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Abstrakt 

Bakgrund: Undernäring hos äldre är ett stort problem och fler äldre är kvarboende i 

det ordinära boendet. Ett preventivt arbete mot undernäring är måltidsstöd som 

innebär ätstödjande åtgärd där den äldres behov är i centrum. Detta stöd ges till 

största delen av hemtjänstpersonal. För att skapa förståelse hur man kan arbeta 

preventivt mot undernäring hos den äldre är det betydelsefullt att undersöka 

hemtjänstpersonalens erfarenheter gällande måltidsstöd. 
 
Syfte: Belysa hemtjänstpersonals erfarenheter av att ge måltidsstöd till äldre 

personer i ordinärt boende. 
  
Metod: En kvalitativ intervjustudie där det genomfördes sex enskilda intervjuer 

med hemtjänstpersonal. Intervjuerna transkriberades samt analyserades med 

manifest innehållsanalys, vilket resulterade i studiens resultat. 
 
Resultat: Resultatet presenteras i form av tre kategorier; organisation, 

kommunikation och måltidsmiljön. Resultatet visade att informanterna har olika 

strategier för att ge måltidsstöd till äldre i ordinärt boende. 

 
Slutsats: För att skapa ett bra måltidsstöd för den äldre krävs ett bra samarbete i 

teamet samt att mer tid avsätts för att utföra måltidsstödet men även för att ge 

utrymme för diskussion, reflektion samt utbildning.  

Nyckelord 

Hemtjänstpersonal, erfarenheter, måltidsstöd, ordinärt boende, äldre personer, 

nutrition.  

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till informanterna som ställt upp på intervjuer, samt vill vi 

tacka vår handledare Stefan Andersson och kurskamrater för intressanta 

diskussioner och feedback.   
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1 Inledning 

Som vårdpersonal har man ett omvårdnadsansvar att motverka och minska risken 

för att äldre individer ska lida av undernäring. För att motverka att äldre drabbas av 

undernäring är måltidsstöd av betydelse. Måltidsstöd i ordinärt boende ges oftast av 

hemtjänstpersonal. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att motverka och 

behandla undernäring och då är kunskap om måltidsstöd av betydelse. 

Författarna är intresserade av kost och av olika aspekter på kostens betydelse, till 

exempel vid återhämtning efter operation och vid förebyggande av undernäring. 

Under verksamhetsförlagd utbildning har författarnas val av inriktning på ordinärt 

boende befästs då man upplevt att det finns brister gällande kost i ordinärt boende. 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs normalt åldrande, undernäring, preventivt arbete mot 

undernäring, hur olika professioner arbetar kring undernäring samt hur en bra 

måltidsmiljö definieras.  

 

2.1 Äldre i Sverige 
Med begreppet äldre person i denna studie avses en person som är 65 år eller äldre. 

År 2017 fanns cirka 2 000 000 personer i Sverige som var 65 år eller äldre 

(Statistiska centralbyrån, 2018). Under 2014 fick nästan 320 000 personer som var 

65 år eller äldre kommunal hälso- och sjukvård, det är idag betydligt fler personer 

som är kvarboende i ordinärt boende jämfört med särskilt boende. Det kan ses som 

ett resultat av att beslut om särskild boendeform har blivit färre (Socialstyrelsen, 

2016a). Ordinärt boende är det egna hemmet som inte är i särskilt boende.  

2.2 Undernäring 

2.2.1 Beskrivning av undernäring 
Undernäring är ett tillstånd då kroppen har brist på protein, fett, kolhydrater och 

andra näringsämnen. Undernäring ger upphov till stort fysiskt lidande för den 
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drabbade individen då det finns en ökad risk för till exempel infektioner, svårläkta 

sår och minskad muskelmassa vilket i sin tur kan leda till funktionsnedsättning och 

fallskador (Socialstyrelsen, 2017a). 

2.2.2 Den åldrande människan 

Åldrandet medför försämring av kroppens organ och funktioner. Detta kan leda till 

nedsatt aptit, dålig tandstatus och torra slemhinnor vilket leder till tuggproblem. 

Förändrade smakreceptorer gör att bittra smaker framhävs tydligare än söta. Lukt 

och syn försämras och bidrar också till minskad smakupplevelse. Minskad 

vävnadselasticitet i magsäcken leder till snabbare mättnadskänsla (Lövestam, 2011).  

Därför är det viktigt med ett bra näringstillstånd för att bibehålla god livskvalitet, 

förebygga sjukdom och återfå hälsa samt att vid medicinsk behandling få bästa 

tänkbara effekt (Socialstyrelsen, 2014a). 

Människan kan till viss del påverka det kroppsliga åldrandets takt genom 

livsstilsval, där livsstilsfaktorer såsom mat, fysisk aktivitet och rökfrihet är av stor 

betydelse. Med ökad ålder ökar risken att drabbas av sjukdom vilket i sin tur 

påskyndar åldrandet (Lövestam, 2011).  

2.2.3 Undernäring hos äldre 
Enligt Senior alerts årsrapport 2016 riskbedömdes 126 500 individer i kommunal 

verksamhet, varav ca 90 % låg i riskzonen i minst ett av följande områden; 

undernäring, trycksår, blåsdysfunktion samt ohälsa i munnen. Årsrapporten 

påvisade även att 60 % låg i riskzonen för undernäring (Senior alert, 2016). Statistik 

från Socialstyrelsen (2018b) visade att cirka 47 500 äldre i Sverige hade beslut om 

matdistribution varje månad. I den kommun där studien bedrivits beskrivs 

matdistribution som den mat som levereras hem till den äldre då den inte har 

förmåga att laga mat, maten kommer nedkyld i enportionsförpackningar till det 

ordinära boendet, där den enligt instruktioner färdiglagas i mikrovågsugn eller ugn. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har äldre personer som bor ensamma större risk att 

drabbas av undernäring. Socialstyrelsen (2011a) beskriver att det är viktigt att arbeta 

förebyggande mot undernäring samt att det är viktigt för hälso-, sjukvårds- och 

omsorgspersonal att finna individer med risk för undernäring så tidigt som möjligt. 

För att upptäcka undernäringen, som många gånger är ett dolt problem, krävs 

kompetent personal. Hemtjänstpersonalen har en viktig uppgift i att fånga upp 
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varningssignaler som finns gällande undernäring hos äldre. Några varningssignaler 

kan vara halvätna matportioner, trötthet och förvirringstillstånd (Socialstyrelsen, 

2018a). I en studie av Watkinson-Powell, Barnes, Lovatt, Wasielewska och 

Drummond (2014) beskrivs att hemtjänstpersonal har uppmärksammat att äldre 

lämnar halvätna portioner eller glömmer att äta. Trots detta iakttagande medför 

tidsbrist att hemtjänstpersonalen inte hinner sitta med de äldre vid måltiden för att 

lindra ensamhet och stödja ätandet, detta var särskilt förekommande vid personer 

med demenssjukdom. 

2.3 Preventivt arbete mot undernäring 
Basen i nutritionsbehandlingen är näring och energi i form av vanlig kost, men vid 

minskat mat- och näringsintag behöver kosten berikas med energi, näring och 

protein. Att se över konsistensen på maten är också en viktig del i 

nutritionsbehandlingen, liksom måltidsordningen för att minska nattfastan och täta 

upp med mellanmål. Det är ett teamarbete att utreda vad som påverkat patientens 

förändrade mat och näringsintag (Socialstyrelsen, 2011a).  

2.3.1 Måltidsstöd 
Måltidsstöd innebär ätstödjande åtgärder där den äldres behov är i centrum i form av 

fysiskt, psykiskt och socialt stöd under måltiden (Socialstyrelsen, 2011a).  

Förbättrad måltidsmiljö kan leda till ökat välbefinnande och bättre nutritionsstatus 

hos äldre. Att äta tillsammans med andra leder till ökat matintag (Lövestam, 2011). I 

en studie av de Castro (2002), som beskriver äldre och yngres matintag, påvisades 

att äldre personer ofta intar måltiderna i sällskap med färre personer än vad de yngre 

gjorde, vilket gav en negativ påverkan på de äldres matintag. Ensamhet kan bidra 

till att näringsintaget minskar och gemenskap under måltiden leder till ökat 

näringsintag (Socialstyrelsen, 2011a). Mat är inte bara energi och näring för många 

individer, utan kan också vara en social aspekt som kan bidra till hälsa och 

välbefinnande. Miljön är av stor betydelse, att själv få välja när och tillsammans 

med vilka som måltiden ska ske samt att kunna välja vad man vill äta underlättar 

energiintaget för den med nedsatt aptit (Livsmedelsverket, 2011a). 

Livsmedelsverket beskriver vidare att äldre anser att deras aptit ökar när maten 

doftar och smakar gott men att det även är viktigt att det finns variation av maten. 

De individuella förväntningarna har en stor betydelse på aptiten. Om 
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förväntningarna uppfylls ökar aptiten, annars kan det ha motsatt effekt. Genom att 

arbeta med måltidsmiljön kan man minska risken för undernäring hos äldre 

(Lövestam, 2011).  

Om patienten har dålig aptit eller svårigheter vid måltidssituationen är det viktigt att 

i samråd med patienten bedöma hens födointag, att utvärdera vätske-och födointag 

regelbundet tillsammans med patienten och att tala om ät- och sväljsvårigheter 

under eller efter måltid (Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2012). Hur man 

på bästa sätt stödjer den äldre i måltidssituationen är individuellt och ska enligt 

Socialstyrelsen dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen 

upprättas tillsammans med den äldre och dess närstående. Genomförandeplanen ska 

beskriva den enskildes behov av individuellt anpassad måltid och måltidsmiljö, 

utifrån behov av hjälp, när och vad den enskilde vill äta, samt kulturella och 

religiösa önskemål. Detta sammantaget ska bidra till att skapa en måltidssituation 

där den äldre känner nöjdhet och trygghet (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Den allmänna forskningen gällande måltidsstöd är mestadels utförd utifrån särskilt 

boende och slutenvård och forskning från ordinärt boende gällande måltidsstöd är 

övergripande ur ett patientperspektiv. I en jämförelse mellan kommuner och län av 

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen (2018) undersöktes 

upplevelser av bland annat bemötande, personkontinuitet och riskförebyggande 

åtgärder i olika boendekontexter. Dock undersöks mat och måltidsmiljö i särskilt 

boende men inte i ordinärt boende. Socialstyrelsen (2014b; 2011b) har utfört studier 

utifrån särskilt boende kontext samt sjukhusvård med fokus på patientperspektiv 

men inte utifrån ordinärt boende och hemtjänstpersonalens perspektiv. 

I Weurlander och Gurner (2006) studie anser de äldre att de generellt får tillräcklig 

hjälp under måltiderna av hemtjänstpersonalen men viss irritation finns, då vissa 

äldre tycker att personal inte har tid att hjälpa dem till exempel med skära upp extra 

grönsaker till maten. Det betonas även att de äldre tycker det är jobbigt att anpassa 

sina måltider efter personalens tillgänglighet. 

2.3.2 Modell för måltiden och dess stöd 
Modeller som är av relevans för att problematisera måltidsstöd finner författarna 

vara Five Aspect of Meal Model (FAMM) och Måltidsmodellen. Då dessa belyser 
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hur en måltid kan optimeras för att den ska bli så bra som möjligt utifrån den 

enskilda individen. Måltidsmodellen har utvecklats utifrån FAMM och är utformad 

för vård- och omsorg samt skola (Livsmedelsverket, 2017a). Studien har utgått från 

Hendersons omvårdnadsteori samt FAMM och Måltidsmodellen som teoretisk 

grund.  

2.3.2.1 FAMM 
FAMM är en modell som framtogs först och främst till restaurangbranschen där 

syftet med modellen var att ge gästerna en optimal tillfredsställelse av måltiden. 

FAMM består av fem olika delar; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

atmosfären (Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006). Med rummet 

menas den fysiska miljön där måltiden äger rum. Det är av vikt att ta hänsyn till 

bland annat färg, ljud, ljus och doft då dessa kan vara faktorer som påverka 

upplevelsen av måltiden. Med mötet beskrivs olika konstellationer av möten mellan 

olika människor i måltidssituationen. Med produkten menas mat och dryck och det 

betonas att det är av vikt vid måltiden att produkten bland annat smakar och doftar 

gott samt är tilltalande. Rummet, mötet och produkten påverkar styrsystemet. I 

styrsystemet ingår lagar, regler, ledarskap och ekonomi och dessa i sin tur påverkar 

rummet, mötet och produkten. Rummet, mötet, produkten och styrsystemet påverkar 

i sin tur atmosfären av måltiden. 

2.3.2.2 Måltidsmodellen 
Livsmedelsverket (2017a) beskriver att Måltidsmodellen består av olika delar som 

ska skapa en så bra måltid som möjligt. Att måltiden upplevs som god och trivsam 

leder till att maten äts upp. Att maten är näringsrik, tilltalande och anpassad för den 

som ska inta maten är en viktig aspekt för måltiden ska klassas som god och 

trivsam. Livsmedelsverket fortsätter att beskriva att maten ska väcka ett intresse 

samt skapa aptit. Det betyder att den bör dofta gott och se god ut. Att måltiden äts i 

trivsam miljö tillsammans med andra kan leda till ökat energiintag, men alla har 

egna tankar om vad de upplever som en trivsam miljö och det är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till. Det är därför viktigt att vara lyhörd inför vad varje individ har för 

önskemål kring måltiden.  
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2.3.3 Måltidsstödets roll inom omvårdnad 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskrivs att omvårdnad är 

sjuksköterskans ansvarsområde. Virginia Henderson (1982) definierar omvårdnad 

utifrån människans grundläggande behov samt att sjuksköterskans uppgift består i 

att hjälpa en individ som är sjuk eller frisk att utföra åtgärder som gynnar hälsa och 

tillfrisknande eller ger en fridfull död. Hendersons rekommendation är att vara 

individen behjälplig med att utföra det hen själv skulle gjort om kraft, vilja eller 

kunskap funnits, detta för att hjälpa individen att åter bli oberoende. 

Tillvägagångssättet, som Henderson beskriver, är sjuksköterskans olika roller. 

Sjuksköterskan kan vara ersättande, kompletterande samt samarbetande med 

individen.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver Hendersons teori där de betonar att 

alla människor har grundläggande behov som är av samma karaktär men 

understryker att varje individ har sina egna behov och ett unikt sätt att tillfredsställa 

behoven på. Det finns alltså inte två personer som är likadana. De grundläggande 

behoven beskrivs utifrån 14 komponenter, där det bland annat beskrivs vikten av att 

vara patienten behjälplig att äta och dricka, finna en lämplig kroppsställning samt 

samvaro med andra (Henderson, 1982). För att på bästa sätt kunna tillgodose 

individens omvårdnadsbehov vid måltid är Måltidsmodellen en bra vägledningen 

för att kunna gynna hälsa samt tillfrisknande.   

 Då patienten själv vet vad hen uppfattar som god omvårdnad och hur den på bästa 

möjliga vis kan tillgodose behoven måste sjuksköterskan ta hänsyn till detta för att 

ge den bästa omvårdnaden som i sin tur främjar oberoende. Sjuksköterskan måste 

tolka och förstå patientens behov. Det kan ske genom att lyssna aktivt eller 

observera patienten (Henderson, 1982). Kirkevold (2000) förklarar Hendersons teori 

med att sjuksköterskan inte är ensam i patientens omvårdnad, utan att omvårdnaden 

är ett arbete för vårdteamet.  

2.3.4 Teamets betydelse vid undernäring  

Medlemmar i multiprofessionella team kommer från olika yrken och har olika 

kompetenser (Berlin & Sandberg, 2016). Vilka yrkesgrupper som ingår i teamet 

beror på patientens förutsättningar och behov och dessa kan komma att förändras 

över tid (Johansson, 2013). För att underlätta den äldres vardag och skapa möjlighet 

att kvarbo i det egna hemmet med till exempel hjälp med personlig omvårdnad, 
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social samvaro, medicinutdelning, städning och matdistribution tillhandahåller 

kommunen hemtjänst och hemsjukvård. Det är undersköterskor/vårdbiträden som 

till exempel inom hemtjänst utför det praktiska omsorgssysslorna, såsom att ge 

måltidsstöd (Socialstyrelsen, 2016b). I en studie av Watkinson-Powell et al. (2014) 

skrivs det att hemtjänstpersonal upplever att de inte får tillräcklig med utbildning 

gällande kost och näring samt att hemtjänstpersonalen inte upplever att de är 

delaktiga i det arbete hemsjukvården utför gällande vård till patienter som lider av 

undernäring.    

 

Sjuksköterskan har ett ansvarsområde vid undernäring som innebär att hen ska 

identifiera och bedöma risken för undernäring, samt uppmärksamma om patienten 

har svårigheter att inta måltider. Sjuksköterskan har även ett ansvar när det gäller 

dokumentering av undernäring samt uppföljning av nutritionstillstånd (Rothenberg, 

2017). 

Lannering, Ernsth Bravell och Johansson (2017) beskriver att sjuksköterskor inom 

hemsjukvården upplever sig ha begränsade möjligheter att få tillräcklig inblick i 

patienternas måltidssituation. Sjuksköterskorna beskriver att de träffar patienterna 

för sällan för att få en helhetsbild av födointaget och att de förväntas ha en 

helhetssyn av patienten, men de upplever att detta inte går att uppfylla på grund av 

tidsbrist. Det framgår även att samarbetet mellan olika vårdkontexter och med andra 

yrkesprofessioner såsom hemtjänstpersonal behövdes förbättras för att öka 

möjligheten att finna de individer som har ökad risk för fall, trycksår och 

undernäring. 

 

3 Problemformulering 

Undernäring hos äldre är ett stort problem. Vård och omsorg har ett åliggande att 

motverka detta problem. Hemtjänstpersonal har en betydelsefull roll, dels i 

funktionen att ge måltidsstöd till äldre i den äldres hem, men även som en av 

aktörerna i vårdteamet mot undernäring. Så långt författarna har sett visar forskning 

att majoriteten av studier kring måltidsstöd är genomförda inom särskilt boende och 

slutenvård eller i ordinärt boende men då från omsorgstagarens perspektiv. Så långt 
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författarna har kunnat överblicka är det begränsat med studier om vilka erfarenheter 

vård- och omsorgspersonal inom hemsjukvård och hemtjänst har av att ge 

måltidsstöd i ordinärt boende. Dessa erfarenheter är viktiga för att utveckla 

måltidsstöd, då det många gånger är hemtjänstpersonalen som är den äldre närmast. 

Kunskap om hemtjänstpersonals erfarenheter om att ge måltidsstöd är därför viktig 

för att utveckla måltidsstöd för att minska risken att de äldre drabbas av 

undernäring.  

4 Syfte 

Belysa hemtjänstpersonals erfarenheter av att ge måltidsstöd till äldre personer i 

ordinärt boende. 

5 Metod 

Studien utgick från en kvalitativ metod med en induktiv ansats där intervjuer 

tillämpades för att samla in data. Syftet var att beskriva hemtjänspersonals 

erfarenhet av måltidsstöd i ordinärt boende för att belysa deras erfarenheter av 

fenomenet.   

5.1 Urvalsprocess 
Våra inklusionskriterier var att informanterna skulle ha erfarenhet kring måltidsstöd 

samt att de skulle arbeta inom hemtjänsten, önskvärt var även att de skulle vara av 

olika kön och åldrar för att få en bred variation.  

Information om studien och dess syfte skickade via e-post till en teamchef i en 

mellanstor kommun i sydöstra Sverige men det skedde även ett fysiskt möte med 

teamchefen för att berätta mer om studien. Teamchefen gav kontaktuppgifter till två 

enhetschefer inom kommunen som fick informationsbrev om studien via e-post 

(bilaga 1). Det skedde även ett fysiskt möte med en av hemtjänstgrupperna för 

muntlig information.  

Urvalet av informanter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval som 

genomfördes med hjälp av enhetscheferna i kommunen.  

Författarna fick namn från enhetscheferna på de informanter som hade visat intresse 

att medverka i studien och därefter kontaktades informanterna av hemtjänstgruppens 
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planeringsansvarige som satte ihop ett schema över intervjuerna genom att 

bestämma tid och plats och sedan kontaktades alla inblandade parter.  

5.2 Urval  
Totalt tillfrågades 45 hemtjänstpersonal att anmäla intresset att delta i studien. Det 

var sex stycken deltagare som anmälde sitt intresse att delta. Alla dessa sex deltog i 

studien. Alla var kvinnor och arbetade inom hemtjänstverksamhet i en mellanstor 

kommun i sydöstra Sverige. Alla var utbildade undersköterskor och hade erfarenhet 

av måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende. Deltagarnas åldrar varierade 

mellan 27 och 65 år och de hade arbetat med sitt yrke mellan 6–20 år. Ingen av 

deltagarna hade någon specifik kost- och nutritionsutbildning. 

5.3 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide 

användes som stöd för att belysa fenomenet ur olika perspektiv. En semistrukturerad 

intervju innebär att alla deltagare får samma öppna frågor med möjlighet ge 

personliga svar. För att få en djupare förståelse användes följdfrågor detta för att ge 

informanten möjlighet att svara mer utförligt på frågorna, vilket är en fördel enligt 

Polit och Beck (2016). Frågorna i intervjuguiden berörde frågor kring hjälpinsats 

vid måltidsstöd, viktiga aspekter vid måltidsstöd, såsom atmosfären kring måltiden, 

maten med flera, som utformades med hjälp av FAMM. Frågor kring samarbetet 

mellan professioner och arbetskamrater ställdes också för att ge en bredare bild av 

fenomenet (bilaga 2).  

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju för test av intervjuguiden. Pilotintervjun 

finns med i studiens resultat. Under pilotintervjun adderades en frågeställning om 

det fanns något hemtjänstpersonalen ytterligare vill belysa angående måltidsstöd. 

Denna fråga tillades i intervjuguiden. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. Fem av intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt rum för att minska risken för att bli störda. En intervju 

genomfördes i ett gemensamt utrymme för personal på grund av platsbrist. Det 

avsattes tid för intervjun under deras arbetspass. Alla informanter intervjuades 

individuellt där författarna genomförde 4 av 6 intervjuer tillsammans samt 

genomförde varsin intervju enskilt.  
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Intervjun började med att informanterna gav sitt samtycke att delta i studien (bilaga 

3). Alla intervjuerna ljudinspelades vilket informanterna var informerade om. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 29–46 minuter samt genomfördes under 

mars månad 2018. 

Efter intervjuns slut fick informanten ett frågeformulär med frågor gällande kön, 

ålder och yrkeserfarenhet för att kunna beskriva deltagarna (bilaga 4). 

5.4 Analys 

5.4.1 Transkribering 
Intervjun spelades in på ljudinspelade applikation på telefonen, därefter 

transkriberades ljudupptagningen ordagrant med utfyllnadsljud till exempel skratt, 

djupa andetag och tystnad. När informanterna nämnde namn avidentifierades det 

med ett X och förtydligas inom parentes vad det var för typ av kontext. Kristensson 

(2014) beskriver att en transkribering ska vara ordagrann samt avidentifierad men 

att pauser och känsloyttringar skrivs ut. Transkriberingarna gjorde av författarna 

själva.  

5.4.2 Innehållsanalys 
Innan analysen påbörjades tydliggjordes förförståelsen. En av författarna har 

erfarenhet av måltidssituationen som grundas i yrkeserfarenhet från ordinärt boende, 

särskilt boende och somatisk vård samt erfarenhet från verksamhetsförlagd 

utbildning samt erfarenhet från aktivt arbete inom Senior Alert i kommunal kontext. 

Den andra författaren har ingen arbetslivserfarenhet gällande måltidsstöd i ordinärt 

boende men har reflekterat över måltidsstöd under verksamhetsförlagd utbildning. 

Analysen av den transkriberade intervjutexten gjordes med kvalitativ manifest 

innehållsanalys i enlighet med Kristensson (2014). Analysen påbörjades redan under 

intervjuerna, genom reflektion av informanternas svar.  

Den transkriberade datan läste var för sig där meningsbärande enheter identifierades 

för att i nästa steg i analysen diskutera meningsbärande enheterna gemensamt. De 

meningsbärande enheterna som besvarade syftet kondenserades till koder, för att 

underlätta arbetet med meningsbärande enheter och få en överblick av dem 

skapades en tabell. Koderna granskades och diskuterades för att finna likheter och 

skillnader, därefter sattes likheterna under en och samma subkategori, utifrån 
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subkategorierna skapades kategorier. I tabellen strukturerades arbetet först efter 

kategorier sedan subkategorier, för att ge en bättre överblick över likheter mellan 

meningsbärande enheter inom samma subkategori. Tabell 1 visar exempel ur 

analysprocessen.  

Tabell 1. Meningsbärande enheter till subkategorier  

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Vi diskuterar mellan oss i 

personalen om 

omsorgstagarna som äter 

dåligt och vad vi kan göra 

för att förbättra 

situationen. Vi ska 

uppdatera våran 

sjuksköterska om hur 

situationen är hos den 

äldre. 

 

Att ha en dialog i 

teamet om den 

äldres 

måltidssituation.  

Teamet Organisation 

Det är jätteviktigt att man 

hela tiden kollar med 

omsorgstagaren vad de 

vill ha att äta och hur dem 

vill ha det så man kan 

försöka tillgodose 

önskemålen. 

 

Stämma av med 

den äldre och 

bemöta dennes 

önskemål. 

Delaktighet 

  

Kommunikation 

Att tänka på att det ska 

vara bra belysning vid 

måltiden, särskilt när det 

mörknar ute. 

 

Bra belysning vid 

måltid. 
Rummet Måltidsmiljön 

 

6 Forskningsetiska övervägande 

Inför studien genomfördes en etisk egengranskning (bilaga 5), det resulterade i att 

det inte krävdes någon etisk prövning av projektet. Omsorgsförvaltningen i den 

aktuella kommunen gav ett godkännande att studien fick genomföras i deras 

verksamhet. 

Varje intervjutillfälle började med att informanten fick läsa igenom blanketten 

Informerat samtycke (bilaga 3) och därefter underteckna den. Informanterna deltog 
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frivilligt och hade rätten att avbryta sin medverkan när som helst utan att skäl 

behövdes anges samt en försäkran om att insamlad data behandlas konfidentiellt. 

Informanterna informerades även om att intervjuerna skulle transkriberas av 

författarna själva. Kjellström (2017) beskriver konfidentialitet innebär att obehöriga 

inte ska ta del av känsliga uppgifter eller personuppgifter som kan möjliggöra 

identifiering av deltagarna. Författarna transkriberade data direkt efter intervjuer för 

att sedan radera den inspelade data, detta för att inte bevara data i telefonerna. 

Kjellström (2017) skriver att konfidentialitet bygger på att förvara insamlade data på 

ett säkert sätt så det inte kan spridas till obehöriga. Det är endast författarna som har 

tagit del av det transkriberade materialet. Det transkriberade materialet har efter 

studiens slut makulerats då uppsatsen inte betraktas som forskning. En etisk risk 

som studien innebar var att informanterna kunde uppleva intervjufrågorna som 

ifrågasättande för hur de utförde sitt arbete. För att motverka detta förklarades att 

studien inte utgick från vad som är rätt eller fel utan efterfrågade informanternas 

erfarenhet och upplevelse av fenomenet då detta kan vara värdefull information i ett 

eventuellt förbättringsarbete. Eftersom undernäring är ett allvarligt problem hos den 

äldre i ordinärt beroende behövs kunskap som kan förebygga att detta uppstår. Det 

bedömdes därför att nyttan med studien översteg riskerna. En av det bärande 

punkterna i Helsingforsdeklarationen är ett övervägande i balansen mellan behov av 

ny kunskap ställs i förhållande till deltagarnas hälsa och intresse ska övervägas 

(Kjellström, 2017). 

7 Resultat  

Analysen resulterade i 3 kategorier med 9 tillhörande subkategorier som besvarade 

studiens syfte. Kategorierna är organisation, kommunikation samt måltidsmiljön. I 

organisationen beskrivs tid, team och kontinuitet, i kategori kommunikation 

beskrivs delaktighet och behov samt i kategorin måltidsmiljön finns maten, rummet, 

sällskap och kroppsställning beskriven. Se tabell 2.   
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Organisation o Tid 

o Team 

o Kontinuitet 

Kommunikation o Delaktighet 

o Behov 

Måltidsmiljön o Maten 

o Rummet 

o Sällskap 

o Kroppsställning 

 

7.1 Organisation 
Informanterna beskrev att det finns olika faktorer som påverkar möjligheterna att ge 

ett bra måltidsstöd. Dessa faktorer kunde vara hur resurser fördelas mellan 

omsorgstagarna samt hur teamarbetet är mellan personal i hemtjänstgruppen men 

även mellan olika professioner. En av förutsättningarna som betonades var hur den 

planerade tiden fördelades utifrån omsorgstagaren. Tidsaspekten ansågs betydande 

där informanterna betonade att det blev ett positivt utfall i måltidsstödet om rätt tid 

avsatts utifrån individens specifika behov vid måltiden. Då rätt tid var avsatt 

minskade stressen ur personalsynpunkt. Att ha tiden för att skapa en trivsam 

måltidsmiljö beskrev informanter som positivt, då möjlighet gavs att individanpassa 

mötet, där beredning av mat och sällskap formas utifrån den äldres önskan och 

behov. Informanterna angav att den avsatta tiden för måltidsstöd hos 

omsorgstagaren i vissa lägen upplevdes som knapp samt att besökens tidpunkt inte 

stämde överens med den äldres önskemål och behov. Det fanns äldre som hade 

önskemål att få äta vid en annan tidpunkt än det inplanerade besöket, men alla 

önskemål kunde inte tillgodoses på grund av exempelvis begränsat antal personal 

vid tiden runt måltiderna i relation till antalet inplanerade besök. Detta upplevdes 

som hindrande vid individanpassning av måltidsstödet. Dock upplevde 

informanterna till viss del att det fanns möjlighet att påverka tidsplaneringen genom 
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att samarbeta inom personalgruppen exempelvis genom att avlasta en kollega med 

ett besök då man såg att tidslucka fanns.  

 

Det hade varit önskvärt att ha lite mer tid hos dem, bara få sitta ner. Det är 

inte hos alla vi får den planerade tiden men ibland tar man sig tid. Problemet 

är då man tar tid från någon annan. Så mer tid är verkligen önskvärt. 

(Intervjuperson 4) 

 

Den avsatta tiden vid måltidsstödet beskrevs av informanterna att den kunde nyttjas 

på olika sätt hos den äldre. Man beskrev att tiden kunde användas till att tillreda 

maten på olika sätt, de redogjorde för att det fanns olika metoder på hur maten kan 

beredas. Informanterna angav att den äldres hade önskemål om att tillredning av 

maten skulle ske på traditionellt sätt. Det krävdes engagemang från personalen att 

tillgodose den äldres önskemål om att tillreda mat på detta sätt. Upplevelsen är att 

det inte tar längre tid att tillreda maten på annat sätt än mikrovågsugn exempelvis 

genom stekning och kokning och att det var uppskattat av den äldre. Dock uppgav 

informanterna att tiden vid uppvärmning vid spisen krävde tillsyn och att man då 

var tvungen att stå där, med vid annan uppvärmning än vid spis kunde man medan 

maten värmdes hjälpa den äldre med andra hushållssysslor. Informanterna betonade 

att det var av vikt att alla i hemtjänstgruppen arbetade hos den äldre på likvärdigt 

sätt.  

 

Informanterna belyste att samarbetet i det egna arbetslaget samt med andra 

professioner betonades som en viktig aspekt i måltidsstödet, att delge varandra 

kunskap samt ta till vara teamets kunskap om den äldres behov för att arbetet med 

måltidsstöd skulle underlättas. Att arbeta som ett team i hemtjänstgruppen talade 

samtliga informanter om, att kunna föra diskussioner om det är någon av de äldre 

som äter dåligt och vad som för närvarande fungerar att äta för den äldre var 

betydande i måltidsstödet. Att i teamet delge varandra information för att skapa en 

bredare kunskap om den äldre, för att kunna ge måltidsstöd på ett likartat sätt inom 

gruppen hos den enskilde äldre. Informanterna poängterade vikten av att 
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dokumentera specifika förändringar i måltidssituationen för att underlätta 

måltidsstödet då risk fanns att viktig information försvann.  

Samarbetet med sjuksköterskan betonas som viktigt för att på bästa sätt kunna ge 

stöd vid måltiden, då sjuksköterskan enligt informanterna hade en djupare kunskap 

om nutrition. Man uttryckte önskan om bättre samarbete med sjuksköterskan 

gällande måltidsstödet då man önskade att sjuksköterskan skulle involvera sig mer i 

kostsituationen hos den äldre. Vid försvårande måltidssituationer hos den äldre 

belystes vikten av att ha en dialog med sjuksköterska för att få stöd för att kunna ge 

ett bättre måltidsstöd hos den äldre. Informanterna beskrev att det förekommer 

kommunikationsbrist mellan hemtjänstpersonal och sjuksköterska och att det hade 

en negativ påverkan på den äldres måltidssituation då kommunikationsbrister kunde 

leda till att den äldre näringsintag inte blev optimalt. 

 

“När kontakten med sjuksköterskan inte varit bra så har det brustit i att 

omsorgstagaren inte fått hem näringsdryck, då funkar det inte riktigt.” 

(Intervjuperson 1) 

 

Informanterna beskrev att de i en hemtjänstgrupp hade organiserat om arbetet för att 

öka kontinuiteten hos den äldre. Tillvägagångssättet var att dela in personalen och 

omsorgstagarna i mindre grupper, målet var att samma personal besökte samma 

omsorgstagare under sina arbetspass. Detta resulterade i att personalen gavs 

möjlighet att följa den äldres mat- och näringsintag vilket medförde en ökad 

kunskap om den enskilda individen som ledde till bättre måltidsstöd. Informanter 

från en annan hemtjänstgrupp beskrev svårighet att bemöta den äldre utifrån den 

äldres behov då man upplevde att man som personal hade för många omsorgstagare 

att besöka, detta beskrevs som hindrande i den äldres måltidssituation då man 

upplevde sig sakna kontroll över den enskilda äldres behov. Det beskrevs att i dessa 

fall var kommunikation och dokumentationen extra viktigt.  

7.2 Kommunikation 
Informanterna har observerat att det fanns olikheter i hemtjänstgruppen hur den 

avsatta tiden för måltidsstöd brukades av hemtjänstpersonalen hos den äldre. 

Informanter beskrev att vissa såg till behovet hos den äldre gällande måltidsstöd 
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istället för den planerade tiden medan andra istället gick efter den avsatta planerade 

tiden. Informanterna beskrev att deras upplevelse var att när mötet med äldre gick 

efter behov blev måltidsstödet bättre då måltidsstödet blev mer individanpassat.  

 

Ibland kan vissa arbetskamrater ha bråttom och gör bara det som ska göras, 

men jag upplever att arbetskamraterna bara blir stressade av det. Jag själv 

tänker inte så mycket på tiden utan behovet, ibland kan ett besök ta mer tid 

hos en omsorgstagare och mindre tid hos en annan. (Intervjuperson 2) 

 

Att bejaka den äldres självbestämmande och vara lyhörd till dennes behov beskrivs 

av informanterna som viktigt i mötet med den äldre i måltidsstödet, detta för att 

skapa sig kunskap om den unika individ man möter samt att skapa delaktighet 

utifrån den äldres förmåga. Informanterna beskrev att det var av betydelse att vara 

lyhörd för den äldres behov samt betonade vikten av att den äldre hade en 

självbestämmanderätt. De poängterade även att varje måltidsstöd skulle 

individanpassas efter den äldres behov, då alla individer är olika.  

 

Vissa omsorgstagare vill att vi i personalen sitter med dem och pratar om 

annat än maten. Andra omsorgstagare vill att man inte säger ett ord för de 

upplever det är jobbigt att du som personal sitter och tittar på dem när de äter. 

Andra vill istället att radion är på vilket kan skapa en lugnande miljö under 

måltiden. Det innebär att vi som personal ska ha kännedom om den äldre. 

(Intervjuperson 1) 

 

Informanterna beskrev vikten av att ha kunskap om den äldre, då detta ansågs 

underlättade för att kunna bemöta den äldre på bästa sätt samt att skapa delaktighet 

vilket man anser resultera i ett mer individanpassat måltidsstöd.  

 

Informanterna poängterade att samtal om maten på ett positivt sätt gav en ökad aptit 

för den äldre. Deras upplevelse var att genom samtal skapades en längtan till maten 

hos den äldre och därmed kunde deras aptit stimuleras. Detta gjordes även om man 

som personal inte uppfattade maten som tilltalande. Strategier för detta var att man 
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exempelvis redan på morgonen tillsammans med den äldre påbörjade planering för 

dagens middag vilket skapade positiva förväntningar på maten för den äldre. Men 

detta var något som informanterna poängterade inte passade alla. En del äldre vill 

inte samtala om maten då det upplevs att måltiden är ett hinder man ska ta sig över.   

 

“Att jag som personal pratar om att maten ser god ut och doftar gott utifrån från min 

synvinkel underlättar omsorgstagarens matintag.” (Intervjuperson 1) 

 

Informanterna beskrev att när den äldre är delaktig i tillredning av måltid och inköp 

av mat skapades en bättre aptit hos den äldre. Dock fanns det äldre som inte orkade 

eller inte klarade av att delta i inköp av mat. Då måste personalen ta det ansvaret, 

något som upplevs försvårande då personalen inte alltid hade kännedom om den 

äldres måltidstraditioner. Något informanterna betonade som underlättande var att 

ha en kontakt med den äldres anhöriga och låta dem vara delaktiga i matinköpen 

samt delge sin kunskap om den äldres måltidstraditioner.  

 

“Genom att prata med omsorgstagarens kontaktman eller anhöriga kan vi i 

personalen se till att mat köps hem som personen i fråga tycker om. ” 

(Intervjuperson 1) 

 

Ökad delaktighet i matinköp kan enligt informanterna skapas genom att den äldre 

har en egen surfplatta. Matbeställning sker via internethandling genom att 

hemtjänstpersonalen vanligtvis tillsammans med den äldre skriver en inköpslista för 

hand som hemtjänstpersonalen sedan beställer via lokal matbutik. Informanterna 

angav att de tror att den äldre aptit kan påverkas positivt genom att hen kunde se 

varorna och beställa det som den äldre upplevde tilltalande. Möjligheten till att 

aktivt delta i matbeställningen genom att visuellt se maten borde finnas tillgängligt 

för alla äldre. Dock beskrev informanterna att möjligheten inte fanns då vissa äldre 

inte hade tillgång till surfplatta, något man önskade skulle erbjudas via kommunen, 

då man ansåg att detta kunde vara underlättande vid måltidsstödet då den äldre ges 

förutsättning att bli mer delaktig i matinköp och detta ansågs kunna skapa förväntan 

och stimulans till aptit.  
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Informanterna beskrev att genom att göra den äldre delaktighet i sin måltid ledde till 

ökade förutsättningar för en bättre aptit. Att tillsammans med den äldre skapa 

delaktighet genom att tillreda enklare måltider upplevde informanterna gjorde att 

den äldre fick en större aptit, men de poängterade att den äldre själv måste avgöra 

om den anser sig ha förmåga att delta. Delaktigheten beskrevs av informanterna som 

flerdimensionell och kan därför se olika ut. Det beskrivs att det till exempel kunde 

vara att den äldre valde pålägg till sin smörgås, valde dryck, skalade potatis, dukade 

fram porslin eller lade upp sin mat. Allt detta ansågs vara gynnsamt för den äldres 

aptit gällande måltidsstöd.  

 

“Det är viktigt att kolla vad omsorgstagaren har hemma i kylen och det är 

jätteviktigt att fråga vad de vill ha, inte bara göra det enkelt för oss och ta lite ost på 

mackan.” (Intervjuperson 2) 

7.3 Måltidsmiljön 
En strategi som uttrycktes för att få den äldre att äta bättre var att stanna kvar och 

sällskapa. Informanterna betonade vikten av att de ser att de äldre börjar äta även 

om tiden upplevs som knapp. Genom att hålla den äldre sällskap vid måltidsstödet 

upplevde informanterna att den intagna mängden mat blev större än vid de tillfällen 

sällskap inte fanns. Men det beskrevs att man fick vara följsam med hur de äldre 

reagerade vid att man stannade kvar, en del uppskattade att man satt med en stund 

medan vissa uttryckte upplevelsen av att känna sig kontrollerad.  

 

Det är nog flera som skulle vilja ha någon framför sig när man äter, det 

märker man. Får man lite extra tid till och stannar kvar hos den här personen 

så äter de mer istället för att man kommer tillbaka och det ligger en potatis 

och halva fisken kvar (Intervjuperson 3) 

 

Informanter betonade att sällskap inte måste innebära att man sitter och samtalar 

utan bara finnas till hands. En strategi informanterna använde var att utföra 

hushållssysslor för att den äldre inte skulle känna sig övervakad men personalen såg 

att den äldre hade påbörjat måltiden.  
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“För det mesta vill människor egentligen ha sällskap även om de inte pratar. Man 

ser skillnad på deras aptit om de har ätit ihop med någon eller om de suttit ensamma 

hemma” (Intervjuperson 4) 

 

Informanterna beskrev att hemtjänstgruppen hade arbetat aktivt med sällskapet vid 

måltid hos den äldre för att bidra till ökad aptit. De hjälpte den äldre att få komma 

till en träffpunkt med restaurang för att få möjligheten att äta tillsammans med 

andra. Att äldre intog måltider tillsammans med andra upplevde informanterna gav 

den äldre aptit och positiv inställning till ätandet, man upplevde att detta var en 

betydande insats gällande måltidsstöd. Informanterna berättade att ensamhet 

påverkar aptiten negativt men att vissa äldre funnit strategier för detta genom att äta 

exempelvis framför Tv:n där ensamheten blir mindre påtaglig. Det betonades att det 

var viktigt som personal att vara följsam och stödjande i den äldres önskemål vart 

hen vill inta måltiden genom att servera maten där den äldre vill äta.  

 

Informanterna redogjorde för att hur de anpassade det fysiska rummet på olika sätt 

för att påverka den äldres aptit positivt. Man beskrev att en strategi för att stödja den 

äldre vid måltidsstödet var att den äldre i största mån skulle äta måltiden vid 

köksbordet. De beskrev att man vid de tillfällen det inte fanns möjlighet för den 

äldre att sitta vid köksbordet under måltiden, då fick arbeta utifrån de förutsättningar 

som fanns. De beskrev att man vid de tillfällen som den äldre var sängliggande 

arbetade aktivt med kroppspositionering i sängen för att underlätta ätandet. 

Informanterna förtydligade att man kunde arbeta med kroppspositionering i sängen 

på olika sätt. Det beskrevs av att det kunde exempelvis vara att med hjälp av filtar 

forma ett stöd för kroppen vid sidorna om den äldre samt att lägga en kudde under 

knäna för att minimera risken att den äldre kasar ner i sängen för att på bästa sätt 

underlätta måltidssituationen för den äldre.  

 

“Det är jätteviktigt att de som är sängliggande får komma upp och sitta i rullstol vid 

köksbordet under måltiden så de inte ligger i sängen och äter, det är inte alls bra.” 

(Intervjuperson 4) 
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Informanterna delgav att en annan strategi de använde för att ge en bättre upplevelse 

av måltiden var att arbeta med belysningen för att förtydliga maten på tallriken. 

Informanterna betonade att det är en viktig åtgärd särskilt då det inte kommer in så 

mycket naturligt dagsljus. 

 

Genom att plocka undan och se till att det ser rent ut omkring där måltiden intas 

beskrev informanterna som betydande för att skapa en trevligare måltidsmiljö för 

den äldre. Informanter betonade även att en trevligare måltidsmiljö kunde skapas 

genom att ha levande ljus på bordet under måltiden.  

De betonade även vikten av hur man dukar, då dukningen kan påverka hur den äldre 

upplever måltiden. Strategier som informanterna användes sig av för att skapa en 

positiv måltidsatmosfär för den äldre var att duka med porslin, använda bestick som 

passade till måltiden eller det den äldre föredrog samt duka med servett och glas. 

Alla informanter betonade vikten av att alltid försöka servera maten på tallrik istället 

i förpackningen maten levererades i då de ansåg det skapade en trivsamhet för den 

äldre vid måltiden att äta på tallrik istället för direkt ur matlådeförpackningen. 

Informanterna beskrev att vissa äldre föredrog att äta ur förpackning och då fick 

man som personal respektera detta. Dock beskrev man att det fanns strategier för att 

få den äldre att äta på tallrik istället, ett exempel var att erbjuda sig att diska då man 

upplevde att de äldre ansåg sig spara på disk då de åt ur förpackningen.  

 

“Att lägga upp maten lite trevligt på tallrik samt alltid se till att använda porslin och 

se till att den äldre inte äter ur matlådeförpackningen skapar en bättre måltidsmiljö.” 

(Intervjuperson 1) 

 

En annan strategi informanterna använde var att servera maten på en separat tallrik, 

deras upplevelse var att detta gynnande ätande för den äldre då den äldre fick plocka 

maten från denna tallrik och lägga upp på sin egna. Informanterna beskrev att det 

fanns strategier för att öka den äldre näringsintag, en strategi som beskrevs var att 

man arbetade med den äldres tillgång av servis.  
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“Jag brukar leta efter fina efterrättsskålar och då brukar de äldre säga det orkar jag 

aldrig äta upp men det var väldigt fint upplagt i den skålen. Sedan har de ätit upp all 

efterrätt i alla fall.” (Intervjuperson 6) 

 

Informanterna uttrycker att maten är av stor betydelse för att kunna ge ett bra 

måltidsstöd. Hur maten tillreddes kunde påverka den äldres stimulans till aptit. 

Informanterna redogjorde om doften, konsistensen och smakens påverkan av aptit 

där dofter från maten, en tilltalande smak och en förväntad konsistens beskrevs som 

saker som påverkade den äldres aptit på ett positivt sätt. Informanterna beskrev att 

deras upplevelse var att de äldre valde bort vissa produkter från den färdiglagade 

maten då den tillreddes enligt instruktionen på förpackningen. Informantens 

upplevelse var att den äldre inte var tilltalad av konsistensen då den inte var som 

förväntad. Det poängterades även att deras upplevelse var att när maten tillreddes 

enligt instruktioner gav doftade maten mindre än vid mer traditionell mattillredning. 

De beskrev även att den äldre inte upplevde att exempelvis potatisen hade 

förväntade konsistens eller smak utan upplevdes seg och vattnig vilket resulterade i 

att den äldre många gånger valde bort att äta dessa. En strategi man då använde sig 

av var att tillreda maten exempelvis genom stekning vilket upplevdes ge en annan 

konsistens och mera matdofter. 

 

Jag brukar steka de köpta, färdiglagade pannkakorna i stekpannan med en 

klick smör. Det blir frasigare än om man bara lägger in dem i 

mikrovågsugnen för då blir de svampiga och äckliga. Jag brukar försöka göra 

pannkakorna lite mer som hemlagade, det blir ju så mycket godare. 

(Intervjuperson 3) 

 

Informanterna beskrev att en varierad kost är viktigt då hemtjänstpersonal erfar att 

ensidig kost bidrar till att den äldre tappar sugen på mat och därav äter mindre, detta 

ansågs vara av vikt att beakta och tänka på vid måltidsstödet.    

 

Informanterna beskriver olika strategier för att förhöja presentationen av måltiden 

som kan bidra till positiv upplevelse av måltiden för den äldre. Dessa strategier är 
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att erbjuda olika tillbehör som lyfter maten både visuellt och smakmässigt. Samt att 

erbjuda valmöjlighet av dryck. Tillbehören som omnämns kan förhöja måltiden kan 

exempelvis vara grönsaker, sylter, mos eller smörgås. Informanter beskrev sina 

erfarenheter av att tillägga röda färger vid måltiden och hur detta kunde leda till att 

personer med demens åt bättre.  

 

Presentation av maten beskrev informanterna som en viktig del i måltidsstödet, det 

var något som man arbetade aktivt med. Informanterna betonade vikten av hur man 

lägger upp maten på tallriken. Strategier som används var att lägga upp varje 

komponent för sig och inte blanda dem på tallriken, det upplevdes leda till att den 

äldre lättare kunde se vilka komponenter måltiden hade att erbjuda, vilket beskrevs 

som positivt för näringsintaget för den äldre.  

 

Man ska lägga upp maten på ett bra sätt så att det ser aptitligt ut. Inte att man 

rör ihop det i en enda gegga utan man lägger allt för sig. Grönsakerna, såsen 

och potatisarna för sig, eller hur de vill ha det. (Intervjuperson 6) 

 

Informanternas erfarenhet visar att matportionens storlek är av betydelse att tänka 

på vid stöd av måltid. De beskriver att stora portioner förde med sig att de äldre ofta 

tyckte det blev för mycket mat och då istället åt mindre. De betonar därför vikten av 

att lägga upp mindre portioner för att skapa en hanterbarhet för den äldre och att 

detta leder därmed till ett ökat intag av mat. Informanterna menade att det inte var 

av betydelse att den äldre åt en halv portion mat till middag då den äldre oftast åt 

resterande portion som kvällsmat och därmed upplevde man att den äldre fått i sig 

en hel portion. 

 

Det viktiga är att man inte lägger upp för stora portioner på tallriken för att 

det inte ska upplevas övermäktigt och att omsorgstagaren på grund av det inte 

äter. Det är bättre att halvera portionen och sedan fylla på om de vill ha mer. 

(Intervjuperson 1) 
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Informanterna beskrev att den äldres näringsintag kunde förbättras genom att man 

serverade eller erbjöd efterrätt eller frukt efter måltiden, då detta upplevdes att de 

äldre åt lika mycket mat som vanligt men den äldres näringsintag ökade då den äldre 

även åt efterrätten som serverades.  

 

Resultatet visade att informanter arbetar olika med presentation av näringsdryck. 

Vissa beskriver att näringsdrycken serverades i flaskan tillsamman med det 

tillhörande sugröret som trycks igenom folie som försluter förpackningen, för om 

denna öppnas blir kvaliteten sämre om näringsdrycken står hela dagen. Vissa 

beskrev att genom att servera näringsdryck på individanpassade sätt exempelvis 

genom att servera näringsdrycken i en tallrik med grädde på toppen kunde 

näringsintaget underlättas då den äldre intog näringsdrycken istället för att den blev 

stående och slängdes. Man upplevde att en individanpassad servering ökade intagen 

mängd näringsdryck hos den enskilda individen.  

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa hemtjänstpersonals erfarenheter av att ge 

måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende. Där huvudfynden i resultatet var 

organisationens inverkan på måltidsstödet samt sällskapet och matens betydelse. 

8.1.1 Organisationens påverkan av måltidsstödet 

Organisationen var en kategori som framträdde där tiden framstod som speciellt 

betydelsefull på inverkan av måltidsstödets utfall. 

I studiens resultat framkom vikten av att tiden för måltidsstöd stämde överens med 

omsorgstagarens behov, detta för ett positivt utfall i måltidsstödet. Gustafsson et al. 

(2006) beskriver att en fungerande verksamhet ska ha ett tydligt styrsystem. 

Styrsystemet påverkar både maten, mötet och rummet, som tillsammans blir den 

totala måltidsupplevelsen. När den planerade tiden inte upplevdes stämma överens 

med individens behov, upplevdes det av informanterna som stressfyllt och 

möjligheten att ge det stöd de önskat minskade. Henderson (1982) beskriver 

människans grundläggande behov, där det betonas att individen ska få hjälp med 
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mat och dryck, då denna inte förmår att klara det själv, detta för att uppnå hälsa. 

Lilja, Stevén och Sundberg (2014) problematiserar brister i lagstiftningarna gällande 

mat och måltider, då SoL och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte tydligt 

beskriver var ansvaret för måltiden ligger, vilket kan leda till försämrade insatser i 

det aktuella ämnet. Europeiska unionen (2010) beskriver att det är viktigt att 

vårdpersonal och servicetjänster kommunicerar med varandra för att samordna 

insatserna av vård och behandling för att optimera för patienten. Med stöd i 

resultatet av studien finner författarna vikten av att det finns ett fungerande team 

runt den äldre där man finner möjlighet och tid för reflektion för att utveckla 

måltidsstödet. 

I studiens resultat beskrevs att man såg sjuksköterskan som en kunskapskälla 

gällande nutrition. Breedveld-Peters et al. (2012) skriver att sjuksköterskor har 

skyldighet att upprätthålla den egna kunskapsnivån inom nutrition och de problem 

som kan uppstå vid malnutrition. Som Henderson (1982) definierar omvårdnad är 

sjuksköterskans uppgift att vara den individ som är behjälplig att utföra åtgärder 

som gynnar hälsa och tillfrisknande eller ger en fridfull död. Därför anser författarna 

att det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap gällande nutrition för att kunna 

stödja den äldre och hemtjänstpersonalen i måltidsstödet. 

8.1.2 Sällskapets och sinnenas inverkan av måltiden 

En annan kategori som framkom var måltidsmiljön där bland annat sällskapets 

betydelse betonades. 

I resultatet framkom det att sällskap är betydelsefullt för den äldre gällande 

måltidsstöd. Det betonades att det fanns strategier för att öka sällskapet för den 

äldre. Detta kunde ske genom att hemtjänstpersonalen stannade kvar, hjälpte den 

äldre till träffpunkt med närliggande restaurang eller var den äldre behjälplig då den 

äldre funnit egna strategier för att minska känslan av ensamhet vid måltid 

exempelvis genom att inta måltiden framför tv. Mattsson Sydner (2015) beskriver 

att äldre med hemtjänst ofta intar sina måltider i ensamhet och att fysiskt sällskap 

ersätts med radio, tv eller fåglar utanför fönstret. Livsmedelsverket (2017a) 

beskriver att trivsam måltidsmiljö är en bidragande faktor till trevligare atmosfär vid 

måltiden och detta beskrivs genom social samvaro. Författarna anser att det är 

underlättande att ha sällskap under måltiden då det tillför trivsamhet och fokus kan 
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försvinna från negativ upplevelse av maten och upplevelsen av maten kan förstärkas 

genom samtal. Detta var något som studiens resultat även påvisade. McHugh Power 

et al. (2016) beskriver att intag av måltid ensam ökar risken för att individen 

drabbas av undernäring, men att intag av måltid tillsammans med andra ökar både 

matglädje och födointag. 

  

Resultatet visade att hjälpa den äldre till träffpunkten var en positiv åtgärd för att 

underlätta matintaget för den äldre. Mattsson Sydner (2015) skriver att lösningar på 

att minska ensamma måltider kan vara att den äldre deltar i dagaktivitet där 

måltiden är inkluderad eller att den äldre får hjälp till närliggande restaurang. Dock 

måste den äldre själv få bestämma om hen vill komma till träffpunkt och äta. Det 

finns individer som hellre vill äta själv hemma. Livsmedelsverket (2017a) beskriver 

att det är av vikt att vara lyhörd för individens önskemål, om det finns önskemål om 

sällskap eller om individen hellre vill äta enskilt. I Hendersons teori betonas det att 

varje individ har sitt unika sätt att tillfredsställa de grundläggande behoven och att 

omvårdnaden ska vara individen följsam utifrån dennes unika önskningar (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Resultatet visade att hemtjänstpersonalen hade en 

betydande roll i att hjälpa den äldre till träffpunkt med närliggande restaurang för att 

minska upplevelsen av ensamhet vid måltiden. 

  

Informanterna erfor även att ett sällskap vid måltidsstöd inte måste betyda att 

hemtjänstpersonalen sitter ner och samtalar, det kan räcka med att finnas till hands, 

för att den äldre inte ska uppleva att hen blir övervakad av personalen under 

måltiden. Informanterna beskrev underlättande strategier för att minska risken för 

att den äldre ska känna sig övervakad. En strategi som beskrevs var att personalen 

utför hushållssysslor under måltiden för att ha vetskap om den äldres mat- och 

näringsintag. Dock visade studiens resultat att inte alla äldre uppskattade att ha 

sällskap av hemtjänsten under måltiden. Henderson (1982) menar att omvårdnad är 

en uppgift för sjuksköterskan som består i att hjälpa en individ att utföra åtgärder 

som gynnar hälsan och tillfrisknade. Därför menar författarna att det är av vikt att 

hemtjänstpersonalen har insikt i vad den äldre äter och insynen i mat- och 

näringsintaget kan ske genom sällskap på olika sätt. Angående arbetet som 
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kommande sjuksköterska så innebär det ett omvårdnadsansvar, att arbeta preventivt 

mot undernäring och därav är det av vikt att ha insyn i patientens mat- och 

näringsintag, vilket kan uppnås med hjälp av hemtjänstpersonals insats vid 

måltidsstöd. 

 

Matens betydelse var en annan subkategori som framkom under kategorin 

måltidsmiljön. Studiens resultat visar att hur man arbetar med att stimulera sinnena 

är av betydelse för mat- och näringsintaget för den äldre. Det beskrevs att när maten 

hade en förväntad konsistens, tilltalande smak och doft, upplevde informanterna att 

den äldres mat- och näringsintag blev större. 

  

Informanterna erfor att många äldre valde bort produkter från de färdiglagade 

matlådorna då de uppgav till hemtjänstpersonalen exempelvis att de kokta 

grönsakerna var hårda eller att potatisen inte hade förväntad smak. Informanterna 

beskrev att det hade olika strategier gällande uppvärmning av maten för att öka 

stimuli av sinnena, men att dessa strategier inte alltid tillämpades. Henderson (1982) 

beskriver att vara individen behjälplig med att utföra det hen själv skulle gjort om 

kraften funnits, kan leda till främjande av hälsan. Detta innebär att vårdpersonalen 

måste vara den äldre behjälplig med de göromål hen inte klarar själv. 

Livsmedelsverket (2011b) beskriver att vid uppvärmning av färdiglagad mat är det 

viktigt att tänka på hur den värms för att bevara konsistens samt skapa aptit, detta 

med fördel tillsammans med den äldre för att öka aptiten genom att skapa förväntan 

på maten under tillredning. Livsmedelsverket (2017a) beskriver vikten av att maten 

ska dofta, smaka och se aptitlig ut för den som ska inta måltiden. Uppvärmningen av 

mat måste inte innebära att all mat tillreds på annat vis men matkomponenterna de 

äldre individerna väljer bort bör ses över och man bör överväga om det finns annat 

att ersätta dem med (Livsmedelsverket, 2011b). 

  

Studiens resultat visade att informanterna hade funnit strategier att förbättra 

stimuleringen av sinnena genom att tillreda maten på annat vis än instruktionerna. 

Att erbjuda nykokt potatis till matlådan då potatisens smak och konsistens försämras 

vid uppvärmning och varmhållning är någonting Livsmedelsverket (2011b) 
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rekommenderar för att öka näringsintaget. Författarna diskuterade om arbetet med 

att stimulera den äldres sinnen kan vara betydelsefullt då aptiten möjligtvis kan 

förbättras hos den äldre. Livsmedelsverket (2013) redovisade att åldrandet innebär 

att aptit och ätande påverkas och den äldre får generellt fick i sig för lite mat. Enligt 

Henderson (1982) är mat och dryck ett grundläggande behov. Kan inte människan 

tillgodose sig detta behovet själv krävs hjälpinsats. 

  

För att öka den äldres energiintag beskriver Livsmedelsverket (2013) att göra maten 

mer energität samt komplettera huvudmålet med efterrätt, vilket kan leda till ett 

större energiintag. Detta var något som resultatet visade att informanterna beskrev 

upplevelsen av ökat mat- och näringsintag hos den äldre då de serverades efterrätt. 

Socialstyrelsen (2011a) beskriver att personer med liten aptit kan ha svårt att täcka 

sitt energibehov. Man rekommenderar att det bör erbjudas minst sex mål per dygn 

och att nattfastan inte ska överskrida 10–11 timmar. 

  

Studiens resultat visade att informanternas erfarenhet av matportionens storlek var 

av betydelse för den äldres näringsintag. Man erfor att för stora upplagda portioner 

påverkade den äldres näringsintag negativt, men att mindre portioner eller att den 

äldre själv fick lägga upp maten på tallriken påverkade näringsintaget positivt. Detta 

är något författarna diskuterade kan vara till hjälp vid måltidsstödet hos den äldre. 

Matinzadeh (2015) beskriver att för den som lider av liten aptit ska man ta hänsyn 

till dennes svårigheter med måltiden och inte duka fram för mycket mat och 

tillbehör då detta kan leda till att individen inte vill äta, utan servera mindre 

portioner som är hanterbara för individens situation. Det beskrevs också i resultatet 

att uppdelning av matlådan så den serveras som två måltider på en dag kunde vara 

bra då den äldre fick i sig hela matlådan under dagen. Genom berikning av maten 

med matfett kan man motverka undernäring och förbättra energiintaget hos den 

äldre samt att kroppsvikten ökade och förmågan att sköta sin personliga hygien blev 

bättre (Livsmedelsverket, 2017b). Hendersons (1982) omvårdnadsteori beskriver att 

omvårdande ska utgå från att hjälpa en individ tills hen blir oberoende av hjälp. 
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8.2 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskning utgår från att varje människa är unik. En kvalitativ studie 

fokuserar på upplevelser, uppfattningar samt beskrivningar av ett fenomen 

(Kristensson, 2014). Syftet med denna studie var att belysa hemtjänstpersonals 

erfarenheter av att ge måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende då 

undernäring är ett stort problem hos många äldre. Henderson (1982) beskriver att 

sjuksköterskan har ett betydande ansvarsområde med att vara individen behjälplig 

för att gynna hälsa och tillfrisknande. Sjuksköterskan är inte ensam i omvårdnaden 

utan det krävs ett teamarbete (Kirkevold, 2000).   

För att göra en bedömning av kvaliteten på studien använde sig författarna av 

trovärdighetsbegreppen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

trovärdighetsbegreppen består av fyra olika delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet. 

8.2.1 Urval 

En styrka med bekvämlighetsurval är att den var lämpad för studiens förfaringssätt, 

då deltagarna var lättillgängliga. Kristensson (2014) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval innebär att alla tillgängliga personer inom en viss kontext får 

förfrågan att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval är en bra urvalsmetod för att 

snabbt få ihop tillräckligt många deltagare. En styrka med studien var att 

informanter från två hemtjänstgrupper deltog för att få en bredare bild av 

fenomenet, då det beskrevs skillnad av struktur i arbetsplaneringen mellan dessa 

hemtjänstgrupper. Granheim och Lundman (2004) beskriver att tillförlitligheten kan 

minska om deltagarna har samma perspektiv på fenomenet men tillförlitligheten kan 

öka genom att medvetet rekrytera deltagare med olika perspektiv.   

  

Trots att tydliga urvalskriterier upprättats erhölls inte den variation som eftersträvas. 

Ett skäl var bristande kommunikation med enhetscheferna. Hade författarna varit 

tydligare med att presentera sina kriterier kunde möjligtvis fenomenet belysts med 

annan bredd då det kunde gett andra perspektiv. Trots detta kan resultatet bedömas 

som överförbart inom omvårdnad i ordinärt boende eftersom urvalet av informanter 

finns presenterat för läsaren. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

överförbarhet är när läsaren själv kan bedöma om studien kan överföras i annan 
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kontext. Forskaren kan stärka överförbarheten genom tydlig beskrivning av 

deltagarna och kontexten. 

  

Det övervägdes hur många intervjuer som borde göras och hur många som var 

rimligt att göra med tanke på tidsbegränsningen och kom fram till att det angivna i 

studieanvisningar var rimligt att följa. Studieanvisningen angav sex stycken 

intervjuer, men författarna hade i åtanke att lägga till ytterligare intervjuer om man 

inte ansåg sig ha fått tillräckligt med information om fenomenet. Kristensson (2014) 

menar att hur många som ska delta i en intervjustudie inte går att bestämma på 

förhand, då det centrala i en intervjustudie är innehållet i texten och inte antalet 

informanter. Gällande en uppsats måste alltid hänsyn tas till den begränsade 

tidsperioden. 

8.2.2 Datainsamling 

Författarna ansåg att det lämpligaste sättet att göra datainsamlingen på, utifrån 

studiens syfte, var intervjuer, då syftet var att belysa hemtjänstpersonalens egna 

erfarenheter om fenomenet. En styrka var att författarna i en tidigare kurs hade blivit 

utbildade i intervjuteknik i att ställa öppna frågor samt följdfrågor för att få en 

djupare dimension av fenomenet. Genom att använda sig av en semistrukturerad 

intervjuguide kunde de försäkra sig om att vissa områden under intervjuerna 

belystes. Kristensson (2014) förtydligar att vid semistrukturerad intervju grundar sig 

intervjun på frågor från intervjuguiden. En styrka var att använda sig av en 

intervjuguide för att alla informanter skulle få samma frågor, där FAMM användes 

för att komma fram till lämpliga frågeställningar. FAMM utgår från hur man kan 

arbeta för att skapa en bra måltid. Graneheim och Lundmark (2004) beskriver att ett 

sätt att förstärka giltigheten av studien är att bruka intervjuguide till intervjuerna. 

Utöver huvudfrågorna hade följdfrågor förberetts att nyttja om stöd ansågs behövas 

för att fördjupa informanternas svar. Polit och Beck (2016) beskriver att genom att 

forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor kan det leda till en fördjupning i svaret, 

vilket kan ge en djupare dimension av resultatet. 

  

En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden vilket resulterade i att 

intervjuguiden reviderades, där det kompletterades med en fråga gällande om 



 

30(38) 

 

informanten hade något att tillägga för att fånga en ytterligare dimension. Efter 

intervjuerna var genomförda förde författarna sinsemellan en diskussion om 

pilotintervjun och ansåg att i jämförelse med resterande insamlade data var 

pilotintervjun av god kvalitet och därav ingår den i studiens resultat. 

  

En nackdel för studiens resultat är att alla intervjuer inte genomfördes i par då 

författarna under intervjuerna hade olika roller där den ena var den som i huvudsak 

ställde frågorna och den andra förde minnesanteckningar samt hade ansvar för 

tekniken. En nackdel med att intervjua i par var att informanterna kunde uppleva 

ojämn maktbalans. 

Intervjuerna som genomfördes var för sig var av god kvalité i jämförelse med 

resterande insamlad data. 

8.2.3 Analys 

Författarna såg en vinning i att transkribera då det var en lärande process samt en 

styrka att påbörja analysen vid transkribering av insamlade data. Som Danielson 

(2017) beskriver är det bra att författarna själva transkriberar den insamlade data då 

det kan ses som ett steg i analysprocessen eftersom de får en upprepning av 

intervjusituationen och kan höra nyanser i talet vilket ger en bättre grundförståelse. 

En svårighet som författarna såg var tidsaspekten då de inte hade kunskap om hur 

mycket tid transkriberingen skulle ta samt kunskap om hur utfyllnadsljuden skulle 

presenteras i texten. 

  

Till analysen valde en manifest innehållsanalys för att finna likheter och skillnader i 

det insamlade materialet. En styrka med att tillämpa manifest innehållsanalys var att 

finna konkreta meningsbärande enheter utifrån studiens syfte utan en djupare 

tolkning av det transkriberade materialet. Kristensson (2014) beskriver att manifest 

innehållsanalys fokuserar på att finna likheter och skillnader som är uppenbara och 

synliga i texten vilket innebär att texten talar för sig själv. 

  

En styrka författarna såg i processen var att var och en plockade ut meningsbärande 

enheter för att sedan diskutera dem och därefter komma fram till gemensamma 

meningsbärande enheter. En annan styrka var att de analyserade texten först för sig 
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själva och sedan tillsammans vilket har minskat risken att resultatet färgas av enda 

förförståelse och det förstärker studiens resultat. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att verifierbarhet och tillförlitlighet kan stärkas genom triangulering vilket 

innebär att två eller flera analyserar och tolkar texten tillsammans. De beskriver 

även att verifierbarhet förstärks av att citat används i studiens resultatdel för att visa 

läsaren att citat och resultat relaterar till varandra. En styrka gällande verifierbarhet 

är att läsaren själv har möjlighet att kunna bedöma hur väl studiens resultat relaterar 

till det som informanterna beskrev i intervjuerna genom att författarna har stärkt 

studiens resultat med citat från informanterna. 

  

Författarna valde att presentera hur de har kommit från meningsbärande enhet till 

kategorier för att läsare skulle få en inblick i hur analysförfarande gick till (tabell 1). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitlighet kan stärkas genom att 

forskaren synliggör analysprocessen, vilket kan ske genom att visa exempel ur 

analysen för läsaren. 

8.2.4 Forskningsetik 

Då studien innefattar människors upplevelse ska det genomföras en etisk 

granskning. En styrka var att en etisk egengranskning genomfördes tillsammans 

med handledaren (bilaga 5) för att kunna försäkra att studiens fördelar överstiger 

nackdelarna. Att detta gjordes tillsammans med handledaren var för att författarna 

ville försäkra sig om att inte göra felbedömningar. Då enbart personal intervjuades 

och inga känsliga personuppgifter inhämtades krävdes ingen etisk prövning. En 

styrka var att informanterna informerades inför varje intervjutillfälle gällande deras 

rättigheter samt gav sitt samtycke att delta (bilaga 3). Att både delge informationen 

om informantens rättigheter gällande studien verbalt och via skrift var något 

författarna själv tyckte var av vikt då de vill försäkra sig om att deltagarna förstått 

vad det innebar att delta. 

9 Förslag till kommande forskning och utveckling 

Ny forskning gällande måltidsstöd bör fortgå i ordinärt boende utifrån olika 

professioners erfarenhet. Forskning skulle kunna innefatta hur man ser på 

samarbetet mellan professioner gällande måltidsstöd. 
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Förslag till utveckling är driva förbättringsarbete inom ordinärt boende hur man kan 

jobba aktivt för att skapa mer sällskap vid måltiderna. Ett annat förslag till 

förbättringsarbete är att utbilda personalen hur måltidsstödet kan individanpassas 

samt hur man kan skapa en trivsam måltidsmiljö. 

10  Slutsats 

Undernäring i det ordinära boendet är vanligt och leder till negativa konsekvenser 

för den äldre. Fynden från den aktuella studien visade på att hemtjänstpersonalen 

uppger strategier för att individanpassa måltidsstödet samt hur den planerade tiden 

kan användas på bästa sätt utifrån individens behov. Vikten av ett fungerande team 

både inom hemtjänstgruppen och mellan olika professioner betonas, där utrymme 

ges för reflektioner och kunskapsutbyte. Det belyses att resurserna gällande den 

planerade tiden behöver ses över, då den planerade tiden inte alltid anpassas efter 

den äldres behov. Att inventera och nyttja hemtjänstpersonalens strategier för den 

äldres sällskap och stimulering av sinnena är av vikt i måltidsstödet för att försöka 

skapa aptit hos den äldre. Denna kunskap är betydelsefull att ha som sjuksköterska. 

Genom ett nära samarbete mellan den äldre, anhörig, hemtjänstpersonal och 

sjuksköterska kan måltidsåtgärder vidtas i syfte att öka näringsintaget för den äldre. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 
  

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie ”Måltidsstöd till 

äldre personer i ordinärt boende” 

  

Vi heter Maja Jägerbrink och Eva Palmér och studerar termin 5 på 

sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitet. I utbildningen genomför vi en studie 

om måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende. Vi vill undersöka detta då 

måltidsstöd är en viktig insats för att motverka undernäring som blivit ett allt 

vanligare problem bland äldre. 

                                                                                                           

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun 

beräknas ta omkring 45–60 minuter. Intervjun spelas in för att underlätta analys. 

Intervjuerna behandlas konfidentiellt vilket innebär att utsagorna avidentifieras från 

personliga uppgifter om dig eller dina omsorgstagare. Handledaren i vår studie 

kommer endast att ta del av avidentifierade utsagor i text.  Inspelningar och utsagor 

kommer endast att användas för denna studie och därefter förstöras. I studien 

kommer det att delta personer som arbetar inom hemtjänsten och har kunskap 

gällande måltidsstöd i ordinärt boende. Du tillfrågas om att delta i studien då vi tror 

att du som hemtjänstpersonal har erfarenheter av måltidsstöd som är värdefulla för 

vår studie. 

  

Ditt medverkande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Om du accepterar att medverka i studien kommer du att 

kontaktas per telefon för att bestämma en tid och plats för sammanträffande och 

genomförande av intervjun. 

  

Har du några frågor angående studien är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

  

Vad tänker du är viktigt i arbetet med måltidsstöd för att det 

ska bli bra för vård- och omsorgstagare? 

Vad anser du underlättar? 

Vad anser du försvårar? 

  

Vad tänker du är viktigt i arbetet med måltidsstöd för att det 

ska bli bra för er som personal? 

Vad anser du underlätta? 

Vad anser du försvårar? 

  

Vad tänker du är viktigt för att skapa en bra måltidatmosfär 

för vård- och omsorgstagare? 

  

Vill du berätta hur ni i hemtjänstgruppen arbetar kring 

måltidssituationen hos vård- och omsorgstagare? 

Vad anser du är försvårande? 

Vad anser du är underlättande? 

Vad har du för förslag på förbättring? 

  

Vill du berätta om hur samarbetet med andra professioner 

ser ut kring måltidssituationen hos vård- och omsorgstagare? 

Vad anser du är försvårande? 

Vad anser du är underlättande? 

Vad har du för förslag på förbättring? 

 

Är det någonting mer du vill tillägga angående måltidsstöd?  



 

 

Bilaga 3 Informerat samtycke 

Information och samtycke om deltagande i intervjustudie 

”Måltidsstöd till äldre personer i ordinärt boende” 

Undernäring har blivit ett allt vanligare problem bland äldre i ordinärt boende. 

Vård- och omsorgspersonal inom hemsjukvård och hemtjänsten har en viktig roll i 

att arbeta förebyggande mot äldres undernäring. En viktig förebyggande insats är 

äldres måltidsstöd. 
  
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för de erfarenheter som hemtjänstpersonal har kring att 

arbeta med måltidsstöd. 
  
Syftet med denna studie är att undersöka hemtjänstpersonal erfarenheter gällande 

måltidsstöd i ordinärt boende.   
  
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare förklaring. Intervjuerna kommer att genomföras på din 

arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 

minuter. 

  
Intervjun spelas in för att underlätta analys. Intervjuerna behandlas konfidentiellt. 

Inga enskilda personer eller enheter inom omsorgsförvaltningen kommer att kunna 

identifieras i examensarbetet. Dina utsagor kommer endast att användas för denna 

studie och därefter raderas. 
  
Vid påskrift visar du att du har tagit del av informationen och gett ett samtycke att 

delta i studien. 
 
Vi heter Eva Palmér och Maja Jägerbrink och går på Linnéuniversitetet och läser till 

sjuksköterska. I utbildningen ingår att göra ett kandidatarbete, vilket är anledning 

till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av 

dig. 
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Forskningspersonens (deltagarens) namnförtydligande 

  



 

 

Bilaga 4 Demografiska frågor 

  

        

Ålder   
  

    

Kön Man Kvinna Vill ej 

uppge 

    

Är du utbildad undersköterska Ja Nej 
 

    

Hur länge har du arbetat inom 

vården? 

  
  

    

Har du någon kostutbildning?   
  

    



 

 

Bilaga 5 Etisk egengranskning 

  

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

    

      Ja Tveksamt Nej   

  

  

1 

Avser undersökningen att behandla 

känsliga personuppgifter 

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla 

personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, eller 

medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa 

eller sexualliv). 

    X 

  

  

  

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna (även sådant som 

ej avviker från rutinerna men som är ett 

led i forskningen)? 

    X 

  

  

  

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt 

eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar 

risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

    X 

  

  

  

4 

Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

    X 

  

  

   

  

5 

  

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 

grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

    X 

  

  

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 

det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

  



 

 

Om frågorna 1–5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa 

när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt 

att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget 

men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet 

ha målsmans godkännande 

(t ex enkäter i skolklasser). 

X 
    

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 

i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X 
    

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 

kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig 

person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

    X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är namngivna 

(prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

X 
    

 

 


