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SAMMANFATTNING 

När äldre människor av olika orsaker ej längre klarar av att bo i sitt eget hem, är oftast 
vårdboende det enda möjliga alternativet. I det egna hemmet är den äldre personen autonom i 
sin vardag och bestämmer själv över sin måltidssituation. På vårdboende är måltiden oftast 
något som ger dagen struktur. Den äldres måltidssituation på vårdboende kan styras av rutiner 
och det kan vara ett begränsat val av maträtter. Syftet med studien var att beskriva vilka 
faktorer som är av betydelse för äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende. Studien 
genomfördes som en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Sex vetenskapliga artiklar 
granskades och sammanställdes. En manifest innehållsanalys användes för att bearbeta det 
insamlade materialet. Resultatet visade att vårdboendets rutiner och arbetssätt, personalens 
förhållningssätt och de äldres egna värderingar var av betydelse för äldres autonomi i 
måltidssituationen på vårdboende. Resultatet gav en beskrivning av faktorer som var 
betydelsefulla för den äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende. Resultatet kan 
bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonal som arbetar på vårdboende, om vikten att 
uppmärksamma de äldres autonomi i måltidssituationen. Resultatet skulle kunna användas 
som diskussionsmaterial vid handledning av personal som arbetar på vårdboende.
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BAKGRUND

Inledning
När äldre människor av olika orsaker ej längre klarar av att bo i sitt eget hem, är oftast 
vårdboende det enda möjliga alternativet. Detta kan innebära både positiva och negativa 
upplevelser för den äldre personen. I det egna hemmet är den äldre personen autonom, och 
bestämmer över sin vardag, vilket även innefattar måltidssituationen. Detta kan förändras vid 
flytten till vårdboendet, då måltidssituationen oftast följer vårdboendets rutiner. Båda 
uppsatsförfattarna har arbetat inom äldrevården och sett att måltidssituationerna är en av de 
större händelserna för de äldre under dagen. Men vi har även reagerat på att de äldre inte alltid 
ges möjlighet att själva bestämma över till exempel när måltiden ska intas eller vad den äldre 
föredrar att äta. Därför väcktes vårt intresse för att undersöka vad som har studerats, gällande 
äldres autonomi vid måltidssituationen på vårdboende, och vad som påverkar äldres 
möjligheter till att själva påverka måltidssituationen. Vår förhoppning med att studera detta 
ämne är, att personal inom äldrevården kan bli mer medvetna om vikten av att 
uppmärksamma äldres autonomi i måltidssituationen.  

I detta arbete innebär begreppet måltidssituation dygnets alla måltider, såväl frukost, lunch 
och kvällsmat som mellanmål. Måltidssituation innefattar även faktorer som tider för 
måltider, vilken mat och mängden mat som serveras, var maten intas och miljön kring 
måltiden. Med begreppet äldre innefattas personer över 65 år boende på vårdboende. 
Begreppet vårdboende innebär särskilt boende med personal, för äldre som ej längre klarar sitt 
dagliga liv i det egna hemmet. 

Autonomi
I Hälso- och sjukvårdslagen anges att respekt och värdighet ska genomsyra vården, för att 
patientens integritet och autonomi ska främjas (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). 
Autonomi betyder självbestämmande, vilket innebär att personen ska välja och besluta om 
sådant som angår sig själv. För att autonoma val ska kunna göras, måste personen förstå sin 
egen situation (Jahren-Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Enligt Arlebrink (1996) handlar 
autonomi om att ”individen väljer att handla som hon gör därför att hon faktiskt vill handla 
så och givits realistiska möjligheter till det”(Ibid, s. 64). Autonomi är grunden för individens 
valfrihet i dennes handlingar och därmed självständigheten (Ibid). I Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska anges att sjuksköterskan ska ”visa omsorg om och respekt för 
patientens autonomi, integritet och värdighet” (Socialstyrelsen, 2005). Det är bara när omsorg 
ges till den äldre med full respekt för autonomin, som den är ansvarsfull och moralisk. 
Autonomin ska respekteras hos alla människor, eftersom alla har lika värde. Därigenom blir 
all vård rättvis och personliga värderingar hos vårdpersonalen styr inte vården (Henriksen & 
Vetlesen, 2006). 

Tidigare forskning visar att antalet personal påverkar äldres autonomi på vårdboende. Låg 
bemanning leder till att personalen inte alltid har tid till att hjälpa de äldre, och autonomin 
hinner inte respekteras (Bates-Jensen, Schnelle, Alessi, Al-Samarrai & Levy-Storms, 2004). 
Vårdarna har ett stort ansvar, när det gäller att vara ödmjuk mot vårdtagarens kompetens. För 
att god vård ska kunna ges, är det svårt att ha uppsatta regler som ska fungera i alla 
situationer. Vad som ska göras beror på den konkreta situationen, god vård ges när vårdaren 
ser vårdtagaren som en egen individ (van Thiel & van Delden, 2001).  

På vårdboende vårdas många äldre som har svårigheter att vara autonoma. Det är viktigt att 
respektera vårdtagarens integritet även om förmågan till autonoma handlingar saknas. När 
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vårdtagare som har en demenssjukdom eller är förvirrade vårdas, blir detta ännu mer aktuellt 
att tänka på som vårdare (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Som 
vårdare är det viktigt att tolka vårdtagarens kroppsspråk när förmågan att göra sig förstådd 
minskar. Kroppsspråket är kanske vårdtagarens enda möjlighet till kommunikation, vilket bör 
uppmärksammas av vårdaren och som i den situationen bör reflektera över hur vårdtagaren 
vill ha det. Personer med demenssjukdom har oftast svårigheter att ta vara på sig själva, men 
vårdtagaren kan ändå göra autonoma val, till exempel välja vilken måltidsdryck han/hon vill 
ha. Som vårdare är flexibilitet och lyhördhet en viktig del i arbete, för att autonomin hos 
vårdtagaren ska upprätthållas (Malmsten, 2001). Enligt Arlebrink (1996) har vi alla ett ansvar 
för varandra. Därför kan vi ibland behöva ta över ansvaret för den andres liv, för att tillgodose 
deras behov av ett gott liv. Detta kan ändå innebära att den andres autonomi respekteras, även 
om denne inte fullt ut kan bestämma själv, eftersom handlingar görs för den andres bästa och 
inte för egen vinnings skull.

Måltidssituationen
Enligt Gastmans (1998) är oftast måltiden något som ger dagen på vårdboendet struktur. Det 
då som de äldre får motivation att lämna sitt rum och vara i gemenskap med andra. Kvaliteten 
på måltidssituationen kan påverka den äldre både positivt och negativt. Det är inte bara bra 
kvalitet på maten som påverkar upplevelsen positivt, utan även om den äldre får möjlighet att 
äta enligt redan inlärda matvanor. Genom inflyttning till vårdboendet kan de rutiner som den 
äldre hade tidigare förändras. Antingen intas måltiden tillsammans med okända personer eller 
får den äldre för första gången äta i ensamhet, beroende på hur hemsituationen tidigare sett ut. 
Om personalen lyssnar på och tar de känslor som de äldre upplever på allvar, visar de 
kompetens och vilja att främja de boendes välbefinnande. Enligt Socialtjänstlagen 1 kap 1 § är 
det av stor vikt att verksamheten tar tillvara på vårdtagarens resurser, och att främja 
människans självbestämmande. I Socialtjänstlagen 5 kap 4 § anges att de äldre ska få 
möjlighet att leva ett självständigt liv under ett tryggt förhållande och även få en meningsfull 
gemenskap med andra (Socialtjänstlagen 2001:453). Den äldre bör få välja själv om denne 
önskar gemenskap eller avskildhet vid måltiden (Socialstyrelsen, 2000:11).

Matkultur
”Det handlar om att – trots att man är gammal – få möjlighet att fortsätta vara den person 
man är och då är maten man äter central.” (Bergh, 2006, s. 2). Enligt svenskt bordsskick äter 
vi med kniv och gaffel vid måltid. Ända från barndomen uppfostras vi att äta civiliserat med 
bestick. När den äldre inte längre kan hantera bestick finns det få möjligheter att äta 
självständigt. Har personalen kompetens kan de uppmärksamma den äldres problem och 
utifrån den äldres kvarvarande förmågor finna en lösning så att denne kan äta själv, 
exempelvis med sked eller med händerna. När en äldre person har svårt för att äta enligt de 
kulturella krav som finns kring måltiden, kan det påverka både den äldre själv och de övriga 
kring bordet. Aptitförlust kan vara ett tecken på problem som kan uppstå vid olika 
kulturkrockar vid måltidssituationen (Sidenvall, 2004). 

Ökad aptit hos vårdtagaren kan främjas genom att vårdaren lägger ner omsorg och omtanke 
kring måltidssituationen och lyssnar till de upplevelser som vårdtagaren ger uttryck för. En 
måltid innebär utöver näringsintag även kulturella värderingar som patienten bär med sig, i 
form av positiva och negativa minnen (Wikström, 2003). Genom att lyssna på hur vårdtagaren 
vill ha sin måltidssituation, får han/hon behålla sina matvanor och därmed sin identitet. 
Matvanor innebär bland annat mattider, vilken sorts mat som serveras, tillagning och 
måltidsmiljö (Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Det är viktigt att de äldre erbjuds mat de känner 
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igen. Därmed tar de som serverar de äldre mat på sig ett stort ansvar. Att de äldre ska kunna 
känna tilltro till maten är av stor vikt (Bergh, 2006).

Sjuksköterskans ansvar
Sjuksköterskan har ansvar för att vårdtagaren får i sig näring. Det innebär att sjuksköterskan 
bland annat ska uppmärksamma eventuella problem med intag av mat eller dryck. Det är flera 
aspekter som sjuksköterskan ska dokumentera kring vårdtagarens nutritionsstatus. Förutom 
till exempel nutritionsproblem och vikt, ska även vårdtagarens egna upplevelser finnas med. 
Sjuksköterskan ska även dokumentera den äldres måltidsvanor och kulturella mönster som är 
viktiga delar i den dagliga vården (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Därför är 
det viktigt att ta sig tid med vårdtagaren och lyssna in dennes tankar kring maten vid 
vårdplaneringen. Sjuksköterskan ansvarar tillsammans med övrig personal för att måltiden ska 
bli en bra upplevelse för vårdtagaren. En ökad kunskapsutveckling hos personalen, 
exempelvis kring ätandet, kan möjliggöra att vårdtagarna får en god vård genom att deras 
åsikter uppmärksammas. Om vårdtagaren själv får bestämma, kan livskvaliteten förbättras 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Enligt Mossberg (2001) kan minskad aptit och därmed 
minskat näringsintag leda till ökad infektionsrisk och försämrad sårläkning. Vid förlust av 
funktionsförmåga kan äldre utveckla depression, eftersom de inte har förmåga att själva 
bestämma över sin situation. (Larsson & Rundgren, 2003).

Genom ankomstsamtal kan sjuksköterskan få en bild av varje enskild persons individuella 
önskan om hur de vill att måltidssituationen ska se ut. Detta underlättar för de äldre att 
bibehålla sina tidigare vanor (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2004). Det är viktigt att de äldre 
respekteras och att en helhetssyn av individen finns. I vården behövs inte bara goda kunskaper 
om nutrition utan även en medvetenhet om hur personalens beteende kan påverka 
måltidssituationen (Gastmans, 1998).

Vårdvetenskapligt perspektiv
Ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär en utgångspunkt med vårdtagaren i fokus. Det är 
vårdtagarens egen syn på sin livssituation och på sin vård som ska betonas. I ett 
vårdvetenskapligt perspektiv ingår även hur vårdaren upplever sitt vårdande, i förhållande till 
vårdtagarens situation. Ödmjukhet och respekt för vårdtagaren är vårdandets drivkraft 
(Dahlberg et al., 2003).

Vårdrelationen
I den vårdande relationen är ömsesidig respekt och tillit mellan vårdtagaren och vårdaren 
grunden för god vård. Det skapar möjligheter för vårdtagaren att utvecklas, eftersom det är i 
gemenskap med andra som ens personlighet utvecklas. I en bra vårdrelation får vårdtagaren 
möjlighet att uttrycka sina behov, i och med att personalen och vårdtagaren respekterar 
varandra. Genom sitt yrke har vårdaren redan en maktposition, men hur den används har 
betydelse. Används makten så att vårdtagarens bästa eftersträvas och så att den stärker 
vårdtagarens makt, då underlättas möjligheten till god vård (Wiklund, 2003) i exempelvis 
måltidssituationen. Enligt Dahlberg et al. (2003) är det viktigt att vårdaren ger professionell 
vård, och inte kräver att själv få ut något av relationen. Vårdrelationen innebär att vårdtagaren 
är i centrum och vårdarens egna behov sätts åt sidan. Om vårdaren inte är professionell i sitt 
yrke, blir det vårdtagaren som får sätta sina behov åt sidan, för att behålla relationen. Vissa 
vårdtagare uttrycker inte vad de upplever för att inte klaga på dem de är beroende av. De kan 
vara tysta med sin kritik mot personalen trots att de farit illa av något personalen gjort, 
exempelvis att de inte blivit hjälpta på grund av personalens tidsbrist. Ser vårdaren den äldre 
som en person som har problem och resurser, istället för att bara fokusera på problemet, så 
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gör vårdaren allt den kan för att främja hälsa och lindra lidande. Det här gäller det att vårdaren 
tänker på i alla vårdsituationer, då även i måltidssituationen. 

Vårdlidande
Wiklund (2003) beskriver att lidande inte bara handlar om det som kan ses som synbara 
symtom utan också om en inre process. Lidande beskrivs ofta som någon form av förlust, hot 
eller kränkning av människan. Lidande kan också vara en känsla av att förlora kontrollen. 
Dessa upplevelser har det gemensamt att de ofta leder till att människan tystnar och sluter sig 
inom sig själv. Det den lidande vårdtagaren upplever till följd av brister i vården kallas 
vårdlidande. Enligt Dahlberg et al. (2003) får vårdtagaren ett vårdlidande om dennes 
värdighet inte respekteras, exempelvis på grund av att inte bli sedd, hörd eller inte få vara 
aktiv i sin vård. Enligt Sidenvall (2004) är det viktigt att de äldre får hjälp i måltidssituationen 
på ett sådant sätt som stärker självkänslan och därmed autonomin. Att de äldre blir hörda och 
att vårdaren tar de äldres åsikter på allvar, stärker självkänslan. Detta innebär en utmaning för 
vårdaren, att agera så vårdlidandet kan undvikas.

PROBLEMFORMULERING 

Måltiden är oftast något som ger struktur för dagen för den äldre på vårdboende. Genom en 
flytt till ett vårdboende förändras de rutiner som den äldre hade tidigare. Om den äldre får 
möjlighet att äta enligt redan inlärda matvanor, påverkas upplevelsen av måltiden positivt 
(Gastmans, 1998). Har den äldre endast möjlighet att utföra några få eller inga autonoma 
handlingar, ska den äldres autonomi ändå respekteras av vårdpersonalen. Görs detta 
respekteras den personliga integriteten, och den äldre ses som en självständig person 
(Dahlberg et al., 2003). Tidigare studie visar att antalet personal påverkar den äldres autonomi 
på vårdboende, eftersom vid låg bemanning kan personalen inte hjälpa de äldre på grund av 
tidsbrist (Bates-Jensen et al., 2004). Det är viktigt att se vårdtagarens kompetens samt se 
denne som en egen individ, för att kunna ge god vård (van Thiel & van Delden, 2001).  

Uppsatsförfattarna valde att utifrån vetenskapliga artiklar undersöka de äldres autonomi i 
måltidssituationen. Denna kunskap kan förhoppningsvis öka personalens medvetenhet om hur 
viktigt det är att uppmärksamma de äldres åsikter och upplevelser. 

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som är av betydelse för äldres autonomi i 
måltidssituationen på vårdboende. 

METOD

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats, då faktorer som har 
betydelse för äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende beskrivs. Enligt Graneheim 
& Lundman (2003) innebär kvalitativ ansats att texter analyseras och beskrivs. Genom att 
sammanställa befintlig forskning inom ett valt vårdvetenskapligt område, skapas en översikt 
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av vad som studerats inom det valda ämnesområdet. Därigenom fås en uppfattning om 
kunskapsläget i ämnet från både kvalitativa och kvantitativa studier (Friberg, 2007). 

Kvalitativa studier har som syfte att beskriva individers upplevelser, förväntningar och 
erfarenheter. På så sätt fås ett djup i förståelsen för en särskild individs situation. Genom att 
uppmärksamma exempelvis personers upplevelse av måltidssituationer, kan det komma till 
användning som vägledning i vårdandet. Erhålls kunskap om patientens upplevelser och 
önskningar, kan rätt och därmed god vård ges (Segesten, 2007).  

I kvantitativa studier visas hur vanligt förkommande ett fenomen är i en viss grupp av 
individer. Urvalet av deltagare till studierna är slumpmässiga, för att få ett resultat som kan 
avse exempelvis en hel patientgrupp. Därmed fås en objektiv och neutral kunskap. Varje 
enskild deltagares upplevelser framkommer ej i kvantitativa studier (Dahlborg Lyckhage, 
2007, & Segesten, 2007).

Enligt Gadamer (1997) är det viktigt att den egna förförståelsen inte påverkar förväntningarna 
på den text som analyseras. Uppsatsförfattarnas förförståelse var erfarenheter av arbete inom 
äldrevården, då uppsatsförfattarna upplevt att äldre inte alltid har möjlighet att påverka sin 
måltidssituation på vårdboende. Därför strävade uppsatsförfattarna efter att inte låta 
förförståelsen påverka resultatet i denna uppsats. Detta genom att lägga förförståelsen åt 
sidan, under hela uppsatsens genomförande. 

Båda uppsatsförfattarna har genom hela uppsatsen genomfört och skrivit alla delar 
tillsammans.

Material
Materialet bestod av sex vetenskapliga, både kvalitativa och kvantitativa, artiklar. Studierna 
var publicerade mellan åren 1994-2005. Datainsamlingsmetoden i studierna var antingen 
observationer, intervjuer, enkäter eller en kombination av dessa. Tidigare journalanteckningar 
var en del av datainsamlingsmetoden i en studie. Studiernas urval var äldre på vårdboende och 
tillhörande personal, och måltidssituationen på vårdboendet. En översikt över artiklarna finns 
i bilaga 1. Artiklarnas resultat var det material som användes i denna uppsats. De kvantitativa 
artiklarnas resultat innehöll, utöver löpande text, även tabeller. Även de utgjorde en del av 
resultatet i denna uppsats.

Tillvägagångssätt
Artiklar inom området söktes i databaserna Cinahl och PubMed då dessa innehåller 
vetenskapliga artiklar inom ämnet vårdvetenskap. Sökning gjordes även på SweMed+, men 
inga relevanta artiklar hittades. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar söktes för att få en 
uppfattning av vad som studerats inom ämnet (Friberg, 2007). Då det endast fanns ett fåtal 
studier i ämnet, begränsades inte årtalet för studiens publicering i sökningen. Ingen 
begränsning gjordes i vilket land studien var utförd.

Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var studier som valt att undersöka äldre boende på 
vårdboende, oavsett kön och vistelsetid på vårdboendet, personal på vårdboendet, skrivna på 
engelska eller svenska samt att artiklarna var vetenskapliga. Med vetenskaplig studie menas 
att det är möjligt att granska om studierna är tillförlitliga. Studien skulle vara uppbyggd med 
bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion och 
referenser. Artikeln skulle vara publicerad i vetenskaplig tidskrift och ha gått igenom en 
bedömning av att kunskapen som redovisas är ny och presenteras på korrekt sätt (Segesten, 
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2007). Exklusionskriterier var studier där undersökningsgruppen var äldre boende i det egna 
hemmet. De sökord som användes var nursing home, elderly, autonomy, meal situation, meal, 
food, meals, food habits, cultural, äldre, autonomi, vårdhem och måltidssituation i olika 
kombinationer. En översikt över databassökningen presenteras i bilaga 2. Även referenslistor i 
de funna artiklarna och annan litteratur som använts i den här studien, har gåtts igenom utan 
att relevanta och användbara studier hittades.

Utifrån ovanstående kriterier genomfördes sökningen och slutligen återstod 35 artiklar att 
granska mer noggrant. Vissa artiklar påträffades i båda databaserna. Titeln var vägledande för 
om abstraktet skulle läsas eller ej. De artiklar vars titel bedömdes passa syftet, granskades 
vidare genom att läsa abstraktet. Efter genomläsning av abstraktet och en bedömning av 
studiens användbarhet för att nå syftet, skrevs artikeln ut och granskades vidare. De artiklar 
som uteslöts var ej vetenskapliga och ansågs ej efter en noggrann granskning handla om 
äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende. De artiklar som valdes bort tog 
exempelvis upp äldres autonomi på vårdboende, utan att fokusera på måltidssituationen. Det 
återstod efter granskningen 6 artiklar.

Analys
De utvalda artiklarna lästes var för sig av uppsatsförfattarna och därefter gicks de igenom 
tillsammans. Detta för att få en helhetssyn av varje studie. Enligt Graneheim & Lundman 
(2003) innebär en kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå att det uppenbara innehållet i 
texterna analyseras. På latent nivå tolkas innehållet i texten av den underliggande meningen, 
innebörden i texten. Meningar som svarar på syftet, plockas ut från de valda studiernas 
resultat och bildar meningsenheter. Därefter ska dessa meningsenheter kondenseras, det vill 
säga, skrivas ned i kortare form med samma innebörd. Efter det kodas de kondenserade 
meningsenheterna och en etikett sätts för att få en förståelse för innehållet i texten. De olika 
koderna sammanförs till olika kategorier som sedan utgör underlag för resultatet. 

En manifest nivå valdes för att analysera innehållet i studiernas resultat. Då studiernas resultat 
lästes, ringades de lämpliga meningsenheterna in. Uppsatsförfattarna gick igenom varje 
meningsenhet tillsammans för att komma fram till om de kunde kopplas till syftet. Varje 
meningsenhet som valdes ut skrevs ner på originalspråk. Därefter kondenserades de till 
kortare meningar på svenska. Sedan kodades varje kondenserad meningsenhet och fick en 
lämplig etikett för vad innehållet innebar. Sedan utformades passande kategorier utifrån 
innehållet i koderna. Från början framkom tre kategorier under analysen, organisationens, 
personalens och de äldres påverkan på autonomin i måltidssituationen på vårdboende. När 
varje meningsenhet placerades under passande kategori framkom det oklarheter för vad olika 
kategorier innebar. En ny genomgång av materialet gjordes och de slutgiltiga kategorierna 
blev: vårdboendets rutiner och arbetssätt, personalens förhållningssätt och de äldres egna 
värderingar. Exempel på hur analysen genomfördes visas i tabellen nedan. 

Tabell 1. Exempel på genomförandet av analysen.
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori
The staff sliced and 
prepared residents’ food 
without allowing the 
residents to attempt it 
themselves

Personalen delade de 
äldres mat utan att 
tillåta de boende att 
försöka själva

Personalens 
beteende

Personalens 
förhållningssätt

Almost every informant 
considered supper to be 

De flesta äldre tycker 
kvällsmaten är för 

Ej möjlighet till 
eget val 

Vårdboendets 
rutiner och 
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too “heavy” and thereby 
unhealty, when dishes 
with potatoes were 
served before sleep

”mastig” arbetssätt

The elderly patients did 
not expect to be able to 
influence the menus in 
the ward

Äldre förväntade sig 
inte att kunna 
påverka menyn på 
vårdboendet

Äldres 
förväntningar

De äldres 
värderingar

(In a mealsituation) One 
male resident attempt to 
make a request to one 
male staff member, 
without receiving a 
response

(I en 
måltidssituation) En 
äldre man försökte 
tala med en manlig 
personal utan att få 
respons

Personalen lyssnar 
inte

Personalens 
förhållningssätt

Extra food items at meals 
or extra choices of meals 
were not given in this 
caring context

Extra tillbehör eller 
valmöjligheter gavs 
inte till de äldre

Gavs ej 
valmöjlighet

Vårdboendets 
rutiner och 
arbetssätt

Forskningsetiska aspekter
Enligt Polit & Beck (2001) får inga identifierande uppgifter finnas med i studier. Detta för att 
skydda deltagarnas anonymitet. Genom att deltagare i studier har fått adekvat information om 
studiernas syfte och tillvägagångssätt, kan de ge informerat samtycke till att deltaga. Det ska 
vara ett eget val att vara med i en studie och deltagaren ska när som helst kunna avsluta sin 
medverkan. Har inte studierna granskats av etisk kommitté, ska användarna överväga om 
artiklarna är etiska. Både det vetenskapliga värdet av studien och deltagarnas välbefinnande 
granskas av dem som använder studien. I forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) finns de krav beskrivna som ska uppnås 
vid en studie. Utöver ovanstående krav tas här även nyttjandekravet upp, som innebär att den 
insamlade informationen om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt så att 
obehöriga inte kan ta del av dem.

Fem av de artiklar som uppsatsförfattarna har valt var granskade av en etisk kommitté. Den 
sjätte har uppsatsförfattarna ändå bedömt som etisk försvarbar, eftersom den studien var 
genomförd av samma forskare som även genomfört två av de andra etiskt granskade studierna 
som använts i denna uppsats. Studien var gjord i Sverige och byggde på en tidigare studie. 
Inget av studiens innehåll gick att spåra till vilka informanter som deltagit. Även de etiska 
krav i ovanstående stycke har beaktats i den etiska granskningen av studierna. 

I Polit & Beck (2001) framkommer vikten av att litteraturöversikten ska ge en objektiv och 
fullständig sammanfattning av studiernas resultat. Egna värderingar ska inte vävas samman 
med studiernas resultat. Uppsatsförfattarna har i denna studie haft detta i åtanke. 

RESULTAT

I analysen av artiklarna framkom tre kategorier som beskriver faktorer som kan inverka på 
den äldres möjligheter till autonomi i måltidssituationen på vårdboende. Vårdboendets rutiner 
och arbetssätt, personalens förhållningssätt och de äldres egna värderingar kan inverka på 
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autonomin både positivt och negativt. De studier som utgjort resultatet har olika 
utgångspunkter i sina undersökningsmetoder.

Vårdboendets rutiner och arbetssätt
Denna kategori beskriver hur olika faktorer relaterat till vårdboendets rutiner och arbetssätt 
påverkar de äldres autonomi i måltidssituationen. 

På vårdboende med rutiner som fokuserar på det sociala kring måltiden, såsom gemenskap 
med andra och inflytande över måltidssituationen, fick de äldre sina önskningar hörda. De 
blev mer nöjda om de till exempel fick äta för sig själva, om de ville det. De äldre på 
vårdboendet fick även välja en annan maträtt om de inte tyckte om det som serverades, vilket 
uppskattades (Kofod & Birkemose, 2004). En faktor som påverkade äldres autonomi i 
måltidssituationen var om de fick välja maträtt eller inte. På traditionellt vårdboende gavs de 
äldre ingen möjlighet att välja i måltidssituationen eller så var valmöjligheterna vid 
måltiderna begränsade. Det enda valet de äldre kunde göra var att utesluta en viss maträtt om 
de inte tyckte om den. Men de kunde inte välja någon annan rätt istället (Sydner & Fjellström, 
2005).

Vårdboendet ansvarade för de äldres måltider, eftersom boendet oftast inte var utrustat med 
kök i de äldres lägenheter. Det gavs inga extra tillbehör till måltiden, såsom senap eller 
lingon, för de äldre att välja på. De enda grönsaker som serverades var okokta, trots att de 
äldre ofta hade svårigheter att tugga (Sydner & Fjellström, 2005). Om de äldre på vårdboende 
fick eller inte fick valmöjlighet i måltidssituationen, var en betydelsefull faktor som kan 
påverka äldres autonomi, relaterat till vårdboendets rutiner och arbetssätt. Äldre på 
vårdboende ansåg även att kvällsmaten var för ”mastig”. De orkade inte äta två lagade mål 
mat om dagen (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1996). Ibland så tackade de äldre nej till 
kvällsmaten, då de upplevde att de inte orkade äta den (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1994). 

Flera i personalen ansåg att vårdboendet hade rutiner för hur de skulle agera i situationer där 
de äldre matvägrade och att denna rutin gällde för alla äldre på vårdboendet (Mattiasson & 
Andersson, 1994). Vårdboendets arbetssätt och rutiner påverkade de äldres autonomi i 
måltidssituationen, eftersom de behandlade alla lika. Personalen menade att det fanns en rutin 
som innebar att om någon äldre matvägrade, gavs den äldre parenteral nutrition (Ibid).

Personalens förhållningssätt
Denna kategori beskriver hur faktorer relaterade till personalens beteende och förhållningssätt 
kan inverka på de äldres autonomi i måltidssituationen. 

Personalen kunde bemöta de äldres förmåga till självständighet vid måltiderna olika sätt, så 
att självständigheten kunde påverkas negativt. Antingen gavs den äldre inget stöd alls, 
exempelvis vid matintaget, vilket gjorde att den äldre kunde få svårigheter att klara det som 
denne med stöd skulle ha kunnat göra. Personalen kunde också hjälpa den äldre med allt 
vilket gjorde att denne blev mer beroende av personalen och självständigheten minskade. 
Agerade personalen på något av dessa sätt, klarade patienten mindre än vad denne egentligen 
skulle ha gjort och då påverkades självständigheten (Stabell, Eide, Solheim, Nässelqvist 
Solberg & Rustøen, 2004). Erbjöds den äldre hjälpmedel i måltidssituationen, gavs de äldre 
möjlighet till att klara sig själva i högre grad. Exempel på hjälpmedel kunde vara särskilda 
tallrikar med höga kanter för att maten lättare skulle kunna tas upp med besticken (Sidenvall 
et al., 1994). 
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Serverades de äldre mat som de själva kunde dela i mindre bitar och fick lägga upp maten 
själva för att få valfri mängd, stärkte personalen de äldres självständighet. De intervjuade 
äldre upplevde att glädjen under måltiden ökade (Sidenvall et al., 1996). Om personalen 
istället lade upp maten i färdiga portioner till de äldre (Sydner & Fjellström, 2005), eller att 
personalen delade de äldres mat utan att de frågade om de ville göra det själva, så 
uppmärksammades inte de äldres självständighet (Stabell et al., 2004).  En man i studien av 
Sidenvall et al. (1994) berättade om de alltför små matportionerna på vårdboendet: 

The amount of food? Yes of course there are smaller portions here than at home, 
where you get your plate filled. And at home you can take a little more. As a rule I eat 
everything I get here, and it´s not much. I am not fed very well. (Ibid s. 618)

De äldre på vissa vårdboende hade alternativet att få be om mer mat vid och mellan 
måltiderna, om de fortfarande var hungriga (Sydner & Fjellström, 2005).

Det var vanligt med bestämda platser och samma sällskap vid varje måltid på vårdboendet 
(Sydner et al., 2005). Personalen placerade de äldre vid borden efter deras funktionsförmåga. 
När vissa äldre var tystlåtna ansåg en del i personalen att det var svårt att fråga om deras 
behov. Det kunde även upplevas som ett problem om den äldre inte bad om något själv och 
personalen ständigt fick fråga den äldre om allt (Sidenvall et al., 1994).

Vikarier och studerande visade mer intresse för de äldre vid måltiden än den ordinarie 
personalen. Genom att de konverserade mer under måltiden ökades de äldres sociala 
engagemang. Genom att de äldre gavs möjlighet att konversera uppmärksammades deras 
åsikter. Däremot när en ordinarie personal beordrade en vikarie att hjälpa en av de äldre, så 
visade det på ett förhållningssätt som inte gav stöd till den äldres självständighet (Stabell et 
al., 2004).  

Personalen hjälpte ofta de äldre vid bordet utan att kommunicera med dem. En äldre man 
försökte samtala med en personal, utan att få någon respons. Det framkom även att personalen 
på vårdboende inte visade något större engagemang i de äldre och att de inte gav stöd till de 
äldre som delvis kunde klara sig själva (Stabell et al., 2004).  

Ordinarie personal på vårdboende såg oftast måltiden som en daglig rutin, som de ville bli 
klara med så fort som möjligt. Genom snabbt övergående måltidssituation minskades 
samspelet mellan de äldre och personalen. Detta gjorde att de äldre inte hann äta upp och inte 
ville be om extra hjälp (Sydner & Fjellström, 2005). Vid de vårdboende med rutiner som 
fokuserade på det sociala vid måltiderna, uppmuntrade personalen de äldre till att vara med att 
påverka måltidsplaneringen samt att deltaga aktivt med till exempel dukning (Kofod & 
Birkemose, 2004). 

En i personalen på ett vårdboende beordrade en av de äldre att gå till matsalen tidigare än 
nödvändigt, utan att fråga om hon själv ville det. Detta för att personalen ansåg att det var 
positivt för de äldre (Sidenvall et al., 1994). En man i studien av Kofod & Birkemose (2004) 
uttryckte sig på följande sätt om en liknande situation vid förmiddagskaffet”I go there but 
only as a spectator. But if I stay in my apartment they (the staff) come to pick me up” (Ibid s. 
131).

Trots att personalen uppmuntrade de äldre på vårdboende att äta, så serverades maten snabbt 
och utan att de berättade för de äldre vad det var för mat. Dessutom fick de som snabbt åt upp 
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huvudrätten, dessert serverad av personalen utan att de bad om det (Sydner & Fjellström, 
2005). På ett vårdboende placerade personalen ut brödet på borden vid frukosten, en vit och 
en mörk skiva till varje boende. Detta gjorde att de inte fick välja vilken sort eller hur många 
skivor de ville ha (Sidenvall et al., 1996). 

När det gäller personalens syn på den äldres autonomi, så hade ålder och år inom yrket ingen 
större betydelse. Däremot när personalen handskades med svårare ställningstaganden, 
exempelvis då den äldre vägrade äta, stöttade oftare de med mer erfarenhet den äldres beslut 
(Mattiasson & Andersson, 1994).

I studien av Mattiasson & Andersson (1994) framkom att mindre än hälften av personalen 
som tillfrågades, ansåg att den äldres önskningar om att avstå från att äta skulle respekteras. 
Men de agerade, trots egna åsikter, ändå efter vårdboendets rutiner. Den personal som ville 
respektera den äldre, ansåg att den äldre själv skulle bestämma över sitt liv. Då personalen såg 
att det fanns en risk att den äldre kunde bli uttorkad och avlida av det, ville en del av 
personalen tvinga i den äldre vätska och näring.  

De äldres egna värderingar
Både den äldre själv och de andra äldre på vårdboendet kan inverka på de äldres autonomi i 
måltidssituationen, vilket tas upp i denna kategori. Antingen var det egna värderingar och 
vanor som inverkade, eller hur övriga personer runt bordet upplevde den äldres sätt att äta. 

Det var en äldre på ett vårdboende som undvek att dricka något vid det gemensamma 
matbordet, eftersom han var orolig över hur andra runt bordet skulle reagera om han spillde 
(Sidenvall et al., 1996). 

Några äldre på vårdboende ansåg, att de endast hade valet att äta det som serverades och att 
vara nöjda med det. De förväntade sig inte att kunna påverka menyn och därmed inte heller 
måltidssituationen. Många äldre hade värderingen att inte vara till besvär och att vara 
tacksamma för det som erbjöds (Sidenvall et al., 1994).

När en äldre vid matbordet på vårdboendet avstod från att äta, klagade på maten eller önskade 
något särskilt, reagerade de andra vid bordet negativt. Den äldre vågade då inte uttrycka sina 
åsikter, på grund av vad de andra vid bordet skulle tycka (Sidenvall et al., 1996). I en annan 
studie framkom att bordsgrannarna även reagerade negativt om en äldre använde sig av ett 
bordsskick som inte ansågs passande. De äldre som inte kunde använda sig av sina invanda 
beteenden vid måltiden, upplevde det svårt att äta i matsalen (Sidenvall et al., 1994).

De äldre som var helt beroende av hjälp ansåg det acceptabelt att ta emot hjälp. Detta för att 
de skulle kunna klara sig själva i den mån som de kunde. De som endast var i behov av lite 
hjälp, skämdes för att ta emot hjälpen och avstod, även om det hade gjort dem mer 
självständiga (Sidenvall et al., 1996). Däremot fick vissa äldre ändra sitt beteende och 
använda hjälpmedel, endast för att passa in i sällskapet kring bordet. Det kunde exempelvis 
vara att använda skydd för kläderna för att slippa fläckar (Sidenvall et al., 1994).

Vid vårdboende där det fokuserades på det sociala kring måltiden och där de var få runt 
bordet, hjälptes de äldre åt genom att de exempelvis skickade maten till varandra. De hjälpte 
även dem som inte klarade sig själva, som hade någon form av funktionshinder (Kofod & 
Birkemose, 2004).   
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DISKUSSION

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som är av betydelse för äldres möjligheter 
till autonomi i måltidssituationen på vårdboende. Genom att resultatet visar på flera faktorer 
som kan inverka på äldres autonomi i måltidssituationen, är syftet uppnått. Både vårdboendets 
rutiner och arbetssätt, personalens förhållningssätt, samt de äldres egna värderingar kan 
inverka på och är betydelsefulla när det gäller de äldres autonomi i måltidssituationen. 

Metoddiskussion
Valet att göra en litteraturöversikt gjordes för att få en bild av vad som studerats inom ämnet. 
Få artiklar som var relevanta och användbara hittades, vilket tyder på att ämnesområdet inte är 
utforskat i någon högre grad. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att få ut 
så mycket information som möjligt. Vi valde att intressera oss för alla faktorer som kunde 
inverka på de äldres autonomi i måltidssituationen, för att om möjligt öka antalet relevanta 
artiklar.

Intervjuer av personal kunde ha genomförts, men då hade endast personalens upplevelser och 
erfarenheter fåtts fram, och troligen hade ämnet ej blivit belyst på ett relevant sätt. Nackdelen 
med intervjuer är att informanterna kan uttrycka det som de tror forskarna vill höra, inte det 
de verkligen gör. Vi kunde även ha intervjuat äldre på vårdboenden, men då krävs 
forskningsetisk prövning (Polit & Beck, 2001), vilket ej varit genomförbart under den tid som 
står till förfogande för en c-uppsats.  

Sökandet efter studier genomfördes i olika databaser för att så många relevanta artiklar som 
möjligt skulle fås fram. Ytterligare databaser, exempelvis inom socialt arbete, kunde ha 
använts i sökningen, vilket med facit i hand kanske hade ökat antalet relevanta studier. Ett 
flertal sökord i olika kombinationer användes för att få fram studier som passade syftet. De 
sökord som användes, bedömdes innefatta det område som undersöktes. Uppsatsförfattarna 
fick hjälp av bibliotekarie från Universitetsbiblioteket, med att finna fler sökord och 
synonymer till sökorden. Trots det hittades inga fler relevanta studier i ämnet. Manuell 
sökning i vårdvetenskapliga tidskrifter, kunde ha utökat antalet användbara artiklar. En 
sökning i de referenser som fanns i den redan använda litteraturen gjordes, utan att finna fler 
relevanta studier i ämnet. 

Då vi inte har funnit några studier som haft autonomi i måltidssituationen i fokus, har vi 
använt oss av de delar av resultaten som kan motsvara vårt syfte. Vår förförståelse om äldre 
på vårdboende har lagts åt sidan i den här uppsatsen. Detta för att alla betydelsefulla faktorer 
som skulle kunna påverka de äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende, ska ha 
kunnat beskrivas. Det har inneburit att resultatet ser ur många aspekter. Både personalens och 
de äldres upplevelser finns beskrivna, vilket innebär att resultatet inte har påverkats av vår 
förförståelse. 

Studierna som ligger till grund för resultatet är alla genomförda i Norden. Detta kan innebära 
att ämnet är mer studerat i vår del av världen. Alla länder har olika vårdformer för de äldre, 
men problemet kan finnas även om inga studier finns. Att en del studier är gjorda av samma 
författare, ser vi inte som en nackdel. Studierna tar upp äldres måltidssituation på vårdboende 
men ur olika synvinklar, både den äldres och personalens. Genom att studierna genomförts 
med olika datainsamlingsmetoder, finns flera aspekter med i uppsatsens resultat. Hade alla 
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studier däremot haft samma fokus, kunde det ha varit en nackdel att använda studier med 
samma författare, då perspektivet eventuellt varit detsamma.   

För att veta om en studie är tillförlitlig används begreppet validitet, och med det menas att det 
som undersöks i en studie var det som verkligen undersöktes (Dahlberg, 1997). Begreppet 
reliabilitet innebär att samma resultat i studien uppnås vid ett senare tillfälle, då samma 
undersökning görs, vilket oftast endast är möjligt i en kvantitativ studie (Hansagi & Allebeck, 
1994). Enligt Patel & Davidsson (2003) gäller begreppet validitet hela processen i en studie. I 
alla delar av studien ska god validitet eftersträvas. I kvantitativ forskning används begreppen 
validitet och reliabilitet som två skilda aspekter. Men i kvalitativ forskning får däremot 
validitet en vidare mening, då båda begreppen är sammanflätade. Det är mer av vikt vid 
kvalitativ forskning att det unika vid datainsamlingstillfället uppmärksammas, än att exakt 
samma svar vid olika datainsamlingstillfällen erhålls, som anses viktigt vid kvantitativ 
forskning. Reliabilitet finns i denna studie, då andra personer kan söka på studiens sökord och 
få fram samma studier. Genom att metoden i studien är redovisad, tillvägagångssättet och 
analysen är beskriven, är trovärdigheten hög och därmed validiteten. Studien bygger på 
vetenskapliga artiklar, vilket också ökar validiteten. 

Det kan finnas andra faktorer som är av betydelse för äldres autonomi i måltidssituationen på 
vårdboende än de som uppsatsens resultat visar. De faktorer som har framkommit i den här 
uppsatsen kan finnas på andra vårdboende och har därför möjlighet till överförbarhet. 
Uppsatsens resultat kan därmed vara i likhet med hur måltidssituationer på andra vårdboende 
ser ut. 

Resultatdiskussion
Resultatet visar främst tre övergripande faktorer som har betydelse för den äldres möjligheter 
till autonomi i måltidssituationen på vårdboende. 

I den här studiens resultat framkom att vissa äldre har olika åsikter om vårdboende med 
nyinsatta rutiner, med fokus på inflytande och gemenskap. Många ansåg att det var bra att 
kunna påverka sin måltidssituation, medan andra tyckte att det inte var ett eget val att vara del 
av gemenskapen. Även om det är en god tanke att alla ska sitta tillsammans och ha det trevligt 
vid måltidssituationen så är det inte alla som vill det. En del vill vara för sig själva och äta på 
sina rum. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska patientens integritet och autonomi respekteras 
(Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Detta ska vara det grundläggande i vården, så den 
äldre kan känna att de får vara och göra som de vill. Tidigare forskning visar att vårdpersonal 
med utbildning inom vårdyrket gav vård med god kvalitet och den äldres autonomi 
respekterades (Davies, Slack, Laker & Philip, 1998). Därmed påvisas vikten av utbildning hos 
personal, för att de äldre ska få god vård. Det är genom utbildning som de äldres aspekter kan 
bli mer uppmärksammade av personalen. Genom utbildning höjs kompetensen och det kan 
fokuseras mer på den äldres autonomi, som är en grundläggande del i vårdandet.   

I resultatet framkom att personal med mer erfarenhet stödjer den äldres beslut vid svåra 
ställningsstaganden. Detta kan bero på att den mer erfarna personalen är trygg i sin yrkesroll 
och litar på sig själv. De kan ha varit med om liknande fall tidigare och kan genom det se hur 
de ska agera. Får den erfarna personalen dela med sig av sin kunskap till dem som är mindre 
erfarna, kan fler känna sig trygga i sig själva vid svåra ställningsstaganden. Detta kan göras 
genom samtal på arbetsplatsen med all personal eller vid olika handledningsstillfällen. Skapas 
ett tryggt förhållande mellan personal, där alla upplevelser och frågor tas på allvar, kan 
kanske den äldres autonomi respekteras ytterligare. Personalen kan genom ökad trygghet i sin 
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yrkesroll, våga agera och ta ställning lättare i beslut som är svåra, så att den äldres 
självständighet och åsikter kan stödjas.

Resultatet visar att måltiden ibland ses som en daglig rutin av personalen och de vill att den 
snabbt ska vara överstökad. Detta kan leda till att de äldre inte hinner äta färdigt eller be om 
extra hjälp. Ses måltiden som en rutin, ges inte alla äldre individuell hjälp. Personalen tar sig 
kanske inte tid att vara lyhörda och fråga de äldre om deras åsikter. Även om alla får sin mat 
serverad vid samma tidpunkt, så äter vissa äldre snabbt och andra långsamt. Får de inte 
möjlighet att äta på det sätt som de kan, minskar eventuellt autonomin och ett vårdlidande kan 
uppstå. Enligt Dahlberg et al. (2003) respekteras inte den äldres värdighet då deras åsikter inte 
tas tillvara. Det kan utmynna i ett vårdlidande, om de äldre inte får vara aktiva i sin vård och 
därmed även i måltidssituationen. Om personalen lyssnar och ger de äldre möjlighet att 
uttrycka sina önskningar och upplevelser, ökar chansen till en bra måltidssituation där de 
äldre har autonomi. 

När personalen placerar de äldre vid matbordet efter deras funktionsförmåga, får de äldre inte 
välja själva och deras autonomi respekteras inte. Personalen kanske agerar på det sätt som de
anser bäst för både sig själva och de äldre. Genom att de som har liknande behov sätts vid 
samma bord, kan kanske personalen hjälpa fler på kortare tid. På en del vårdboende kan det 
förekomma att en personal hjälper två boende samtidigt. Detta kan bero på tidsbrist eller 
personalbrist. I en studie framkom att antalet personal påverkar de äldres autonomi (Bates-
Jensen et al., 2004). Enligt våra erfarenheter är det vanligt att äldre endast ges den hjälp som 
är nödvändig, då det varken finns personal eller tid till att hjälpa varje individ utifrån dennes 
behov och önskningar. Det vore önskvärt att möjlighet fanns att sitta ner hos varje boende och 
utvärdera dagsformen hos den äldre just för dagen, för att kunna ge individuell hjälp. Behovet 
av hjälp hos de äldre kan förändras dag för dag. Tidigare forskning visar att hjälp med 
personlig hygien gavs till vårdtagarna, rutinmässigt fem gånger per dag. Behövde vårdtagaren 
hjälp mellan de utsatta tiderna, var inkontinensskydd enda alternativet. De fick inte hjälp att 
komma till toaletten av personal utöver utsatta tider, vid behov fick vårdtagaren klara det 
självständigt (Sacco-Peterson & Borell, 2004). Att det finns rutiner i fler vårdsituationer än 
måltidssituationen, kan innebära att de äldres förmåga till autonomi styrs av rutiner. Resultatet 
visar att de äldre inte får bestämma var de ska sitta eller vilken hjälp de vill ha. Den ansvariga 
sjuksköterskan har enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska bland annat 
skyldighet att respektera patientens autonomi (Socialstyrelsen, 2005), vilket inte går ihop med 
att de äldres autonomi i måltidssituationen ska styras av rutiner. Det kan tyckas vara en 
självklarhet att själv få bestämma över sitt eget liv. Kanske borde samtliga rutiner på 
vårdboenden ses över, för att den äldres autonomi ska komma i första rummet. Genom att 
forskning visar på att det är i flera vårdsituationer som den äldres autonomi inte respekteras, 
är det av stor vikt att det uppmärksammas och att det kan utformas en lämplig lösning på 
problemet. 

I resultatet framkom att de äldre fick be om extra mat om de var hungriga. Men enligt 
Dahlberg et al. (2003) vill inte vissa äldre vara till besvär och klaga på dem de är beroende av. 
Även om det finns möjlighet att be om extra mat, kan det vara få som gör det, just för att inte 
vara till besvär. För att kunna gå vidare med det här problemet, kan samtal med den äldre vara 
till stor hjälp. Ankomstsamtal är just ett sådant hjälpmedel (Länsstyrelsen i Kronobergs Län, 
2004). Vid ett sådant tillfälle kan en uppfattning fås av hur den enskilda personen upplever sin 
måltidssituation och vad dennes önskningar är. Det räcker oftast inte med ett samtal, utan 
uppföljning är en viktig del. Upplevelser, önskningar och även förutsättningar för möjligheten 
till autonomi, kan förändras över tid. Det framkom även i resultatet att de äldre själva inte 
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förväntade sig att kunna påverka menyn. Om den äldre minskar sin egen autonomi, behöver 
det inte innebära att det är ett eget val. Även om den äldre ska kunna styra över sin egen 
autonomi, är det personalens ansvar att autonomin respekteras. Därför kan det vara viktigt att, 
exempelvis vid fall som liknar de ovan, ta reda på de äldres åsikter och ta dem på allvar. I 
Socialtjänstlagen 5 kap 4 § anges att ett självständigt liv under trygga förhållanden ska ges till 
patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en trygg atmosfär för den äldre på 
vårdboende. Först då kan den äldre få möjlighet att själv kunna påverka sin egen autonomi. 
Det är i en bra vårdrelation som de äldre kan få chans att uttrycka sina behov inför sin vårdare 
(Wiklund, 2003), vilket är viktigt att tänka på som vårdare. 

Då resultatet givit förutsättning till vidare diskussion om äldres autonomi i måltidssituationen 
på vårdboende, kan det tyckas vara behov av mer forskning inom ämnet. Äldres autonomi i 
måltidssituationen på vårdboende har kanske inte uppmärksammats tidigare. Vilket skulle 
kunna bero på att det eventuellt har kommit i andra hand efter exempelvis forskning om 
nutrition och BMI (Body Mass Index). Äldres autonomi på vårdboende är något värt att 
uppmärksamma, eftersom det är något som i stort sett alla människor någon gång kommer i 
kontakt med. 

SLUTSATS

Den äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende kan påverkas av olika faktorer. Får 
de äldre vara delaktiga i sin måltidssituation ökar deras inflytande och självbestämmande. 
Men styrs den äldres måltidssituation av vårdboendets rutiner minskar möjligheterna för den 
äldre att göra som den själv vill. Då den äldre är rädd att göra fel avstår denne från att handla 
självständigt. För att autonomin ska kunna respekteras är det viktigt att personalen är lyhörd 
för de äldres åsikter och önskningar. Genom att de faktorer som kan ha betydelse för den 
äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende uppmärksammas i den här studien, kan 
medvetenheten hos personal på vårdboende öka, om den äldres autonomi i måltidssituationen. 
Denna studie skulle kunna användas som diskussionsmaterial vid handledning av personal.

Då det finns få studier som fokuserar på äldres autonomi i måltidssituationen på vårdboende 
är det av vikt att det studeras ytterligare. Förslag till fortsatt forskning kan vara att observera 
måltidssituationen på ett vårdboende, genom att den filmas. Sedan kan materialet användas 
vid handledning av personalen, så de kan se hur de agerar och diskutera utifrån det. Intervjuer 
av äldre på vårdboende är även det ett alternativ till vidare forskning inom autonomi i 
måltidssituationen. Det är först då som de äldres åsikter och upplevelser kan lyftas fram 
ytterligare. 
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13 vårdboende 
i Sverige. 

n= 189
(0)

Personal med lång 
erfarenhet i yrket 
tenderade att vara 
mest stödjande till 
den äldre och 
hennes 
önskningar. 
Mindre än hälften 
av personalen 
ansåg att den 
äldres önskningar 
skulle respekteras. 
Studien visade att 
vårdboendena inte 
hade någon 
särskild policy 
angående den 
äldres autonomi.



Sökordsträffar tabell 7:                                                                                         Bilaga 2 s. 1(2)

CINAHL
Sökning    Sökord                   Träffar     Använda

1 Elderly 26407
2 Nursing home 9885
3 Elderly + nursing home 1669
4 Elderly + nursing home + autonomy 36
5 Elderly + nursing home + autonomy + meal 0
6 Elderly + nursing home + autonomy + food 2  Mattiasson, Andersson, 1994
7 Elderly + nursing home + meal situation 2 Sydner, Fjellström, 2005

Sidenvall, Fjellström, Ek, 1994 
8 Meal situation 6 Kofod, Birkemose, 2004
9 Food habits 2210
10 Cultural 19860
11 Meals 1533
12 Food habits + meals 84
13 Food habits + meals + cultural 8 Sidenvall, Fjellström, Ek, 1996
14 Elderly + autonomy + cultural 0

Sökordsträffar tabell 8:

PubMed
Sökning Sökord Träffar       Använda

1 Elderly 1704983
2 Nursing home 29031
3 Autonomy 24038
4 Meal situation 194
5 Elderly + meal situation 38
6 Elderly + meal situation + nursing home 6 Kofod, Birkemose, 2004
7 Autonomy + elderly + meal situation 0
8 Autonomy + nursing home 367
9 Food 529737
10 Food + autonomy 261
11 Food + autonomy + nursing home 12 Stabell, Eide, Solheim, 

Nässelqvist Solberg, 
Rustøen, 2004 

12 Meals 12432
13 Food habits 13381
14 Meals + food habits 607
15 Cultural 116947
16 Cultural + meals + food habits 42
17 Cultural + meals + food habits + elderly 7 Sidenvall, Fjellström, Ek,   

1996
Sidenvall, Fjellström, Ek, 

1994
18 Cultural + meals + food habits + autonomy 0
19 Cultural + meals + food habits + nursing home 0



Bilaga 2 s. 2(2)

Sökordsträffar tabell 9:

SweMed+
Sökning   Sökord                    Träffar         Använda

1 Äldre 11745
2 Vårdhem 633
3 Autonomi 174
4 Måltidssituation 2
5 Äldre + vårdhem 456
6 Äldre + autonomi 27
7 Vårdhem + autonomi 6
8 Autonomi + måltidssituation 0
9 Äldre + vårdhem + autonomi 6
10 Äldre + vårdhem+ måltidssituation 0


