat, såsom tunna soppor och kraftig mat som 

potatis om kvällarna. Vissa maträtter skiftade i konsistensen för varje gång: 

”Det är olika från gång till gång... Ibland kan vi få ärtsoppa ju, serverad. Ibland är den 

… och ibland är den bra. Men det är väl olika… Men… man tar lite då 

När frågan ställdes om hur de upplever smaken på maten så svarade två deltagare att 

upplevde även maten starkt kryddad. 

lta smaken och behövde ofta 

Om vissa maträtter inte är särskilt uppskattade så serveras 

… sen är det ju en del rätter man inte tycker om, men då får man ju skippa det, det 

om, så rättar de sig 



 

 

”En lagom portion mat” nämndes i de flesta intervjuerna. Ordet ”lagom” var i detta fall 

ganska individuellt. Deltagarna fick beskriva en uppskattad mängd av hur mycket de 

äter av en specifik rätt (i intervjuerna togs exemplet pannbiff, potatis/potatismos, 

grönsaker och brunsås). Observationen vid lunchen stämde 

intervjudeltagarnas beskrivning.

 Frågan ställdes också om de upplever att de får i sig tillräckligt med näring, om de 

märker en förändring före och efter måltiden. Många svara

var ändå lite olika från person till person. 

väldigt stor skillnad samtidigt so

led av diabetes.  

 

5.1.2 Upplevelse av måltidsmiljön

I analysen av intervjuerna framkom 

måltidssituationen som besvärlig

saker som kunde upplevas besvärl

”Ja, det är lite till och från det. Det är ju många sjuka och de hostar

svårt med, men det får man ta det med… Ibl

(hostar för att visa), det har man svårt med…” 

 

”Ja, det är ju klart, i och med att jag ser dåligt. 

sitter där och bär sig dumt åt… Man ser ju inte. Jag har rätt dålig syn. Men… det går 

bra annars ju… ännu så länge… får jag tillägga. Blir väl värre med synen… Och idag 

är jag liksom lite trött…” (Boende 5

Hostande från omgivningen är exempel på 

påverkades negativt. Att inte kunna ha kontroll pga. dålig syn bidrog också till att 

måltiden upplevdes besvärlig.

 

5.2 Näringsberäkning och bilddokumentering

Vid måltiderna antecknades
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”En lagom portion mat” nämndes i de flesta intervjuerna. Ordet ”lagom” var i detta fall 

ganska individuellt. Deltagarna fick beskriva en uppskattad mängd av hur mycket de 

äter av en specifik rätt (i intervjuerna togs exemplet pannbiff, potatis/potatismos, 

grönsaker och brunsås). Observationen vid lunchen stämde ganska bra 

intervjudeltagarnas beskrivning. 

Frågan ställdes också om de upplever att de får i sig tillräckligt med näring, om de 

märker en förändring före och efter måltiden. Många svarade att de får det, men

lite olika från person till person. En av deltagarna märkte till exempel

väldigt stor skillnad samtidigt som en annan märkte en tydlig skillnad. Den sistnämnda 

Upplevelse av måltidsmiljön 

I analysen av intervjuerna framkom det att tre av de fem deltagarna 

besvärlig. De som däremot hade några synpunkter om 

saker som kunde upplevas besvärligt berättade följande:  

det. Det är ju många sjuka och de hostar…

, men det får man ta det med… Ibland är det någon som blir smittad ju och

(hostar för att visa), det har man svårt med…” (Boende 4). 

Ja, det är ju klart, i och med att jag ser dåligt. Så tycker man det är svårt när man 

sitter där och bär sig dumt åt… Man ser ju inte. Jag har rätt dålig syn. Men… det går 

ännu så länge… får jag tillägga. Blir väl värre med synen… Och idag 

Boende 5). 

omgivningen är exempel på en faktor som gjorde att måltidssituationen 

Att inte kunna ha kontroll pga. dålig syn bidrog också till att 

måltiden upplevdes besvärlig. 

äringsberäkning och bilddokumentering 

Vid måltiderna antecknades vad respektive person åt och vilken mängd

 

”En lagom portion mat” nämndes i de flesta intervjuerna. Ordet ”lagom” var i detta fall 

ganska individuellt. Deltagarna fick beskriva en uppskattad mängd av hur mycket de 

äter av en specifik rätt (i intervjuerna togs exemplet pannbiff, potatis/potatismos, 

ganska bra överens med 

Frågan ställdes också om de upplever att de får i sig tillräckligt med näring, om de 

de att de får det, men det 

till exempel inte så 

märkte en tydlig skillnad. Den sistnämnda 

 inte alls upplevde 

synpunkter om vissa 

… det har jag lite 

and är det någon som blir smittad ju och… 

Så tycker man det är svårt när man 

sitter där och bär sig dumt åt… Man ser ju inte. Jag har rätt dålig syn. Men… det går 

ännu så länge… får jag tillägga. Blir väl värre med synen… Och idag 

måltidssituationen 

Att inte kunna ha kontroll pga. dålig syn bidrog också till att 

vilken mängd. Portionerna 



 

 

fotograferades även med digitalkamera för att komma ihåg storleken på varje portion. 

Utav detta insamlade material gjordes en uppskattad näringsberäkning

middag i Dietist XP. Lunch och 

boendet. Nedan presenteras resultaten i tabellform för varje person som medverkade i 

undersökningen om näringsintag på boende. Tillägg: person 8 drack en näringsdryck, 

Nutricia Fortimel Jucy, till middag

näringsinnehåll). Person 10 medverkade 

därför en avvikelse genom hela 

vid middagen och blev därmed också en avvik

 

5.2.1 Frukost 

Studien handlade delvis om ett uppskattat näringsintag. Det kan göras på många olika 

sätt. Till denna studie valdes bilddokumentering som metod, eftersom det ger en 

tydlig, visuell bild av deltagarnas portioner 

Resultatet från frukosten visar att de flesta som deltog fick omkring det 

rekommenderade dagliga intaget av energi. E% av kolhydrater översteg idealet (ca 

55-60 E%) bland de flesta. Proteinintaget 

några, lite lägre för vissa. Ett ideal för protein är ca 

ideal ca 25-30 E%, vilket uppnås hos några stycken. Två deltagare hamnade 

lågt och en annan en bit över idealet (se tabell 1.1

Av medelvärdena att bedöma var

rekommendationerna medan E% i fett och protein rätt så stabilt. 

männen visar ett ideal utifrån Dietist XP:s bedömning.

 

Rekommenderat intag av retinol (vitamin A)

om det är lite lågt bland några personer. 

person 2 som resulterade i 309% av det som rekommenderas vid frukost.

och D var ganska lågt hos de flesta. Däremot 

bland många. Det märks dock tydligt att person 7 inte uppnår det rekommenderade 

dagliga intaget av vitaminer för frukost.
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även med digitalkamera för att komma ihåg storleken på varje portion. 

Utav detta insamlade material gjordes en uppskattad näringsberäkning

Lunch och efterrätt fanns redan näringsberäknat i storköket på 

Nedan presenteras resultaten i tabellform för varje person som medverkade i 

ngen om näringsintag på boende. Tillägg: person 8 drack en näringsdryck, 

Nutricia Fortimel Jucy, till middagen och person 10 en innan middagen

. Person 10 medverkade varken vid frukost och middag

genom hela näringsberäkningen. Person 7 medverkade inte heller 

vid middagen och blev därmed också en avvikelse under just den måltiden.

Studien handlade delvis om ett uppskattat näringsintag. Det kan göras på många olika 

sätt. Till denna studie valdes bilddokumentering som metod, eftersom det ger en 

tydlig, visuell bild av deltagarnas portioner (se bilaga 8). 

Resultatet från frukosten visar att de flesta som deltog fick omkring det 

rekommenderade dagliga intaget av energi. E% av kolhydrater översteg idealet (ca 

%) bland de flesta. Proteinintaget hamnade på ett medeltal, 

lägre för vissa. Ett ideal för protein är ca 10-15 E%. Intag 

30 E%, vilket uppnås hos några stycken. Två deltagare hamnade 

h en annan en bit över idealet (se tabell 1.1 i bilaga 6). 

bedöma var kolhydraternas E% hos kvinnorna 

rekommendationerna medan E% i fett och protein rätt så stabilt. Medelvärdet hos 

männen visar ett ideal utifrån Dietist XP:s bedömning. 

Rekommenderat intag av retinol (vitamin A) fick ett ganska bra resultat i överlag, även 

om det är lite lågt bland några personer. Det som skiljde sig mycket var intaget hos 

person 2 som resulterade i 309% av det som rekommenderas vid frukost.

och D var ganska lågt hos de flesta. Däremot Vitamin B12 resulterade i ett högt värde 

Det märks dock tydligt att person 7 inte uppnår det rekommenderade 

dagliga intaget av vitaminer för frukost. 

 

även med digitalkamera för att komma ihåg storleken på varje portion. 

Utav detta insamlade material gjordes en uppskattad näringsberäkning av frukost och 

efterrätt fanns redan näringsberäknat i storköket på 

Nedan presenteras resultaten i tabellform för varje person som medverkade i 

ngen om näringsintag på boende. Tillägg: person 8 drack en näringsdryck, 

en och person 10 en innan middagen (se bilaga 7 för 

varken vid frukost och middag och blev 

Person 7 medverkade inte heller 

else under just den måltiden. 

Studien handlade delvis om ett uppskattat näringsintag. Det kan göras på många olika 

sätt. Till denna studie valdes bilddokumentering som metod, eftersom det ger en 

Resultatet från frukosten visar att de flesta som deltog fick omkring det 

rekommenderade dagliga intaget av energi. E% av kolhydrater översteg idealet (ca 

, något högre för 

 av fett har som ett 

30 E%, vilket uppnås hos några stycken. Två deltagare hamnade ganska 

 något över 

Medelvärdet hos 

fick ett ganska bra resultat i överlag, även 

Det som skiljde sig mycket var intaget hos 

person 2 som resulterade i 309% av det som rekommenderas vid frukost. Vitamin C 

Vitamin B12 resulterade i ett högt värde 

Det märks dock tydligt att person 7 inte uppnår det rekommenderade 



 

 

Intaget av järn fick bra resultat, undantag person 7 och 8. 

bra resultat i överlag. Även här

rekommenderade dagliga intaget 

 

5.2.2 Middag 

De som medverkade vid middagen 

hade middagen en större E% fett och lägre E% av kolhydrater. E% av protein 

uppnådde idealet hos alla enligt Dietist XP.

person. Däremot hade samtliga 

Vitamin C fick ett liknande resultat som vid frukosten, likaså vitamin D. Intag av vitamin 

E var lägre vid middagen. 

Järn och zink resulterade i ett stabilt värde, likaså natrium som dock översteg det 

rekommenderade intaget hos person 1. Intaget av kalcium varierade, medans 

magnesium och kalium var något lägre än vad som rekommenderas. 

Vid middag serverades EP-

bostad. På brickan fanns en näringsdryck

näringsdrycken (se bilaga 8, bild 4

 

5.2.3 Lunch och dessert 

Det framgick hos alla som deltog i intervjuerna att

vilket märktes hos alla som även deltog i näringsberäkningen. 

lunch och dessert fanns redan beräknat 

beräknat efter vad en portion innehåller

portioner, undantag en person som fick berikad

(se bild 3 i bilaga 8).      
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Intaget av järn fick bra resultat, undantag person 7 och 8. Andra mineralerna fick ett 

Även här märks det också tydligt att person 7 inte uppnår det 

rekommenderade dagliga intaget av mineraler för frukost. 

De som medverkade vid middagen hade ett bra energiintag. Till skillnad från frukosten 

hade middagen en större E% fett och lägre E% av kolhydrater. E% av protein 

uppnådde idealet hos alla enligt Dietist XP. Intag av retinol varierade från person till 

hade samtliga ett mycket stabilt intag av niacin och vitamin B12.

Vitamin C fick ett liknande resultat som vid frukosten, likaså vitamin D. Intag av vitamin 

Järn och zink resulterade i ett stabilt värde, likaså natrium som dock översteg det 

intaget hos person 1. Intaget av kalcium varierade, medans 

magnesium och kalium var något lägre än vad som rekommenderas. 

-kost (energiberikad kost) till en av vårdtagarna i dennes 

bostad. På brickan fanns en näringsdryck. När brickan togs ut till köket igen saknades 

näringsdrycken (se bilaga 8, bild 4-5). 

Det framgick hos alla som deltog i intervjuerna att äta en portion oftast är ”lagom”, 

vilket märktes hos alla som även deltog i näringsberäkningen. Närin

fanns redan beräknat hos storköket på äldreboendet

beräknat efter vad en portion innehåller. Alla de som medverkade åt upp hela sina 

portioner, undantag en person som fick berikad kost (EP-kost) som lämnade

 

ndra mineralerna fick ett 

tydligt att person 7 inte uppnår det 

ett bra energiintag. Till skillnad från frukosten 

hade middagen en större E% fett och lägre E% av kolhydrater. E% av protein 

Intag av retinol varierade från person till 

stabilt intag av niacin och vitamin B12. 

Vitamin C fick ett liknande resultat som vid frukosten, likaså vitamin D. Intag av vitamin 

Järn och zink resulterade i ett stabilt värde, likaså natrium som dock översteg det 

intaget hos person 1. Intaget av kalcium varierade, medans 

magnesium och kalium var något lägre än vad som rekommenderas.  

kost (energiberikad kost) till en av vårdtagarna i dennes 

ckan togs ut till köket igen saknades 

en portion oftast är ”lagom”, 

gsinnehållet för 

hos storköket på äldreboendet och är 

åt upp hela sina 

m lämnade ¼ av allt 



 

 

Tabell 2: Lunch, A-kost. 

Tabellen visar näringsinnehållet av
 

Näringsvärde Beräknad

Energi kJ 2086 

Energi kcal 498 

Kolhydrat 49.7g 

Protein 26.2g 

Fett  21.5g 

Kostfiber 3.4g 

Vitamin A 128ug 

Vitamin C 17mg 

Vitamin D 1.5ug 

Vitamin E 0.7ug 

Tiamin  0.34mg 

Riboflavin  0.46mg 

Niacinekvivalent 11mg 

Vitamin B6 0.87mg 

Folacin  59ug 

Vitamin B12 1.62ug 

Kalcium 237mg 

Fosfor 383mg 

Kalium 1167mg

Magnesium 84mg 

Järn 3.44mg 

Zink  5.33mg 

Selen 11.4ug 

Mättat fett 10.3g 

Enkelomättat fett 7.8g 

Fleromättat fett 1.9 

 

Som tabellen visar innehöll lunchen det rekommenderade dagliga intaget av vad som 

behövs för måltiden. Energi, kolhydrater, protein och fett uppnådde

rekommendationerna ganska stabilt, även så vitamin C och D samt kalcium och 
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näringsinnehållet av en portion av lunchen.  

Beräknad E% % av rek. Rekomm. 

 80% 2600 

 79% 625 

 40.5%  47-60 E% 

 21.4%  15-20 E% 

 38.1%  <33 E% 

   

    

  111% 15mg 

  100% 1.5ug 

    

    

    

    

    

   

    

  118% 200mg 

    

1167mg    

    

  86% 4mg 

   <8 E% 

    

 18.2%   

13.8%   

3.3%   

Som tabellen visar innehöll lunchen det rekommenderade dagliga intaget av vad som 

behövs för måltiden. Energi, kolhydrater, protein och fett uppnådde 

rekommendationerna ganska stabilt, även så vitamin C och D samt kalcium och 

 

Som tabellen visar innehöll lunchen det rekommenderade dagliga intaget av vad som 

rekommendationerna ganska stabilt, även så vitamin C och D samt kalcium och järn.  



 

 

Tabell 3: Lunch, Dessert 

Tabellen visar näringsinnehållet av en portion

Näringsvärde Beräknad

Energi kJ 913 

Energi kcal 218 
Kolhydrat 23 

Protein 3.9g 

Fett  12.3g 

Kostfiber 1.3g 

Vitamin A 126ug 

Vitamin C 12mg 

Vitamin D 0.3ug 

Tiamin  0.05mg 

Riboflavin  0.16mg 

Niacinekvivalent 1.1mg 

Vitamin B6 0.06mg 

Vitamin B12 0.4ug 

Kalcium 159mg 

Fosfor 102mg 

Kalium 288mg 

Magnesium 19mg 

Järn 0.43mg 

Zink  0.56mg 

Selen 2ug 

Mättat fett 8.1g 

Enkelomättat fett 2.8g 

Fleromättat fett 0.3g 

 

Tabellen visar det resterande intaget av energi vid lunchen. A

desserten gav 35% av det rekommenderade 

ger en näringstät måltid. Vitamin C och D fanns även med till stor del i desserten

likaså kalcium och järn.  
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Tabellen visar näringsinnehållet av en portion av desserten. 

Beräknad E% % av rek. Rekomm. 

 35% 2600 

 34% 625 
42.9%  47-60 E% 

7.3%  15-20 E% 

 50%  <33 E% 

   

    

  80% 15mg 

  22% 1.5ug 

    

    

    

    

    

  79% 200mg 

    

    

    

  10% 4mg 

   <8 E% 

   

33%   

11.3%   

1.1%   

visar det resterande intaget av energi vid lunchen. A-kosten gav 80% och 

desserten gav 35% av det rekommenderade energiintaget vilket betyder att en portion 

Vitamin C och D fanns även med till stor del i desserten

 

kosten gav 80% och 

intaget vilket betyder att en portion 

Vitamin C och D fanns även med till stor del i desserten, 



 

 

5.3 Nutritionsscreening  

Resultatet visar att två av intervjudeltagarna

nutritionsscreeningen. Vid samtal med enhetschef 

hade svårt att hantera mat på tallrik. De åtgärder som

anpassa bestick, glas och mugg till måltiderna, vilket

fanns i nutritionsscreeningen. 

 

6 Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion  

För att få del av de äldres upplevelser av mat och måltid på

användes kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningsintervjun ger enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ökad förståelse för intervjupersonernas livsvärld. Genom att 

använda kvalitativ metod fick författaren till denna studie tillgång till de

upplevelser på ett sätt som inte hade varit möjligt med en kvantitativ metod enbart. 

Fokusgrupper har ibland använts för att undersöka människors uppfattning och åsikter 

om ämnen som kan vara svåra att prata om i en enskild intervju. I en fokusgrup

deltagarna ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar 

(Wibeck, 2010). Detta var inte möjligt i den kontext 

De äldre hade uppnått mycket hög ålder vilket i sig kan innebära svårigheter att helt 

och fullt beskriva sina upplevelser

observerades det att några deltagare gav mestadels

behövt längre betänketid för att fundera på vissa frågor

inkluderat pauser för att fundera lite

att deltagarnas höga ålder gjorde att tiden för intervjuerna fick begränsas

bidragande faktor till att vissa svar blev kortfattade kan

att bli inspelad och därmed utgjort ett stressmoment.

 

Vid intervjuerna deltog en student från socionomprogrammet vid Växjö Universitet. 

Studenten hade praktik på det särskilda boendet. Författaren hade ingen tidigare 

erfarenhet av att intervjua på dett
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Resultatet visar att två av intervjudeltagarna fick mer än två poäng i del 1

Vid samtal med enhetschef visade det sig att båda

svårt att hantera mat på tallrik. De åtgärder som redan hade tagits var att 

, glas och mugg till måltiderna, vilket även var alternativen

nutritionsscreeningen.   

För att få del av de äldres upplevelser av mat och måltid på ett särskilt boende 

användes kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningsintervjun ger enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ökad förståelse för intervjupersonernas livsvärld. Genom att 

använda kvalitativ metod fick författaren till denna studie tillgång till de

upplevelser på ett sätt som inte hade varit möjligt med en kvantitativ metod enbart. 

Fokusgrupper har ibland använts för att undersöka människors uppfattning och åsikter 

om ämnen som kan vara svåra att prata om i en enskild intervju. I en fokusgrup

deltagarna ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar 

(Wibeck, 2010). Detta var inte möjligt i den kontext som denna undersökning gjordes. 

De äldre hade uppnått mycket hög ålder vilket i sig kan innebära svårigheter att helt 

och fullt beskriva sina upplevelser, pga. försämrad syn, hörsel osv.. 

några deltagare gav mestadels korta svar. De kanske skulle 

behövt längre betänketid för att fundera på vissa frågor samt att intervjuerna skulle 

fundera lite på frågorna. Dock fanns inte denna 

att deltagarnas höga ålder gjorde att tiden för intervjuerna fick begränsas

bidragande faktor till att vissa svar blev kortfattade kan också vara s

att bli inspelad och därmed utgjort ett stressmoment.   

Vid intervjuerna deltog en student från socionomprogrammet vid Växjö Universitet. 

Studenten hade praktik på det särskilda boendet. Författaren hade ingen tidigare 

erfarenhet av att intervjua på detta sätt. Att vara två som intervjuade

 

fick mer än två poäng i del 1 av 

sig att båda deltagarna 

tagits var att 

var alternativen som också 

särskilt boende 

användes kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningsintervjun ger enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ökad förståelse för intervjupersonernas livsvärld. Genom att 

använda kvalitativ metod fick författaren till denna studie tillgång till de äldres 

upplevelser på ett sätt som inte hade varit möjligt med en kvantitativ metod enbart. 

Fokusgrupper har ibland använts för att undersöka människors uppfattning och åsikter 

om ämnen som kan vara svåra att prata om i en enskild intervju. I en fokusgrupp kan 

deltagarna ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar 

som denna undersökning gjordes. 

De äldre hade uppnått mycket hög ålder vilket i sig kan innebära svårigheter att helt 

 Under intervjuerna 

kanske skulle 

intervjuerna skulle 

anns inte denna möjlighet pga. 

att deltagarnas höga ålder gjorde att tiden för intervjuerna fick begränsas. En 

vara själva situationen 

Vid intervjuerna deltog en student från socionomprogrammet vid Växjö Universitet. 

Studenten hade praktik på det särskilda boendet. Författaren hade ingen tidigare 

uade upplevdes positivt 



 

 

av författaren genom att studenten hjälpte till att ställa följdfrågor, men även att 

förtydliga frågorna som ställdes. Studenten hade även varit på det särskilda boendet 

ett tag innan intervjuerna gjo

intervjudeltagarna kände sig trygga 

ställde frågor.  

I intervjuerna ställdes frågor om hur måltidssituationen upplevs. Intervjuguiden innehöll 

frågorna ”Hur upplever du måltidssituationen?”, ”Något som känns jobbigt i samband 

med måltiden?” samt ”Hur upplever du att sitta med andra? Dåligt/Bra?”.

Under varje intervju observerades det att alla

frågan om måltidssituationen ställdes. 

ett större resultat om de äldres måltidssituation.

I resultatdelen presenterades citat från intervjudeltagare. Det bör nämnas att endast 

citat användes från två av deltagarna (boende 4 och 5). Resterande tre intervjuer gav 

endast korta svar på frågorna som ställdes, exempelvis ja

svar som inte berörde frågorna speciellt mycket. Dock har svaren och åsikterna från 

dessa deltagare haft stor betydelse för studiens resultatdel. 

Användningen av programmet Dietist XP vid näringsberäkningen

beräkning av matens innehåll. Bilddokumenteringen styrkte påståendet från de äldre 

om mängden mat de sade sig 

ta reda på de äldres svårigheter vid måltiderna.

Att kombinera metoderna intervju, näringsberäkning med inkluderad 

bilddokumentering samt en nutritionsscreening gav en stor möjlighet att kunna 

sammanställa både kvalitativa och kvantitativa

endast de kvantitativa delarna använts i studien hade de äldres åsikter 

 

 

 

 

25 

av författaren genom att studenten hjälpte till att ställa följdfrågor, men även att 

förtydliga frågorna som ställdes. Studenten hade även varit på det särskilda boendet 

ett tag innan intervjuerna gjordes och var bekant med de äldre. Det observerades att 

intervjudeltagarna kände sig trygga under intervjun även om två personer var med och 

I intervjuerna ställdes frågor om hur måltidssituationen upplevs. Intervjuguiden innehöll 

Hur upplever du måltidssituationen?”, ”Något som känns jobbigt i samband 

med måltiden?” samt ”Hur upplever du att sitta med andra? Dåligt/Bra?”.

Under varje intervju observerades det att alla de tre frågorna besvarades när första 

frågan om måltidssituationen ställdes. En större utformning av frågor hade kanske gett 

ett större resultat om de äldres måltidssituation. 

I resultatdelen presenterades citat från intervjudeltagare. Det bör nämnas att endast 

ändes från två av deltagarna (boende 4 och 5). Resterande tre intervjuer gav 

endast korta svar på frågorna som ställdes, exempelvis ja- och nej-svar, eller längre 

svar som inte berörde frågorna speciellt mycket. Dock har svaren och åsikterna från 

tagare haft stor betydelse för studiens resultatdel.  

Användningen av programmet Dietist XP vid näringsberäkningen gav en kvantitativ 

beräkning av matens innehåll. Bilddokumenteringen styrkte påståendet från de äldre 

om mängden mat de sade sig äta. Nutritionsscreeningen var till stor hjälp för att kunna 

ta reda på de äldres svårigheter vid måltiderna.   

Att kombinera metoderna intervju, näringsberäkning med inkluderad 

bilddokumentering samt en nutritionsscreening gav en stor möjlighet att kunna 

både kvalitativa och kvantitativa data till ett informationsrikt resultat. Om 

endast de kvantitativa delarna använts i studien hade de äldres åsikter 

 

av författaren genom att studenten hjälpte till att ställa följdfrågor, men även att 

förtydliga frågorna som ställdes. Studenten hade även varit på det särskilda boendet 

. Det observerades att 

två personer var med och 

I intervjuerna ställdes frågor om hur måltidssituationen upplevs. Intervjuguiden innehöll 

Hur upplever du måltidssituationen?”, ”Något som känns jobbigt i samband 

med måltiden?” samt ”Hur upplever du att sitta med andra? Dåligt/Bra?”. 

besvarades när första 

En större utformning av frågor hade kanske gett 

I resultatdelen presenterades citat från intervjudeltagare. Det bör nämnas att endast 

ändes från två av deltagarna (boende 4 och 5). Resterande tre intervjuer gav 

svar, eller längre 

svar som inte berörde frågorna speciellt mycket. Dock har svaren och åsikterna från 

gav en kvantitativ 

beräkning av matens innehåll. Bilddokumenteringen styrkte påståendet från de äldre 

onsscreeningen var till stor hjälp för att kunna 

Att kombinera metoderna intervju, näringsberäkning med inkluderad 

bilddokumentering samt en nutritionsscreening gav en stor möjlighet att kunna 

informationsrikt resultat. Om 

endast de kvantitativa delarna använts i studien hade de äldres åsikter missats.   



 

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Intervjuerna 

 

Uppfattning av maten 

Det som framkom i intervjuerna var att det fanns en delad uppfattning angående 

salthalten i maten. En del ansåg att maten var för salt, medan någon hade svårare att 

känna saltsmaken. Den mat

något högre salthalt för att kunna förhöja smaken

Raud (2011) som i sin studie 

salt. Johansson och Raud framhåller också

leda till smakförändringar som medför 

bör ges möjligheten att själv salta sin mat

Vid en intervju ansågs även att maten upplevdes stark. 

att en anledning kan vara mediciner som har bief

påverkar smakuppfattningen

bränner i munnen. Då behövs vatten i munnen 

Enligt Abrahamsson et al. (2006) är vanligt vatten den bä

äta för att smaken upplevs som för stark kan leda till minskat matintag och oönskad 

viktnedgång enligt Hammarström och Roos (2012).

kunna välja att själv få krydda sin mat.

Det framkom i resultatet att de äldre i överlag

klaga och att de försöker äta 

(1996) styrker detta och hänvisar till de äldres uppfostran som innebar

med det som serverades på den tiden och inte klaga. 

personalen från att ta reda på

tillgodose deras önskningar.

personer på särskilda boenden att ha möjlighet

Raud (2011) styrker detta och framhåller att det är viktigt att respektera de äldres 

önskemål angående maten och erbjuda passande alternativ.

Raud behöver de äldre inte heller dra sig för att klaga

dem, eftersom de äldre oftast 
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Det som framkom i intervjuerna var att det fanns en delad uppfattning angående 

En del ansåg att maten var för salt, medan någon hade svårare att 

Den mat som serveras på särskilda boenden för äldre

ögre salthalt för att kunna förhöja smaken. Detta styrks av Johansson och 

i sin studie dessutom visar att en del äldre anser att maten är alltför 

salt. Johansson och Raud framhåller också i detta sammanhang att 

som medför extra känslighet för salt och att individen därför 

själv salta sin mat.  

Vid en intervju ansågs även att maten upplevdes stark. Region Skåne (2013) 

anledning kan vara mediciner som har bieffekten att orsaka muntorrhet

påverkar smakuppfattningen. Detta i sin tur kan orsaka att maten smakar starkt och 

behövs vatten i munnen för att lösa och utveckla smakämnena.

Enligt Abrahamsson et al. (2006) är vanligt vatten den bästa drycken

äta för att smaken upplevs som för stark kan leda till minskat matintag och oönskad 

viktnedgång enligt Hammarström och Roos (2012). Förslagsvis bör den äldre även här 

att själv få krydda sin mat. 

resultatet att de äldre i överlag var nöjda med maten. De drar sig för att 

försöker äta det mesta som serveras. Sidenvall, Fjellström och Ek 

styrker detta och hänvisar till de äldres uppfostran som innebar

på den tiden och inte klaga. Detta hindrar emellertid

ta reda på de äldres uppfattningar om maten för att

tillgodose deras önskningar. Kane et al. (1997) framhåller att det är viktigt

a boenden att ha möjlighet att kunna välja sin mat. 

Raud (2011) styrker detta och framhåller att det är viktigt att respektera de äldres 

önskemål angående maten och erbjuda passande alternativ. Enligt Johansson och 

behöver de äldre inte heller dra sig för att klaga eller tro att det skulle missgynna 

oftast blir tillgodosedda när de påtalar sitt missnöje

 

Det som framkom i intervjuerna var att det fanns en delad uppfattning angående 

En del ansåg att maten var för salt, medan någon hade svårare att 

för äldre har oftast en 

Johansson och 

äldre anser att maten är alltför 

att ökande ålder kan 

att individen därför 

Region Skåne (2013) påvisar 

fekten att orsaka muntorrhet som 

kan orsaka att maten smakar starkt och 

för att lösa och utveckla smakämnena.  

sta drycken. Att inte kunna 

äta för att smaken upplevs som för stark kan leda till minskat matintag och oönskad 

Förslagsvis bör den äldre även här 

nöjda med maten. De drar sig för att 

Fjellström och Ek 

styrker detta och hänvisar till de äldres uppfostran som innebar att vara nöjd 

emellertid inte 

för att kunna 

viktigt för äldre 

mat. Johansson och 

Raud (2011) styrker detta och framhåller att det är viktigt att respektera de äldres 

Enligt Johansson och 

eller tro att det skulle missgynna 

osedda när de påtalar sitt missnöje.    



 

 

Det upplevdes som mycket positivt av de äldre att de

annan maträtt om de inte var förtjusta i maten som serverades. På så sätt gavs de 

möjligheten att ändå kunna få ett 

Wikby och Fagerskiöld (2004) beskriver att de äldres aptit stimuleras om de får veta i 

förväg att deras favoriträtt ska serveras. De äldre anser ofta att maten ska vara 

traditionell. Detta styrks även av Johansson och Raud (2011) som framhåller att 

uppskattar mat som påminner dem om deras barndom

att nya, moderna rätter inte är särskilt omtyckta vill de ändå att möjligheten ska finnas 

att kunna prova (Crogan, Evans, Severtsen & Schultz, 2004)

Johansson och Raud (2012) som framhåller att de äldre ansåg att 

en varierad meny.    

 

Upplevelse av måltidsmiljön

Benämningen ”måltidssituation” har i denna studie endast fokuserats på den sociala 

upplevelsen. I intervjuerna framkom exempel på negativ 

t.ex. när någon vid matbordet var sjuk och hostade. 

genom ett exempel på ett särskilt boende där personalen i all välmening ville skydda 

personerna vid matbordet från att se

den äldre äta inne på rummet

kränkt. Genom att personalen

dennes integritet bevaras på ett taktfullt sätt

En äldre person berättade att synen försämrats och kände oro för hur det skul

den försämrades ytterligare. När ätproblem påverkar så att de äldre inte kan bete sig 

efter sina inlärda normer om hur man ska äta, känner personen skuld och skäms. 

Alzén och Vitalis (2009) påvisar

likaså bemötandet av personal. Att känna lugn och ro under måltiderna är något som 

uppskattas mycket. Livsmedelsverket (2011) beskriver att mängden mat som förtärs 

beror på hur många man delar sin måltid med. Det sociala har effekten att kunna öka 

aptiten, ge en mindre viktförlust och en bra hälsa. I en studie av Wright, Hickson och 

Frost (2006) framkom det att äldre som valde att äta i matsalen tillsammans med 

andra fick ett högre energiintag än de som valde att äta på sitt rum.
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Det upplevdes som mycket positivt av de äldre att de hade möjligheten att 

n maträtt om de inte var förtjusta i maten som serverades. På så sätt gavs de 

att ändå kunna få ett bra näringsintag vid en specifik måltid

Wikby och Fagerskiöld (2004) beskriver att de äldres aptit stimuleras om de får veta i 

väg att deras favoriträtt ska serveras. De äldre anser ofta att maten ska vara 

Detta styrks även av Johansson och Raud (2011) som framhåller att 

uppskattar mat som påminner dem om deras barndom.  Även om många äldre anser 

na rätter inte är särskilt omtyckta vill de ändå att möjligheten ska finnas 

att kunna prova (Crogan, Evans, Severtsen & Schultz, 2004). Detta styrks även av 

Johansson och Raud (2012) som framhåller att de äldre ansåg att det är viktigt med 

jön 

Benämningen ”måltidssituation” har i denna studie endast fokuserats på den sociala 

framkom exempel på negativ upplevelse av måltidsmiljön

t.ex. när någon vid matbordet var sjuk och hostade. Sidenvall (2004) styrker detta 

på ett särskilt boende där personalen i all välmening ville skydda 

från att se en av de äldres dåliga bordsskick

den äldre äta inne på rummet. Detta fick följden att personen i fråga 

personalen istället förändrade den äldres måltidssituation 

integritet bevaras på ett taktfullt sätt vid matbordet. 

En äldre person berättade att synen försämrats och kände oro för hur det skul

den försämrades ytterligare. När ätproblem påverkar så att de äldre inte kan bete sig 

efter sina inlärda normer om hur man ska äta, känner personen skuld och skäms. 

påvisar att den sociala upplevelsen anses viktigt för de 

likaså bemötandet av personal. Att känna lugn och ro under måltiderna är något som 

Livsmedelsverket (2011) beskriver att mängden mat som förtärs 

beror på hur många man delar sin måltid med. Det sociala har effekten att kunna öka 

ptiten, ge en mindre viktförlust och en bra hälsa. I en studie av Wright, Hickson och 

att äldre som valde att äta i matsalen tillsammans med 

andra fick ett högre energiintag än de som valde att äta på sitt rum. 

 

hade möjligheten att välja en 

n maträtt om de inte var förtjusta i maten som serverades. På så sätt gavs de 

måltid. En studie av 

Wikby och Fagerskiöld (2004) beskriver att de äldres aptit stimuleras om de får veta i 

väg att deras favoriträtt ska serveras. De äldre anser ofta att maten ska vara 

Detta styrks även av Johansson och Raud (2011) som framhåller att äldre 

Även om många äldre anser 

na rätter inte är särskilt omtyckta vill de ändå att möjligheten ska finnas 

. Detta styrks även av 

det är viktigt med 

Benämningen ”måltidssituation” har i denna studie endast fokuserats på den sociala 

upplevelse av måltidsmiljön, 

Sidenvall (2004) styrker detta 

på ett särskilt boende där personalen i all välmening ville skydda 

av de äldres dåliga bordsskick och därför lät 

i fråga kände sig djupt 

måltidssituation kunde 

En äldre person berättade att synen försämrats och kände oro för hur det skulle gå om 

den försämrades ytterligare. När ätproblem påverkar så att de äldre inte kan bete sig 

efter sina inlärda normer om hur man ska äta, känner personen skuld och skäms. 

att den sociala upplevelsen anses viktigt för de äldre, 

likaså bemötandet av personal. Att känna lugn och ro under måltiderna är något som 

Livsmedelsverket (2011) beskriver att mängden mat som förtärs 

beror på hur många man delar sin måltid med. Det sociala har effekten att kunna öka 

ptiten, ge en mindre viktförlust och en bra hälsa. I en studie av Wright, Hickson och 

att äldre som valde att äta i matsalen tillsammans med 

Detta styrks av 



 

 

Almberg et al. (2005) som betona

sig mera mat än de annars skulle ha fått

socialt aktiva. Motsatsen blir att en dålig matsituation gör att de äldre äter min

riskerar att bli underviktiga. Ahlzén och Vitalis (2009) framhåll

upplevs positivt så smakar också maten bättre

genom att beskriva att näringsintag

som man känner väl. 

Det hade även varit intressant att studera de äldres upplevelse om den estetiska 

påverkan vid måltiden, exempelvis dukning och inredning.

estetiska aspekterna inom mat och måltid 

  

6.2.2 Näringsberäkning 

En hög ålder innebär ett minskat matintag. 

anpassning till en minskad energiförbrukning pga. minskad fysisk aktivitet och en

nedsatt basalmetabolism. En m

vilket leder till att äldre har svårt att

tarmarna kan också påverkas genom att dess förmåga vid avslappning och 

utspänning vid måltider minskar. Detta framkallar en tidig 

Abrahamsson et al. (2006) styrker att äldre tillhör en riskgrupp när det gäller 

näringsupptag och lyfter fram nedsatt saliv

med t.ex. tugg- och sväljsvårigheter påverkar ätandet och aptiten.

Läkemedel och sjukdomar kan även påverka musklerna och nervernas koordination 

som har med munnens rörelser att göra. 

som beskriver att läkemedel kan orsaka illamående och störningar i mag

tarmkanalen. Sidenvall (2004)

stora problem att svälja och 

Näringsberäkningarna visar 

innehöll tillräckligt med näring, t o m i vissa fall ett överskott av vitaminer och 

mineraler. Vad gäller kolhydrater, protein och fett i lunchmenyn så låg kolhydraterna i 

underkant och fett i överkant medan proteinet höll en relativ g
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betonar att en trevlig måltidssituation gör att

sig mera mat än de annars skulle ha fått, vilket leder till att de blir mera fysiskt och 

socialt aktiva. Motsatsen blir att en dålig matsituation gör att de äldre äter min

riskerar att bli underviktiga. Ahlzén och Vitalis (2009) framhåller att när 

så smakar också maten bättre. Stroebele (2004) styrker också detta 

att näringsintaget kan öka genom att äta tillsammans

Det hade även varit intressant att studera de äldres upplevelse om den estetiska 

påverkan vid måltiden, exempelvis dukning och inredning. Undersök

estetiska aspekterna inom mat och måltid ingick emellertid inte i föreliggande studie

minskat matintag. Skolin (2010a) påvisar att detta är en 

en minskad energiförbrukning pga. minskad fysisk aktivitet och en

En minskning av känsligheten för neuropeptid Y (NPY) sker 

vilket leder till att äldre har svårt att kunna känna hungersignaler. Magsäck

kan också påverkas genom att dess förmåga vid avslappning och 

utspänning vid måltider minskar. Detta framkallar en tidig mättnadskänsla.

Abrahamsson et al. (2006) styrker att äldre tillhör en riskgrupp när det gäller 

näringsupptag och lyfter fram nedsatt saliv- och saltsyraproduktion som tillsammans 

och sväljsvårigheter påverkar ätandet och aptiten.  

l och sjukdomar kan även påverka musklerna och nervernas koordination 

som har med munnens rörelser att göra. Detta styrks av Abrahamsson et al. (2006)

som beskriver att läkemedel kan orsaka illamående och störningar i mag

Sidenvall (2004) påvisar att en person som drabbats av stroke kan ha 

stora problem att svälja och sätter därför lätt i halsen med hosta och andnöd som följd.

Näringsberäkningarna visar hos de flesta deltagarna att de ”lagom” portionerna 

innehöll tillräckligt med näring, t o m i vissa fall ett överskott av vitaminer och 

Vad gäller kolhydrater, protein och fett i lunchmenyn så låg kolhydraterna i 

underkant och fett i överkant medan proteinet höll en relativ god överensstämmelse 

 

att en trevlig måltidssituation gör att de äldre får i 

, vilket leder till att de blir mera fysiskt och 

socialt aktiva. Motsatsen blir att en dålig matsituation gör att de äldre äter mindre och 

att när måltidsmiljön 

styrker också detta 

äta tillsammans med andra 

Det hade även varit intressant att studera de äldres upplevelse om den estetiska 

ndersökning av de 

religgande studie. 

) påvisar att detta är en 

en minskad energiförbrukning pga. minskad fysisk aktivitet och en 

känsligheten för neuropeptid Y (NPY) sker 

känna hungersignaler. Magsäcken och 

kan också påverkas genom att dess förmåga vid avslappning och 

mättnadskänsla. 

Abrahamsson et al. (2006) styrker att äldre tillhör en riskgrupp när det gäller 

och saltsyraproduktion som tillsammans 

l och sjukdomar kan även påverka musklerna och nervernas koordination 

Abrahamsson et al. (2006) 

som beskriver att läkemedel kan orsaka illamående och störningar i mag- och 

påvisar att en person som drabbats av stroke kan ha 

därför lätt i halsen med hosta och andnöd som följd.  

”lagom” portionerna 

innehöll tillräckligt med näring, t o m i vissa fall ett överskott av vitaminer och 

Vad gäller kolhydrater, protein och fett i lunchmenyn så låg kolhydraterna i 

od överensstämmelse 



 

 

med rekommenderat dagligt intag. Kolhydratintaget kompenserades i

som höll lägre halt än det rekommenderade

fettinnehållet var högt, vilket kan förklaras av grädden som serverades t

Abrahamsson et al. (2006) kan det för vissa äldre vara viktigare att äta överhuvudtaget 

och då kan fett vara en viktig energikälla. 

Intaget av vitamin C under frukosten och middagen uppnådde inget högt värde. 

Abrahamsson et al. (2006) b

dagligen i äldres kost. Det observerades vid tillfällena att C

såsom frukt inte serverades särskilt mycket. Vid desserten serverades 

konserverad cocktailfrukt, men hade inget st

(Livsmedelsverket, 2013), vilket motsvarar 10 procent av rekommenderat intag per 

måltid. De äldre serverades mestadels saft som måltidsdryck både morgon och kväll. 

Ett bra alternativ skulle vara att servera juice med hö

av apelsin eller äpple, för att höja detta intag

när det gäller mineraler, vissa vårdtagare uppnådde det rekommenderade intaget per 

måltid flera gånger om, skulle ett C

större möjlighet att absorberas

Vitamin E, som framför allt finns i margarin, fullkornsprodukter, ägg, mjölk och nötter 

(Abrahamsson et al., 2006)

sällsynt och drabbar främst personer 

cystisk fibros och glutenintolerans. Det rådde ingen brist på detta vitamin enligt 

studiens resultat.  

Även vitamin D var varierande,

någon av dessa måltider. De äldre har svårt att kunna tillgodogöra sig vitamin D, 

speciellt när de kanske inte kommer ut i solen lika mycket som förr.

stor betydelse för kalciuminlagringen

minskar visserligen inlagringen men den förlusten blir mindre om kosten innehåller 

mejeriprodukter, baljväxter och gröna bladgrönsaker som är rika på kalcium

Kalciuminnehållet i måltiderna täckte väl det reko

med att de äldre får tillräckligt med vitamin D borde benstommen kunna bevaras 

längre. Ett förslag skulle vara att avsätta
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med rekommenderat dagligt intag. Kolhydratintaget kompenserades i

ekommenderade. Proteinet låg också i underkan

ilket kan förklaras av grädden som serverades t

Abrahamsson et al. (2006) kan det för vissa äldre vara viktigare att äta överhuvudtaget 

och då kan fett vara en viktig energikälla.  

Intaget av vitamin C under frukosten och middagen uppnådde inget högt värde. 

Abrahamsson et al. (2006) bör C-vitamin, som fungerar som en antioxidant, ingå 

Det observerades vid tillfällena att C-vitaminrika livsmedel 

såsom frukt inte serverades särskilt mycket. Vid desserten serverades 

konserverad cocktailfrukt, men hade inget större innehåll av vitamin C

), vilket motsvarar 10 procent av rekommenderat intag per 

De äldre serverades mestadels saft som måltidsdryck både morgon och kväll. 

Ett bra alternativ skulle vara att servera juice med hög halt av vitamin C, exempelvis 

, för att höja detta intag. Även om resultatet visade bra värden 

när det gäller mineraler, vissa vårdtagare uppnådde det rekommenderade intaget per 

skulle ett C-vitamintillskott garantera att till exempel järn hade 

större möjlighet att absorberas (Abrahamsson et al., 2006). 

, som framför allt finns i margarin, fullkornsprodukter, ägg, mjölk och nötter 

) varierade från person till person. Brist på vitamin E är 

sällsynt och drabbar främst personer med autoimmuna sjukdomar som till exempel 

cystisk fibros och glutenintolerans. Det rådde ingen brist på detta vitamin enligt 

Även vitamin D var varierande, men ingen uppnådde det rekommenderade intaget vid 

någon av dessa måltider. De äldre har svårt att kunna tillgodogöra sig vitamin D, 

speciellt när de kanske inte kommer ut i solen lika mycket som förr. Vitamin D har en 

stor betydelse för kalciuminlagringen i kroppen (Skolin, 2010b). Med stigande ålder 

minskar visserligen inlagringen men den förlusten blir mindre om kosten innehåller 

mejeriprodukter, baljväxter och gröna bladgrönsaker som är rika på kalcium

Kalciuminnehållet i måltiderna täckte väl det rekommenderade intaget så kombinerat 

med att de äldre får tillräckligt med vitamin D borde benstommen kunna bevaras 

Ett förslag skulle vara att avsätta mer tid för att kunna gå promenader

 

med rekommenderat dagligt intag. Kolhydratintaget kompenserades inte av desserten 

roteinet låg också i underkant medan 

ilket kan förklaras av grädden som serverades till. Enligt 

Abrahamsson et al. (2006) kan det för vissa äldre vara viktigare att äta överhuvudtaget 

Intaget av vitamin C under frukosten och middagen uppnådde inget högt värde. Enligt 

vitamin, som fungerar som en antioxidant, ingå 

vitaminrika livsmedel 

såsom frukt inte serverades särskilt mycket. Vid desserten serverades dock 

örre innehåll av vitamin C: 2mg/100g 

), vilket motsvarar 10 procent av rekommenderat intag per 

De äldre serverades mestadels saft som måltidsdryck både morgon och kväll. 

g halt av vitamin C, exempelvis 

Även om resultatet visade bra värden 

när det gäller mineraler, vissa vårdtagare uppnådde det rekommenderade intaget per 

till exempel järn hade 

, som framför allt finns i margarin, fullkornsprodukter, ägg, mjölk och nötter 

Brist på vitamin E är 

med autoimmuna sjukdomar som till exempel 

cystisk fibros och glutenintolerans. Det rådde ingen brist på detta vitamin enligt 

men ingen uppnådde det rekommenderade intaget vid 

någon av dessa måltider. De äldre har svårt att kunna tillgodogöra sig vitamin D, 

Vitamin D har en 

). Med stigande ålder 

minskar visserligen inlagringen men den förlusten blir mindre om kosten innehåller 

mejeriprodukter, baljväxter och gröna bladgrönsaker som är rika på kalcium. 

mmenderade intaget så kombinerat 

med att de äldre får tillräckligt med vitamin D borde benstommen kunna bevaras 

mer tid för att kunna gå promenader eller sitta 



 

 

ute mer med de äldre. Detta styrks av Abrahamsson et

framhåller att äldre som får för lite solljus kombinerat med lågt intag av D

livsmedel bör få extra tillskott av D

Retinol och niacin fick ett högt och bra intag, speciellt vid frukost. Vid middag 

serverades korv med bröd samt diverse tillbehör. Genom a

en bra källa på retinol, skulle 

kokta absorberas retinol bättre i kroppen 

istället önska rårivna morötter kan absorberingen förbättras genom att tillsätta fett, 

exempelvis rapsolja. Mat som innehåller tillräckligt med protein 

behovet av niacin (Abrahamsson et al., 2006).

Vitamin B12 resulterade i ett mycket bra intag. 

genom sin kost, behövs även en faktor som gör att kroppen ska kunna tillgodogöra sig 

vitamin B12. Denna faktor kallas för intrinsic factor

glykoprotein som bildas i slemhinnan i mags

spjälkas och därefter binds med proteinet. Det är tack vare denna bindning som gör att 

vitaminet vidare binds till receptorer i tunntarmen

såsom celiaki eller Chrons sjukdom saknas den

2006). Hos äldre är exempelvis symtom som yrsel, minnesluckor och dåligt 

immunförsvar vanligt vid B12

avhjälpas med B12-vitamin som injektion eller tabletter (Abrahamsson e

 

6.2.3 Nutritionsscreening 

Nutritionsscreeningen var ett värdefullt instrument som kompletterade både 

intervjuerna samt näringsberäkningarna.

intervjudeltagarna var undernärd utan 

hade uppnått specifik poäng i 

som behövdes. De tre andra uppnådde inte denna specifika poäng och behövde 

därmed ingen anpassning vid måltider. 
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Detta styrks av Abrahamsson et al. (2006) som också 

framhåller att äldre som får för lite solljus kombinerat med lågt intag av D

livsmedel bör få extra tillskott av D-vitamin.  

Retinol och niacin fick ett högt och bra intag, speciellt vid frukost. Vid middag 

d bröd samt diverse tillbehör. Genom att servera morötter

skulle de äldres intag av retinol kunna höjas. Om de serveras 

kokta absorberas retinol bättre i kroppen (Abrahamsson et al., 2006)

rårivna morötter kan absorberingen förbättras genom att tillsätta fett, 

at som innehåller tillräckligt med protein tillgodoser 

(Abrahamsson et al., 2006). 

Vitamin B12 resulterade i ett mycket bra intag. Men även om de äldre får ett högt intag 

genom sin kost, behövs även en faktor som gör att kroppen ska kunna tillgodogöra sig 

vitamin B12. Denna faktor kallas för intrinsic factor (inre faktor) och består utav ett 

bildas i slemhinnan i magsäcken. Det som sker är att vitamin B12

spjälkas och därefter binds med proteinet. Det är tack vare denna bindning som gör att 

vidare binds till receptorer i tunntarmen. Om äldre lider av tarmsjukdomar 

såsom celiaki eller Chrons sjukdom saknas den inre faktorn (Abrahamsson et al., 

. Hos äldre är exempelvis symtom som yrsel, minnesluckor och dåligt 

vanligt vid B12-brist (Läkemedelsverket, 2013). Oftast kan detta 

n som injektion eller tabletter (Abrahamsson e

var ett värdefullt instrument som kompletterade både 

intervjuerna samt näringsberäkningarna. I denna studie blev resultatet att ingen av 

intervjudeltagarna var undernärd utan överlag äter mycket bra. De två deltagarna som 

hade uppnått specifik poäng i screeningens första del hade redan fått den anpassning 

som behövdes. De tre andra uppnådde inte denna specifika poäng och behövde 

därmed ingen anpassning vid måltider.  

 

 

al. (2006) som också 

framhåller att äldre som får för lite solljus kombinerat med lågt intag av D-vitaminrika 

Retinol och niacin fick ett högt och bra intag, speciellt vid frukost. Vid middag 

tt servera morötter, som är 

. Om de serveras 

(Abrahamsson et al., 2006). Skulle de äldre 

rårivna morötter kan absorberingen förbättras genom att tillsätta fett, 

tillgodoser oftast 

Men även om de äldre får ett högt intag 

genom sin kost, behövs även en faktor som gör att kroppen ska kunna tillgodogöra sig 

och består utav ett 

Det som sker är att vitamin B12 

spjälkas och därefter binds med proteinet. Det är tack vare denna bindning som gör att 

. Om äldre lider av tarmsjukdomar 

(Abrahamsson et al., 

. Hos äldre är exempelvis symtom som yrsel, minnesluckor och dåligt 

Oftast kan detta 

n som injektion eller tabletter (Abrahamsson et al., 2006). 

var ett värdefullt instrument som kompletterade både 

resultatet att ingen av 

De två deltagarna som 

screeningens första del hade redan fått den anpassning 

som behövdes. De tre andra uppnådde inte denna specifika poäng och behövde 



 

 

6.3 Sammanfattande diskussion

Även om näringsberäkningen och nutritionssceeningen visade att

en god kvalitet på det särskilda boendet hade de äldre ändå delade uppfattningar om 

maten. Smaken upplevdes av vissa som för salt eller för stark. Ökande ålder kan 

medföra extra känslighet för salt och mediciner som har muntorrhet som biverkan kan 

orsaka att maten smakar starkt. Det kan vara svårt f

äldre vill ha sin mat eftersom de

lämpligt sätt försöker ta reda på de

tycker. Detta är angeläget eftersom smakupplevelsen är en viktig faktor när det gäller 

matintaget. En lösning kan till exempel vara att låta den äldre själv få salta och krydda 

sin mat samt tillhandhålla rikligt med dryck, helst vatten, för att utveckla smakämnena i 

maten. Att låta de äldre själv

eftersom förväntan inför måltiden i sin tur kan öka aptiten

mycket positivt av de äldre 

måltiden görs till en trevlig och social upplevelse

äldre som kan ha svårigheter på grund av olika handikapp

matlusten kan påverkas av såväl eget som av andras bordsskick

upplever måltidssituationen

fysiska aktiviteter som i sin tur stimulerar deras nästa måltid.

bara med att maten är näringstät. Om inte smakupplevelsen och måltidssituationen är 

tillfredsställande får de äldre kanske inte

näring. De tre komponenterna smakupplevelse, måltidssituation och näringsupptag är 

således nära förknippade med varandra och behöver samverka för att måltiden ska bli 

fullständig. 
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iskussion 

Även om näringsberäkningen och nutritionssceeningen visade att de äldres mat höll 

en god kvalitet på det särskilda boendet hade de äldre ändå delade uppfattningar om 

maten. Smaken upplevdes av vissa som för salt eller för stark. Ökande ålder kan 

medföra extra känslighet för salt och mediciner som har muntorrhet som biverkan kan 

orsaka att maten smakar starkt. Det kan vara svårt för personalen att avgöra hur de

äldre vill ha sin mat eftersom de inte gärna klagar. Genom att personalen på ett 

t sätt försöker ta reda på de äldres önskemål kanske de vågar tala om vad de 

tycker. Detta är angeläget eftersom smakupplevelsen är en viktig faktor när det gäller 

matintaget. En lösning kan till exempel vara att låta den äldre själv få salta och krydda 

n mat samt tillhandhålla rikligt med dryck, helst vatten, för att utveckla smakämnena i 

själva få välja en alternativ maträtt kan vara ett annat sätt

eftersom förväntan inför måltiden i sin tur kan öka aptiten. Detta upplevdes som 

 på det särskilda boendet. Aptiten kan även stimuleras om 

och social upplevelse genom att personalen 

kan ha svårigheter på grund av olika handikapp. Detta är viktigt eftersom 

av såväl eget som av andras bordsskick. Om de äldre 

en positivt äter de bättre och har mera energi till sociala och 

fysiska aktiviteter som i sin tur stimulerar deras nästa måltid. Det räcker således inte 

med att maten är näringstät. Om inte smakupplevelsen och måltidssituationen är 

tillfredsställande får de äldre kanske inte i sig det rekommenderade dagliga intaget av 

De tre komponenterna smakupplevelse, måltidssituation och näringsupptag är 

es nära förknippade med varandra och behöver samverka för att måltiden ska bli 

 

 

de äldres mat höll 

en god kvalitet på det särskilda boendet hade de äldre ändå delade uppfattningar om 

maten. Smaken upplevdes av vissa som för salt eller för stark. Ökande ålder kan 

medföra extra känslighet för salt och mediciner som har muntorrhet som biverkan kan 

ör personalen att avgöra hur de 

inte gärna klagar. Genom att personalen på ett 

äldres önskemål kanske de vågar tala om vad de 

tycker. Detta är angeläget eftersom smakupplevelsen är en viktig faktor när det gäller 

matintaget. En lösning kan till exempel vara att låta den äldre själv få salta och krydda 

n mat samt tillhandhålla rikligt med dryck, helst vatten, för att utveckla smakämnena i 

få välja en alternativ maträtt kan vara ett annat sätt 

. Detta upplevdes som 

. Aptiten kan även stimuleras om 

genom att personalen stödjer de 

Detta är viktigt eftersom 

Om de äldre 

mera energi till sociala och 

Det räcker således inte 

med att maten är näringstät. Om inte smakupplevelsen och måltidssituationen är 

det rekommenderade dagliga intaget av 

De tre komponenterna smakupplevelse, måltidssituation och näringsupptag är 

es nära förknippade med varandra och behöver samverka för att måltiden ska bli 



 

 

7 Slutsats  

De äldres mat på särskilt boende

oftast sitt behov av de olika näringsämnena tillgodosett. En del 

maten för salt eller för stark

sin tur försämra deras näringsintag.

avskilt i lugn och ro kanske de vågar framföra sina önskemål. Andra äldre kan ha 

svårigheter på grund av olika handikapp och kan behöva extra stöd

För att förbättra de äldres smakupplevelse

efterfrågas individuellt och måltidssituation anpassas efter 

behov. Som en följd av detta kan då näringsintaget också
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på särskilt boende håller en god kvalitet näringsmässigt. 

sitt behov av de olika näringsämnena tillgodosett. En del äldre kan uppleva 

stark, vilket gör att de inte äter upp hela portionen

försämra deras näringsintag. De äldre klagar ogärna, men om de tillfrågas 

lt i lugn och ro kanske de vågar framföra sina önskemål. Andra äldre kan ha 

av olika handikapp och kan behöva extra stöd 

de äldres smakupplevelse och måltidssituation bör deras åsikter 

ividuellt och måltidssituation anpassas efter vars och ens

tta kan då näringsintaget också bli bästa möjliga

 

en god kvalitet näringsmässigt. De äldre får 

äldre kan uppleva 

de inte äter upp hela portionen. Detta kan i 

De äldre klagar ogärna, men om de tillfrågas 

lt i lugn och ro kanske de vågar framföra sina önskemål. Andra äldre kan ha 

 vid måltiderna.  

bör deras åsikter 

vars och ens specifika 

bli bästa möjliga.   
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9 Bilagor   

Information till berörda enhetschefer

Ett examensarbete vars huvudsyfte är att undersöka äldre 

näringsintag, deras smakupplevelse av maten som serveras samt ett bisyfte att 

undersöka hur de äldre upplever måltidssituationen i helhet på boende kommer att 

genomföras i samarbete med Högskolan Kristianstad. 

5-6 vårdtagare på boendet kommer att intervjuas inom tre områden: smakupplevelsen 

av maten som serveras, det uppskattade 

Information till deltagarna om studien kommer att ske både skriftligt och muntligt innan 

de väljer att medverka i studien. Till intervjun kommer det att finnas förberedda frågor 

men även också utrymme för följdfrågor och egna tankar från deltagaren. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band och analyseras därefter. Inspelningsmaterialet kommer 

att förvaras inlåst så att ingen utomstående har tillgång till det. Deltagarna kommer att 

vara anonyma. Deras godkännande att medverka i studien kommer att ske skriftligt. 

Det är frivilligt för deltagarna att delta och de kan avbryta sin medverkan i studien när 

de vill. 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Paul Martinsson 

Studerande Högskolan Kristianstad

paul.martinsson0017@stud.hkr.se

paulmartinsson@yahoo.se 

 

Handledare: 

Professor, PhD Högskolan Kristianstad

Karin Wendin 

karin.wendin@hkr.se 
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Information till berörda enhetschefer   

vars huvudsyfte är att undersöka äldre vårdtagares

, deras smakupplevelse av maten som serveras samt ett bisyfte att 

undersöka hur de äldre upplever måltidssituationen i helhet på boende kommer att 

genomföras i samarbete med Högskolan Kristianstad.  

ndet kommer att intervjuas inom tre områden: smakupplevelsen 

det uppskattade näringsintaget samt måltidssituationen.  

Information till deltagarna om studien kommer att ske både skriftligt och muntligt innan 

studien. Till intervjun kommer det att finnas förberedda frågor 

men även också utrymme för följdfrågor och egna tankar från deltagaren. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band och analyseras därefter. Inspelningsmaterialet kommer 

tt ingen utomstående har tillgång till det. Deltagarna kommer att 

vara anonyma. Deras godkännande att medverka i studien kommer att ske skriftligt. 

Det är frivilligt för deltagarna att delta och de kan avbryta sin medverkan i studien när 

Studerande Högskolan Kristianstad 

paul.martinsson0017@stud.hkr.se 

 

an Kristianstad 
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vårdtagares uppskattade 

, deras smakupplevelse av maten som serveras samt ett bisyfte att 

undersöka hur de äldre upplever måltidssituationen i helhet på boende kommer att 

ndet kommer att intervjuas inom tre områden: smakupplevelsen 

näringsintaget samt måltidssituationen.   

Information till deltagarna om studien kommer att ske både skriftligt och muntligt innan 

studien. Till intervjun kommer det att finnas förberedda frågor 

men även också utrymme för följdfrågor och egna tankar från deltagaren. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band och analyseras därefter. Inspelningsmaterialet kommer 

tt ingen utomstående har tillgång till det. Deltagarna kommer att 

vara anonyma. Deras godkännande att medverka i studien kommer att ske skriftligt. 

Det är frivilligt för deltagarna att delta och de kan avbryta sin medverkan i studien när 



 

 

Till _______________________________________________________

Information och förfrågan till Dig om att medverka i en intervju till ett examensarbete 

som syftar till att undersöka smakupplevelsen, det uppskattade näringsintaget samt 

måltidssituationen i helhet hos äldre personer på boende. Det finns ett mycket stort 

behov av ökad kunskap inom dessa områden. Genom Din medverkan bidrar det till att 

ge mer förståelse om äldres uppfattningar om smak, näring och måltidssituationen

Mitt namn är Paul Martinsson 

Syftet med intervjun är att kunna få kunskap om äldre vårdtagares upplevelser inom 

mat- och måltid med fokus på smak, näring och måltidssituationen. Intervjun kommer 

att ta ungefär 30-45 minuter och Du bestämmer själv tid och plats. Intervjun kommer, 

om Du godkänner, att spelas in på band och skrivas ut. Intervjutexterna analyseras 

därefter och sammanställs i studien. Inspelningsmaterialet och intervjutexterna 

kommer att förvaras säkert och inlåst. I studien kommer alla deltagare att vara 

anonyma. Det är endast jag och min handledare som kommer att lyssna på 

intervjuerna. Ditt deltagande är helt frivilli

vill.  

Jag har fått godkännande av:

 

Enhetschef……………………………………………………………………………………

på………………………………………………………………………………………………

Jag kommer att kontakta Dig för ytterligare muntlig information.

Med vänliga hälsningar! 

Paul Martinsson  

Studerande HKR  

paul.martinsson0017@stud.hkr.se

paulmartinsson@yahoo.se 
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Till _______________________________________________________

Information och förfrågan till Dig om att medverka i en intervju till ett examensarbete 

syftar till att undersöka smakupplevelsen, det uppskattade näringsintaget samt 

måltidssituationen i helhet hos äldre personer på boende. Det finns ett mycket stort 

behov av ökad kunskap inom dessa områden. Genom Din medverkan bidrar det till att 

ståelse om äldres uppfattningar om smak, näring och måltidssituationen

Mitt namn är Paul Martinsson och studerar på Högskolan Kristianstad till Gastronom. 

Syftet med intervjun är att kunna få kunskap om äldre vårdtagares upplevelser inom 

med fokus på smak, näring och måltidssituationen. Intervjun kommer 

45 minuter och Du bestämmer själv tid och plats. Intervjun kommer, 

om Du godkänner, att spelas in på band och skrivas ut. Intervjutexterna analyseras 

älls i studien. Inspelningsmaterialet och intervjutexterna 

kommer att förvaras säkert och inlåst. I studien kommer alla deltagare att vara 

anonyma. Det är endast jag och min handledare som kommer att lyssna på 

intervjuerna. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du 

Jag har fått godkännande av: 

Enhetschef……………………………………………………………………………………

på………………………………………………………………………………………………

Jag kommer att kontakta Dig för ytterligare muntlig information. 

 Karin Wendin, handledare

 Professor, PhD HKR

stud.hkr.se  karin.wendin@hkr.se

   

 

Bilaga 2:1 

Till _______________________________________________________ 

Information och förfrågan till Dig om att medverka i en intervju till ett examensarbete 

syftar till att undersöka smakupplevelsen, det uppskattade näringsintaget samt 

måltidssituationen i helhet hos äldre personer på boende. Det finns ett mycket stort 

behov av ökad kunskap inom dessa områden. Genom Din medverkan bidrar det till att 

ståelse om äldres uppfattningar om smak, näring och måltidssituationen.  

och studerar på Högskolan Kristianstad till Gastronom. 

Syftet med intervjun är att kunna få kunskap om äldre vårdtagares upplevelser inom 

med fokus på smak, näring och måltidssituationen. Intervjun kommer 

45 minuter och Du bestämmer själv tid och plats. Intervjun kommer, 

om Du godkänner, att spelas in på band och skrivas ut. Intervjutexterna analyseras 

älls i studien. Inspelningsmaterialet och intervjutexterna 

kommer att förvaras säkert och inlåst. I studien kommer alla deltagare att vara 

anonyma. Det är endast jag och min handledare som kommer att lyssna på 

gt och du kan avbryta din medverkan när du 

Enhetschef…………………………………………………………………………………… 

på……………………………………………………………………………………………… 

Karin Wendin, handledare 

HKR 

hkr.se  



 

 

Svar på förfrågan om medverkan i en intervju

vårdtagares upplevelser inom mat

och måltidssituationen. 

Jag har informerats om syftet med studien och tagit del av medföljande skriftliga 

information. Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i studien. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande utan att ange något skäl. 

 

Paul Martinsson  

 

 

 

Jag vill medverka i intervjun som handlar om 

upplevelser inom mat- och måltid med fokus på smak, näring och 

måltidssituationen. 

__________________________________________________________

Ort   

 

__________________________________________________________

Underskrift 

 

__________________________________________________________

Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________

Telefonnummer 
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Svar på förfrågan om medverkan i en intervju till examensarbete

vårdtagares upplevelser inom mat- och måltid med fokus på smak, näring 

 

om syftet med studien och tagit del av medföljande skriftliga 

information. Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i studien. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

tt ange något skäl.  

Jag vill medverka i intervjun som handlar om äldre vårdtagares 

och måltid med fokus på smak, näring och 

__________________________________________________________

  Datum

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Bilaga 2:2 

till examensarbete om äldre 

och måltid med fokus på smak, näring 

om syftet med studien och tagit del av medföljande skriftliga 

information. Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i studien. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

äldre vårdtagares 

och måltid med fokus på smak, näring och 

__________________________________________________________ 

atum 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

 

Frågor till intervjuerna

Smakupplevelsen 

Hur upplever du maten som serveras? 

Hur uppfattar du smaken på maten? 

Saknar du något i maten som serveras?

Hur upplever du matens konsistens?

 

Näringsintag 

Hur mycket brukar du äta av maten som serveras?

Upplever du maten som näringsrik och ger energi? Berätta

Hur länge känner du dig mätt efter en måltid?

Vad föredrar du mest att ha på tallriken vid en måltid? Ex. Mer potatis, mer kött/fisk 
eller mer grönsaker? 

 

Måltidssituationen 

Hur upplever du måltidssituationen?

Något som känns jobbigt i samband med måltiden?

Hur upplever du att sitta med andra? Dåligt/Bra?
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Frågor till intervjuerna    

 

Hur upplever du maten som serveras?  

Hur uppfattar du smaken på maten?  

Saknar du något i maten som serveras? 

Hur upplever du matens konsistens? 

Hur mycket brukar du äta av maten som serveras? 

näringsrik och ger energi? Berätta 

Hur länge känner du dig mätt efter en måltid? 

Vad föredrar du mest att ha på tallriken vid en måltid? Ex. Mer potatis, mer kött/fisk 

Hur upplever du måltidssituationen? 

änns jobbigt i samband med måltiden? 

Hur upplever du att sitta med andra? Dåligt/Bra? 

 

Bilaga 3 

Vad föredrar du mest att ha på tallriken vid en måltid? Ex. Mer potatis, mer kött/fisk 



 

 

Bilddokumentering  

Tabellen visar exempel på hur bilddokumentering utfördes.

Person Frukost 

1 Före: Bild 1 

Efter: Bild 5 

Före:

Efter:

2 Före: Bild 2 

Efter: Bild 6 

Före:

Efter:

3 Före: Bild 3 

Efter: Bild 7 

Före:

Efter:

4 Före: Bild 4 

Efter: Bild 8 

Före:

Efter:

5 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:

6 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:

7 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:

8 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:

9 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:

10 Före: 

Efter: 

Före:

Efter:
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visar exempel på hur bilddokumentering utfördes. 

Lunch Fika Mellanmål

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

 

Bilaga 4 

Mellanmål Middag 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 

Före: 

Efter: 



 

 

Näringsberäkning  

Tabell 1.1 Frukost. 
 
Tabellen visar värden för Energi, kolhydrater, protein och fett.
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/da
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat 

 Totalenergi 
kJ/% 

Person  

1 (Man) 1722 (72%) 

2 (Man) 2913 (121%) 

3 (Man) 2018 (84%) 

4 (Kvinna) 1650 (80%) 

5 (Kvinna) 1703 (83%) 

6 (Kvinna) 1873 (91%) 

7 (Kvinna) 1290 (63%) 

8 (Kvinna) 2221 (108%) 

9 (Kvinna) 1903 (93%) 

Medelvärde 
Man: 

2218 
min:1722 
max:2913 

Medelvärde 
Kvinna: 

1773 
min:1290 
max:2221 
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Tabellen visar värden för Energi, kolhydrater, protein och fett. 
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Frukost:574 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal. 

(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för frukost enligt Dietist XP. 

Totalenergi 
kcal/% 

Kolhydrater 
E%/g 

Protein  
E%/g 

   

411 (72%) 68 E%/68.3g 11 E%/10.9g

696 (121%) 51 E%/84.9g 13 E%/23g

483 (84%) 53 E%/60.9g 17 E%/20.6g

394 (80%) 76 E%/71.7g 9 E%/8.5g

407 (83%) 48 E%/46.4g 17 E%/16.9g

448 (91%) 55 E%/58.3g 14 E%/15.7g

308 (63%) 80 E%/60g 6 E%/4.7g

529 (108%) 63 E%/81.4g 13 E%/17.4g

454 (93%) 57 E%/62.6g 15 E%/16.4g

530 
min:411 
max:696 

57 E%/71.4g 
min:51 E% 
max:68E% 

14 E%/18.2g
min:11 E%
max:17 E%

423 
min:308 
max:529 

63 E%/63.4g 
min:48 E% 
max:80 E% 

12 E%/13.3g
min:6 E% 

max:17 E%
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 Fett  
E%/g 

 

%/10.9g 21 E%/10g 

%/23g 36 E%/28g 

%/20.6g 29 E%/15.9g 

%/8.5g 15 E%/6.9g 

%/16.9g 35 E%/16g 

%/15.7g 31 E%/15.7g 

%/4.7g 14 E%/4.9g 

%/17.4g 24 E%/14.2g 

%/16.4g 28 E%/14.6g 

14 E%/18.2g 
min:11 E% 
max:17 E% 

29 E%/18g 
min:21 E% 
max:36 E% 

12 E%/13.3g 
 

max:17 E% 

29 E%/12g 
min:14 E% 
max:35 E% 



 

 

Tabell 1.2 Frukost.  
 
Tabellen visar värden för vitaminer
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Frukost: 574 kcal.
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för frukost enligt Dietist XP.

 Retinol-
ekvivalenter ekvivalenter

Person  

1 (Man) 85ug (38%) 

2 (Man) 695ug 
(309%) 

3 (Man) 107ug (48%) 

4 (Kvinna) 67ug (38%)  3.1

5 (Kvinna) 166ug (95%) 

6 (Kvinna) 150ug (86%)  

7 (Kvinna) 100ug (57%) 1.7

8 (Kvinna) 127ug (72%)  

9 (Kvinna) 162ug (92%)  

Medelvärde 
Man: 

296ug 
min:85ug 

max:695ug 
min:5.4mg
max:7.8mg

Medelvärde 
Kvinna: 

129ug 
min:67ug 

max:166ug 
min:1.7mg
max:6.6mg

 

 

 

 

 

Tabell 1.3 Frukost.   
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Tabellen visar värden för vitaminer.  
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Frukost: 574 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal. 

= Näring i % av rekommenderat dagligt intag för frukost enligt Dietist XP. 

Niacin-
ekvivalenter 

Vitamin 
B12 

Vitamin C Vitamin D

    

7.5mg 
(200%) 

1ug 
(196%) 

2mg (9%) 0.06ug

7.8mg 
(207%) 

3.3ug 
(660%) 

2mg (10%) 1.72ug
(69%)

5.4mg 
(143%) 

1.7ug 
(346%) 

0mg (0%) 0.08ug

3.1mg (95%) 0.3ug 
(65%) 

2mg (12%) 0.55ug
(22%)

4.7mg 
(146%) 

1.1ug 
(223%) 

0mg (1%) 0.73ug
(29%)

4.7mg 
(144%) 

1ug 
(190%) 

0mg (2%)  0.45ug
(18%) 

1.7mg (51%) 0.3ug 
(66%) 

2mg (8%) 0.86ug
(34%)

5.5mg 
(169%) 

0.6ug 
(118%) 

5mg (26%) 0.16ug

6.6mg 
(202%) 

2.2ug 
(445%) 

4mg (20%) 1.59ug
(64%)

6.9mg 
min:5.4mg 
max:7.8mg 

2ug 
min:1ug 

max:3.3ug 

1.3mg 
min:0mg 
max:2mg 

0.62ug
min:0.06ug
max.1.72ug

4.4mg 
min:1.7mg 
max:6.6mg 

0.92 
min:0.3ug 
max:2.2ug 

2.2mg 
min:0mg 
max:5mg 

0.72ug
min:0.16ug 
max:1.59ug
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Vitamin D Vitamin E 

  

0.06ug (3%) 0.2mg (9%) 

1.72ug 
(69%) 

2.8mg 
(111%) 

0.08ug (3%) 0.7mg 
(27%) 

0.55ug 
(22%) 

0.7mg 
(33%) 

0.73ug 
(29%) 

2.1mg 
(106%) 

0.45ug 
(18%)  

0.7mg 
(35%) 

0.86ug 
(34%) 

1.7mg 
(87%) 

0.16ug (6%) 0.5mg 
(27%) 

1.59ug 
(64%) 

2mg (102%) 

0.62ug 
min:0.06ug 
max.1.72ug 

1.2mg 
min:0.2mg 
max:2.8mg 

0.72ug 
min:0.16ug  
max:1.59ug 

1.3mg 
min:0.5mg 
max:2.1mg 
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Tabellen visar värden för mineraler.
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/da
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat 

 Järn  M

Person  

1 (Man) 3.1mg 
(136%) 

46mg

2 (Man) 4.3mg 
(193%) 

94mg

3 (Man) 2.9mg 
(127%) 

4 (Kvinna) 2.1mg 
(95%) 

68mg

5 (Kvinna) 2.4mg 
(108%) 

67mg

6 (Kvinna) 2.3mg 
(101%) 

77mg

7 (Kvinna) 0.8mg 
(35%) 

27mg

8 (Kvinna) 1mg (42%) 58mg

9 (Kvinna) 1.7mg 
(74%) 

44mg

Medelvärde 
Man: 

3.4mg 
min:2.9mg 
max:4.3mg 

min:46mg 
max:115mg

Medelvärde 
Kvinna: 

1.7mg 
min:0.8mg 
max:2.4mg 

min:27mg
max:77mg

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 Middag.   
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Tabellen visar värden för mineraler. 
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Frukost:574 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Frukost: 490 kcal. 

(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för frukost enligt Dietist XP. 

Magnesium  Kalcium  Natrium Zink

   

46mg (52%) 274mg 
(137%) 

480mg 
(70%) 

1.14mg
(51%)

94mg (107%) 289mg 
(145%) 

1331mg 
(194%) 

3.98mg
(177%)

115mg 
(132%) 

508mg 
(254%) 

887mg 
(129%) 

3.44mg
(153%)

68mg (97%) 122mg 
(61%) 

578mg 
(98%) 

1.39mg
(79%)

67mg (96%) 262mg 
(131%) 

831mg 
(141%) 

2.8mg
(160%)

77mg (111%) 345mg 
(172%) 

664mg 
(112%) 

2.36mg
(135%)

27mg (38%) 27mg 
(14%) 

133mg 
(23%) 

0.53mg
(30%)

58mg (83%) 473mg 
(237%) 

675mg 
(114%) 

1.96mg
(112%)

44mg (63%) 224mg 
(112%) 

789mg 
(134%) 

1.48mg
(85%)

85mg 
min:46mg  

max:115mg 

357mg 
min:274mg 
max:508mg 

899mg 
min:480mg 
max:1331m

g 

2.85mg
min:1.14mg
max:3.98mg

57mg 
min:27mg 
max:77mg 

242mg 
min:27mg 

max:473mg 

612mg 
min:133mg 
max:831mg 

1.75mg
min:0.53mg
max:2.8mg

    

 

Zink Kalium 

  

1.14mg 
(51%) 

442mg 
(51%) 

3.98mg 
(177%) 

615mg 
(70%) 

3.44mg 
(153%) 

871mg 
(100%) 

1.39mg 
(79%) 

422mg 
(54%) 

2.8mg 
(160%) 

445mg 
(57%) 

2.36mg 
(135%) 

550mg 
(71%) 

0.53mg 
(30%) 

191mg 
(25%) 

1.96mg 
(112%) 

450mg 
(58%) 

1.48mg 
(85%) 

505mg 
(65%) 

2.85mg 
min:1.14mg 
max:3.98mg 

643mg 
min:442mg 
max:871mg 

1.75mg 
min:0.53mg 
max:2.8mg 

427mg 
min:191mg 
max:550mg 
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Tabellen visar värden för Energi, kolhydrater, protein och fett
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/da
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt inta

 Totalenergi 
kJ/% 

Person  

1 (Man) 3501 (122%) 

2 (Man) 2217 (77%) 

3 (Man) 2243 (78%) 

4 (Kvinna) 2115 (86%) 

5 (Kvinna) 2197 (89%) 

6 (Kvinna) 1522 (62%) 

8 (Kvinna) 2793 (114%) 

9 (Kvinna) 2168 (88%) 

Medelvärde 
Man: 

2654 
min:2217 
max:3501 

Medelvärde 
Kvinna: 

2159 
min:1522 
max:2793 
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Tabellen visar värden för Energi, kolhydrater, protein och fett 
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Middag: 688 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal. 

(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för middag enligt Dietist XP. 

Totalenergi 
kcal/% 

Kolhydrater 
E%/g 

Protein  
E%/g 

   

836 (122%) 36 E%/71.6g 16 E%/32.5g

531 (77%) 46 E%/52.7g 14 E%/17.4g

537 (78%) 32 E%/38.5g 15 E%/18.9g

505 (86%) 49 E%/59.2g 13 E%/16.2g

524 (89%) 37 E%/46.8g 14 E%/18.2g

364 (62%) 33 E%/29g 18 E%/15.9g

667 (114%) 35 E%/57.4g 16 E%/26.6g

517 (88%) 37 E%/46.6g 14 E%/17.8g

635 
min:531 
max:836 

38 E%/54.3g 
min:32 E% 
max:46 E% 

15 E%/22.9g
min:14 E%
max:16 E%

515 
min:364  
max:667 

38 E%/47.8g 
min:33 E% 
max:49 E% 

15 E%/18.9g
min:13 E% 
max:18 E%

    

 

 Fett  
E%/g 

 

%/32.5g 48 E%/45.8g 

%/17.4g 40 E%/22.1g 

%/18.9g 53 E%/29.4g 

%/16.2g 38 E%/21.5g 

%/18.2g 49 E%/29.4g 

%/15.9g 49 E%/20.2g 

%/26.6g 49 E%/36.7g 

%/17.8g 49 E%/28.8g 

E%/22.9g 
min:14 E% 
max:16 E% 

47 E%/32.4g 
min:40 E% 
max:53 E% 

15 E%/18.9g 
min:13 E%  
max:18 E% 

47 E%/27.3g 
min:38 E% 
max:49 E% 
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Tabellen visar värden för vitaminer.
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/da
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för middag en

 Retinol-
ekvivalenter ekvivalenter

Person  

1 (Man) 203ug (75%) 

2 (Man) 89ug (33%) 

3 (Man) 22ug (8%) 

4 (Kvinna) 95ug (45%) 6

5 (Kvinna) 24ug (11%) 

6 (Kvinna) 65ug (31%) 6

8 (Kvinna) 91ug (43%) 

9 (Kvinna) 27ug (13%) 

Medelvärde 
Man:  

105ug  
min:22ug 

max:203ug 
min:7.2mg

max:11.5mg

Medelvärde 
Kvinna: 

60ug 
min:24ug 
max:95ug max:10.2mg
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Tabellen visar värden för vitaminer. 
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Middag: 688 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal. 

(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för middag enligt Dietist XP. 

Niacin-
ekvivalenter 

Vitamin 
B12 

Vitamin C Vitamin D

    

11.5mg 
(255%) 

1.9ug 
(325%) 

2mg (8%) 1.42ug
(47%)

7.2mg 
(159%) 

0.7ug 
(124%) 

2mg (7%) 0.73ug
(24%)

8.9mg 
(198%) 

1ug 
(161%) 

0mg (0%) 0.34ug
(11%)

6mg (155%) 0.7ug 
(124%) 

2mg (8%) 0.73ug
(24%)

7.9mg 
(203%) 

1ug 
(161%) 

2mg (8%) 0.34ug
(11%)

6mg (154%) 1.2ug 
(206%) 

0mg (0%) 0.24ug

10.2mg 
(262%) 

1.7ug 
(278%) 

1mg (6%9 0.39ug
(13%)

7.9mg 
(202%) 

1ug 
(161%) 

2mg (8%) 0.34ug
(11%)

9.2mg 
min:7.2mg 

max:11.5mg 

1.2ug 
min:0.7ug  
max:1.9ug 

1.3mg 
min:0mg 
max:2mg 

0.83ug
min:0.34ug
max:1.42ug

7.6mg 
min:6mg 

max:10.2mg 

1.1ug 
min:0.7ug 
max:1.7ug 

1.4mg 
min:0mg 
max:2mg 

0.41ug
min:0.24ug
max:0.73ug

   

 

Vitamin D Vitamin E 

  

1.42ug 
(47%) 

1.8mg 
(59%) 

0.73ug 
(24%) 

1.2mg 
(40%) 

0.34ug 
(11%) 

0.7mg 
(24%) 

0.73ug 
(24%) 

0.9mg 
(38%) 

0.34ug 
(11%) 

0.7mg 
(29%) 

0.24ug (8%) 0.5mg 
(21%) 

0.39ug 
(13%) 

0.8mg 
(33%) 

0.34ug 
(11%) 

0.6mg 
(23%) 

0.83ug 
min:0.34ug 
max:1.42ug 

1.2mg 
min:0.7mg 
max:1.8mg 

0.41ug 
min:0.24ug 
max:0.73ug 

0.7mg 
min:0.5mg 
max:0.9mg 
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Tabellen visar värden för mineraler. 
Person 1-3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/da
Person 4-9= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal.
(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för middag enligt Dietist XP.

 Järn Magnesium

Person  

1 (Man) 4.1mg 
(153%) 

89mg

2 (Man) 2.5mg 
(93%) 

73mg

3 (Man) 3.1mg 
(115%) 

60mg

4 (Kvinna) 2.5mg 
(91%) 

46mg

5 (Kvinna) 3.2mg 
(120%) 

42mg

6 (Kvinna) 1.6mg 
(61%) 

36mg

8 (Kvinna) 3.2mg 
(117%) 

61mg

9 (Kvinna) 3.1mg 
(114%) 

33mg

Medelvärde 
Man: 

3.2mg 
min:2.5mg 
max:4.1mg 

min:60mg
max:89mg

Medelvärde 
Kvinna: 

2.7mg 
min:1.6mg 
max:3.2mg 

min:33mg 
max:61mg
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Tabellen visar värden för mineraler.  
3 = Norm: Man >74 år, inaktiv 2294 kcal/dag. Middag: 688 kcal. 
= Norm: Kvinna >74 år, inaktiv 1960 kcal/dag. Middag: 588 kcal. 

(%) = Näring i % av rekommenderat dagligt intag för middag enligt Dietist XP. 

Magnesium Kalcium Natrium Zink

   

89mg (85%) 503mg 
(209%) 

1655mg 
(201%) 

4.54mg
(168%)

73mg (69%) 210mg 
(88%) 

1027mg 
(124%) 

2.45mg
(91%)

60mg (57%) 136mg 
(57%) 

1251mg 
(152%) 

2.46mg
(91%)

46mg (55%) 185mg 
(77%) 

940mg 
(133%) 

2.39mg
(114%)

42mg (50%) 118mg 
(49%) 

1241mg 
(175%) 

2.45mg
(116%)

36mg (42%) 261mg 
(109%) 

770mg 
(109%) 

2.09mg
(99%)

61mg (72%) 412mg 
(171%) 

1314mg 
(186%) 

3.54mg
(169%)

33mg (39%) 110mg 
(46%) 

1232mg 
(174%) 

2.4mg
(114%)

74mg 
min:60mg 
max:89mg 

283mg 
min:136mg 
max:503mg 

1311mg 
min:1027mg  
max:1655mg 

3.15mg
min:2.45mg
max:4.54mg

44mg 
min:33mg  
max:61mg 

217mg 
min:110mg 
max:412mg 

1099mg 
min:770mg  

max:1314mg 

2.57mg
min:2.09mg
max:3.54mg

 

Zink Kalium 

  

4.54mg 
(168%) 

703mg 
(67%) 

2.45mg 
(91%) 

425mg 
(40%) 

2.46mg 
(91%) 

405mg 
(39%) 

2.39mg 
(114%) 

355mg 
(38%) 

2.45mg 
(116%) 

367mg 
(39%) 

2.09mg 
(99%) 

481mg 
(52%) 

3.54mg 
(169%) 

771mg 
(83%) 

2.4mg 
(114%) 

369mg 
(40%) 

3.15mg 
min:2.45mg 
max:4.54mg 

511mg 
min:405mg 
max:703mg 

2.57mg 
min:2.09mg 
max:3.54mg 

469mg 
min:355mg 
max:771mg 



 

 

Nutritionsscreening 

 

Tabellen visar resultat från nutritionsscreeningen för boende 1

  
Längd 

Boende 1 162cm 

Boende 2 165cm 

Boende 3 163cm 

Boende 4 150cm 

Boende 5 160cm 
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Tabellen visar resultat från nutritionsscreeningen för boende 1-5. 

 
Vikt 

 
BMI 

Ofrivillig 
viktförlust Ätproblem

82.4kg 30 Nej 

79kg 29 Nej 

93.2kg 34 Nej 

48.4kg 19 Nej 

57.5kg 22 Nej 

 

Bilaga 6 

 
Ätproblem 

Poäng  
del 1 

Nej 1p 

Nej 1p 

Ja 3p 

Nej 0p 

Ja 3 



 

 

Näringsdryck: Nutricia Fortimel Jucy.

Tabellen visar näringsinnehållet per 100ml i näringsdrycken som serverades.

Näringsvärde per 100ml 

Energi kJ 640 

Energi kcal 150 

Protein 4g 

Kolhydrat 33.5g 

Fett 0g 

Kostfiber 0g 

Natrium 9.7mg

Kalium 9.3mg

Kalcium 30mg 

Fosfor 12mg 

Magnesium 2mg 

Järn  3mg 

Zink 2.3mg

Fluor 0.19mg

Selen 11ug 

Jod 25ug 

Vitamin A 188ug

Vitamin D 1.3ug 

Vitamin E 2.3mg

Vitamin K 10ug 

Tiamin 0.29mg

Riboflavin 0.32mg

Niacin 3.4mg

Vitamin B6 0.33mg

Folsyra 50ug 

Vitamin B12 0.39ug

Vitamin C 19mg 

 

(Nutricia Nordica AB) 
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Näringsdryck: Nutricia Fortimel Jucy.  Bilaga 7

visar näringsinnehållet per 100ml i näringsdrycken som serverades. 

 

9.7mg 

9.3mg 

 

 

2.3mg 

0.19mg 

 

 

188ug 

 

2.3mg 

 

0.29mg 

0.32mg 

3.4mg 

0.33mg 

 

0.39ug 
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Bilddokumentering  

Bild 1 

Bilden visar exempel på storleken på en portion av lunchen hos de 

Bild 2 

Bilden visar exempel på storleken på portion av desserten hos de som delto
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Bilden visar exempel på storleken på en portion av lunchen hos de som deltog. 

 

Bilden visar exempel på storleken på portion av desserten hos de som deltog. 

 

Bilaga 8:1 



 

 

   

Bild 3 

Bilden visar mängden mat av portionen

Bild 4 

Bilden visar portionen med EP-kost vid middag före. 
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mängden mat av portionen med EP-kost som lämnades. 

  

kost vid middag före. Portionen serverades inne i vårdtagarens lägenhet.

 

Bilaga 8:2 

 

Portionen serverades inne i vårdtagarens lägenhet. 



 

 

Bild 5 

Bilden visar portionen med EP-kost vid middag efter. Här saknades näringsdrycken när brickan kom ut 

till köket igen. 
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kost vid middag efter. Här saknades näringsdrycken när brickan kom ut 
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kost vid middag efter. Här saknades näringsdrycken när brickan kom ut 


