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Sammanfattning 

 

I det praktiska genomförandet av måltidsplanering inom den privata sektorn och på senare tid 

även i den offentliga, används The Five Aspect Meal Model (FAMM) som en teoretisk ram.  

Måltider påverkas av alla fem aspekterna och det är viktigt att ta i beaktande att måltiden på 

äldreboendet ofta skiljer sig en hel del från hemmamåltiden. Hög ålder innebär ökad risk för 

undernäring och det är viktigt att äldres mat är näringsriktig och behovsanpassad. 

Examensarbetets syfte är att med grund i The Five Aspect Meal Model (FAMM) belysa 

måltidssituationerna på tre äldreboenden i Örebro kommun.  

Kvalitativa metoder användes i uppsatsen. Tre strukturerade observationer och intervjuer med 

kostombud genomfördes. Insamlad data har analyserats genom triangulering.  

Resultatet visar att de tre observerade äldreboendena skiljer sig åt gällande rummet, mötet, 

och stämningen, där ett samspel är viktigt för en givande helhet. Produkten håller godtagbar 

kvalitet och valmöjligheter finns, även om de är begränsade.  

I slutsatsen konstateras att personalen visar god vilja i arbetet kring måltiderna, men att det 

finns mycket kvar att förbättra gällande de äldres måltidssituationer.  

 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, måltidssituationer, hälsa-och nutrition, FAMM  
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Förord 

Ett examensarbete vilket rör sig kring måltider inom äldreomsorg var inte helt självklart, då 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan främst förknippas med att bedriva utbildning 

och forskning kring restaurangupplevelser. För oss var det ändå ett enkelt val att skriva om 

måltidssituationer inom äldreomsorgen, då vi anser att måltider inom offentlig sektor behöver 

uppmärksammas mer. Vi har båda tidigare erfarenheter från arbete inom kök i offentlig 

sektor, även om de skiljer sig åt en del. En av oss har dessutom arbetat som undersköterska i 

äldrevården under många år. Vår utbildning här på Restaurang-och hotellhögskolan, samt 

detta examensarbete kan komma till nytta för att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen. 

 

Vårt val av ämne har mottagits med stor entusiasm från Restaurang-och hotellhögskolan och 

vi vill rikta ett stort tack för alla positiva ord vi tagit emot på vägen. Vi vill tacka vår 

handledare Agneta Yngve för stöd i skrivandet och förmedling av värdefulla kontakter, utan 

dem hade vi inte kommit dit vi är nu. Tack till Åsa Öström för värdefull feedback. Ett stort 

tack också till Stina Engelheart, dietist i Örebro kommun för hjälp med kontakt till kostombud 

och vårdavdelningar. Stina har även hjälpt oss med kommentarer på observationsmallar och 

intervjufrågor. Sist men inte minst, vill vi rikta ett stort tack till de äldreboenden vi besökt, där 

vi på alla inrättningar fick ett varmt och trevligt bemötande. 

 

Grythyttan, 2014-05-21 

Sara Cederhök och Marie Bergström 
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Introduktion 

Restaurangbranschen blommar som aldrig förr och kockar uppmärksammas mer än någonsin. 

Den offentliga måltiden har också under en tid varit i fokus, vilket är positivt då den behöver 

lyftas fram. Måltider som lagas i storkök behöver förbättras, då det ofta är den enda mat 

många av de gamla i samhället har tillgång till. Media gillar att berätta om missförhållanden i 

vår äldreomsorg och inte sällan handlar det om att våra gamla är undernärda och inte får i sig 

tillräckligt med näringsriktig kost. Åldrandet är naturligt och många behöver kanske en dag 

att flytta in på ett äldreboende. De är då hänvisade till den mat som där serveras, oftast utan 

valmöjligheter. Maten serveras på bestämda tider och ofta tvingas den äldre dela bord med 

tidigare okända människor. Är det så illa som det låter? Uppsatsförfattarna bestämde sig för 

att ta reda på det. Genom att observera måltidssituationer på tre äldreboenden i Örebro 

kommun, hoppas uppsatsförfattarna kunna få en bild av hur det fungerar. Observationerna 

kommer ha The Five Aspect Meal Model (FAMM) som utgångspunkt, vilket innebär att 

många delar inkluderas, inte bara maten. 

 

Ämnesrelevans 

Vetenskap, praktiska färdigheter och estetik utgör den huvudsakliga basen i ämnet 

måltidskunskap och värdskap som universitetskurs och det är dessa tre ämnen läroplanen vid 

restaurang- och hotellhögskolan (RHS) grundas på (Magnusson Sporre, Jonsson & Ekström, 

2013). Utbildningarna på RHS i Grythyttan studerar måltiden med utgångspunkt i fem 

aspekter, vilka är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Örebro 

Universitet, 2012). The Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som sedan 1993 

arbetats fram av lärare och professorer vid institutionen för restaurang- och måltidskunskap på 

Örebro Universitet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Modellen kan 

användas som ett hjälpmedel för att skapa genomtänkta måltider, enligt Gustafsson et 

al.(2006). Uppsatsen kan kopplas till de fem aspekterna och måltidskunskap och värdskap, 

eftersom FAMM används som utgångspunkt i de intervjuer samt observationer som 

genomförs i studien.   

 

Utbildning och forskning inom måltidskunskap- och värdskap har sin grund i vetenskapen 

men hämtar inspiration och forskningsfrågor från restaurang- och hotellbranschens 

närliggande verksamheter (Magnusson Sporre et al., 2013). Uppsatsens författare anser att en 

sådan närliggande verksamhet kan vara ett äldreboende eller en skola, där måltiderna ofta 



7 
 

berör många människor. En offentlig måltid definieras på RHS som en måltid, vilken är 

kommersiellt producerad, och serveras som kantinmåltider, ceremoniella måltider och à la 

carte (Magnusson Sporre et al., 2013). Måltiderna som serveras inom äldreomsorgen ska 

tillgodose behov av energi och näring, men är också viktiga för livskvaliteten 

(Livsmedelsverket, 2011a). Risken att drabbas av sjukdom och undernäring ökar med 

stigande ålder och Livsmedelsverket (2011a) menar därför att det är extra viktigt att måltider 

inom äldreomsorgen håller hög kvalitet och är kvalitetssäkrade ur livsmedelshygiensynpunkt. 

Den studie som ligger till grund för uppsatsen kommer med hjälp av de fem aspekterna 

observera måltider på äldreboenden, för att se hur de arbetar kring måltiderna. Enligt 

Magnusson Sporre et al. (2013) är FAMM bra att använda sig av för att analysera måltiden ur 

olika synvinklar och också en modell att använda sig av vid planering av både privata och 

offentliga måltider, vilket tydligt visar uppsatsens relevans till ämnet.  

 

Måltider inom skolor, vård och omsorg har enligt Magnusson Sporre et al. (2013) tidigare 

främst varit en distributionsfråga där mat, näring och kostnad fått stå i centrum. Studien i 

uppsatsen går ut på att besöka äldreboenden och med hjälp av FAMM ta reda på hur 

måltidssituationerna ser ut och hur arbetet kring dem fungerar. Kännedom om modellen och 

alla dess delar anses vara värdefullt vid förberedelse av olika typer av måltider, då det ger 

större överblick och misslyckanden lättare upptäcks, vilka därmed kan åtgärdas snabbare 

(Gustafsson et al., 2006). Inte bara på restaurang utan också på våra äldreboenden är det 

viktigt att måltiden blir en positiv upplevelse (Livsmedelsverket, 2011a). Genom användning 

av de olika aspekterna i FAMM vid kartläggning av måltider, kan de områden som behöver 

förbättras på ett äldreboende identifieras (Lövenstam, 2011). Det är en relevant fråga som blir 

belyst och uppsatsens författare tror att matglädje medför högre livskvalitet, därför är det ett 

viktigt ämne att bearbeta smått som stort. 

 

Teoretisk bakgrund 

En litteraturgenomgång har gjorts av tidigare skrivet material som artiklar, böcker, rapporter 

och annan för syftet relevant litteratur.  

 

Äldreomsorg 

I Sverige innan 1950- talet, var en plats på ålderdomshemmet den enda äldreomsorg som 

samhället kunde erbjuda. Idag har äldreomsorgen utvecklats och det finns kommunal 
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hemtjänst och anpassade boendeformer (Larsson & Szebehely, 2011). Sverige och övriga 

nordiska länder har i jämförelse med andra länder format vården enligt bestämda regler och 

staten har genom kommunerna en dominerande roll i tillhandahållandet av vård (Jönsson & 

Watanabe, 2013). Antalet äldre ökar hela tiden och i takt med det ökar också behovet av vård 

och omsorg. Personer i åldersgruppen 65–94 år var över 1,8 miljoner år 2013 (SCB, 2014). I 

Örebro län är andelen äldre större än genomsnittet i Sverige. Drygt 19 procent i Örebro län är 

65 år eller äldre, vilket kan jämföras med snittet i övriga delar av Sverige, där andelen äldre 

utgör 18,1 procent av befolkningen (Ericsson & Omberg, 2011). Inför år 2014 satsar 

regeringen 4,3 miljarder kronor på att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre med 

störst behov av hjälp. Genom att satsa på måltiderna kan kommuner och landsting få ut mer 

av de pengar som investeras i verksamheten (Regeringskansliet, 2013). Äldre människor som 

får i sig näring i rätt mängd, kan längre klara sig själva med minskat vårdbehov som följd 

(Livsmedelsverket, 2011b).  

 

Äldreboende 

Ett äldreboende kallas sjukhem, omsorgsboende, demensboende och så vidare, varierande på 

vilken kommun du befinner dig i. Alla är beteckningar på särskilt boende, vilket är 

individuellt behovsprövat med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2013). Formellt betraktas lägenheterna eller 

rummen, även om de är anslutna till en korridor i institutionsliknande miljö, som eget boende 

(Jönsson & Watanabe, 2013). Faciliteterna består enligt Jönsson och Watanabe (2013) oftast 

av flera enheter med boende på varje enhet, där måltider och gemensamma aktiviteter äger 

rum. 

 

I Örebro kommun finns 1175 platser fördelade på 23 äldreboenden varav 118 platser används 

till olika former av korttidsvård (Örebro Kommun, 2014). Idag bor majoriteten, 94 procent, av 

befolkningen som är 65 år eller äldre i det ordinära bostadsbeståndet, medan resterande sex 

procent bor i särskilt boende som exempelvis servicehus, ålderdomshem, sjukhem, 

gruppboende, och de flesta av dem är över 80 år (Larsson, 2006). Kommunerna har sedan 

1992, då ädelreformen genomfördes, samlat ansvar för boende, service och vård inom 

äldreomsorgen (Larsson & Szebehely, 2011). Ädelreformen innebar att kommunerna övertog 

betalningsansvaret från landstingen för medicinskt färdigbehandlade patienter, vilket under en 

period ”löste” det långvariga problemet med klinikfärdiga patienter som inte kunde skrivas ut. 

Ett tydligt syfte med ädelreformen var att utveckla äldreboenden med mer socialt präglat 
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innehåll (Larsson & Szebehely, 2011). 

 

Rummet  

Ur FAMM-synpunkt är rummet den omgivning måltiden intas i, inte bara på restaurang, utan 

också på skolor, sjukhus, hotell, hemma eller ute i det fria (Gustafsson et al., 2006). Redan i 

början av artonhundratalet påpekade kocken Antoine Carême (franska kökets företrädare) att 

det var viktigt att restaurangen hade inredning som passade dess koncept (Edwards & 

Gustafsson, 2008). Författarna menar att grunden för hur rummet inreds bör vara historia och 

stil, inklusive arkitektur, textilier, design och konst. Därför krävs det kunskap om detta för att 

professionellt kunna arbeta med rummet. Den miljö där måltiden intas kan ha lika stor 

inverkan på hur maten uppfattas som de sensoriska egenskaperna (Rapp, 2008). 

 

Sydner och Fjällström (2005) fann i en undersökning att personer boende på ett äldreboende 

ofta intar sina måltider kollektivt på bestämda tider i en gemensam matsal. Det fanns också de 

som fick maten serverad av personal inne på sina egna rum. Flytten till ett äldreboende 

innebär att dagliga måltider ska intas i en helt ny miljö, vilken traditionellt är en stor matsal 

med färdiga portioner och skiljer sig mycket från den måltid personen är van vid i hemmet 

(Henkusens, Keller, Dupuis & Schindel Martin, 2013). Författarna beskriver matsalarna 

utifrån sin undersökning som stora, bullriga, offentliga utrymmen, vilka inte ger någon 

association och känsla till en middag hemma. Matsalens utformning på ett äldreboende är av 

betydelse, för att göra måltiderna mer stimulerande och positiva (Livsmedelsverket, 2011c). 

Med hjälp av rummets utformning, möblering och ljussättning finns möjlighet att skapa 

trivsel, samtidigt som det är viktigt att underlätta måltidsmiljön för de äldre med 

synsvårigheter eller kognitiva svårigheter (Livsmedelsverket, 2011c). Belysning, ljud, färger 

och design av textilier kan inverka på hur måltiden uppfattas, enligt Edwards och Gustafsson 

(2008).  

 

Mötet 

En måltid kan påverkas genom sällskap och är det människor som trivs tillsammans bidrar det 

till en trevligare måltidsupplevelse (Livsmedelsverket, 2011c). Fel sällskap kan ha negativ 

inverkan på måltiden, vilken kan bli jobbig och leda till sämre aptit. På ett äldreboende är det 

därför viktigt att de äldre själva får vara delaktiga i vilka de ska dela sin måltid med 

(Livsmedelsverket, 2011c). Att äta med relativt okända personer krävde, enligt en tidigare 

studie, anpassning till individuella personligheter, beteenden och uppförande, vilket 
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påverkade den äldres individuella måltidsupplevelser (Henkusens et al., 2013). Äta 

tillsammans med andra eller att ha exempelvis Tv:n som distraktion under måltiden, 

stimulerar till ett större födointag, i jämförelse med att äta tillsammans med främlingar eller 

ensam utan distraktion (Rapp, 2008). Enligt författaren kan det ha positiva effekter på 

äldreboenden där det kan vara nödvändigt att uppmuntra till ett större intag av mat. Under 

måltiden har också personalens attityd och beteende en stor påverkan på hur de äldre upplever 

måltiden (Livsmedelsverket, 2011c). Personalens vilja, intresse och motivation är avgörande 

för att skapa ett ansenligt och tryggt möte (Lainpelto & Lainpelto, 2012).  

 

I Kungälv har positiva resultat setts genom tillvaratagande på gratisresurser som exempelvis 

personal med rätt inställning. Kungälvs kommun har genom en dietist utbildat 

omsorgspersonal om FAMM och alla dess delar, men menar att det är mötet som 

omsorgspersonalen har störst del i. Det är viktigt att personalen har rätt attityd och är 

serviceinriktad, särskilt viktigt är det för den enskilde som behöver hjälp att äta (Kungälvs 

kommun, 2013). 

 

Produkten 

Med produkten menas den mat, dryck eller en kombination av dessa som serveras (Gustafsson 

et al., 2006). Alla sinnen är involverade vid konsumtion av en måltid och ger information om 

utseende på maten, smak, doft, konsistens, temperatur och hur det låter när maten tuggas 

(Rapp, 2008). Produkten måste uppnå en basnivå vilken anses vara godtagbar, det vill säga är 

säker att äta och smakar gott för att kunna tillfredsställa aptiten, enligt Rapp (2008). Den 

kantin eller kärl maten serveras ur, eller vilken tallrik vi äter på, menar Carrier, Ouellet och 

West (2007), har betydelse för aptiten. Deras undersökning visar en ökad risk för undernäring 

när locken vid serveringen var svårhanterliga och en minskad risk när maten åts på 

porslinstallrikar istället för på plast. Plast kan påverka smaken på både mat och dryck (Carrier 

et al., 2007). 

 

Mat och dryck som konsumeras ger olika munkänsla beroende på ärftlighet i förmåga att 

uppleva smak, enligt Öström, Rapp och Prim (2008). De menar också att den genetiskt 

bestämda förmågan antas kunna förklara skillnader i människans preferens för mat och dryck.  

Studier har visat att mat och dryck som uppfattas som god och samtidigt ser aptitlig ut har 

positiv inverkan på näringsintag, vilket talar för att det är viktigt med estetiskt tilltalande mat 

(Rapp, 2008). Då matgästens förväntningar, gällande smak inte uppfylls, kan ett vackert 
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upplägg inte ersätta den (Gustafsson et al., 2006). De boende på ett vårdhem bestämmer inte 

själva mängd mat eller hur de vill krydda den (Carrier et al., 2007). Enligt författarna har 

varierad kost och egna valmöjligheter för boende på vårdhem visat sig ge bättre 

nutritionsstatus. Fler val kan även ge en känsla av kontroll över den mat som serveras (Berry 

& Marcus, 2000). Många äldre vägrar att äta om de inte gillar maten eller om de inte känner 

igen den och det är en fördel om vårdhem serverar mat de gamla är bekanta med (Berry & 

Marcus, 2000). Sveriges konsumenter gjorde tillsammans med andra organisationer en 

undersökning år 2012, där syftet var att ta reda på vilka faktorer som ansågs viktiga för 

lyckade måltider och nöjda matgäster på sjukhus, äldreboenden och servicehus (Rantanen, 

2012). Resultatet av studien visade att måltiderna där maten upplevdes som hemlagad och 

doftade gott, gav högst betyg (Rantanen, 2012). 

 

Enligt Rapp (2008) finns före konsumtion av måltiden förväntningar baserade på tidigare 

erfarenheter och kunskap, medan det under konsumtionen är variationer i textur och 

temperatur, smak och lukt som framkallar till exempel motvilja mot viss mat, eller mängd 

mat, beroende på kultur eller familjebakgrund. Studier har visat att när matgästens 

förväntningar är höga på mat och dryck, ställs högre krav på det som serveras, liksom om 

förväntningarna är låga så accepteras en sämre kvalitet (Rapp, 2008).  

 

Styrsystemet 

Utan ett styrsystem som innefattar lagar, ekonomi och personalansvar, skulle inga av de 

övriga aspekterna i FAMM fungera (Edwards & Gustafsson, 2008). Författarna menar att det 

finns stora skillnader i ekonomisk styrning beroende på vilken typ av restaurangkök, matsal 

eller hotell som bedrivs. Inom äldreomsorgen styrs verksamheten av flera lagar, som 

socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen och livsmedelslagen (Livsmedelsverket, 2011c). 

Enligt Livsmedelsverket (2011c) beviljas det som innefattar måltiderna, vilka är en stor del av 

äldreomsorgen, av biståndshandläggare och omfattas av socialtjänstlagen. Enhetschefen har 

det övergripande ansvaret för ett omsorgsboende, enligt regelverket (Livsmedelsverket, 

2011c). En stor, viktig del av ansvaret, är enligt Livsmedelsverket (2011c) personalansvar, 

samt att rutiner och lagar efterföljs. Personalbrist på ett omsorgsboende eller liknande, kan 

leda till begränsningar gällande äldres åtkomst av mat, vilket i sin tur påverkar intag av 

viktiga näringsämnen (Armstrong Shultz, Crogan & Evans, 2005).  
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Stämningen (Helheten) 

En viktig faktor som påverkar stämningen är måltidsmiljön, det vill säga det rum där måltiden 

äger rum och människorna i det (Rapp, 2008). En trevlig stämning uppstår där människor är 

bekväma och känner sig hemmastadda och i en miljö där rummet, produkten och mötet 

samspelar (Gustafsson et al., 2006). Förändringar i den fysiska miljön, mat och service på ett 

äldreboende som ger stämningen en positiv riktning, tenderar att stabilisera hälsan och 

nutritionsstatusen hos de boende, enligt Rapp (2008). En atmosfär med lugn och ro under 

måltiden är av vikt, då aptiten påverkas av måltidsmiljön (Livsmedelsverket, 2011d). När vi 

går på restaurang vill vi bli vänligt bemötta, få maten presenterad, äta vid ett vackert dukat 

bord, ha personalens uppmärksamhet och gärna bli erbjudna påfyllning (Cederholm & Saletti, 

2009). Så borde måltiden på äldreboendet också fungera, enligt Cederholm och Saletti (2009). 

För äldre är det särskilt viktigt att högtider firas och att mattraditioner följs 

(Livsmedelsverket, 2011d). Cederholm och Saletti (2009) menar att god mat i en vacker miljö 

tillsammans med vänner och nära släktingar för många är bilden av det goda livet.  

 

Matvanor och näringsintag  

En måltidsupplevelse är unik i förhållande till andra upplevelser då alla fem sinnena på något 

sätt är inblandade (Stjernström, 2004). Livsmedel och måltidsmiljö bör anpassas till något de 

äldre är vana vid, liksom att ta hänsyn till de som vill äta särskild kost av religiösa, kulturella 

eller etiska skäl (Livsmedelsverket, 2011a). Fysiska nödvändigheter, konsistensanpassad kost, 

E-kost
1
 samt sociala behov, som självvalt sällskap vid middagsbordet, är exempel på egna 

behov vilka bör tas i beaktande (Livsmedelsverket, 2011d). Fysiologiska och sociala 

nödvändigheter kan påverka ätandet hos den äldre befolkningen på många olika sätt, enligt 

Abrahamsson, Andersson och Nilsson (2013). Att känna lukt, smak och texturer i maten 

startar ett antal fysiologiska processer i kroppen, vilka bland annat förbättrar matsmältningen 

(Rapp, 2008). Personer med hög ålder uppskattar lättuggade maträtter som är enkla att dela på 

tallriken (Abrahamsson et al., 2013).  

 

Matvägran är en vanlig ätstörning hos den äldre befolkningen både ute i samhället och på 

institutioner, vilket kan leda till viktminskning och undernäring, som i sin tur kan ge negativa 

konsekvenser gällande funktion och självständighet (Berry & Marcus, 2000). Enligt 

författarna är det viktigt att skilja på vägran att äta mat och bristande förmåga att äta, eftersom 

                                                           
1
 Energi- och proteinrik kost (Livsmedelsverket, 2011a). 
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personer med dessa problem också kan vägra mat. Ofta är det många faktorer, exempelvis 

depression, Alzheimers sjukdom, stroke, Parkinsons sjukdom, cancer och akuta sjukdomar 

som lunginflammation eller urinvägsinfektion, som spelar in vid matvägran och kräver 

noggrann och upprepad bedömning av personens sociala, psykologiska och medicinska 

historia (Berry & Marcus, 2000).  

 

Måltidssituationen och måltiden 

Måltidssituationen börjar när de som ska äta går till matsalen/matbordet och avslutas när alla 

är klara, gått därifrån och borden är avdukade (Nilsson, 2012). En måltid är de tillfällen när 

personer intar mat och den har en viktig roll som källa till sociala kontakter och utgör en 

viktig händelse av det dagliga livet (Lennernäs, 2009). När en måltid ska byggas finns flera 

aspekter att ta hänsyn till, som kemi, smak, konst, hantverk och uppfinningsrikedom (This, 

2009). Måltider bör planeras utifrån vem de är tänkta till och det är väsentligt att reflektera 

över matgästernas bakgrund, religion, allergier och så vidare (Gustafsson et al., 2006). 

Måltiden är betydelsefull för de äldre då den blir en fast punkt i tillvaron och en viktig stund 

på dagen, då andra vardagsaktiviteter avtar (Lennernäs, 2009). En studie genomförd av 

Callinggård (2004) visade att boende på ett vårdhem önskade inta sin frukost mellan halv åtta 

och nio på morgonen och lunch mellan tolv och ett. 

 

Äldreomsorgen bör erbjuda minst sex måltider varje dag, uppdelade på tre huvudmål och tre 

mellanmål, enligt Livsmedelsverket (2011d). De menar att mellanmålen bör stå för 30-40 

procent av det dagliga energi- och näringsintaget. För äldre med dålig aptit och som äter små 

portioner, är det enligt Abrahamsson et al. (2013), viktigt att sprida ut mängden näringsintag 

under dygnet genom att äta många små mål med täta mellanrum. Studier visar att särskilda 

boendeformer har svårt att tillhandahålla måltider med tillfredsställande näringsinnehåll och 

specialkost (Abrahamsson et al., 2013). Att erbjuda de äldre dessert efter maten kan vara ett 

bra sätt att öka energiintaget (Livsmedelsverket, 2011d). Enligt Abrahamsson et al. (2013) 

finns brister i måltidsordningen inom äldreomsorgen gällande energifördelningen. Enligt 

Nordiska rekommendationer för livsmedel och näringsvård på sjukhus, bör inte nattfastan 

överstiga elva timmar hos äldre (Söderström et al., 2012).  

 

En matsedel kan enligt Livsmedelsverket (2011c), se ut på olika sätt och ha många olika 

kombinationer av livsmedel. Vid planering av matsedlar inom äldreomsorgen är det viktigt att 

anpassa menyn efter de äldre och att den är näringsberäknad (Livsmedelsverket, 2011c). 
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Kockar på restaurang reflekterar sällan över näringsvärdet i maten, medan sjukhus och skolor 

ofta har näringsberäknade recept (Öström et al., 2008). Inom äldreomsorgen i Örebro 

kommun används en säsongsanpassad grundmatsedel som planeras för nio veckor i rad 

(Akner & Engelheart, 2011). Matsedeln är densamma för alla tillagningskök men däremot 

finns ingen gemensam planering för frukost och mellanmål (Akner & Engelheart, 2011). 

Enligt författarna planeras menyerna av fyra enhetschefer inom kostorganisationen, där 

önskemål från de äldre och omvårdnadspersonal beaktas och senare följs upp via kostråd. 

Rekommenderat energiintag bör täckas av alla måltider som serveras under en dag, men kan 

variera något mellan olika dagar (Livsmedelsverket, 2011c). Kostorganisationen i Örebro 

kommun använder ett dataprogram (Mashie3) för planering och näringsberäkning av mat och 

menyer. Programmet innehåller även recept för tillagning (Akner & Engelheart, 2011). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med grund i The Five Aspect Meal Model (FAMM) belysa måltidssituationer på 

tre äldreboenden i Örebro Kommun. 

 Är måltidsrummet ändamålsenligt utformat? 

 Hur ser mötet ut i måltidsituationerna? 

 Upplevs mat och dryck tillfredställande? Näringsberäknad? 

 Hur är stämningen under måltiderna? 

 Finns det möjlighet att påverka måltidssituationen som boende på äldreboendet? 

 

 

Metod och material 

I detta avsnitt redovisas val av vetenskaplig metod och material som använts till 

undersökningen. Studien baseras på kvalitativ forskning, där granskning på tre äldreboenden 

gjorts med hjälp av strukturerade observationer, fältanteckningar och strukturerade intervjuer. 

 

Litteraturgenomgång 

För att öka kunskapen kring det valda ämnet i studien, gjorde uppsatsförfattarna en 

litteraturgenomgång av tidigare skrivet material inom ämnesområdet. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) sker sökning efter relevant litteratur ofta då syfte och frågeställningar 

formulerats. Artikelsökningar har skett i databaser som FSTA, vilken är speciellt inriktad på 
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måltidskunskap och värdskap, Summon och Google Scholar. Sökmatriser upprättades för att 

underlätta artikelsökningen, där går det enkelt att se vilka sökord som gett användbart 

material (se bilaga 2). Utifrån inklusionskriterier skulle artiklarna vara vetenskapliga och 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna begränsades också till att inte vara äldre än 15 

år, eftersom äldreomsorgen och måltider inom offentlig sektor hela tiden förändras. 

 

Från uppsatsförfattarnas tidigare avslutade kurser på RHS, fanns kännedom om relevanta 

referenser, något som enligt Bryman (2011) är vanligt då studenter inleder ett projekt. Många 

av referenserna har tillkommit genom att systematiskt gå igenom tidigare material och de 

referenser som använts där. Det har varit möjligt att finna en mängd relevant material genom 

att använda referenser från tidigare examensarbeten, vilka varit relevanta för 

litteraturgenomgången. Litteraturgenomgången har pågått vid sidan om övrigt arbete genom 

hela processen, vilket enligt Patel och Davidsson (2011) är vanligt förekommande eftersom de 

olika stegen i en studie ofta överlappar varandra.  

 

Observationer 

En teknik med fasta regler för observation har använts, vilket enligt Bryman (2011) kallas 

strukturerad eller systematisk observation. Författaren menar att fasta regler användas av 

forskare för att beskriva vad de ska leta efter eller registrera. För att få en så likvärdig bild 

som möjligt av de tre äldreboendena, utarbetades innan genomförandet en observationsmall. 

Den utformades utifrån aspekter i FAMM, där styrsystemet uteslöts. Mallen innehöll frågor 

som exempelvis om det var rullstolsanpassad möblering, om lunchen såg trevligt upplagd ut 

eller om det var en trevlig stämning vid borden. Observationsmallen hade tabeller med ja och 

nej alternativ, men också frågor där observatörerna ombads redogöra för hur exempelvis 

möten uppfattades eller hur matsalen såg ut (se bilaga 3). De beskrivande anteckningarna kan 

betraktas som fältanteckningar, det vill säga relativt detaljerade anteckningar och 

sammanfattningar, vilka enligt Bryman (2011) görs under en observation och fungerar som 

minnesanteckningar. Efter genomförda observationer sammanställdes de båda 

observatörernas ifyllda mallar och fältanteckningar i ett renskrivet dokument. 

 

Observationerna var så kallade ”icke deltagande”, vilket enligt Patel och Davidsson (2011) 

innebär att en situation studeras vid sidan av. Observatörerna var kända för personal och 

boende på äldreboendena. En effekt av att studerade personer har vetskap om att de 



16 
 

undersöks, kallas enligt Bryman (2011) för ”reaktiv effekt”. Atypiskt beteende hos den som 

observeras är ett annat begrepp, vilket Bryman (2011) nämner är vanligt när observatören är 

känd. Författaren menar att den som observeras kanske vill uppfattas positivt av observatören 

och då förändrar sitt sätt att agera.   

 

Intervjuer 

En omsorgspersonal från varje omsorgsboende intervjuades. Respondenterna var alla kvinnor 

och utbildade undersköterskor. De arbetade alla tre som kostombud på sina respektive 

avdelningar, vilket innebär att de fått extra utbildning inom kostområdet och är avdelningens 

länk med tillagningsköket.  

 

Intervjuerna var strukturerade, det vill säga, frågor ställdes i en i förväg bestämd ordning 

vilket enligt Bryman (2011), är en strukturerad intervju. I intervjuerna har frågorna varit 

öppna med olika grad av strukturering (se bilaga 3). Några frågor var helt strukturerade, så 

kallade ja eller nej frågor (Patel & Davidsson, 2011). Öppna frågor valdes för att 

respondenten skulle kunna svara med sina egna ord. Bryman (2011) menar att öppna frågor 

ger utrymme för ovanliga och oförutsedda svar eller reaktioner, men att slutna frågor är till en 

fördel då respondenten ger korta och konkreta svar. För att kunna genomföra så korrekta 

intervjuer som möjligt då tid till pilotstudie saknades, lästes relevant material om intervjuer 

och intervjufrågor innan frågorna formulerades. 

 

I enlighet med vad Bryman (2011) föreslår, ställdes frågorna så att de följde varandra på ett 

tematiskt sätt, där frågorna inleddes med bakgrundsvariabler så som namn, arbetsplats och 

yrke. Därefter följde de frågor som rörde måltidssituationerna. För att komplettera men också 

kunna jämföra mot observationerna, ställdes frågor som till exempel om maten var 

näringsberäknad, om alla åt i matsalen eller vilka tider måltiderna serverades (se bilaga 3). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att senare transkriberas, vilket i 

enlighet med Bryman (2011), senare underlättar analys av insamlat material. 

 

Triangulering 

Litteraturgenomgången, observationerna och intervjuerna som använts i uppsatsen vävs 

samman i resultatdiskussionen och för att formulera slutsatser. När forskaren använder mer än 

en metod eller datakälla vid studier av sociala företeelser kallas det enligt Bryman (2011) för 



17 
 

triangulering. Författaren menar att triangulering främst är förknippad med kvantitativ 

forskningsstrategi, men kan även användas inom ramen för en kvalitativ forskningsstrategi. 

Uppsatsförfattarna använde trianguleringsmetoden för att kontrollera och säkra studiens 

äkthet och giltighet, vilket Bryman (2011) benämner som reliabilitet och validitet. Enligt 

Guion (2011) är triangulering en metod som ofta används av kvalitativa forskare för att 

kontrollera och säkra studiens validitet.   

 

Urval 

De äldreboenden som ingår i undersökningen bestämdes genom målinriktade urval, det vill 

säga icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Genom uppsatsens handledare skapades kontakt 

med en dietist inom omsorgen i Örebro kommun. Gällande urvalet av äldreboenden och 

avdelningar som skulle observeras, var det delvis det Bryman (2011) benämner 

bekvämlighetsurval, då dietisten i Örebro kommun kände till avdelningarna och hjälpte till att 

förmedla kontakter. En av uppsatsförfattarna har sedan tidigare lång erfarenhet av arbete som 

undersköterska och kostombud inom äldreomsorgen. Med hjälp av de kunskaperna togs 

beslutet att jämföra måltider på avdelningar med mestadels somatiskt
2
 sjuka, eftersom det 

ansågs mest lämpligt i denna studie. Med medvetenhet valdes äldreboenden som drivs 

kommunalt, via entreprenad
3
 och intraprenad

4
, för att kunna se likheter eller skillnader i 

måltidssituationerna. De tre äldreboendena skiljer sig också gällande antal boende och 

personal som arbetade på avdelningen den aktuella observationsdagen, se Tabell 1.  

Tabell 1. Jämförelse äldreboenden. 

Boende1 Boende2 Boende3 

Drivs kommunalt Drivs på entreprenad Drivs på intraprenad 

9 boende på avd.  8 boende på avd.  14 boende på avd. 

2 personal + elev 2 personal 5 personal 

 

Val av respondenter till intervjuerna gjordes med målinriktade val, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär ett icke-sannolikhetsval. Intervjuerna riktades till de i omsorgspersonalen som 

utsetts till kostombud på sina respektive arbetsplatser. De ansågs vara mest lämpade att svara 

på frågor om hur måltidsarbetet fungerar på avdelningen och valdes utifrån sin kunskap i 

                                                           
2
 Kroppslig, det som har med kroppen att göra (Synonymer.se, 2014).  

3
 För en bestämd betalning åta sig att utföra arbete (Synonymer.se, 2014) 

4
 Grupp anställda som på uppdrag bedriver självständig verksamhet inom offentlig förvaltning (Synonymer.se, 2014).     
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ämnet samt sin arbetsställning.  

 

Genomförande 

Vid ett tidigt skede i undersökningen hade uppsatsförfattarna ett möte med dietisten de 

tidigare haft kontakt med via mail. Under mötet fördes samtal om hur studien skulle gå till 

och dietisten meddelade vid ett senare tillfälle vilka tre äldreboenden som blev aktuella för 

observationerna. 

 

Tre observationer genomfördes, en på varje äldreboende. Observationerna utfördes under den 

period på dagen då frukost och lunch samt ett mellanmål inträffade. Tanken var att observera 

alla måltider från frukost till middag, men under observationens genomförande togs beslutet 

att utesluta middagen. Genom samtal med personal framkom att middagen går till på samma 

sätt som lunchen och uppsatsförfattarna ansåg att ingen ny information skulle komma att 

tillföras efter att lunchen avslutats.  

 

Vid ankomsten till de olika äldreboendena hälsade uppsatsförfattarna på personalen och 

presenterade sig. Personalen förde sedan informationen vidare till de boende. Alla tre 

äldreboenden verkade väl medvetna och informerade om att de skulle få besök. 

Observatörerna höll sig under observationerna i bakgrunden för att inte störa pågående arbete 

vilket ibland gjorde det svårt att notera detaljer. Observationsmallen fylldes i allt eftersom de 

olika sakerna dök upp.  

 

Under den lugnaste perioden på förmiddagen mellan frukost och lunch gjordes intervjuerna. 

Alla intervjuer genomfördes på en avskild plats i lugn och ro. Muntlig information om 

undersökningen och att intervjun var frivillig gavs, vilket enligt (Patel & Davidsson, 2011) 

hjälper till att skapa förtroende till respondenten. Respondenterna informerades även skriftligt 

via ett informationsblad om undersökningen (se bilaga 1). Varje intervju innehöll 37 frågor 

(se bilaga 3) och tog mellan 10-15 minuter. 

 

Analys 

Analysprocessen startade med att uppsatsförfattarna lyssnade igenom inspelade intervjuer och 

jämförde mot transkriberingen, för att se så de stämde överens. I nästa steg sammanställdes 

resultaten från observationsmallarna som tabeller. Aspekterna rummet, mötet, produkten och 
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stämningen från FAMM, vilka användes i observationsmallarna, sattes som rubriker för 

tabellerna. Som en del av trianguleringen jämfördes observationerna med svaren i 

intervjuerna, för att se om intervjusvaren stämde överens med vad som observerats under 

besöken. Under analysprocessen har uppsatsförfattarna utifrån tidigare erfarenhet inom 

äldreomsorg, och att de är väl bekanta med den miljö observationerna ägt rum i, kunnat 

analysera både miljö och beteenden med hjälp av den kunskapen. 

 

Etiska överväganden  

Inom både restaurang- och omvårdnadsyrken står arbete med människor i fokus (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012). På de äldreboenden som observeras kommer uppsatsförfattarna i kontakt 

med människor i form av både personal och boende. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ta 

hänsyn till etiska aspekter under forskningsprocessen så som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2014). 

Redan vid första mötet med den dietist i Örebro kommun, som varit behjälplig under 

uppsatsen, delades ett informationsblad ut. På informationsbladet fanns information om syftet 

med undersökningen och varför den genomförs, vilket i enlighet med Einarsson & Hammar 

Chiriac (2002), är sådan information som bör ingå i en skriftlig beskrivning. På 

informationsbladet fanns även uppsatsförfattarnas- och handledarens kontaktuppgifter (se 

bilaga 1). Dietisten, uppsatsförfattarnas kontaktperson i Örebro kommun, informerade sedan 

enhetscheferna på de äldreboenden som blev aktuella för studien. Informationsbladet delades 

även ut till kostombuden på avdelningarna i samband med observationernas genomförande.  

 

I samband med att avdelningarna kontaktats och informerats av dietisten och sedan gått med 

på att observeras, har personalen samtyckt till att ingå i studien. Det har sedan varit upp till 

personalen på varje avdelning att vidare informera de boende om undersökningen. Berörda 

personer hade också, i enlighet med vad Einarsson & Hammar Chiriac (2002) säger om 

samtyckeskravet, rätt att när som helst avbryta sin medverkan.   

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Patel och Davidson (2011), att alla personer som ingår i 

en undersökning skall ges konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på en säker 
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plats. De äldreboenden som besöktes har anonymiserats och kallas för Boende1, Boende2 och 

Boende3, däremot framgår i uppsatsen om de drivs kommunalt eller inte. För att ytterligare 

skydda berörda personer framgår inte hur många avdelningar respektive boende har och inte 

vilka avdelningar som besökts. Även respondenterna i intervjuerna har anonymiserats och 

kallas för Kostombud1, Kostombud2 och Kostombud3, men har numrerats så att Kostombud1 

hör till Boende1 och så vidare. Inspelade och transkriberade intervjuer samt ifyllda 

observationsmallar förvaras som samlade dokument hos uppsatsförfattarna.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Patel & Davidsson, 2011). De personuppgifter som respondenterna 

uppgett i intervjuerna används av uppsatsförfattarna enbart i syfte att skilja på personerna och 

vilket äldreboende de jobbar på. Då dietisten och omvårdnadspersonal begärt att få läsa 

uppsatsen då den färdigställts, har uppsatsförfattarna funderat extra över de etiska aspekterna 

under hela processen.  

 

 

Resultat 

I resultatdelen redovisas vad som framkommit genom observationer med fältanteckningar och 

intervjuer som genomförts på tre äldreboenden i Örebro kommun.  

 

Rummet 

På alla tre äldreboendena fanns tillgång till allmänna utrymmen och gemensam matsal, även 

om lägenheterna räknas som eget boende. Matsalarna på de tre äldreboendena upplevdes alla 

som rymliga och med möblering anpassad för rullstolar. De var alla ljusa, med stora fönster. 

 

Boende1 hade ett något mindre matrum än övriga boenden. Rummet var möblerat med ett 

stort skåp och två stora bord, höj och sänkbara, som placerats vid fönstren. Väggarna var 

vitmålade och där hängde tavlor med blandade motiv. Bland annat satt där tavlor med 

moderna blomsterfoton, vilka tillsammans med en liten bokhylla (”typisk sjukhushylla”) 

gjorde att rummet ingav känsla av institution. Inte heller gardinerna, som var golvlånga 

längder, gav rummet någon känsla av kök/matrum. Borden på Boende1 hade heltäckande 

mörkblå dukar vilka liknade linnedukar, men var avtorkningsbara. Heltäckande dukar hade 

valts för att dämpa buller under måltiderna. Borden hade dekorerats med sidenblommor, men 
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också olika porslinsfiguriner, vilka kändes malplacerade eftersom porslinsfiguriner 

traditionellt står i en bokhylla. 

 

Matsalen på Boende2 var en del i avdelningens öppna planlösning. Väggarna hade ljusgula 

tapeter och var dekorerade med en bård. Rummet var rektangulärt med fönster på hela 

kortsidan, där en gardinlängd fanns i varje ände. I fönstret stod två fönsterlampor tillsammans 

med gröna växter. På Boende2 fanns få möbler i ett stort rum vilket fick rummet att upplevas 

kalt. En stor del av den ena väggen saknade helt möbler och tavlor. De möbler som fanns i 

rummet var ett vitrinskåp och ett sideboard, samt ett litet bord med fruktfat. Motiven på 

tavlorna var stilleben och vardagshändelser från förr, vilka de boende skulle kunna relatera 

till. Mitt i matsalen hade ett långbord (ej höj och sänkbart) placerats tillsammans med några få 

stolar. En liten ljusgrön löpare låg på bordet och där stod ett par krukor med gul 

krysantemum. I var ände av bordet fanns ”snurrplattor” med salt, peppar och servettställ. 

 

Boende3 hade den största matsalen av de tre vilket föll sig naturligt då de också hade fler 

boende. Väggarna hade sandfärgade tapeter och bård. Fönster i olika storlekar gav rummet 

ljus från två håll och köksgardiner fick rummet att kännas ombonat trots storleken. Rummet 

var möblerat med flera bord, ej höj och sänkbara, i olika storlekar, vitrinskåp med glas och 

porslin, samt ett lågt skåp av äldre modell. På väggarna hängde tavlor med blandade motiv, 

passande ett matrum. Alla bord hade små dukar (ostrukna) och levande blommor i form av 

gul krysantemum. På några av borden stod salt, peppar och socker. Sammanställning av 

rummen se Tabell2. 

 

Tabell 2. Resultat, observationer rummet, på tre äldreboenden i Örebro kommun. 

Rummet Boende1 Boende2 Boende3 
 

Tavlor på väggarna JA JA JA 

Blommor på borden JA (plast) JA JA 

Duk på borden JA JA (löpare) JA (små) 

Ljus på borden NEJ JA (elljus) NEJ 

Hårt bröd står på 

bordet till lunch 

NEJ NEJ NEJ 

Rullstolsanpassad 

möblering 

JA JA JA 

Alla får plats vid 

borden 

JA JA JA 
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Mötet 

På Boende1 och Boende2 upplevs mötet mellan de boende vid måltiderna som att de känner 

varandra ytligt, de ”hejar” men sedan sägs inte många ord. På Boende3 kom samtalen mellan 

de boende igång efter en stund och det var både trevliga samtal och lite irritation. Två damer 

började efter att ha ätit färdigt lunchen prata finska med varandra. De boende placeras av 

personalen vid borden och det framgår i intervjun med Kostombud1, att boende bland annat 

placeras utefter hur deras rullstolar passar vid borden. I intervjuerna med Kostombud2 och 

Kostombud3 framkom att de boende placeras vid borden så att de delar bord med dem de 

kommer överens med. Oftast bestämmer personalen, men boende får givetvis också säga sitt. 

 

Mötet mellan personal och boende var till största delen ett servicemöte där personalen 

serverade de boende mat. Boende1 och Boende3 använde förkläden då de serverade lunchen, 

vilket förstärkte känslan av servicemöte. På Boende2 använde personalen plasthandskar vid 

något serveringstillfälle, vilket upplevdes opersonligt. På Boende3 var ändå mötet mellan 

boende och personal mycket varmt och det kändes som att personerna kände varandra väl. På 

Boende1 och Boende3 fanns de som behövde hjälp med matning och dessa möten blev 

personal-boende möten. På alla tre boendena satte sig personalen vid bordet och höll de gamla 

sällskap, när maten var utdelad, men det var bara på Boende3 det gavs en känsla av att 

personalen uppmuntrade de boende äta.   

 

På Boende1 hade en person enligt Kostombud1, valt att äta på sitt rum och en person åt på 

rummet då denne inte gick ihop med övriga boende. En boende har också valt att sitta vid 

Tv:n och inta sina måltider. Boende2 gjorde iordning frukostbrickor till de som åt på rummen, 

vilket enligt Kostombud2 var självvalt. Även på Boende3 fanns de som valt att äta på 

rummen. I alla intervjuer med Kostombuden gavs känslan av att de flesta åt i matsalen med 

något undantag, något som inte stämde med observationerna. På både Boende2 och Boende3 

var det färre som åt i matsalen än vad som angavs i intervjuerna. På Boende2 åt bara tre av 

åtta sin frukost i matsalen. Sammanställning av mötet se Tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Resultat, observationer mötet, på tre äldreboenden i Örebro kommun 
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Mötet Boende1 Boende2 Boende3 
Maten serveras på 

bordet 

NEJ  JA, frukost 

NEJ 

NEJ 

Personalen 

uppmuntrar boende att 

äta 

NEJ NEJ JA 

Personalen sitter still 

vid matning 

JA Ej aktuellt JA 

Personalen matar en 

person åt gången 

JA Ej aktuellt JA 

Personalen sitter med 

vid bordet och pratar 

med de äldre under 

måltiden 

JA (delvis) NEJ (frukost) 

JA (delvis) 

NEJ (frukost) 

JA 

Personalen sitter med 

vid bordet 

undermåltiden och 

pratar med varandra 

JA (delvis) JA (lunch, men 

ganska tysta) 

NEJ  

Boende väljer var de 

vill sitta 

NEJ NEJ NEJ 

Boende pratar med 

varandra under 

måltiden 

NEJ NEJ JA 

 

Produkten 

Frukost 

Enligt de intervjuer som genomförts framkom att omsorgspersonal själva ansvarar för 

frukosten på de tre äldreboenden som besöktes. Frukosten som serverades var ungefär lika 

hos alla tre. De äldre erbjöds välling, gröt, yoghurt, smörgås, ägg samt något att dricka. På 

Boende1 var dryck (Proviva) upphälld i glasen redan innan de äldre satt sig till bords. 

Boende1 och Boende3 hade färdiga smörgåsar, men de äldre kunde välja pålägg själva. 

Boende2 arbetade aktivt med frukostmåltiden, i syfte att göra de boende mer självständiga. De 

dukade fram frukost på bordet så de boende som åt i matsalen kunde bre sina egna smörgåsar. 

Enligt Kostombud2 tycker de äldre bäst om frukosten, vilket syntes under observationen. På 

alla boenden serverades kaffe i samband med frukosten. På Boende1 och Boende3 fick de 

också en kaka till kaffet.  

 

Mellanmål 

På Boende1 delades varsin glasstrut ut under förmiddagen, då de flesta satt samlade på 

balkongen. I övrigt observerades inga mellanmål. På Boende2 och Boende3 deltog några av 
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de boende i någon form av gemensam aktivitet tillsammans med andra avdelningar. Troligtvis 

serverades kaffe eller något annat där. 

 

Lunch 

På Boende1 bestod lunchen av Pytt i Panna, vilken såg hemlagad ut, stekt ägg och inlagda 

rödbetor. Timbalkosten
5
 var en färglös fyrkant med vit sås, vilken såg oaptitlig ut och var svår 

att associera till Pytt i Panna. Till timbalkosten fanns inga tillbehör som ägg eller rödbetor. 

Till dessert skulle det vara körbärssoppa, men den liknade mer en kräm (med hela bär) och 

serverades med grädde. På Boende1 valde inte de boende vad de ville dricka till maten utan 

alla serverades saft/måltidsdryck. 

 

Boende2 hade Biff a´la Lindström, brunsås och potatis samt svartvinbärsgelé till lunch. Här 

fanns också en alternativ rätt, kebabgryta och ris, vilket bara en person valt. Biff a´la 

Lindström liknade mer en köttfärslimpa som såg ut att sakna rödbetor medan kapris syntes 

tydligt. Till maten serverades en sallad på isbergssallad, tomat och gurka. På Boende2 var det 

ingen som åt någon specialkost. Desserten var björnbärskräm och mjölk. På Boende2 blev de 

boende tillfrågade om vad de önskade dricka och valde alla att dricka lättöl.  

 

Fisk Björkeby, (sej med persiljepanering), potatismos och ärtor serverades till lunch på 

Boende3. Timbalkosten var färdiga fisk- och grönsakstimbaler, sås och samma potatismos 

som till normalkosten. Svartvinbärskräm och mjölk till dessert. På Boende3 stod drycken i 

kannor på bordet, det var vatten och någon mer dryck. Boende3 serverade efterrätten då 

varmrätten ätits upp och dukats av, medan de andra två boendena ställde fram dessert allt 

eftersom maten åts upp. 

 

De flesta boende såg ut att uppskatta maten de dagar observationerna genomfördes och i 

intervjuerna med kostombuden framkom att maten oftast är omtyckt. Alla tre kostombuden 

säger att välkända, klassiska rätter som exempelvis Janssons frestelse eller ärtsoppa och 

pannkakor uppskattas mest. Enligt de kostombud som intervjuades äter de boende mer när 

sådan mat serveras. Mat som inte är bekant, till exempel tacos, vill boende inte ha och undrar 

vad det är. I intervjuerna framkommer att middagen/kvällsmålet är det som uppskattas minst, 

eftersom de boende då ofta har bråttom att komma i säng. Alla kostombuden säger att det ofta 

                                                           
5
 Timbalkost är konsistensanpassad mat för den som har svårt att tugga och svälja mat (Svenljunga kommun, 2014). 
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går att erbjuda alternativ på middagen. Boende2 avbeställer ibland middagen och lagar något 

eget. På Boende1 och Boende3 finns för det mesta pannkakor eller något annat som kan 

värmas till den som vill ha.  

 

Inget av boendena hade tillagningskök i huset utan fick sin mat utkörd, alla från kommunala 

tillagningskök. Potatis och grönsaker kokades av personalen själva och de ansvarade också för 

tillbehör, vilket gällde alla tre äldreboendena. På alla tre boendena serverade personalen 

lunchen från en vagn direkt ur kantinerna och lade upp maten på tallrik. Tallrikarna upplevdes 

relativt små överlag. Boende2 och Boende3 hade vita tallrikar med en dekorationskant i färg, 

medan Boende1 hade helvita tallrikar. På Boende2 och Boende3 användes specialtallrikar 

med extra hög kant, till dem som hade svårt att få upp maten på skeden. Dessa tallrikar följde 

samma servisserie som övriga tallrikar. Boende2 dukade med servetter i glasen, både på 

bordet och på brickorna. Sammanställning av produkten se Tabell 4. 

 

Tabell 4. Resultat, observationer produkten, på tre äldreboenden i Örebro kommun 

Produkten Boende1 Boende2 Boende3 
Frukosten är olika till de 

äldre beroende på vad de 

äldre önskar att få 

JA JA JA 

Frukosten görs på 

avdelningen av personalen 

själva 

JA JA JA 

De flesta boende ser ut att 

tycka om frukosten/lunchen 

JA, frukost 

JA, lunch     

JA, frukost 

JA, lunch 

JA, frukost 

JA, lunch 

Förmiddagskaffe/mellanmål 

serveras 

JA (glasstrut) NEJ NEJ 

Eftermiddagskaffe/mellanmål 

serveras 

JA (enl. 

personal) 

JA (enl. personal) JA (enl. personal) 

Lunchen ser trevligt upplagd 

ut 

JA      (N)JA JA 

Specialkost (ex. timbal) ser 

trevligt upplagd ut 

NEJ Ej aktuellt  JA 

Antal färger på lunchtallriken Tre 

(timbal - en) 

Fyra Tre 

(timbal - tre) 

Boende får välja dryck till 

maten 

NEJ JA JA 

Varma grönsaker erbjuds på 

lunch 

NEJ NEJ JA 

Färska grönsaker (ex. sallad, 

tomat, gurka) erbjuds på 

JA, frukost 

NEJ, lunch 

NEJ, frukost 

JA, lunch 

NEJ 

NEJ 
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frukost/lunch 

Dessert serveras på lunch JA JA JA 

Desserten serveras först då 

alla ätit upp maten 

NEJ  NEJ JA 

Maten serveras på 

porslinstallrik 

JA  JA (även spec.) JA (även spec.) 

Drycken serveras i glas (av 

glas). 

JA                               JA  

(behovsanpassat) 

JA 

(behovsanpassat) 

 

 

Stämningen (Helheten) 

Måltiderna på de tre äldreboendena upplevdes alla som relativt tysta och de äldre vid borden 

hade inte mycket att säga varandra. Personalen lyfte dock stämningen genom att vara pigga 

och glada. När personalen satt med vid borden kom samtalen så småningom i gång, men de 

äldre pratade inte mycket med varandra utan mest med personalen. På Boende1 upplevde 

observatörerna att deras närvaro påverkade stämningen och det kändes förberett inför besöket.   

 

Boende1 hade ett kontor vägg i vägg med matsalen och när dörren stod öppen hördes 

telefonen tydligt när den ringde. Boende2 hade en display till de boendes larm i taket, vilket 

pep med jämna mellanrum. Ingen av de boende såg ut att reagera på ljudet, men 

observatörerna upplevde det som störande. På Boende1 och Boende3 låg allrum med TV i 

anslutning till matsalen. Tv:n på Boende1 hördes svagt intill matsalen men störde inte. Ljudet 

från Tv:n på Boende3 hördes väl in till matsalen, men personalen stängde av den då det var 

dags att inta måltiden. 

 

I intervjuerna med de tre kostombuden framkom att alla boenden uppmärksammar högtider, 

som exempelvis påsk och jul. Alla kostombuden nämner att de brukar duka extra fint. 

Kostombud2 säger att de äldre får vara med och pynta ifall de önskar på Boende2. 

Kostombud3 säger att det även dukas fint till helgerna, med finporslin och vinglas. 

Sammanställning stämningen, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Resultat observationer, stämningen under måltid, tre äldreboenden i Örebro  

Stämningen Boende1 Boende2 Boende3 

Är det en glad/trevlig 

stämning vid bordet 

NEJ JA (frukost) 

NEJ (lunch) 

JA (frukost) 

JA (lunch) 

Sitter boende trångt vid 

borden 

NEJ NEJ NEJ 

Stängs Tv och radio av 

under måltiderna 

NEJ (hörs svagt från 

rum intill) 

Ej aktuellt 

 

JA 

Boende ser ut att 

uppskatta sällskapet 

JA (till viss del) JA (till viss del) JA & NEJ 

Rutiner som ex. 

medicinutdelning stör 

måltiderna 

NEJ JA (larm som piper) 

 

NEJ 

 

 

Övrigt som rör måltiden 

Tider 

Boende1 serverade frukost 08.30 och lunch 12.30, däremellan serverades en glasstrut runt 

klockan elva. På Boende2 serverades de som åt i matsalen inte frukost förrän 09.10. Det var 

svårt att avgöra om de som åt på rummen fick sin frukost, före, efter eller samtidigt. Lunchen 

på Boende2 serverades 12.20. Boende3 hade startat frukosten 08.15 då observatörerna 

anlände och lunch serveras 12.10.   

 

Alla måltider går fort och tar bara omkring 20 minuter på alla de observerade boendena. På 

Boende3 var det svårt att avgöra hur lång tid frukosten tog eftersom den serverades löpande. 

Kostombud2 uppger i intervjun att måltiderna tar mellan 45 minuter och en timme och det 

upplevs som en uppfattning långt från verkligheten. Många av de äldre hade bråttom från 

bordet då de ätit upp, vilket gällde framförallt på Boende1 och Boende2. På Boende3 läste 

flera av de boende tidningen vilket gjorde att de satt kvar längre vid bordet.  

 

Kostombudets roll 

Äldreboendena arbetar allihop med kostombud, som har till uppgift att vara en länk mellan 

avdelningen och det kök där maten tillagas. Genom kostombuden kan de boende föra fram 

sina åsikter till köken, vilket Kostombud1 tar upp som del av hennes uppgifter. Det är också 

kostombudets roll att informera övrig personal om vad som beslutas på kostmöten. I 
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intervjuerna framkom att kostombuden också ansvarar för att den som behöver specialkost får 

det. Kostombud2 ser det som sin uppgift att det blir rätt med maten, något hon anser är extra 

viktigt, sedan de boende fått två rätter att välja mellan till lunch.  

 

Näring  

Enligt de tre kostombuden som intervjuas ska maten som kommer från köken vara 

näringsberäknad, men det är inget de gör själva. Det finns dietist inom kommunen, som alla 

boenden har tillgång till och kan kontakta när de behöver. Inget av äldreboendena verkar ha 

några direkta riktlinjer kring hur de ska gå tillväga om någon slutar äta (matvägrar) eller 

tappar mycket i vikt. Enligt Kostombud1 försöker avdelningen med önskekost och E-kost i 

fösta hand, men om någon tappar mycket i vikt kan näringsdryck köpas in. På Boende2 

används näringsdrycker för att öka närings- och energiintag och försök görs med annan kost, 

som soppa eller liknande. Kostombud3 säger att näringsdrycker används om någon boende 

tappar mycket vikt under kort tid, men att alternativ kost också används. 

 

FAMM 

Kostombuden tillfrågades under intervjuerna om de kände till FAMM, vilket endast 

Kostombud3 gjorde på grund av att det nämnts på ett kostmöte dagen innan. När de fått en 

muntlig förklaring kring vad FAMM innebär och också läst om det i informationsbladet, var 

den gemensamma åsikten att det absolut kunde vara en användbar modell för förbättring av 

måltidssituationer i offentlig sektor. 

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det resultat som framkommit i studien, med vad tidigare 

forskning säger. Resultatet visar i stort att måltiderna på de tre äldreboendena ser ungefär 

likadana ut, även om olika saker sticker ut på vart och ett av dem. Om ett boende drivs 

kommunalt eller via entreprenad upplevs inte göra någon skillnad gällande 

måltidssituationerna. Rummet, mötet och stämningen är det som skiljer sig mest åt. Ett av 

boendena upplevs mer hemtrevligt än övriga och det boendet drivs på intraprenad. Det går 

dock inte att avgöra om intraprenaden är orsak till den hemtrevligare känslan. Mat och dryck 

håller ungefär samma kvalitet på de tre boendena. Valmöjligheter finns, men främst gällande 

frukost, dryck och tillbehör.  
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Rummet 

Matrummen upplevdes stora, ljusa och relativt tysta med undantag för ett larm som pep med 

jämna mellanrum på ett av boendena. Många av de äldre befann sig i sina lägenheter på det 

boendet och ville kanske nå personalen. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att 

personalen inte svarade på larmen. Enligt Henkusens et al.(2013) är matsalar på äldreboenden 

ofta stora och bullriga och saknar association till det egna hemmet. Det Henkusens et al. 

(2013) säger kan vara en orsak till att de äldre stannat på sina rum, då rummen troligtvis 

möblerats med den äldres egna saker och är mer hemlika. Matrum på äldreboenden ska 

rymma många människor och det är inte konstigt att hemkänsla saknas. Trots det går det att 

arbeta med rummet genom att använda möbler som associerar till köket eller matrummet 

hemma och därigenom skapa trivsel, vilket styrks av Livsmedelsverket (2011c). Under 

studien har det visat sig att matsalens utformning påverkar uppfattningen av rummet, men att 

det inte är dess storlek som är avgörande. Relativt tysta matsalar observerades och det är av 

vikt då Livsmedelsverket (2011d) menar att lugn och ro påverkar aptiten positivt.                            

 

Ändamålsenliga möbler har i observationerna visat sig viktiga för att ge en känsla av matrum 

och textilier i form av ”köksgardiner” förstärkte det intrycket på ett boende. ”Fel” möbler eller 

för få möbler fick rummen att upplevas institutionsliknande eller kala. Gustafsson och 

Edwards (2008) diskuterar vikten av att inredning ska passa konceptet och att belysning, ljud, 

färger och textilier kan inverka på hur måltiden uppfattas. Även Livsmedelsverket (2011c) 

och Rapp (2008) menar att utformningen av äldreboendets matsal är av betydelse för hur 

måltider upplevs. Möbleringen på de boenden som besöktes under studien, hade anpassats för 

de rullstolsburna och ett av boendena hade höj och sänkbara bord. Det är enligt 

Livsmedelsverket (2011c) viktigt att underlätta måltidsmiljön för de med kognitiva 

svårigheter eller synsvårigheter, vilket alla boenden gjort.    

 

Mötet 

Personalen var glad och hade ett trevligt bemötande gentemot de gamla på de tre 

äldreboenden som besökts, även om det fanns skillnader. Samtalen mellan boende och äldre 

blev mer naturliga där personalen var mer personliga i mötet. Mötet mellan de boende 

påverkades av personalens sätt att agera och ju mer personlig personalen var, desto fler samtal 

skapades mellan de boende. Trygga och betydande möten skapas genom personalens vilja, 

intresse och motivation, enligt Lainpelto & Lainpelto (2012), vilket tydligt kan påvisas i 
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studien. I Kungälv anses personal med rätt inställning som en gratisresurs (Kungälvs 

kommun, 2013), något som alla kommuner borde ha i åtanke.  

 

Inga skillnader noterades kring hur mycket de boende åt i samband med hur personalen 

presenterade maten. De äldre borde haft en mer positiv inställning till maten där personalen 

pratade positivt om den i samband med serveringen. Livsmedelsverket (2011c) menar att 

personalens attityd och inverkan har stor betydelse för hur måltiden upplevs, något som 

troligtvis kunnat upptäckas om fler observationer gjorts.  

 

I studien framkommer att personalen bestämmer vilka de boende ska dela bord och måltid 

med. Personalen placerar i första hand boende så att de delar bord beroende på personkemi, 

men också med tanke på hur rullstolarna passar vid borden. Livsmedelsverket (2011c) menar 

att måltidsupplevelsen blir trevligare beroende på om det är människor som trivs tillsammans 

eller inte. När rullstolarna avgör vem som blir bordsgranne och inte trivseln, skulle i 

förlängningen aptiten kunna påverkas.   

 

Under observationerna framkommer vikten av att de boende själva får välja var de vill äta och 

det fanns de som valt att stanna på sina rum eller att sitta framför Tv:n i allrummet. Aptiten 

och hur en måltid upplevs, påverkas av sällskapet den delas med, positivt eller negativt och 

det är enligt Livsmedelsverket (2011c) viktigt att själv få vara delaktig i vem måltiden ska 

delas med. Personkemi skulle kunna ses som en bra indikator vid bordsplacering då tidigare 

studier har visat att personlighet, beteende och uppförande påverkar äldres individuella 

måltidsupplevelse (Henkusens et al., 2013). Det Henkusens et al.(2013) säger om beteende 

och uppförande, andras men likväl det egna, kan vara en orsak till att människor väljer att äta 

ensamma. Rapp (2008) menar att Tv är en distraktion som kan stimulera till ökat födointag i 

jämförelse med att äta ensam, något som kan vara värt att tänka på när människor väljer att 

äta själva.  

 

Produkten 

Omsorgspersonal serverade maten från en vagn direkt ur kantinerna och lade upp på de 

boendes tallrikar. Det innebar att den som skulle äta inte såg maten i sin helhet innan den 

hamnade på tallriken och det kan vara en viktig detalj i hur maten uppfattas. Boende 

uppskattade för det mesta maten, som var husmanskost. Maten såg hemlagad ut, men på ett av 
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boendena stämde den inte utseendemässigt med vad som presenterades på matsedeln. 

Tidigare studier har enligt Rantanen (2012) visat att hemlagad mat leder till mer uppskattade 

måltider. Desserterna upplevdes variera i kvalitet. Enligt Rantanen (2012) är hemlagad mat 

uppskattad och köket borde därför lägga mer kraft på att förbättra desserten. Erbjuda dessert 

är också ett bra sätt att tillföra extra energi till den som behöver, enligt Livsmedelsverket 

(2011d), vilket är ytterligare en orsak till varför vällagade desserter är av vikt.  

 

Timbalkosten såg inte aptitlig ut och på ett boende var det svårt att se vad den representerade 

för maträtt. Många äldre vägrar att äta om de inte känner igen maten, enligt Berry och Marcus 

(2000), varför det är viktigt att all mat inklusive specialkost är igenkänningsbar. Mat måste 

uppnå en godtagbar basnivå för att kunna tillfredsställa aptiten (Rapp, 2008), och enligt 

studien gör den det. Maten såg ut att smaka bättre än vad den utseendemässigt gav uttryck för. 

Det tyder på att de boende som känner till hur maten brukar vara, skapar sina förväntningar 

därefter och accepterar den. Gustafsson et al.(2006) menar att utseendet inte spelar så stor roll 

så länge förväntningarna på smak uppfylls. Enligt Rapp (2008) accepteras en sämre kvalité på 

maten utefter den förväntan som finns.  

 

Kosten var varierad på de boenden som observerades och det fanns valmöjligheter, främst på 

frukosten. Ett av boendena hade valt att duka fram frukost på bordet och därmed ge boende 

fler val. På det boendet fanns även två rätter att välja mellan till lunch, men det valet gjordes i 

förväg för en vecka åt gången. Valmöjligheter styrker självkänslan (Berry & Marcus, 2002), 

men det har i studien framkommit att valet mellan två rätter kan få negativa konsekvenser, då 

boende glömmer sina val på grund av exempelvis demens
6
. Carrier et al.(2007), menar att det 

är viktigt med egna valmöjligheter för boende på vårdhem, då det visat sig ge bättre 

nutritionsstatus och i en brukarundersökning av Rantanen (2012), rankades de äldreboenden 

med möjlighet att välja maträtter, högst.  

 

De boende har möjlighet att krydda sin mat lite extra, på de boenden där salt och peppar står 

framme på borden. Däremot serverades inget hårt bröd och smör till lunchen, en enkel sak 

som kan ge de äldre fler valmöjligheter. Genom att låta drycken stå framme på bordet får de 

äldre ta mer när de vill ha, på ett boende. Dessa val skulle kunna utvecklas ytterligare genom 

att duka fram maten på bordet och låta de äldre servera sig själva, vilket ger en möjlighet att 

                                                           
6 Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador (Svenskt Demenscentrum, 2014). 
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själv välja storlek på portionen. Carrier et al.(2007) säger att boende på vårdhem inte 

bestämmer mängd mat själva. Observationerna som gjorts påvisar att de äldre ofta tillfrågas 

om hur mycket de vill ha även om de inte tar för sig själva. Berry och Markus (2002) 

diskuterar vikten av att valmöjligheter ger en känsla av kontroll över den mat som serveras, 

vilket i längden skulle kunna leda till mer positiva måltider.  

 

Stämningen (Helheten) 

Mötet mellan personal och boende är det som verkar ha störst inverkan på stämningen enligt 

genomförd studie. Det boende med mest personlig personal hade också det mest hemtrevliga 

rummet och dessa kan ha påverkat varandra och i förlängningen den trevligare stämningen. 

Rapp (2008) menar att en viktig faktor gällande stämningen är rummet och människorna i det. 

Enligt Gustafsson et al. (2006) uppstår en trevlig stämning där människor är bekväma och 

känner sig hemmastadda. Äldreboendena är de gamlas hem och även om allmänna ytor delas 

med andra, borde de rimligtvis känna sig som hemma. Matrummet tycks inverka på mötet 

mellan personal och boende, men även mellan de äldre själva, eftersom det trevligaste 

rummet, mötet och stämningen fanns på samma boende. Gustafsson et al.(2006) menar att det 

är av vikt att rummet, produkten och mötet samspelar om en god stämning ska uppstå.  

 

Äldreboendena arbetar aktivt för att skapa stämning runt högtider som jul och påsk genom att 

duka fint och pynta. Ett boende försökte också skapa trivsel genom att duka extra fint på 

helgerna. Genom ett FAMM-tänk där fler aspekter beaktas runt måltiden borde en bättre 

stämning kunna skapas varje dag. Cederholm och Saletti (2009) menar att måltiden under 

åldrandet borde vara som att gå på restaurang med all den service som ingår där. Ett aktivt 

arbete med måltidsupplevelsen och genom att använda alla sinnen kan ge en helhet kring 

måltiderna, enligt Stjernström (2004). Något personalen på de tre boenden redan gör men som 

kan utvecklas vidare.   

 

Övrigt som rör måltiden 

Tider 

På de äldreboenden som observerades i undersökningen intog de flesta boende sina måltider 

gemensamt i avdelningens matsal på fasta tider. I den undersökning Sydner och Fjällström 

(2005) gjort, framkom att måltiderna oftast sker på bestämda tider. Fasta tider behöver inte 

vara negativt då Lennernäs (2009) menar att måltiden är betydelsefull då den blir en fast 
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punkt i tillvaron. Alla boenden serverade frukost och lunch med tre till fyra timmars 

mellanrum och inga mellanmål noterades däremellan, med undantag för den glasstrut som 

delades ut på ett boende. Livsmedelsverket (2011d) menar att äldreomsorgen bör erbjuda 

minst sex måltider varje dag, uppdelat på tre huvudmål och tre mellanmål. På de 

äldreboenden som ingår i studien bör ordentliga mellanmål införas för att uppnå 

Livsmedelsverkets rekommenderade riktlinjer.  

 

Kostombudets roll 

Kostombuden fungerade som länk mellan avdelningen och köket för att tillgodose särskilda 

behov kring kosten. Konsistensanpassad kost, önskekost eller kost till den som vill äta annan 

mat av religiösa eller etiska skäl är enligt Livsmedelsverket (2011a) viktiga saker att ta 

hänsyn till när det gäller att se till individens egna behov. På kostmötena med köket är det 

kostombudens uppgift att framföra de boendes åsikter kring mat och måltider. Kostråden hålls 

med jämna mellanrum, och det är kostombudets ansvar att beslut som tas och övrig 

information når fram till omsorgspersonal och boende. Gemensamma insatser för ökad trivsel 

och känsla hos personal, kan skapas genom kostmöten där både vårdpersonal och 

kökspersonal deltar (Kungälvs kommun, 2013).  

 

Näring 

Maten på äldreboendena är näringsberäknad då den kommer från köket och alla avdelningar 

har tillgång till dietist vid behov. Enligt Abrahamsson et al. (2013) visar studier att särskilda 

boendeformer har svårt att tillhandahålla måltider med bra näringsinnehåll och specialkost, 

vilket inte stämmer i den studie som genomförts. Matvägran är en vanlig ätstörning hos den 

äldre befolkningen, vilken kan leda till både viktminskning och undernäring (Berry & 

Marcus, 2000). I första hand görs kostförändringar, som konsistensanpassning eller byte till 

E-kost om någon boende tappar mycket vikt på kort tid. Alla boenden använder näringsdryck 

som komplement, men först då de äldre fortsätter att tappa vikt. Kostombuden nämner flera 

gånger vikt i samband med önskekost och näringsdryck, vilket insinuerar att avdelningarna 

kollar vikten hos de boende. Enligt Livsmedelsverket (2011a) innebär hög ålder en ökad risk 

för undernäring. De som arbetar inom äldreomsorgen har troligtvis kännedom om det 

Livsmedelsverket (2011a) säger om undernäring och det kan vara en tänkbar anledning till 

viktkontrollerna. 
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FAMM 

Hos omvårdnadspersonal och kostombud inom Örebro kommun, finns dålig kännedom kring 

FAMM. Däremot tror kostombuden, efter en förklaring av modellen, att FAMM med största 

sannolikhet skulle kunna fungera i förbättrandet av måltider, på deras respektive arbetsplatser. 

Kännedom om FAMM anses vara värdefullt vid planering av olika måltider (Gustafsson et al., 

2006). I enlighet med vad Lövenstam (2011) säger angående kartläggning av måltider med 

FAMMs hjälp, skulle kostombuden troligen kunna använda modellen för att identifiera 

områden de behöver förbättra.  

 

Metod och materialdiskussion 

Litteraturgenomgång 

Det var relativt enkelt under databassökningen att hitta artiklar nyare än 15 år till studien. 

Uppsatsförfattarna hittade många nätbaserade rapporter och hemsidor som handlade om 

FAMM, äldreomsorg och mat inom offentlig sektor. Uppsatsförfattarna hade innan de började 

sitt projekt, mycket fakta, men även arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet som skulle 

studeras, vilket underlättade litteraturgenomgången. Innan en studie genomförs av studenter 

är det enligt Bryman (2011) vanligt att artiklar och fakta om ämnet som ska undersökas redan 

finns hos författarna. 

 

Observationer 

Då ingen tid fanns till att göra upprepade besök eller träningsintervjuer, skickades 

observationsmall och intervjufrågor till dietisten i Örebro, vilka hon efterfrågat inför 

kommande observationer och intervjuer. Kommentarer skickades sedan tillbaka till 

uppsatsförfattarna. Mallarna omarbetades och blev då mer relevanta för undersökningen. 

 

Strukturerade observationer, med fältanteckningar och intervjuer har fungerat som metoder 

för att besvara syftet. Fältanteckningarna av rummet, mötet och produkten har använts som 

komplement till övrigt insamlat material och gett ett tydligare resultat. Uppsatsförfattarna 

ansåg fältanteckningarna nödvändiga då de i enlighet med Bryman (2011) menar att minnet 

lätt kan svika. Bilddokumentation eller videoinspelning under observationerna hade varit 

fördelaktigt, då det troligtvis underlättat analysen.  

 

Uppsatsförfattarna ansåg att en icke-deltagande observation var passande, då syftet var att 
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belysa måltidssituationerna. Observationer där observatörerna deltagit skulle kunnat påverka 

situationen på ett konstlat sätt. Deltagande observationer valdes bort då det ansågs svårt för en 

liten studie. Trots att observatörerna försökte hålla sig i bakgrunden blev de en del i rummet 

och mötet, då personalen ställde frågor och boende undrade över vilka som var på besök, 

något som kan påverkat situationerna som studerades.   

 

Omsorgspersonalen visste om att observationerna skulle äga rum och när, vilket kan inverkat 

på observationerna. Det är svårt att avgöra om de bilder av måltidssituationerna 

observatörerna fått, stämmer överens med verkligheten. Det som Bryman (2011) nämner 

angående ”reaktiv effekt” och atypiskt beteende stämmer överens med det som 

uppsatsförfattarna känt under besöken. Det var speciellt på ett av boendena som det atypiska 

beteendet verkligen lyste igenom. Uppsatsförfattarna fick där känslan av att personalens glada 

inställning gentemot de boende och varandra var en aning överdriven. Den ”reaktiva effekten” 

gällde även vid intervjuerna, då det ibland kändes som att kostombuden förvrängde svaren för 

att kunna uppfattas som bättre. Det är därför svårt att säkerställa om observationerna gett en 

helt verklighetstrogen bild av måltidsituationerna.  

 

Intervjuer 

Det var fördelaktigt att använda sig av respondenter ur ett målinriktat val till intervjuerna, då 

personal som blivit vald till kostombud troligtvis är inarbetad på arbetsplatsen och har extra 

kunskap om det som rör måltiderna. Under intervjun med ett av kostombuden fick 

observatörerna känslan av bristande trygghet i respondentens roll som kostombud, på grund 

av korta svar och tveksamhet i rösten. Det behöver inte ha berott på okunskap, utan 

tveksamheten i svaren kunde ha att göra med uppsatsförfattarnas ovana att intervjua. I 

enlighet med Patel och Davidsson (2011) inleddes intervjuerna med enkla frågor som namn, 

arbetsplats och yrke, vilket fick respondenterna att slappna av lite och öppna upp för resten av 

frågorna. Samtliga intervjuer spelades in, vilket uppsatsförfattarna har haft mycket 

användning av, då det var svårt att hinna skriva ned vad respondenterna nämnde under 

intervjuerna.   

 

Triangulering 

Genom att använda triangulering i studien, har reliabilitet och validitet stärkts under 

materialinsamlingen. Observationerna och intervjuerna i studien har kompletterat varandra 

men också i mindre utsträckning ställts mot varandra. Resultatet har sedan också kunnat 
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ställas mot tidigare forskning.   

 

Forskningsetiskt utfall och diskussion 

Det var enligt uppsatsförfattarna lätt att prata med omsorgspersonalen under observationerna. 

Ingen av personalen har gett uttryck för att observatörerna uppfört sig oetiskt gentemot dem 

själva eller de boende. Uppsatsförfattarna reagerade på att ingen av personalen på de tre 

omsorgsboendena nämnt tystnadsplikt i samband med besöken, med tanke på att alla 

äldreboenden är arbetsplatser vilka omfattas av lagen om sekretess.  

 

Äldreboendena och personalen på de olika avdelningarna har i uppsatsen fått andra 

benämningar som Boende1, Boende2 och Boende3 och Kostombud1, Kostombud2, 

Kostombud3, för att hållas anonyma. Beslutet togs av uppsatsförfattarna för att inte ”hänga” 

ut någon, då verksamhetsnamn kan vara känsligt att nämna. Omsorgspersonalen kommer 

troligen känna igen sig själva och vilket boende det rör sig om, när de läser uppsatsen. De 

kommer med sannolikhet känna igen beskrivningarna av rummet, mötet och produkten. Ett 

medvetet beslut togs också att nämna vilket kostombud som hör till respektive boende, för att 

läsarna lättare skulle kunna hänga med i resultattexten. Det kan vara känsligt att 

omsorgspersonalen vet om vilket boende och kostombud det syftas på, om de känner att något 

uppfattats eller beskrivits fel. Det skulle även kunna bli till en fördel, om informationen 

används för positiv förändring. 

 

Kostombuden har innan intervjuerna fått frågan om de varit bekväma med att bli inspelade 

och kunnat avböja om de velat. Det har dock inte varit något kostombud som har sagt nej till 

att bli inspelade. Två av kostombuden tvekade till inspelning först, men gick med på det när 

observatörerna förklarat innebörden av inspelningen.  

 

Slutsats 

Studien visar att många delar i FAMM- modellen samverkar för att skapa godtagbara måltider 

för äldre i särskilda boenden. Måltidsrummen skiljer sig åt men är alla i stort ändamålsenligt 

utformade. Två av boendena behöver arbeta med rummet och anpassa möbler och textilier så 

det får en mer hemtrevlig miljö. Mötet blir naturligt och tryggt när personalen är motiverad 

och personlig i sitt sätt att agera. Personkemi är positivt i mötet och det behöver inte vara 

negativt att personalen bestämmer var de boende ska sitta i matsalen. På de observerade 
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boendena får de äldre själva välja var de vill inta sin måltid, i matsalen eller på rummet. 

Maten såg hemlagad och aptitlig ut och de boende uppskattade den oftast. Maten från 

tillagningsköken uppgavs vara näringsberäknad. Valmöjligheterna, vilka är viktiga för 

självkänslan, var begränsade kring huvudrätter, men desto fler gällande frukost, dock går det 

att arbeta vidare för att skapa ytterligare valmöjligheter. Hemtrevlig miljö och personliga 

möten ger trevlig stämning, vilket bevisar samspelet mellan miljö och möte. Genom kostråd 

har boende möjlighet att föra fram sina åsikter och önskemål kring mat och måltid. Personalen 

visar en god vilja med att arbeta för bättre måltidssituationer på alla boenden där 

observationerna ägt rum. Det finns dock mycket kvar att förbättra gällande de äldres 

måltidssituation angående rummet, mötet, produkten, samt stämningen.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna uppsats visar hur måltidssituationerna ser ut för de äldre, under frukost och lunch på 

tre äldreboenden i Örebro kommun. Eftersom studien inkluderar många aspekter, kan detta 

examensarbete komma till nytta för restauranger på servicehus, men främst för kostombud i 

äldreomsorgen. Resultatet i uppsatsen kan komma till användning för omsorgspersonal och 

enhetschefer i syfte att förbättra måltidssituationerna inom de boenden som besökts, men även 

för övriga äldreboenden inom Örebro kommun.  

 

Under uppsatsarbetet framkom att det tidigare gjorts en hel del studier och forskning kring 

maten i äldreomsorgen, däremot har hela måltidssituationen med aspekter som rummet, mötet 

och produkten inte lyfts fram lika ofta. Andra institutioner inom kommuner och landsting, 

som skolor och sjukhus, har mer forskning bakom sig och där har utvecklingen av måltider 

kommit längre. Uppsatsförfattarna anser att det borde göras fler, större undersökningar inom 

äldreomsorgen, där syftet är att lyfta fram och förbättra alla aspekter under 

måltidssituationerna. 

 

PrevNut Karolinska institutet har i ett samarbete med Frukt & Grönt Främjandet, Hjärt-och 

Lungfonden och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet tagit fram en hälsoguide för 

skolan. Guiden innehåller underlag för att planera, genomföra och följa upp förbättringar 

inom skolan (Ehrenblad & Yngve, 2001). Uppsatsförfattarna och handledaren anser att en 

liknande guide hade varit passande även inom äldreomsorgen, då det finns mycket kring 
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måltiden som kan förbättras. Ett aktivt arbete kring att ta fram en hälsoguide är tänkt att 

genomföras som ett magisterarbete under läsåret 2014/2015.  
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Information om undersökningen 

 

Utifrån FAMM (The Five Aspect Meal Model) undersöka hur 

måltidssituationerna ser ut på äldreboenden i Örebro 

Vi, Sara Cederhök och Marie Bergström, studerar på restaurang- och hotellhögskolan, 

Grythyttan vid Örebro Universitet. Vi läser programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör, 

tredje året och genomför nu vårt examensarbete, en uppsats på C-nivå. Kursen pågår mellan 

31 mars 2014 och 4 juni 2014.  

Bakgrund 
Vi kan nästan dagligen läsa i media om hur våra äldre far illa i vårt moderna samhälle och 

mycket handlar om den mat som serveras. Malnutrition och undernäring är två ord som ofta 

förekommer i samband med äldreomsorg och mat. Det är viktigt att skilja dessa två åt, då 

malnutrition betyder att det finns obalans eller brister i nutritionen, medan undernäring enbart 

gäller brister. Denna obalans eller brist kan bero på en mängd olika faktorer vilka kan vara 

svåra att påverka, som exempelvis bakomliggande sjukdom. Det finns däremot en mängd små 

enkla saker som kan göra en måltid trevligare och öka matglädjen. 

FAMM, The Five Aspect Meal Model, är en teori som används i syfte att förstärka 

upplevelsen kring måltider på restauranger, men anses också kunna fungera i den offentliga 

sektorn. De aspekter modellen syftar på är rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet. Enligt modellen är det lika viktigt att vi delar vår måltid med rätt sällskap i en 

trevlig miljö, som att maten på tallriken smakar gott. När dessa bitar faller på plats infinner 

sig ofta god stämning. För att det ska fungera behövs också ett styrsystem, vilket exempelvis 

kan vara den som planerar för måltiderna.  

Vi har båda tidigare erfarenhet från äldreomsorg och sjukhusmåltider och är övertygade om 

att FAMM skulle kunna fungera som ett verktyg i äldreomsorgen, för att skapa större 

matglädje och livskvalitet hos de äldre. Tanken med detta examensarbete är att gå ut i 

verkligheten för att se hur det ser ut och hur arbetet kring mat och måltider på våra 

äldreboenden fungerar. Tanken är att observera måltiderna genom en FAMM synvinkel och 

att intervjua personal och eventuellt någon på kostenheten.  

 

Kontaktuppgifter: 

Sara Cederhök, Magasinsgatan 3, 71260 Grythyttan  

saracederhk@hotmail.com   

070-540 96 53 

Marie Bergström, Hagvägen 12, 71233 Hällefors 

marie.059110837@telia.com 

070-268 67 33 

Handledare: Agneta Yngve, Professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet 

agneta.yngve@oru.se 

019-30 20 23
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Intervju-och observations mall 

Observationerna är till för att titta på hur måltidssituationen ser ut på avdelningen. 

Intervjuerna är riktade till kostombud och omsorgspersonal. Frågornas syfte är att ta reda på 

hur personalen arbetar kring mat, måltider och hälsa, på de avdelningar som besöks.  

 

Observationsmall 

 

Datum:_______________ Plats:____________________ Tid:_______________ 

 

Rummet 

Beskriv rummet (matsalen), fönster, storlek, färg, möblering, ljud etc. 

 

Tavlor på väggarna  JA NEJ 

Blommor på borden  JA NEJ 

Duk på borden  JA NEJ 

Ljus på borden  JA NEJ 

Hårt bröd serveras på 

bordet till lunch och 

middag 

 JA NEJ 

Rullstolsanpassad 

möblering 

 JA NEJ 

Alla får plats vid borden JA NEJ 

 

 

Mötet 

Beskriv hur personalens inställning till arbetet runt måltiden. 

Hur presenteras maten, muntligt, på en tavla etc.? 

 

Personalen serverar maten 

vid bordet 

JA NEJ 

Personalen uppmuntrar 

boende att äta 

JA NEJ 

Personalen sitter still vid 

matning 

JA NEJ 

Personalen matar en person 

åt gången 

JA NEJ 

Personalen sitter med vid JA NEJ 
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bordet och pratar med de 

äldre under måltiden 

Personalen sitter med vid 

bordet undermåltiden och 

pratar med varandra 

JA NEJ 

Boende väljer var de vill 

sitta 

JA NEJ 

Boende pratar med 

varandra under måltiden 

JA NEJ 

 

Produkten 

Beskriv vad som serveras till frukost, lunch och middag.  

Vilka tider serveras maten? 

Hur lång tid tar respektive måltid? 

När serveras mellanmål/fika? 

Hur serveras maten vid respektive måltid (brickor, kantiner, på bordet, buffé etc.)? 

Hur många färger finns på tallriken vid lunch/middag? 

 

Frukosten är olika till de 

äldre beroende på vad de 

äldre önskar att få 

JA NEJ 

Frukosten görs på 

avdelningen av personalen 

själva 

JA NEJ 

De flesta boende ser ut att 

tycka om 

frukosten/lunchen/middagen 

JA/     JA/     JA/ NEJ/     NEJ/     NEJ/ 

Förmiddagskaffe/mellanmål 

serveras 

JA NEJ 

Eftermiddagskaffe/mellanmål 

serveras 

JA NEJ 

Lunch/Middag ser trevligt 

upplagd ut 

JA/     JA/ NEJ/     NEJ/ 

Specialkost (ex. timbal) ser 

trevligt upplagd ut 

JA NEJ 

Boende får välja dryck till 

maten 

JA NEJ 

Varma grönsaker erbjuds på 

lunch/middag 

JA/     JA/ NEJ/     NEJ/ 

Färska grönsaker (ex. sallad, 

tomat, gurka) erbjuds på 

frukost/lunch/middag  

JA/     JA/     JA/  NEJ/     NEJ/     NEJ/ 

Dessert serveras på lunch JA NEJ 
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Desserten serveras först då 

alla ätit upp maten 

JA NEJ 

Maten serveras på 

porslinstallrik 

JA NEJ 

Drycken serveras i glas (av 

glas). 

JA NEJ 

 

 

Stämningen (Helheten) 

 

Är det en glad/trevlig 

stämning vid bordet 

JA NEJ 

Sitter boende trångt vid 

borden 

JA NEJ 

Stängs Tv och radio av 

under måltiderna 

JA NEJ 

 

Boende ser ut att uppskatta 

sällskapet 

JA NEJ 

Rutiner som ex. 

medicinutdelning stör 

måltiderna 

JA/      JA Vissa NEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeschema 
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1. Vad heter du? 

2. Vilket äldreboende jobbar du på? 

3. Vilket är ditt yrke?  

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5. Hur många är det som bor på avdelningen? 

6. Vilken är den främsta anledningen till att de boende fått biståndsbeslut för att flytta till 

vård- och omsorgsboende? 

7. Ni arbetar med kostombud, är det du som är kostombud på din avdelning? 

8. Vad är kostombudets huvudsakliga uppgift? 

 

9. Vem serverar de boende frukost? 

10. Vilken tid serveras frukosten? 

11. Vad äter de boende till frukost?  

12. Äter alla frukost i matsalen?  

13. Om nej på fråga 12, varför inte? 

 

14. När serveras lunchen? 

15. Äter alla lunch i matsalen? 

16. Vem bestämmer var de boende ska sitta? 

17. Var lagas den mat som serveras här på (ex. Södermalmshemmet)? 

18.  (Om inte) Var lagas maten? 

19. Brukar de boende tycka om/uppskatta maten som serveras (alla mål inräknade)? 

20. Märker ni skillnad på hur mycket de boende äter beroende på vad som serveras? Det 

påstås att äldre gärna vill äta mat de känner igen. 

21. Finns det flera rätter att välja på till lunchen? 

22. Har de boende någon möjlighet att påverka vad som serveras (alla mål inräknade)? 

23. När serveras middagen? 

24. Äter alla middag i matsalen? 

25. Vad brukar serveras till middagen, är det varm/lagad mat? 

 

 

26. Hur lång tid brukar respektive måltid ta? 

27. Vet du om måltiderna är näringsberäknade? 
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28. Finns det tillgång till dietist? 

29. Hur gör ni om någon boende inte vill äta (matvägrar)? 

30. Använder ni näringsdrycker i syfte att öka näringsintaget och/eller energiintaget? 

31. Uppmärksammar ni högtider, som exempelvis påsk? 

32. (Om ja på fråga 31) På vilket sätt? 

33. Är Senior Alert något ni arbetar med? 

34. (Om ja på fråga 33) PÅ vilket sätt? 

35. The Five Aspect Meal Model, FAMM, är en modell där man arbetar med många delar 

kring måltiden som, rummet, mötet, produkten (mat och dryck), styrsystemet och 

atmosfären, har du hört talas om modellen? 

36. (Om ja) Använder ni modellen på något sätt kring ert arbete med mat och måltider? 

37. Tror du att modellen skulle vara till hjälp för att förbättra måltiderna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


