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Abstrakt 
När människan åldras medför det en förändrad fysiologi och metabolism vilket ökar 
risken att drabbas av undernäring. Mat är mer än bara näringsintag, det är även ett sätt 
att umgås, socialisera och njuta. Måltiderna på ett äldreboende styrs av många 
hygienregler, näringsrekommendationer och policydokument som bland annat berör 
måltidsmiljö, måltidsordning samt matens innehåll av näringsämnen och energi.  Ett 
syfte med studien var att identifiera och beskriva vad som gynnar och hindrar ätandet 
hos äldre på ett äldreboende, ett ytterligare syfte var att studera, analysera och värdera 
måltidssituationen utifrån ett gastronomiskt perspektiv. I denna studie har vi beräknat 
näringsintag med hjälp av vägd kostregistrering under fem dygn hos åtta brukare på en 
enhet vid ett äldreboende och jämfört näringsintaget mot Livsmedelsverkets 
rekommendationer. Dessutom har vi undersökt och värderat måltidssituationen utifrån 
deltagande observation. Resultatet visar att det är problematiskt att leva upp till många 
delar av rekommendationerna och policyn då både tid och kunskap hittills saknats. 
Dessutom är det problematiskt att tillfredställa alla brukares individuella behov och 
önskemål. Brukarnas näringsintag var lägre än Livsmedelsverkets rekommendationer 
för de flesta näringsämnena. Antalet måltider och innehållet i framförallt mellanmålen 
motsvarade inte heller rekommendationerna. Dessutom var nattfastan för lång för de 
flesta av brukarna. 
 
Nyckelord: Måltidsituation, måltidsordning, näring, kostregistrering, observation, 
brukare, äldreboende, rekommendationer, policy, undernäring  
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Förord  
Vi som är författare till denna uppsats är tredje års studenter på 
Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Under utbildningen har vi fått ett 
brett perspektiv på huvudämnet ”Mat och måltidskunskap”. Mångfalden av perspektiv 
präglar Gastronomiprogrammet som utbildning. I boken Gastronomisk Forskning 
utgiven av Gastronomiska Akademin, beskrivs begreppet gastronomi som ”Matlagning 

och måltidsgestaltning med ett högt kunskapsinnehåll i syfte att stimulera måltidsdeltagarens 

njutning” (Jönsson & Tellström, 2009, s.19). Vi har efter tre år på gastronomiprogrammet 
ett flertal kurser bakom oss rörande olika aspekter av hållbara måltidsvanor ur ett 
livstidsperspektiv. Med dessa kunskaper har flera intresseområden vuxit fram. Ett av 
dessa intressen är de äldres måltidssituation i samhället. Med den här uppsatsen vill vi 
tillämpa kunskaperna vi fått under utbildningen, och på så sätt uppmärksamma 
nutidens komplexa näringsproblematik på ett äldreboende, och understryka att mat för 
äldre i nutidens samhälle bör handla om mer än bara näringsriktig mat.  

Undersökningen som ligger till grund för vår uppsats är genomförd på 
initiativ av ett äldreboende i Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt, Simrishamns 
kommun i Skåne. Anledningen till att vi blev erbjudna det här uppdraget var att 
Högskolan i Kristianstad fick en förfrågan om hjälp från Hammenhögs vård- och 
omsorgsdistrikt. Den tidigare enhetschefen för äldreboendet i Hammenhög väckte 
emellertid vårt intresse för projektet redan på den så kallade ”Framtidsdagen” 20101, då 
hon berättade om ett rapsoljeprojekt som pågick. Hon berättade att de gärna tog emot 
studenter som ville göra sin verksamhetsförlagda utbildning, eller skriva sin C-uppsats 
om äldre och deras mat och måltid på något av äldreboendena. Vi fick intryck av att det i 
Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt fanns en öppen inställning när det gäller att 
prova på nya metoder för att förbättra äldres hälsa och välbefinnande. Därför såg vi det 
som en särskilt intressant plats för genomförande av examensarbete.  
 
Vi vill i detta förord också sända ut ett stort tack till enhetschefen på äldreboendet i 
Hammenhög som gett oss förtroendet att genomföra denna studie, samt möjligheten att 
närvara på kostombudsdagen och personalmöten. Vi vill även tacka de brukare som 
varit deltagande i studien för deras acceptans av vår närvaro samt köks- och 
vårdpersonalen för deras varma välkomnande och intresse för studien. Sist men inte 
minst vill vi tacka vår handledare Maria Lennernäs som har stöttat oss i vår studie och 
gett oss många goda råd på vägen.   
 
Ylva Larsson & Marie Vestin 
Kristianstad, April, 2011 

 

                                                        
1
 Framtidsdagen är en årlig mässa på Högskolan i Kristianstad arrangerad av studentföreningen Cefyrekon där 

arbetsliv och studenter möts. (Framtidsdagen 2011)  
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Bakgrund 
Vid det äldreboende i Hammenhög där vi genomförde vår studie har personalen på eget 
initiativ genomfört förändringar i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande hos 
brukarna. Som exempel kan nämnas att de har bytt ut laxeringsmedel och 
näringsdrycker mot egentillredda produkter, bestående av rapsolja istället för 
laxeringsmedel samt egentillverkad kaloririk dryck istället för industritillverkade 
näringsdrycker. Den kaloririka drycken går i Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt 
under namnet Kaloribomb, vilket vi kommer att använda oss av i C-uppsatsen. 
Kaloribomben är ursprungligen framtaget av dietister i Malmö Kommun, under namnet 
Sängfösaren (NÄVER 2008). Denna metod innebär att brukare erbjuds en kaloririk 
dryck, för att motverka undervikt. Kaloribomben innehåller rapsolja, grädde, yoghurt, 
mjölk, majsvälling, bär och ibland socker. Den serveras till brukare under nattfastan 
samt till brukare som personalen uppmärksammar har dålig aptit och äter för lite eller 
ingenting under måltiderna. (Kostombudsdagen 2011)  

Rapsoljeprojektet har pågått sedan 2009, där ett samarbete sker med 
rapsoljeproducenten Gunnarshögs gård i Hammenhög. Oljan påstås sätta fart magen och 
erbjuds som ett alternativ till laxermedel.  

Målet för studien var att beräkna kost- och näringsintag hos några brukare 
på ett äldreboende och värdera om deras energi- och näringsintag nådde upp till de 
svenska näringsrekommendationerna för äldre (Livsmedelsverket 2007), eller om de 
var i riskzonen för näringsproblem. Ett ytterligare mål för studien var att utifrån ett 
gastronomiskt perspektiv observera måltidssituationer och identifiera vilka 
förhållanden rörande mat- och måltidssituation som kunde förbättras. 
 

Begreppsdefinition 
I uppsatsen används följande begrepp:  
Brukare: Avser de äldre som är boende på äldreboendena i kommunen.  
Äldreboende: Institutionen där brukarna bor och har helpension av måltiderna.  
Enheter: De olika avdelningarna på äldreboendet. 
Middag2: Huvudmåltiden som serveras mitt på dagen som annars oftast uttrycks som 
lunch3. 
Kvällsmål:4 Huvudmåltiden som i dagligt tal benämns middag och serveras på kvällen. 

                                                        
2
 Enligt svenska ordboken från Nordstedts (1999) beskrivs middag följande: period omkring och något efter 

dagens mitt från ca kl 12 och några timmar framåt……..Dagens huvudmåltid med det främsta (el. enda) lagade 
målet; numera sällan mitt på dagen….  
3
 Enligt svenska ordboken från Nordstedts (1999) beskrivs lunch följande: måltid som intas mitt på dagen el. 

något tidigare; vanl. med lättare lagad mat.  
4
 Enligt svenska ordboken från Nordstedts (1999) beskrivs kvällsmat följande: mindre måltid som äts på kvällen. 
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Introduktion  
 
”Vetenskapen gör sitt bästa för att göra oss friska. Den medicinska forskningen studerar 
dock till övervägande del sjukdomar ur det patogena perspektivet. Sjukvården är också 
mycket teknikorienterad. Vi människor är dock trots allt ännu inga maskiner som kan 
läggas in på verkstad och bli servade på samma sätt, som när vi lämnar in vår sjuka bil. Vi 
behöver, utöver själva reparationen, dessutom förstå, kunna hantera och finna tillvaron 
meningsfull, framförallt när vi är sjuka” (Watz 2008, s.9). 
 
Äldre människor är en av de snabbast växande grupperna i industriländerna (Germov & 
Williams 2008).  När det gäller äldre är det generellt många faktorer som inverkar in på 
deras hälsa. Förändrad fysiologi och metabolism5 ger förändrade förutsättningar att 
hålla sig vid god hälsa (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson 2006). 

När människan åldras ökar risken för undernäring och sjukdomar, därför är 
det viktigt att måltiderna på äldreboendena är anpassade för den åldrande kroppen och 
de äldres förmåga att äta och dricka. Det är inte bara kostens sammansättning som är 
viktigt utan även att måltidsmiljön, måltidsupplevelsen och måltidsordning är anpassad 
till individuella förutsättningar och behov. (Livsmedelsverket 2011b). Maten är en viktig 
livskvalitetsfaktor för äldre människor. Att den smakar bra och förknippas med en 
trevlig upplevelse medverkar till bättre välbefinnande, möjlighet till rätt näringsintag 
och därmed en allmänt bättre hälsa och motståndskraft mot sjukdomar (Socialstyrelsen 
2010). Omvända omständigheter kan däremot leda till motsatsen till god hälsa och 
välbefinnande, speciellt hos de svaga och sjuka, nämligen obehag, lidande, förvärrad 
sjukdom, depression och undernäring (Socialstyrelsen 2010). I en risktäckande 
undersökning av Socialstyrelsen, undersöktes vad äldre tyckte om äldreboenden år 
2010. Resultatet visade att de tre områden inom äldreomsorgen som fick sämst betyg 
var social samvaro, aktiviteter och maten (Socialstyrelsen 2010).  

Näringsproblem är ett allvarligt problem inom äldreboenden. I en 
kartläggning över Nordöstra Skåne år 2005, visade resultatet att ätproblem förekom hos 
56 procent av brukarna (Näver 2008). Då detta är en tidig varning för risk för 
undernäring måste det tas på allvar och åtgärdas i så tidigt skede som möjligt. 
Sjukdomsrelaterad undernäring är vanligt förekommande och dess negativa 
konsekvenser är ofta underskattade (Rothenberg 2008). Undernäring hos äldre kan 
bero på flera bakomliggande orsaker både fysiska och psykiska (Christenson 2004). Det 
finns många saker som kan göras för att förebygga och behandla felnäring hos äldre. I 
äldreboenden finns möjligheten att påverka många personers hälsa på samma plats. 
Smak, konsistens, utseende på maten och måltidssituationens miljö är lika viktigt som 
kostens näringssammansättning. För att kunna slappna av under måltiden är det 
betydelsefullt att måltidsmiljön är tilltalande, genom att borden är trevligt dukade, 
maten ser aptitlig ut, belysningen är bra samt att ljudnivån inte är störande. Rätt 
sällskap som skapar trivsel under måltiden påverkar ätandet positivt medan fel sällskap 
kan göra måltiden jobbig och otrevlig. (Livsmedelsverket 2011b)  
 
 

                                                        
5
 Metabolism även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattandenamn på de processer där näringsämnen 

och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ned i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. 
(Abrahamsson et al. 2006) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rings%C3%A4mnen
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”Måltiden som näring ur ett helhetsperspektiv är betydligt viktigare än enbart en fråga om 
nutrition för kroppen. Själens nutrition är minst lika viktig som kroppens, särskilt när vi 
börjar tänka på välbefinnandet ur ett humanistiskt helhetsperspektiv.” (Watz 2008, s.9). 
 
Det är inte bara fysiken hos de äldre som avgör hur de mår. Ett bra socialt nätverk 
påverkar den äldres hälsa positivt, detta visas av att personer med ett utvecklat nätverk 
inte lika ofta drabbas av sjukdomar och har en högre livslängd. Att äldre får hjälp av sitt 
sociala nätverk med att handla mat, tillaga maten och har sällskap under måltiden har 
visat sig viktigt för deras hälsa. Även äldre med en hög socioekonomisk status lever 
oftast längre, detta beror framförallt att de har tillgång till bättre sjukvård, boende och 
tillgång till bra mat. Många äldre hemmaboende lider även av dålig ekonomi och går 
hungriga periodvis framförallt sista veckan innan pensionen kommer. Detta kan bero på 
flera orsaker som till exempel låg inkomst, dyra mediciner, frånvaro av närliggande 
livsmedelsbutiker och så vidare. (Germov et al. 2008)  

Äldre som lever ensamma avstår oftare från måltider och har minskad aptit. 
Om de dessutom nyligen har förlorat sin livskamrat löper de även större risk att avlida 
inom en kort framtid. Ensamheten gör att motivationen att ta hand om sig själv ofta 
minskar och risken för undernäring ökar. (Germov et al. 2008) Däremot är det viktigt att 
respektera de som vill äta ensamma och respektera den äldres integritet. Om de själva 
får vara med och påverka maten och drycken som serveras skapas även en trevligare 
måltidssituation. (Livsmedelsverket 2011b)  
 
 

Äldrereformen 
Äldrereformen infördes för att den äldre generationen skulle kunna bo kvar i hemmet så 
länge som möjligt. Men när de äldre inte längre klarar av vardagsaktiviteterna, de så 
kallande ADL-funktionerna6, och inte primärvården samt hemtjänsten längre räcker till 
är det många som flyttar in på kommunalt äldreboende (Christenson 2004).  
Undersökningar som gjorts visar att många äldre är i dålig hälsa när de flyttar in på 
äldreboendet. (Christenson 2004). 

Äldreboenden är en utmaning för alla parter, brukare, personal, arrangörer 
och närstående (Christenson 2004). Inte minst mat och måltider är en utmaning 
eftersom brukarna kan ha mycket olika social bakgrund, förmåga att äta, värderingar 
och så vidare.  Vi är medvetna om att det finns andra utmaningar som till exempel 
organisation, personal, möjligheten att vistas utomhus med mera, men dessa behandlar 
vi inte eftersom vår kompetens ligger i området mat och måltid.  
 
 

Lagar 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen styr äldreomsorgen och dessa lagar 
innehåller ett ansvar för mat och näringsfrågor (Livsmedelsverket 2011b). 
Livsmedelsverket har tagit fram publikationen Bra mat i äldreomsorgen (2011b) och 
den syftar till att förebygga eller behandla så att inte äldre vars kostansvar ligger på 
kommunen ska lida av obehandlad fel- eller undernäring. I dessa råd tar 
Livsmedelsverket upp vikten av tillgodose de olika behoven äldre har, både fysiska och 
psykiska samt belyser riskerna vid tillagning och hantering av maten.  

                                                        
6
 ADL står för Aktivitet i Dagliga Livet (Livsmedelsverket 2011b) 
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Gastronomiskt perspektiv 
En definition av begreppet gastronomi föreslås vara ”Matlagning och måltidsgestaltning 
med ett högt kunskapsinnehåll i syfte att stimulera måltidsdeltagarens njutning” (Jönsson 
& Tellström 2009, s.19).  
 
Denna definition av gastronomi ligger till grund för ansatsen i vår uppsats.  
Genom att granska de riktlinjer och rekommendationer som styr eller utvärderar den 
offentliga måltiden inom omsorgsverksamheten, framkommer att gastronomibegreppet 
för kvalitet och bedömning av måltider förekommer och används i ganska liten 
utsträckning. Måltiden kan delas upp i olika gastronomiska aspekter, förslagsvis i 
måltidstyp, måltidsmönster samt ätandets sociala struktur (Meiselman 2000). Utifrån 
dessa aspekter tror vi som gastronomer att en individuell utredning och anpassning 
skulle kunna ske för att bearbeta och förebygga näringsproblem hos äldre.  
 
 

Problemformulering 
Näringsproblematiken är komplex då många faktorer spelar in. Ätandet är en fråga om 
tajming, smakupplevelse, matkvalitet, matmängd och inte minst ett socialt och rumsligt 
sammanhang som inramar måltiden. Det är betydelsefullt att belysa att vägen till äldres 
välbefinnande och livskvalitet påverkas av mer än bara medicinering och matens 
näringsinnehåll.  

Livsmedelsverket har rekommendationer och råd angående näring, 
måltidsmiljö, måltidsordning (Livsmedelsverket 2011a). En viktig fråga att ställa sig är 
vad som händer när rekommendationerna möter verkligheten? Tillämpas dessa på 
äldreboendet? Om inte, varför? Finns det faktorer i verkligheten som förbisetts av 
riktlinjer och rekommendationer?  
 

Hypotes  
Uppsatsen bygger på en hypotes som genomsyrar arbetets upplägg och ståndpunkt. 
Denna hypotes är;  
 
Att ta hänsyn till de gastronomiska aspekterna vid måltiden på ett äldreboende, gynnar ett 
högre välbefinnande och adekvat energi- och näringsintag. Om kunskapskravet ”Mat och 
måltider med ett högt kunskapsinnehåll och som syftar till deltagarens njutning”(Jönsson& 
Tellström 2009, s.19) ska uppfyllas krävs det insatser från olika aktörer som personalen 
som serverar maten, kocken som framställer maten och de beslutsfattare som ansvarar för 
måltidens förutsättningar inom omsorgsverksamheten. 
 

 
Syfte  
Studien syftar till att undersöka och beskriva måltidssituationer vid ett äldreboende 
samt att utifrån vägd kostregistrering beräkna och värdera näringsintag på individnivå 
hos åtta äldre personer. Studien syftar till att identifiera faktorer som främjar respektive 
hindrar de äldres ätande. Ett ytterligare syfte är att undersöka, analysera och värdera 
måltidssituationen utifrån en vald definition av gastronomibegreppet och dess 
dimensioner.  
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Vi har valt att använda ordet undersöka i vårt syfte då detta ord ”står för att man inte 
nödvändigtvis måste lösa problemet utan göra något annat med det, till exempel 
analysera, tolka, diskutera och bedöma det.” (Reinecker 2002)  
Frågeställningar:  
 
 Vilka omständigheter skulle, sett ur ett gastronomiskt perspektiv, kunna gynna eller 

hindra brukarna från att äta efter behov och njuta av måltiderna? 
 
 Hur ser verkligheten ut i måltidssituationen i förhållande till de aspekter som tas upp 

i Livsmedelsverkets rekommendationer och Simrishamns kostpolicy?  
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Litteraturgenomgång 
Här följer en genomgång av litteraturen som ligger till grund för studien där 
kunskapsområden, bakgrundinformation och tidigare studier presenteras. Första delen 
av litteraturgenomgången handlar om faktorer som påverkar näringstillståndet hos 
äldre. Den inkluderar vad som sker i den åldrande kroppen, ätsvårigheter samt om de 
förändrade näringsbehoven. Nästa del tar upp olika faktorer som påverkar ätandet. 
Avsnittet innefattar åldrandets inverkar på hjärnans biologiska klocka samt effekter på 
dygnsrytm och kroppsfunktioner. Dessutom inbegrips vad som styr aptiten och hur den 
kan förändras hos äldre människor. Avsnittet därefter handlar om faktorer som 
påverkar måltidssituationen på äldreboenden. Ett avsnitt med riktlinjer följer och 
litteraturgenomgången avslutas med definitioner av innebörden av 
gastronomibegreppet. 

 
 

Faktorer som påverkar näringstillstånd 
Nedan presenteras ett urval av fysiologiska och metabola faktorer som kan påverka 
näringstillståndet. Med näringstillstånd syftar vi på hur nivåer av olika näringsämnen i 
kroppen samt kroppens sammansättning och fördelning mellan muskelmassa och 
fettvävnad. Ett av flera redskap som används för att mäta näringstillståndet hos äldre är 
MNA som står för Mini Nutritional Assessment. Redskapet består av 18 stycken frågor 
som berör BMI7, kroppsmått, medicinering, rörlighet med mera. (Danderyds Sjukhus 
2011) På äldreboendet där vi gjorde vår undersökning skulle de börja använda sig av 
MNA för att kontroller brukarnas näringstillstånd (Kostombudsdagen 2011). Syftet med 
avsnittet är att läsaren ska få en förståelse för den åldrande kroppen och dess behov.   
 
Åldrande för med sig en gradvis nedsatt funktion i kroppens organ och system. Speciellt 
utsatt är mag-tarmkanalen, men även hjärnfunktioner kan förändras mer eller mindre. 
Tandstatus och munhälsa brukar också förändras, och tugg- och svälj svårigheter kan 
kräva konsistensanpassad mat. Till dessa problem bidrar ofta en åldersbetingad 
minskning av salivproduktion till att sväljsvårigheterna förvärras (Langley-Evans 2009). 
En faktor är att äldre lättare drabbas av kroniska sjukdomar vilket kan påverka deras 
rörelseförmåga, och i sin tur leda till svagare muskler (NÄVER 2008). Ofta ordineras 
mediciner som kan påverka smaksinnet, aptiten och absorptionen av näringsämnen 
(Germov et al. 2008). Dessutom kan andra kroppsfunktioner försämras, som hjärt- och 
lungfunktioner, koordination, syn, hörsel och doftsinne (Abrahamsson et al. 2006). När 
koordinationen, motoriken och rörelseförmågan minskar kan det medföra att problem 
uppstår i och med att handla mat, tillaga maten, hålla bestick och stoppa in maten i 
munnen, tugga och svälja. I och med eventuellt nedsatt rörelseförmåga och minskad 
muskelanvändning på grund av minskad förmåga till fysisk aktivitet, tenderar ofta äldre 
att få en ökad andel kroppsfett som resultat av en tynande muskelmassa. (Germov et al. 
2008) Muskelmassan tynar också som en följd av att könshormonerna och 
tillväxthormon gradvis minskar med ökande ålder (Karolinska Universitetssjukhuset 
2010). 

Kroppsvikten och längden minskar hos den åldrande människan 
(Abrahamsson et al. 2006). Kroppsvikten påverkar dödligheten hos människan och 

                                                        
7
 BMI står för ”Body mass index, kroppsvikten i kilo dividerad med kvadraten på kroppslängden uttryckt i 

meter” (Abrahamsson et al. 2006) 
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risken att avlida i förtid ökar oavsett om personen är underviktig eller överviktig 
(Germov & Williams 2008).  Energiförbrukningen minskar ofta hos äldre som en 
konsekvens av minskad fysisk aktivitet, vilket leder till minskad muskelmassa och 
därmed minskat energibehov (NÄVER 2008). Även om energibehovet minskar är 
behovet av essentiella näringsämnen lika stort som tidigare. Därför ökar kravet på 
matens kvalitet och näringstäthet avsevärt. Är det minskade matintaget inte av 
tillräckligt hög näringstäthet, ökar risken för undernutrition (Nordiska ministerrådet 
2004). Kostens sammansättning bör därför anpassas efter detta samt att antalet 
måltider på dygnet bör bli fler (Germov et al. 2008). Undervikt, övervikt, benskörhet, 
förstoppning samt Diabetes typ-2 kan vara kostrelaterade sjukdomar (Abrahamsson et 
al. 2006).  

Äldre har ofta ett nedsatt immunsystem som en konsekvens av åldrandet. 
Därför är hanteringen och hygienen av kosten viktig. Personer med nedsatt 
immunförsvar är känsliga för matförgiftning och konsekvenserna från matförgiftning 
kan bli allvarliga. Även undernäring kan bidra till nedsatt immunförsvar. Därför är en 
näringsrik och välbalanserad kost samt regelbunden motion att föredra då det kan 
förbättra immunförsvaret. (Livsmedelsverket 2011a) 
 

Näringsbehov 
Undernäring hos äldre är mycket vanligt därför är det viktigt att måltiderna är 
anpassade efter deras individuella behov, vanor och önskemål. För att tillfredsställa 
dessa behov ska kosten vara energität och konsistensanpassas till individen, samt att 
hänsyn ska tas till de psykosociala behoven den äldre har. (Livsmedelsverket 2011a)  

Äldre människor får med åren ofta ett minskat energiintag på grund av 
minskad energiförbrukning. Bland friska människor är ett mycket lågt energiintag 
ganska ovanligt. Det är inte heller vanligt bland äldre även om de har en mycket låg 
fysisk aktivitet (PAL 1.4)8. Den åldersrelaterade minskningen i energiförbrukning kan 
dock i vissa fall resultera i ett mycket lågt energiintag, och därmed ökar risken för 
undernutrition. Som nämndes tidigare ställs det högre krav på näringskvaliteten och 
näringstätheten i maten om energiintaget är lågt. Med ett mycket lågt energiintag krävs 
därför extra ansträngning för att uppnå adekvata mängder näringsämnen i kosten. 
(Nordiska ministerrådet 2004) Med andra ord, den lilla mängd mat man äter måste 
innehålla mycket vitaminer och mineraler per portion och ”kalori”. Även energitätheten 
kan behöva vara hög, det vill säga mycket energi (kcal eller KJ) per gram mat.  

I Livsmedelsverkets publikation Bra mat i äldreomsorgen (2011) står det 
att kosten som serveras i äldreomsorgen ska vara näringsberäknade och att 
rekommendationerna för energiintaget samt fördelningen av protein, fett och 
kolhydrater bör uppnås någorlunda under en och samma dag. Rekommendationerna för 
näringsämnena kan ses under en längre period på en till två veckor. Men de påpekar 
samtidigt att det viktigaste är att de äldre verkligen äter maten för att tillgodogöra sig 
alla näringsämnen och energimängder. Därför måste maten serveras i lagom stora 
portioner och vara anpassad till de äldres behov, vanor och önskemål. 
Rekommendationerna säger även att måltiderna bör fördelas på minst sex gånger per 
dag och att nattfastan inte ska överskrida elva timmar. (Livsmedelsverket 2011a) 

 Kroniska sjukdomar förekommer i större utsträckning hos äldre än hos 
yngre. Dessa sjukdomar kan leda till förlust av kroppens proteiner. Det är därför mycket 
viktigt att ersätta dessa proteiner med hjälp av kosten. (Nordiska ministerrådet 2004) 

                                                        
8
 PAL står för Physical Activity Level och är en fysisk aktivitets faktor (Nordiska ministerrådet 2004).  
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För äldre är det framförallt två typer av koster som är vanligast. Val av kost beror på den 
äldres hälsostatus. A-kosten9 är avsedd för äldre med god aptit. E-kost är en kost för 
personer med dålig aptit och som är undernärda eller är i riskzonen till att bli det. Den 
är energi- och proteinrik och innehåller mer fett och protein samt lite fibrer. 
Rekommendationerna säger att en individuell bedömning bör göras på de äldre som bor 
på särskilt boende av vilken kost som är lämpligast för individen. (Livsmedelsverket 
2011a) Generellt sett ger en blandad kost bästa förutsättningarna för att få i sig en 
balanseras mängd och fördelning av näringsämnen (Nordiska ministerrådet 2004).  

Förutom energi- och näringssammansättningen i kosten till äldre kan även 
konsistensen vara av betydelse. Äldre kan drabbas av tugg- och sväljsvårigheter som 
skapar problematik vid måltiderna. Därför bör kosten konsistensanpassas efter 
individen. Olika alternativ som finns är hel och delad, grov paté, timbal, gelé, flytande och 
tjockflytande kost. Hel och delad kost innebär att maten delas på tallriken vid behov 
medans grov paté består av kost i patékonsistens samt kokt mat. Timbalkost har en 
mjuk och slät konsistens och är mer porös än grov paté, där basen är finpasserade 
puréer. Den kan med fördel ätas med sked eller gaffel. Gelékosten är lätt att äta och 
passar bra till personer med sväljproblem. Även den är tillverkad med finpasserad puré 
samt gelatin och den smälter i munnen. Flytande kost har samma konsistens som soppa 
och innehåller inga bitar. Den tjockflytande kosten är också i soppkonsistens utan bitar 
men i tjockare konsistens, liknande gräddfil. Rikligt med sås till måltiderna 
rekommenderas då den underlättar att svälja maten ytterligare. (Livsmedelsverket 
2011a) 

Rekommendationerna för vitaminer och mineraler för äldre är nästan 
detsamma som för friska vuxna och ett dagligt intag på över 1500 kalorier kan vara 
tillräckligt för att täcka dagsbehovet. Undantaget är Vitamin D som äldre har ett högre 
behov av. Brist kan leda till benskörhet och frakturer på grund av att Vitamin D reglerar 
kalciumbalansen. Vitamin D bildas i huden via solljuset samt tillförs via maten. Äldre 
personer har svårare att tillgodose sig Vitamin D via solen på grund av 
pigmentförändringar, samtidigt som de vistas mycket inomhus eller har svårt att sitta i 
solljus när de är ute. Därför krävs det att kosten innehåller desto mer. Ett annat vitamin 
som äldre kan få brist på är vitamin B12, vilket mestadels beror på att den åldrande 
kroppen har svårare att ta upp vitaminet från kosten. Vitamin B12 behövs för att bilda 
blodkroppar, för cellernas ämnesomsättning samt till nervsystemets funktioner. Ibland 
kan extra näringsämnen i form av kosttillskott vara befogat men det ska alltid ske i 
samråd med utbildad personal med kompetens i området. (Livsmedelsverket 2011a)  

De svenska näringsrekommendationerna för målgruppen redovisas i tabell 
1, bilaga 15.  
 
 

Faktorer som påverkar ätandet  
I det här avsnittet redogör vi för hjärnans påverkan på kroppen och vad som händer i 
kroppen och med dygnsrytmen när hjärnan åldras. Dessutom tas betydelsen av 
måltidsordningen upp samt vilka faktorer som påverkar aptiten.   

                                                        
9
 ”A-kost, allmän kost för sjuka, är grundkosten för dem inom äldreomsorgen som inte befinner sin i riskzonen 

för att utveckla undernäring. Den innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNR.kosten. Därför blir 
portionerna mindre.” (Livsmedelsverket 2011a)  
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Den åldrande hjärnan och dygnsrytmen  
Människans inre dygn styrs i grunden av en dygnsrytm som kan liknas vid en inre 
biologisk klocka. Alla människor har denna genetiska rytm som påverkar när vissa 
fundamentala processer i kroppen ska infalla. Den inre klockan ”ställs” av ljus och 
mörkerväxlingar genom att ljusinformation når SCN (den suprachiasmatiska kärnan i 
hjärnan=övergripande klocka) via synnerven. (Lennernäs 2010) 
 
”En rytm (oscillation, cykel, periodicitet) är en sekvens av händelser som upprepar sig själv 
över tid i samma ordningsföljd och med samma intervall. En övergripande organism 
kontrollerar rytmerna.” (Lennernäs 2010, s.2084) 
 
Dygnsrytmen har en cykel på ungefär 23 till 28 timmar, men individuella skillnader 
förekommer. Skillnaderna beror på olika genetiska föresättningar samt en naturlig 
förändring under livets gång, i takt med pubertet och åldrande.  
Inom denna dygnscykel regleras ämnesomsättning, kroppstemperatur, blodtryck, 
urinproduktion, hunger och mättnad, magtömningshastighet, tarmpassage och 
kolhydratmetabolism även kallat blodsockeromsättning, efter ett visst biologiskt 
mönster. Det är en fördel för hälsan att försöka bibehålla en stabil dygnsrytm så att 
dessa kroppsliga processer kan fungera optimalt. Ibland är dock en stabil dygnsrytm 
svår att upprätthålla. Rytmen kan störas av flertalet saker. Bland annat störs den av 
krävande livsstil, nattätande, aktivitet och ljus nattetid, oregelbundna sovtider och 
åldrande (Lennernäs 2010).  

Åldrandet ger därmed den äldre människan sämre förutsättningar än yngre 
att behålla en stabil dygnsrytm samt en god hälsa. Det beror på att de ofta har ett mindre 
ljusintag på grund av problem att komma ut på dagarna samt att synen ofta försämras, 
ögat grumlas och äldre kan ha problem med att ta in ljuset via ögat och synnerven till 
SCN. Det är därför av betydelse att ta hänsyn till dygnsrytmen när man talar om äldres 
vård och omsorg. Frånfallet av dygnsrytm hos äldre gör att de har särskilda behov när 
det gäller sömncykler, aktivitetscykler och mattider. I näringsrekommendationer och 
folkhälsopolitiska mål är det är vanligt att denna bidragande faktor till god hälsa glöms 
bort, och att man istället framhåller betydelsen av livsmedelsval samt fysisk aktivitet och 
ger dem en avgörande roll. Observationer från vuxna yrkesarbetande visar att en 
långvarigt störd dygnsrytm på grund av till exempel nattarbete kan leda till allvarliga 
konsekvenser som bland annat en hög insulinsekretion och ökad fettväv i buk och lever, 
högt blodtryck, insulinresistens, typ-2 diabetes, ökad aptit, sämre mättnad och i och med 
det risk för fetma (Lennernäs 2010).    

Den övergripande organismen som nämns i ovannämnda citat, är en del av 
hypotalamus. Med övergripande organismen syftar Lennernäs på dygnsrytmens kärna –
den suprachiasmatiska kärnan SCN, en överordnad klocka och som styr och störs av 
ljusinflödet till ögat samt är en del av ett slags genetiskt maskineri (2010). Ljusinflödet 
träffar fotoreceptorer i ögat och påverkar kroppens rytm genom att nervimpulser sänds 
ut till olika delar av hjärnan. Olika hormonella signaler når angränsande kärnor i 
hypotalamus och organ utanför nervsystemet (Sahlgrenska 2009) .  

Hypotalamus kontrollerar dygnsvariationen via tallkottskörtelns 
melatoninproduktion genom stimulering från noradrenalin. Melatonin brukar i dagligt 
tal kallas för sömnhormonet. Hormonet har som högst nivå under dygnets mörkaste 
vilotimmar och är nödvändigt för en god nattsömn (Sahlgrenska 2009). För att nå en hög 
melatoninnivå krävs att ögats fotoreceptorer stimulerats av ljus under dagen. Den som 
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utsätts för lite dagsljus får mindre melatonin och riskerar en sämre sömn. Som äldre är 
det inte säkert att ögat kan ta in lika mycket ljus som hos yngre, och alltså inte nå en lika 
hög melatoninnivå, vilket i sin tur minskar sömnkvaliteten (Lennernäs 2010). 

 En stabil dygnsrytm är viktig för hälsan och en bra prestationsförmåga. 
Inte minst inom nutrition då den påverkar kroppens energihomeostas (jämvikt)och 
faktorer som variation i aptit, spjälkning av näringsämnen och skillnader i 
kolhydratsmetabolismen under dygnets faser (Lennernäs 2010).  

Med åldrandet kommer en nedsatt fysiologisk funktion och en försämring 
av organ och system i kroppen (Langely-Evans 2009) Det beror på att celler i 
hypotalamus kärnor skrumpnar eller försvagas vilket eliminerar eller minskar styrkan i 
de signaler som driver livsnödvändiga funktioner som dygnsrytm, sömn, lust, hunger, 
mättnad och törst. Det är ålderssvaghet i hypotalamus kärnor som antas ligga till grund 
för den ökade risken att som äldre drabbas av bortfall av aptit och törst med åtföljande 
näringsproblem. (Lennernäs 2010) 

 

Måltidsordning 
För vuxna människor faller det sig oftast naturligt att ätande endast sker under den 
halva delen av dygnet när det är ljust. Det är inte önskvärt eller nödvändigt att äta under 
natten eftersom kroppen själv som en effekt av dygnsrytmen är inställd på att 
upprätthålla energibalansen under den sovande delen av dygnet. Energiförsörjningen 
sker då genom mobilisering av glukos, som framför allt går till hjärnans behov samtidigt 
som kroppen försätts i ett mer passivt tillstånd. De gör den genom att minska 
ämnesomsättningen och hjärnans metabolism, likasom den motoriska aktiviteten. 
Hungerkänslorna dämpas också under natten via ett samspel mellan hormoner. Detta 
passiva tillstånd tillåter en återhämtningsprocess som bygger upp kroppen och stärker 
immunförsvaret. Men hos äldre människor är saken annorlunda. De kan ha svårt att 
klara en sådan lång nattfasta på grund av åldersvaga organ samt otillräckliga energilager 
(Lennernäs 2010).  

Rekommendationerna för äldre säger därför att en nattfasta ej bör överstiga 
11 timmar. Det vetenskapliga underlaget till rekommendationerna som redovisas är 
svagt, och mer forskning behövs om lämplig längd för nattfasta (Lennernäs 2011).  

Sömn och ätande hör i många fall nära samman. Det är två beteenden som 
påverkar varandra och kroppens uppbyggnad och underhåll på olika sätt. Det är viktigt 
att stimulera bra näringsintag med hjälp av god sömn, och omvänt är det lättare att 
somna mätt och nöjd än hungrig och rastlös. 

När morgonen närmar sig och det är dags för uppvaknande höjs nivåerna av 
aptitstimulerande neuropeptider och serotoninhalten sjunker. Detta stimulerar till 
ätande. Då är kroppen i behov av att fylla på sina energilager. (Lennernäs 2010). 

 

Aptit 
”Vad som är ”gott” är personligt och det är viktigt att som personal vara neutral och ha en 
positiv attityd till den mat man erbjuder. Den äldre ska själv få avgöra om den är god eller 
inte.” (Westergren 2006, s.1) 

 
När människan åldras försämras lukt- och smaksinnet och hos rökare sker en ytterligare 
försämring. Detta beror på att antalet receptorer minskar och försämras. Även äldres 
smakpreferenser förändras i och med att sinnena åldras. Smaksinnet är beroende av 
luktsinnet för den sensoriska upplevelsen och dessutom stiger smaktröskeln och högre 
koncentration av smaker krävs. Smaksinnet påverkas också av läkemedel (Westergren 
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2006). Många äldre äter ofta mer läkemedel än de behöver och detta beror framförallt 
på att de saknar ork att ifrågasätta sin läkares ordination. Medicinering och kroniska 
sjukdomar påverkar deras smaksinne, aptit samt att absorptionen av näringsämnen blir 
sämre och behovet av näringsämnen ökar. (Germov et al. 2008) Förutom att 
medicinerna påverkar aptiten påverkar även den åldrande kroppen. Detta genom att de 
vita blodkropparnas utsöndring av cytokiner10 ökar och de har en aptitnedsättande 
effekt samt att balansen förändras i Hypofys11-tarmaxelns signalsystem som reglerar 
aptiten och ökar mättnadskänslan (Livsmedelsverket 2011b)    
 Aptiten är ett begär som styrs av människans psyke, då människan har lärt 
sig vad den tycker om. Den påverkas av människans sinnesintryck inkluderat personens 
psykologiska, sociala och kulturella behov. Aptit är inte samma sak som hunger, då 
hunger är ett fysiologisk behov. Dessa behöver inte sammanträffa då aptiten kan uppstå 
vid tanken på en favoriträtt eller vid exponeringen av den, och så vidare. (Westergren 
2006) I en studie på ett äldreboende kom det fram att aptiten ökade när maten smakade 
gott, var vällagad och levde upp till förväntningarna samt att de äldre föredrog 
traditionella maträtter. Dessutom upplevde de en ökad aptit när de visste om att en 
favoriträtt skulle serveras, men den goda aptiten kunde minska om maten inte levde upp 
till förväntningarna. (Livsmedelsverket 2011b) Aptiten kan minska vid försämrad hälsa 
eller vid mättnad samt vid låg fysisk aktivitet då energibehovet minskar (Westergren 
2006). För äldre som har en minskad aptit är det viktigt att måltiderna sprids ut över 
dygnet i flera små mål så att de inte drabbas av energi- samt näringsbrist 
(Livsmedelsverket 2011a) Mat kan i alla åldrar användas till att förstärka eller dämpa 
känslor. Den kan till exempel fungera som en tröst för att dämpa ångest, eller som ett 
vapen för att stärka en persons känsla av självkontroll genom att ignorera 
hungerkänslor (Germov et al. 2008). Smakpreferenser och vanor är betydelsefulla för 
människans aptit (Livsmedelsverket 2011a). Studier har även visat att äldres aptit 
påverkas negativt då måltidsmönster och val av maträtter förändras mot vad de är vana 
vid, och att de kan uppleva obehag vid matbordet. (Westergren 2006) 
 
 

Faktorer som påverkar måltidssituationen  
I det här avsnittet belyses faktorer som påverkar måltidssituationen. Utgångspunkten är 
FAMM12 modellen som innehåller fem punkter som är viktiga för en positiv 
måltidsupplevelse vid ett restaurangbesök. Dessutom redovisas ett antal studier 
framtagna av Livsmedelsverket i deras publikation Vetenskapligt underlag till råd om 
bra mat i äldreomsorgen, som tar upp några av dessa punkter.    

 
Rummet, mötet och produkten 
”Möten mellan människor, samvaro. Möten mellan människorna och maten, mellan maten 
och tinget. Ljud och ljusmöten. Form och färgmöten. Mellan råvarorna och måltidstingen. 
Komponerandet och serverandet skapar atmosfär med innehåll av olika karaktär, som ger 
upphov till måltidsmiljöer med olika aptitinspiration.” (Watz 2008, s.12) 
 

                                                        
10

 Cytokin är ett ”protein som frisätts från celler som fungerar som en kemisk budbärare genom att binda till 
receptorer på andra celler” ( Jeukendrup & Gleeson 2007) 
11

”Hypofysen ligger på undersidan av hjärnan”. ”Hypofysen bildar flera olika hormoner, vilka i sin tur stimulerar 
andra körtlar i kroppen att bilda hormoner.” (1177 2011) 
12

 FAMM står för The Five Aspects Meal Model. (Örebro Universitet 2006)   
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Måltider är mycket mer än bara mat, det kan beskrivas som om en balans mellan fler 
faktorer (Watz 2008). Forskare vid Örebro Universitet har tagit fram en modell som 
heter FAMM för att mäta måltidsupplevelsen. Modellen är snarlik den metod som Guide 
Michelin använder för att bedöma krogar. FAMM används till att belysa hur viktigt det är 
att parametrarna rummet, mötet, produkten, förvaltning av kontrollsystem och 
atmosfären samverkar för att ett restaurangbesök ska bli bra.  
  
”Att formge och inreda en matsal, behöver inte alltid betyda att matsalen inspirerar till 
ätande. Att skapa rum för ätande kräver kunskap och känsla om balansen mellan det 
materiella och det immateriella. Kunskapen om rumsliga strukturer, om material och hur 
dessa påverkar vår energi, vår inspiration, vårt beteende och vårt allmänna 
välbefinnande.” (Watz 2008, s.6)       
 
Med Rummet menas platsen där måltiden intas, det kan vara inomhus eller utomhus, på 
restaurang eller hemma och så vidare (Örebro Universitet 2006). Olika rum ser olika ut 
och kan vara formella eller informella, inspirerande eller oinspirerande och de går alltid 
att förändra (Watz 2008). Rummets inredning som belysning, färg och design kan 
påverka hur måltidssituationen upplevs. Inredningen bör stämma överens med maten 
och drycken som serveras för en positiv måltidsupplevelse. (Örebro Universitet 2006) 
De materiella delarna i rummet påvekar människans känsla genom sinnenas 
omedelbara upplevelse och vad som omedvetet uppfattas. Medan de immateriella är ett 
tomrum som innehåller information och en atmosfär som det inte går att ta på. (Watz 
2008) Studier har visat att äldre på äldreboenden som intar sin måltid i en matsal både 
äter och dricker mer än de som äter i sängen eller på sina rum. Även att matsalen är 
trevligt inredd och borden fint dukade bidrar till att de äldre uppskattar maten bättre. 
Men däremot kan ljud påverka matlusten negativt genom hostningar och harklingar 
samt att personer med nedsatt hörsel kan ha svårt att vara delaktiga i samtalet vid 
bordet om ljudnivån i matsalen är hög. För äldre som är dementa kan musik ha en 
positiv inverkan på måltiden, studier har visat att de sitter kvar längre vid bordet och 
måltidssituationen blir lugnare. Detta har visat sig bidra till att energiintaget även blivit 
högre. En studie visade på att genom att utbilda personalen kan man förändra 
måltidssituationen positivt då personalen agerade annorlunda och måltiderna blev 
trevligare. (Livsmedelsverket 2011b)    
 Mötet mellan olika människor under måltiden är mötet mellan personal och 
kund samt mötet kunder emellan. I mötet mellan personal och kunder ska kunden känna 
trivsel och personalens uppgift är att vara hjälpsam gentemot kunden med dennes val 
och att vara observant på kundens önskemål. (Örebro Universitet 2006) Personalens 
kroppsspråk, ögonkontakt och hur kunden blir tilltalad påverkar atmosfären och hur 
kunden upplever måltidssituationen (Watz 2008). Livsmedelsverket har sammanställt 
forskning i publikationen, Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i äldreomsorgen 
som följande forskning är refererade till:  På ett äldreboende är serveringen och 
servicen lika viktig som på restaurangen och studier har visat att personalens agerande 
påverkar hur måltiden upplevs. Det har även här visat skillnad i att utbildad personal 
konverserade mer med de äldre och att problem inte var lika vanligt som hos outbildad 
personal. Mötet är även mötet med de andra människorna kring bordet och hur 
konversationen är emellan bordskamrater samt hur valet av bordskamrater gått till. 
Studier har visat att äldre tycker att det är viktigt att presentationen av måltiden är bra 
samt ett eget val av bordskamrater har betydelse för en trevlig måltidssituation och 
ökad aptit. Det har även kommit fram i studier att om de själva inte kunde välja sina 



18 
 

bordskamrater uppskattade de ändå andras sällskap under måltiden framför att sitta 
själva och äta. I några studier har det visat sig att äldre som är mindre socialt 
engagerade oftare drabbas av undervikt. I en studie med dementa äldre har det visat sig 
att användningen av karottsystem13 ökade kommunikationen och deltagandet under 
måltiden istället för att använda sig av bricksystem. (Livsmedelsverket 2011b).        
 Produkten är den mat och dryck som serveras samt kunskapen och 
vetenskapen bakom hantverken. Det handlar även om att kombinationen mellan olika 
livsmedel och drycker stämmer överens med kundens identitet. Den visuella och 
sensoriska upplevelsen är också avgörande för hur måltiden upplevs. (Örebro 
Universitet 2006) Det är även av betydelse hur maten presenteras och hur de äldres 
fysiska förmåga att själva portionera upp maten är. Följande studier är hämtad från 
Livsmedelsverkets publikation, Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i 
äldreomsorgen: Studier har visat att svårigheter ökar risken för malnutrition14 för dessa 
personer. Största riskgruppen är äldre med demenssjukdom. Flera studier har även 
visat att valmöjligheten av maträtter är mycket viktigt samt att maträtterna ska vara 
traditionella. I studierna belyser de äldre även att valfriheten att äta när de vill och var 
de vill. Även här anses det viktigt att personalen är välutbildad inom måltiden vare sig 
de tillagar maten eller bara serverar den. En forskargrupp delade upp de äldres 
beteendemönster under måltiden i tre grupper. Den första gruppen kallar de den 
mekaniska. Den går ut på att få någon anhörig att ta med sig mat de tycker om så att de 
kan undvika maten de inte gillar om sådant serveras på äldreboendet. Den andra 
gruppen kallar de den psykologiska och den handlar om hur de äldre förhåller sig till 
måltiden genom att till exempel vara flexibla, vänja sig, klaga eller inte klaga på maten 
och så vidare. Den tredje och sista gruppen är den relationsorienterade strategin som 
handlar om att göra måltiden till något trevligt genom att kommunicera med personalen 
och övriga boenden på äldreboendet. Dessutom kom samma forskning fram till tre 
teman, nämligen att meningen med måltiden var att komma ihåg våra rötter, att relatera 
till andra samt att ge liv. I det första temat togs än en gång traditioner upp samt religion 
och smak. I det andra temat handlade det om relationer under måltiden och att behålla 
dessa. Det tredje temat handlade om säkerhet och hälsa genom maten. Den här 
åberopade forskningen tillsammans med flera andra studier belyser betydelsen av 
matens sensoriska egenskaper för äldre. I en annan studie kom det fram att majoriteten 
av de tillfrågade äldre var nöjda med måltidsservicen men att flertalet av dessa uttryckte 
att de inte ville klaga. Över hälften berättade även att de upplevde maten som enformig 
och tillagningen var desamma oavsett maträtt. (Livsmedelsverket 2011b)         
 Förvaltning och kontrollsystem handlar om administrationen där 
ekonomiska och juridiska aspekter samt ledarskap ingår. Det som kunden kan 
uppmärksamma är om till exempel logistiken inte fungerar så att väntetiden på maten 
blir lång, eller inte tillagad på ett tillfredställande sätt. Dessutom hamnar även 
hygienregler in under den här kategorin samt prissättningen som påverkar kunden och 
måltiden. (Örebro Universitet 2006) En iakttagelse som framförts är att måltiden i äldre- 
och sjukvården måste systematiseras annorlunda än den gör i hemmet då teknik, 
logistisk och systematik är mer framträdande och en meningsfull tillvaro med en trevlig 
atmosfär hamnar i bakgrunden (Watz 2008).      

                                                        
13

 Karottsystem innebär att maten serveras ur karotter till de brukare som är kapabla att själv lägga upp mat på 
sin tallrik, istället för att personalen lägger upp åt dem.  
14

 Malnutrition är ” Bristande tillgång i kroppens vävnader på näring/energi i förhållande till behov” (Praktisk 
medicin 2011) 
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 Med Atmosfären menas den verbala kommunikationen kunderna emellan 
och med personalen. Men även hur atmosfären och sinnesstämningen upplevs påverkas 
av de andra FAMM parametrarna. Alla fem sinnena och måltidsmiljön spelar in och 
måste vara i harmoni med varandra. Med synen spelar utseendet en viktig roll, både hur 
kunden uppfattar personalen, lokalen och matens utseende. Med hörseln uppfattas 
ljudet från beredningen av maten, musik eller ljud som uppstår när maten tuggas och så 
vidare. Med luktsinnet upplever kunden dofterna i lokalen, från maten eller från 
personer i omgivningen. Känseln upplevs i form av matens konsistens, samt hur smaken 
upplevs sensoriskt. Den kulturella och sociala bakgrunden påverkar måltidsupplevelsen. 
(Örebro Universitet 2006) I Livsmedelsverkets publikation Vetenskapligt underlag till 
råd om bra mat i äldreomsorgen, har flertalet studier inom ämnet presenterats. Några 
studier visar att en bra måltidssituation leder till mindre depression och ett ökat 
välbefinnande. Dessutom har flera studier visat att äta större portioner samt att ha en 
bättre nutritionsstatus även det leder till ökat välbefinnande. I många studier 
framkommer även betydelsen av valfrihet av vem de äter med, när de äter och vad de 
äter samt att traditioner är viktiga. Även framkommer det i flera studier att personalens 
handlande och attityd påverkar de äldres måltidssituation. Det finns skillnader i de 
äldres och personalens uppfattning om dåligt uppförande under måltiden. Studier har 
visat att personalens acceptans för dåligt uppförande är högre än acceptansen hos de 
äldre, de senare strävade efter att själva uppföra sig och mådde dåligt av sitt eget samt 
andras dåliga bordsskick, klagomål och så vidare. (Livsmedelsverket 2011b)         
 

Riktlinjer   
Socialförvaltningen i Simrishamns kommun har tagit fram en kostpolicy (2009) och 
handlingsplan som ska finnas på alla särskilda boenden och gruppbostäder i kommunen. 
”Den ska fungera som en riktlinje vid olika frågeställningar” Dessutom ska den kunna 
användas dagligen av de som arbetar med maten och ansvarar för omsorgen. Vid 
framtagningen av kostpolicyn och handlingsplanen har Livsmedelverkets bok ”Mat och 
näring för sjuka inom vård och omsorg” använts. I kostpolicyn och handlinsplanen finns 
bland annat instruktioner om kostabonnemang, måltider och måltidsplanering, 
måltidsmiljö . Se bilaga 1. 
 

Gastronomiska aspekter 
Ordet gastronomi är svårdefinierat och har en vidsträckt innebörd.  Som nämnts tidigare 
i uppsatsen har Jönsson och Tellström (2009)definierat begreppet Gastronomi som  
 
”Matlagning och måltidsgestaltning med ett högt kunskapsinnehåll i syfte att stimulera 
måltidsdeltagarens njutning” (Jönsson & Tellström 2009, s.19) 
 
En annan källa säger: 
  
”Gastronomy is the art and science of good eating” 
”It covers the study of, and the development of understanding of, the origins of food 
traditions (and this includes all types of beverages) within social, economic and 
geographical contexts.” (Gillespie 2001, s. XI).  
 
De två förslagen på definitioner kan tjäna som en illustration över hur brett ämnet 
gastronomi verkligen är. Men dessa definitioner åskådliggör även en tydlig gemensam 
nämnare, nämligen att måltidens olika materiella och immateriella beståndsdelar står i 
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centrum och utgör grunden till gastronomi som vetenskap. I och med att gastronomi går 
in på djupet i måltidens olika delar, överlappar den även andra ämnen, yrken och 
branscher. Det kan exempelvis vara biologi, kemi, psykologi, filosofi, historia, sociologi, 
politik, marknadsföring, ekonomi, geografi och många fler (Gillespie 2001). 
Måltiden och dess beståndsdelar kan delas upp i olika fragment. Dessa fragment kan 
exempelvis vara; måltidstyp, måltidsmönster och ätandets sociala struktur (Meiselman 
2000). Dessa tre fragment har vi författare till uppsatsen valt att kalla de gastronomiska 
faktorerna.  

Måltidstyp är vilka egenskaper måltiden som serveras har. Måltiden kan 
vara i fast till flytande form, balansen av salt, surt, sött och bittert kan variera och det 
kan vara enkla rätter eller genomarbetade flerrätters- menyer.  

Måltidsmönster kan i sig delas upp i ytterligare tre delar: ättillfällenas tid 
och rytm, antalet ättillfällen och variationen av varma och kalla rätter.  

Ätandets sociala stuktur innebär var och med vem ätandet sker, 
organisationen kring måltiden och vem som lagade maten. (Meiselman 2000)  
 
Eftersom ”Gastronomi” är ett begrepp som utan en klar definierad gräns, förekommer 
skilda åsikter och en del missuppfattningar gällande innebörden av gastronomi. En 
vanligt förekommande felaktig uppfattning är att gastronomin endast används av 
förmögna gäster på fina restauranger, och att den huvudsakligen fokuserar på gästens 
kompetens att bedöma och avnjuta måltiden (Gillespie 2001). Men så är nödvändigtvis 
inte fallet. En förmåga att uppmärksamma och uppskatta god mat och dryck i gott 
sällskap räcker för att uppleva gastronomin i vardagen(Gillespie 2001). Våra 
individuella gastronomiska värderingar bygger på flera grunder, bland annat kulturell, 
geografisk, social och näringsmässig anpassning till omgivningen (Gillespie 2001). Dessa 
grunder påverkar vilken mat vi helst äter, men även vilken mat vi väljer att äta. 
Värderingar och normer för ätande är i ständig utveckling hos människan. Även 
förhållningssättet i samhället påverkas av kulturella värderingar om hur vi bör äta och 
dricka(Gillespie 2001). Ätandet är alltså en kombination av individuella vanor och 
sociala mönster (Germov et al. 2008).  

På 1980 ökade intresset för gastronomins relevans och synsättet att 
innebörden av orden hälsa och njutning skulle vara varandras motsatser började då 
sakta förändras (Jönsson & Tellström 2009).  

Äldre individer konfronteras med flertalet näringsproblem som åldrandet 
för med sig. Dessa problem presenteras i allmänhet i biologiska termer och behandlas 
därefter, men bör med fördel även beaktas ur flera andra perspektiv  
 
”Without doubt, these nutritional problems have clear biological causes and consequences, 
however, unless social and economic factors are also considered our understanding of 
older people’s nutrition is incomplete” (Germov et al. 2008, s. 310) 
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Material och metod 
Kapitlet börjar med en beskrivning av platsen där studien gjordes samt en kort 
bakgrundsinformation om personerna som ingår i studien. Innan studien startade 
genomfördes en förstudie för att testa de valda metoderna. Efter den inledande 
beskrivningen följer avsnitt om de tillvägagångssätt och metoder som använts vid 
observationer och kostregistrering. 
 
 

Platsen för studiens genomförande 
I Simrishamns kommun, Skåne, finns det åtta stycken äldreboenden, varav två ligger i 
centrala Simrishamn och de resterande sex är belägna på olika orter. Äldreboendet vi 
valde som arena för vår undersökning tillhör Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt i 
Simrishamns kommun. Detta äldreboende har tre enheter, varav en enhet endast för 
brukare med långt gången demens. På äldreboendet fanns plats för nio brukare i varje 
enhet.  

Alla brukarna har varsin enrumslägenhet med säng, toalett och dusch, litet 
pentry med vask, kylskåp, kontakt till kaffekokare, eller till att koppla in en kokplatta. 
Lägenheterna inreds sedan efter brukarens tycke och med egna möbler och personliga 
ägodelar.  

Alla brukare har tillgång till boendets dagcentral som erbjuder aktiviteter. 
Dagcentralen tar även emot pensionärer utifrån och fungerar därmed som en 
mötesplats för nya och gamla bekantskaper. Verksamheten leds av en 
sysselsättningshandledare och frivilliga (Simrishamns kommun 2011).  
 

Personerna i studien  
Personerna i studien är åtta kvinnliga brukare i åldrarna 87-91 år som bor på samma 
enhet på ett äldreboende i Hammenhög. Totalt bor det nio brukare på enheten där 
studien genomfördes. En av dessa brukare var inte möjlig att ta med i studien då denna 
endast fick sondmatning15. Sex av brukarna som deltog i studien var rullstolsburna 
medan två stycken använde rullator som hjälpmedel för att förflytta sig. En mer 
omfattande beskrivning av brukarna finns i bilaga 17. Urvalet av enheten gjordes efter 
att vi besökt de olika enheterna på äldreboendet. Kriterierna när enhet valdes var att där 
skulle bo brukare som representerade både A-kost16 och konsistensanpassad17 A-kost. 
Fyra brukare åt konsistensanpassad A-kost, två i form av timbalkost och två andra i form 
av mixkost, resterande fyra åt den normala A-kosten. En av brukarna blev oftast matad 
av personalen.  

Innan studien började kände vi inte till om det fanns några näringsproblem. 
Däremot framkom från personalen att en brukare led av benskörhet, en brukare hade 
tidigare drabbats av en stroke samt att några av brukarna led av demens. Personalen 
hjälpte oss med att ta fram uppgifter om brukarnas längd och vikt som vi använde oss av 
för att jämföra deras individuella behov mot de svenska näringsrekommendationerna.    

                                                        
15

 Sondmatning är när en person får flytande föda direkt in i magsäcken genom en slang (Nordstedts 1999). 
16

 ”A-kost, allmän kost för sjuka, är grundkosten för dem inom äldreomsorgen som inte befinner sin i riskzonen 
för att utveckla undernäring. Den innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNR.kosten. Därför blir 
portionerna mindre.” (Livsmedelsverket 2011a)  
17

 ”Många inom äldrevården behöver anpassad kost på maten på grund av svårigheter att tugga och svälja.” 
(Livsmedelsverket, 2011) Konsistensanpassad kost kan vara: hel och delad, grov paté, timbal, gelé, flytande 
eller tjockflytande (Livsmedelsverket 2011a).  
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Måltidernas innehåll 
Till frukost serverades havregrynsgröt och vissa dagar tillagades ytterligare en sorts 
gröt som kallades hälsogröt. I både hälsogröten och den vanliga havregrynsgröten 
tillsattes en viss mängd kallpressad rapsolja för att öka kaloritätheten i frukosten och 
bidra med rapsoljans laxerande egenskaper. Till gröten serverades alltid standardmjölk 
samt ett val av olika tillbehör bestående av torkade katrinplommon, socker, äppelmos 
och lingonsylt. Frukostgröten tillreddes alltid innan brukarna satt sig till bords och bröd 
och pålägg dukades fram till bordet som var kapabla att bre smörgåsarna själva. Till de 
brukare som inte klarade av detta själva serverade personalen frukosten till bordet efter 
brukarens önskemål eller vanliga rutin. Till smörgåsarna fanns alltid både mörkt och 
ljust bröd att välja på. Smörgåspålägget bestod av smör, ost, skinka, leverkorv, 
marmelad, honung och någon grönsak, det kunde vara tomat, gurka eller paprika. Många 
av brukarna fick sina smörgåsar delade i mindre bitar för att lättare kunna stoppa in 
dem i munnen. Drycken bestod av mjölk, saft, ProViva18, kaffe eller vatten.  

Middagsmaten tillagades av kockarna och kokerskorna i äldreboendets 
restaurang och transporterades i värmeboxar till enheternas matsalar. I enheternas kök 
tillagades resterande måltider av vårdpersonalen.   
 
Övriga måltider (med undantag för kvällsfikat) som serverades under vecka 10, år 2011 
var följande: 

 Dag 1 
Middag: Äggakaka med bacon och lingonsylt. Serverades med råkostsallad 
Eftermiddagsfika: Silviakaka 
Kvällsmål: Ugnsbakad torsk på purjolöksbädd med crème fraiche som serverades 
med kokt potatis och tärnad tomat. 

 
 Dag 2 

Middag: Köttbullar med gräddsås och lingonsylt. Serverades med kokt potatis och 
kokta grönsaker.  
Eftermiddagsfika: Wienerbröd 
Kvällsmål: Korvgryta med kokt ris. 

 
 Dag 3 

Middag: Stekt sill (alternativ panerad spätta) med potatismos och lingonsylt. 
Serverades med kokta gröna ärtor. 
Eftermiddagsfika: Kanellängd 
Kvällsmål: Risgrynsgröt med valfri sylt. 
 

 
 Dag 4  

Middag: Vitkålssoppa med frikadeller. Efterrätt: Brylépudding med vispgrädde. 
Eftermiddagsfika: Persika- och jordgubbspaj. Serverades med vanlijsås. 
Kvällsmål: Köttfärssås med makaroner. Serverades med rivna morötter och majs. 
 

 

                                                        
18

 ProViva är ett varumärke från Skånemejerier, utvecklad av forskare i Lund. Det är en fruktdryck som 
innehåller den dokumenterat nyttiga bakteriekultur, Lactobacillus plantarum 299v (Skånemejerier 2011).  
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 Dag 5 
Middag: Het köttgryta med rotfrukter, ingefära. Serverades med sallad. 
Eftermiddagsfika: Rulltårtbakelse med blåbär 
Kvällsmål: Pizza med skinka och ananas 

 
 

Förstudie   
För att få en förförståelse för måltidssituationen på den utvalda enheten och vilken 
metod som skulle passa till vårt syfte, gjorde vi en förstudie under examensarbetets 
första vecka. Därmed fick vi en grund att bygga undersökningen på. Vi kunde då 
undersöka förutsättningar att genomföra kostregistreringar av brukarnas konsumtion 
av mat och dryck vid gemensamma måltider, dock inte vad de eventuellt åt vid sidan om 
inne i sina lägenheter. Vid förstudien hade vi möte med enhetschefen och blev tilldelade 
ett äldreboende. Detta äldreboende var det enda inom Hammenhögs vård- och 
omsorgsdistrikt som inte hade självhushåll. Valet av enhet gjorde vi efter att ha besökt 
samtliga enheter på det tilldelade äldreboendet. Enheterna som valdes bort var de där 
variationen på kosten inte passade vårt syfte eller att flertalet brukare var i dålig 
kondition och blev matade, och inte hade förmågan att kunna samtala under måltiderna.  

När valet av enhet var bestämt besökte vi enheten innan de egentliga 
kostregistreringarna och observationerna skulle börja. Vid detta besök var vi endast 
observatörer och satt därmed i en soffgrupp i hörnet av enhetens matplats under en 
måltid. Genom att inte direkt delta i måltidssituationen, noterade vi att flertalet brukare 
blev nyfikna på oss. Några var lite uppspelta över att de hade fått besökare och 
uppmärksamheten flyttades hos ett flertal brukare från måltiden över till oss.  
 
”Också observatören observeras av de observerade” (Kaijser & Ölander 1999, s.80)   
 
Efter måltiden diskuterade vi med personalen och kom fram till att deltagande 
observation19, genom att ikläda oss rollen av att vara personal, var ett bättre alternativ 
än vanlig observation där endast observation utan deltagande sker. Att vi i brukarnas 
ögon blev en del av personalen gjorde att vi lättare kunde smälta in utan att dra allt för 
mycket uppmärksamhet till oss och vår studie. Det är av betydelse att ta hänsyn till att 
den information som framkommer utav en observation bygger på vilken roll forskaren 
fått i sällskapet eller på platsen. Det är viktigt att ställa sig frågan om brukaren äter mer 
eller mindre för att det är en forskare, ”kontrollant” eller ny personal i närheten? Blir 
verkligheten förskönad och medvetet förändrad på grund av observationen eller 
kommer en realistisk bild fram av hur det brukar vara? (Kaijser et al. 1999). Vi valde att 
göra deltagande observationer genom att agera personal för att på så sätt försöka 
minska effekten av vår närvaro på brukarnas matvanor. Genom att agera ”personal” 
kunde vi även bekanta oss lite med brukarna, och på så sätt lära oss att läsa av 
situationer som uppstod. Det är önskvärt att observationen inte påverkar brukarnas 
kostintag på ett sätt som betyder att resultatet blir påverkat. Närvaron av observatörer 
kan till exempel bidra med obehagskänslor över att vara övervakade eller väcka 
nyfikenhet som påverkar ätandet. Men även vid deltagande observationer kan 
situationen påverkas, vilket nästintill är oundviklig.  

                                                        
19

 Deltagande observation innebär att en forskare är närvarande i människors dagliga liv och sysslor och 
samtidigt gör en observation som också rymmer ett deltagande (Kaijser et al. 1999) 
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Personalen var införstådda med att vi skulle komma då de redan innan 
studien började hade blivit informerade om att vi skulle skriva vår C-uppsats på 
äldreboendet. Vi skrev ett informations- och presentationsbrev (se bilaga 6) som 
enhetschefen vidarebefordrade till personalen. Metoden och syftet som vi först tänkt 
använda oss av i planeringsstadiet förändrades med tiden efter att förstudien var gjord. I 
informations- och presentationsbrev som visas i examensarbetet har vi valt att ta bort 
fotografierna av oss samt våra privata mobilnummer. I brevet som gick ut till personalen 
valde vi att ha med den informationen då personalen på äldreboendet lättare skulle 
känna igen oss och kunde kontakta oss per telefon om de hade några frågor eller 
liknande.    

Vi kontaktade köket på äldreboendet som tillagade brukarnas middag, för 
att få till stånd en gemensam överenskommelse om hur vi kunde ta del av recepten som 
skulle ligga till grund för den vägda kostregistreringen.  

 
 

Metodövervägande 
Vi beräknade energi- och näringsintag, genom att tillämpa så kallade kvantitativa, 
numeriska, variabler som analyseras och redovisas med siffror. Vi valde dessutom att 
samla in data via observationer, så kallat kvalitativa variabler som redovisas och 
analyseras med ord och teorier. Resultatet innefattar beräkningar av energi och 
näringsintag samt verbala beskrivningar utifrån deltagande observationer. 
 
Anledningen till att vi valde just deltagande observation som metod till vår studie var att 
vi ville smälta in på enheten och brukarna glömde stundvis bort varför vi var där. När 
brukarna frågade varför vi var där har vi varit öppna med att berätta om vår studie.  

Istället för att samla in data via observationer hade vi kunnat göra 
intervjuer med brukarna samt med personalen. En nackdel med intervju är att 
intervjupersonen framställer sig själv fördelaktig. Vi tror dessutom att på grund av 
brukarnas olika fysiska och psykiska tillstånd finns det begränsningar i deras 
kommunikationsmöjligheter. Vissa brukare hade svårt för att tala, medan andra brukare 
led av demens. En deltagande observation innebär att man som forskare agerar som en 
del av den undersökta situationen för att lättare få en realistisk inblick i verkligheten 
(Kaijser et al. 1999). Denna metod för dock även med sig en del problematik att beakta 
när resultatet av studien diskuteras. Vid deltagande observation förekommer en viss del 
personlig påverkan på situationen som undersöks (Kaijser et al. 1999).  
 
Vi utförde vägda kostregistreringar för att beräkna brukarnas näringsintag. 
Kostregistreringarna innefattade alla måltider, matvaror och dryck  som brukarna fick 
från personalen på äldreboendet dygnet runt i fem dygn. Vi vägde deras mat innan de åt 
samt vägde resterna som var kvar efteråt. Valet att göra kostregistreringen under fem 
sammanhängande dygn, gjordes då vi bedömde att detta gav oss en representativ bild av 
brukarnas kostintag.  Brukarnas fysiska och psykiska tillstånd påverkar aptiten av olika 
grad olika dagar. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till att lågt eller högt kostintag 
en dag möjligen kan balanseras upp nästa dag. Kostregistreringar kan utföras under 
olika antal dagar och tidsperioden avvägs beroende på önskvärda uppgifter och utifrån 
hur stora variationer det är från dag till dag (Abrahamsson et al. 2006). Nätverket för 
Ätande och Näring, Nordöstra Skåne menar att en kostregistrering bör täcka tre 
sammanhängande dagar för att bli kunna ge ett representativt resultat (NÄVER 2008). 
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För att få ett ännu lite mer representativt resultat lades två extra dagar till i denna 
studie.  

Vi valde att använda oss av ett kostprogram för att beräkna energi och 
näringsämnen i maten som serverades. Det finns flertalet kostprogram att välja emellan. 
Vi valde Dietist XP20 på grund av att vi är vana att arbeta med det från vår utbildning. 
Siffrorna i Dietist XP är en uppskattning baserat på Livsmedelsverkets register samt från 
flertalet fabrikanter (Kostdata 2011). Livsmedelsverkets näringsvärden är framtagna 
från analyser på livsmedel som antingen Livsmedelsverket har gjort eller är tagna från 
livsmedelsindustrin samt hämtade från andra länders näringsdatabaser. Dessutom 
skattas vissa livsmedel och näringsvärdena är tagna från liknande livsmedel. 
Näringsintaget påverkas beroende på vart exempelvis en grönsak är odla och vilken 
mognadsgrad den har då den konsumeras. Yttre faktorer som till exempel vilken näring 
som finns i jorden där grönsaken växer påvekar vilken näring som hamnar i grönsaken. 
När det gäller mejeriprodukter, ägg eller kött påverkas näringsinnehållet även det av 
vad djuret ätit, foder eller grönbete samt vilken årstid det är och vilken ras djuret tillhör. 
(Livsmedelsverket 2010). Med andra ord finns det inbyggda felkällor i näringsdatabasen 
och näringsinnehållet i det som faktiskt konsumerats kan avvika från framräknade 
värden från kostregistrering. 

Val av vitaminer och mineraler som redovisas i tabell 1 är taget från 
Livsmedelsverkets rekommendationer av intag av vitaminer och mineraler (2007). 
Dessutom har vi valt att ta med natrium då det är en essentiell21 mineral och kan öka 
blodtrycket. Detta är särskilt intressant då åldrandet är en annan naturlig faktor som 
kan påverkar att blodtrycket ökar. (Abrahamsson et al. 2006) Natriumintaget är dock 
svårt att mäta i studier, beroende på saltning från kocken och andra faktorer. Däremot 
är koppar med i Livsmedelsverkets rekommendationer (2005) men det fanns inte med i 
Dietist XP (kostdata 2011) därför saknar studien data om kopparintag. Detta ser vi inte 
som något allvarligt då kopparbrist är sällsynt och endast har påträffats hos för tidigt 
födda eller undernärda barn (Abrahamsson et al. 2006) 

Även till kostregistreringen hade vi kunnat välja att intervjua brukarna, 
personalen eller att observera måltiden och göra en uppskattning på hur mycket mat de 
äter och vilken mat de äter. Intervju uteslöt vi med samma motivering som tidigare och 
ögonmått tror vi ger ett missvisande resultat.   

 
   

Måltidssituationen  
Vi gjorde de deltagande observationerna under frukost, middag, eftermiddagsfika och 
kvällsmål under en och samma vecka, måndag till fredag det vill säga 20 måltider. Fokus 
i observationerna låg på brukarnas beteende under måltiderna samt vilket tillstånd vi 
upplevde att brukarna befann sig i. Vi använde oss inte av något observationsschema. 
Under och efter varje måltid gjordes anteckningar från observationerna och efter varje 
avslutad dag renskrevs dessa.   

Insamlad data började sedan analyseras tillsammans med anteckningar 
från de deltagande observationerna. Vid analyserna söktes mönster och företeelser som 
vi kunde koppla samman med kunskapen från vår litteraturstudie.  

                                                        
20

Dietist XP är ett dietistdataprogram där näringen i kosten beräknas och där närings- och energibehovet visas 
(Kostdata 2011). 
21

 Essentiell betyder livsnödvändig och måste tillföras kroppen via vad vi äter (Johansson 2007). 
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Köket- Näringsberäkning av recept 
Kökspersonalen fick ett formulär (se exempel av formulär för dag 1, bilaga 2) för varje 
dag att fylla i vilka råvaror och av vilket fabrikat och mängder som användes vid 
matlagning. De instruerades i hur formuläret skulle fyllas i. För att ge kökspersonalen en 
förståelse för vår studie visade vi även hur materialet senare skulle användas till 
dataanalys. Vi hämtade formulären dagligen på förmiddagarna och registrerade in det i 
Dietist XP som recept. Timbalkosten fylldes i ett separat formulär (likadant utformat 
som bilaga 2) och registrerades även det in i Dietist XP som recept. Vi använde 
originalrecept från köket istället för standardrecept i näringsdatabasen som underlag 
för näringsberäkning för att minska felkällor i beräkningarna. 
 
 

Individuell, vägd kostregistrering  
Kostregistreringen startade på måndagsmorgonen den andra veckan som studien 
pågick. Den pågick under fem dygn under vecka 10 våren år 2011och den gjordes på den kost 

och dryck som brukarna serverades under hela dygnet. Brytpunkten på nytt dygn var 

frukosten eftersom den ses som dagens första måltid. Till vår hjälp med kostregistreringen 
hade vi en elektronisk köksvåg samt ett individuellt kostregistreringsformulär per 
brukare, där förtärd kost dokumenterades. Vägningen gick till på följande sätt: Först 
placerades brukarens tallrik på den elektroniska köksvågen. Sedan nollställdes vågen 
och ett livsmedel lades på tallriken. Vikten registrerades i brukarens formulär (bilaga 3). 
Sedan nollställdes vågen igen och nästa livsmedel lades på tallriken och vågen lästes av 
igen och vikten registrerades i formuläret. Så pågick det tills alla livsmedel var 
registrerade. Till drycken användes volymindikator på glasen och när den var upphälld 
registrerades mängden i formuläret. När brukarna ätit klart vägdes eventuella rester av 
på samma sätt som när de lades på tallriken. 

 För att genomföra den individuella kostregistreringen tog vi fram ett 
formulär (se bilaga 3) per brukare och dag. I formuläret antecknade vi vilken brukare 
det avsåg samt vilken dag. Dessutom fanns det ett flertal rader där maten och drycker 
antecknades, mängden mat som serverades samt mängden som var kvarlämnat och vid 
vilken tidpunkt de olika målen serverades.  Ibland åt eller drack brukarna någonting 
mellan måltiderna och detta noterades längst ned i formuläret.    

Efter varje avslutad måltid registrerades siffrorna in per brukare i Dietist 
XP. Vi registrerade även in brukarnas kön, ålder, längd, vikt och aktivitetsfaktor för att få 
fram brukarnas BMI samt de individuell data jämförbar med de svenska 
näringsrekommendationerna. Vid tillagning av övriga måltider i enhetens egna kök var 
vi alltid deltagande i matlagningen genom att väga råvarorna som tillsattes i rätterna. 
Även dessa registrerades in som recept i Dietist XP.  

När livsmedlen registrerades in i Dietist XP angavs även i vilken form 
maten serverades. Exempelvis om det serverades kokt potatis till en måltid valdes kokt 
potatis istället för rå så näringsinnehållet bättre skulle överensstämma med 
verkligheten. Dessutom användes rätt varumärke på produkterna om dessa var 
upplagda i Dietist XP. Exempelvis drack brukarna Skånemejeriers standardmjölk, valdes 
den i kostberäkningarna istället för bara mjölk med 3 procents fetthalt och så vidare. 
 Maten och drycken som serverades efter kvällsmålet fram till frukosten 
registrerade kvälls- och nattpersonalen i ett formulär (se bilaga 5). I det formuläret 
fanns en rad för varje brukare, plats till att anteckna vad de serverades och vilken 
tidpunkt på dygnet. Data från dessa formulär registrerades in i Dietist XP 
nästkommande dag. Till det formuläret tillhörde även ett brev (se bilaga 4) med 
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instruktioner. Förutom brevet instruerades kvällspersonalen av oss så de i sin tur kunde 
instruera nattpersonalen och vi visade hur den elektriska köksvågen fungerade.  

Vi vill förtydliga att i båda formulären var brukarnas riktiga namn utskrivna 
för att inte skapa en förvirring hos personalen, men av sekretessäl använder vi de 
kodade namnen i formulären i bilaga 3 och 5.  
 
 

Dataanalys  
För analys av insamlad empirisk data har vi utgått från Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer för äldre samt Simrishamns kommuns kostpolicy för äldre. 
Vi har jämfört hur verkligheten möter rekommendationer och kostpolicy.     
 
Avgränsningar  
Vi har inte kunnat räkna med brukarnas intag av kost och dryck som utomstående 
försätt dem med. Detta eftersom vi inte hade resurser att själva kontrollera om varje 
enskild brukare till exempel åt godis, frukt etcetera i sina lägenheter. Dessutom ville vi 
inte att brukarna skulle uppleva att vi inkräktade på deras privatliv allt för mycket. 
På grund av studiens omfattning och tidsbrist hann vi inte med att räkna ut 
näringstätheten på brukarnas kost.  
 

Etiska överväganden 
Det finns etniska riktlinjer som ska följas när studier utförs på personer. En av dessa är 
individskyddskravet som innebär att individer ska skyddas från ”otillbörlig insyn” och 
inte utsättas för kränkning eller förödmjukelse och psykisk eller fysisk skada (Kaijser et 
al. 1999). Vi har skrivit på ett sekretessbevis, som alla anställda på äldreboendet måste 
skriva på. När vi har gjort kostregistreringarna har vi avidentifierat brukarna av 
sekretesskäl genom att byta ut namnen till bokstäver (A-H). Innan studien startade 
skrev vi även ett presentations- och informationsblad (se bilaga 6) till personalen på 
äldreboendet för att ge en förståelse för vårt projekt  
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Resultat och diskussion 
Här presenteras resultatet av observationerna samt kostregistreringarna. Resultatet är 
uppdelat i tre avsnitt; Mat och Måltidssituation, Måltidsordning samt Energi och 
näringsintag. Varje avsnitt avslutas med kommentarer och diskussion. Under avsnittet 
Mat och Måltidssituation tas betydelsen av matsalens utformning och inredning upp och 
dess betydelse för en trivsam måltidsmiljö. Förutom det beskrivs vilken betydelse maten 
har för ätandet både sensoriskt och konsistensmässigt, vem man äter med, vilka faktorer 
som påverkar måltidsmiljön, samt hur konversationen fungerar mellan deltagarna i 
rummet. Under avsnittet Måltidsordning presenteras resultatet av vilka tidpunkter 
brukarna hade sina kostintag samt fördelningen på måltidernas innehåll. Detta jämförs 
med Livsmedelsverkets rekommendationer och Simrishamns kommuns kostpolicy. I det 
avslutande avsnittet Energi- och näringsintag presenteras resultatet från 
kostregistreringarna som även de stäms av mot Livsmedelsverkets rekommendationer 
samt Simrishamns kostpolicy. Kapitlet avslutas med en slutdiskussion.     
 
 

Mat och Måltidssituation  
Matsalen  
Inredningen i matsalen var av traditionellt slag. Matsalen var ett stort och luftigt rum 
med högt till tak och saknade mattor på golven. Utmed rummets ena kortsida fanns 
köksdelen och vid den andra kortsidan stod det en tv samt fåtöljer, soffbord en skänk. Tv 
hörnan var dekorerad med tygblommor, virkade dukar, broderade kuddar och diverse 
prydnadsfigurer. Den ena långsidan bestod av fönster med utsikt åt en uteplats och på 
fönsterbänkarna stod det flertalet krukväxter. Bortom uteplatsen bestod utsikten av ett 
elkraftverk. Den andra långsidan var en korridor som ledde ut till övriga utrymmen på 
enheten. Rummet var trevligt inrett med tre matbord, ett fåtal stolar, tavlor och 
hantverk på väggarna. Inför varje måltid dukades brukarnas platser upp med glas, 
bestick och servetter. På varje bord fanns en krukväxt, en bordsduk och en ljuslykta. Vid 
bord 1 fanns även en vas med buskris som brukare D hade fått från en anhörig.  

Vid klockan 10 begav sig dagligen några till dagcentralen för att sysselsätta 
sig med aktiviteter och träffa andra brukare från äldreboendet och pensionärer utifrån. 
Aktiviteterna kunde vara allt från vävning, porslinsmålning, högläsning av dagens 
tidning eller bingo. På onsdagar var det även några som åt i äldreboendets gemensamma 
restaurang. På enheten vi valde att undersöka var det endast en som åt på restaurangen 
den onsdagen.  
 

Maten 
De flesta brukare på enheten verkade ha god aptit på morgonen. Brukare B och F 
verkade dock vara lite för trötta för att äta vissa dagar, men de fick alltid i sig något. De 
flesta av brukarna upplevde vi hade en favoritfrukost som de åt nästan varje morgon, 
oftast var det bara pålägget på smörgåsen som kunde variera.  Personalen visste av rutin 
vad varje enskild brukare ville ha till frukost. När vi som ”ny personal” frågade brukarna 
personligen uppkom ofta samma svar. Endast brukare G åt inte gröt. Istället ville hon 
alltid ha en ljus smörgås med ost och en mörk smörgås med honung. De andra brukarna 
verkade tycka om gröt då de åt med god aptit. De flesta ville ha någonting sött på gröten 
tillsammans med mjölken. Det söta bestod av antingen äppelmos, lingonsylt, 
katrinplommon eller strösocker.  
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Maten som serverades var oftast av traditionellt slag för målgruppen.  
Under observationen serverades flera traditionella maträtter, men även mindre 
traditionella rätter som pizza och köttfärssås med makaroner. Konsistensen på pizzan 
var då ett problem för brukarna som åt mixkost samt timbalkost. Dessutom hade många 
av de övriga brukarna svårt att skära pizzan. Då dess botten var hård och svår att skära 
fick personalen hjälpa brukarna. För brukarna verkade speciellt pizzan vara ett 
främmande fenomen som de inte riktigt kunde förstå sig på. Frågor uppkom om det var 
en macka eller en maträtt. De flesta lämnade kvar hela pizzabottnen och åt bara lite av 
pålägget bestående av bland annat skinka, tomat och ananas.  

Vad brukarna åt i sina lägenheter var upp till dem själva, det kunde till 
exempel vara dryck, frukt, godis eller annat smått och gott som de fått inhandlat till sig 
av personal eller av närstående. Brukarna hade valfriheten gällande vad de ville äta och 
inte äta. Var det något de inte tyckte om inför veckans meny, kunde köket laga till något 
annat för dem om detta meddelades i god tid. Åt någon brukare inte på grund av dålig 
aptit erbjöds denne person mer lättsmällt mat såsom smörgås eller yoghurt. De kunde 
även välja om de av någon anledning ville äta inne på sitt rum istället för i matsalen. 

På enheten kryddades maten efter personalens eget tycke och smak. 
Brukare E påpekade ofta att hon inte tyckte att maten smakade något och ville ha mer 
kryddor, sylt eller socker beroende på måltid. Lingonsylt var för henne en stor favorit 
som hon ofta frågade efter. Den dagen då köttfärssåsen med makaroner serverades 
tyckte hon fortfarande att maten inte smakade något och ville även till denna måltid ha 
lingonsylt. För att ha något att referera till, provsmakade vi köttfärssåsen och den var i 
vårt tycke välkryddad och hade en framtoning av vitlök. Vid flera måltider under 
observationsveckan frågade brukare E efter något rött. Ofta verkade hon syfta på 
lingonsylt. När måltiden sedan serverades med lingonsylten åt brukarna nästan alltid 
upp, oberoende av vilket sorts rätt det gällde. Det kan tilläggas att kombinationen av 
lingonsylt och maträtterna i dessa fall inte alltid var av det vanligt ”kulinariskt korrekta” 
slaget, men medföre en tydligt ökad aptit hos brukaren. Även brukare H var mycket 
förtjust i just lingonsylt på sin mat. Timbalerna som serverades var ofta i samma färg 
som originalmaträttens huvudingredienser. Det var alltid en kött- eller fisktimbal samt 
en grönsakstimbal. Till dessa serverades potatismos och sås. På så sätt blev 
timbalkosten ofta ganska färglös. Även mixkosten blev ganska färglös då den bestod av 
den vanliga maten, mixad till en flytande form. För att brukarna skulle få en bättre 
känsla för vad de åt lade personalen ibland en hel bit från den vanliga kosten vid varje 
konsistensanpassad del på tallriken. Om det till exempel var morotstimbal på menyn, 
lades en bit morot intill för att ge en konkret form åt innehållet. Den vanliga kosten 
bestod i de flesta fall av färgglada delar. Oftast var det grönsakerna som utgjorde 
färgkällan i maträtten. Enligt oss såg deras maträtter aptitliga och goda ut. Grönsakerna 
bestod nästan alltid av råkost. När vi vägde maten som blev kvar på tallrikarna, 
observerade vi att en stor del av råkosten inte var uppäten.  
 

Samtal vid borden  
Under frukosten var brukarna ganska tysta och trötta. Några slumrade även till vid 
matbordet i väntan på frukosten. Generellt var brukarna ganska tystlåtna, med undantag 
för brukare C och D som ständigt konverserade med varandra, personalen och med oss. 
Dessa brukare satt vid bord 1 där alla vid bordet var kapabla till samtal, lägga upp egen 
mat och ingen av dem led av långt gången demens. De pratade om allt mellan himmel 
och jord, mycket handlade om deras familjer, dagliga aktiviteter på dagcentret och vilka 
krämpor de hade. Brukare A och B som också satt vid det friskare bordet var blygare och 
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mer tystlåtna än C och D. De åt sin mat i tysthet och upplevdes vara ganska nöjda med 
att endast lyssna på samtalen istället för att delta i dem.   

Vid bord 2 satt tre personer. Två av dessa var dementa och kunde inte 
samtala med varandra. Den tredje personen var inte dement, utan tvärtom var hon fullt 
medveten om sin situation. Det var dock uppenbart att hon inte hade möjlighet att 
konversera med sina bordskamrater på grund av deras långt gångna demens. Istället 
talade hon ibland med personalen och med oss. Brukare E som satt vid bord 2 talade 
mycket, men mestadels med sig själv eller personalen. Det var en temperamentsfull 
kvinna som gärna slängde ur sig spydiga kommentarer och klagomål på omgivningen. 
Brukare F vid samma bord satt helt tyst största delen av måltiden. Det var svårt att 
kommunicera med henne då hon ständigt upprepade samma meningar vid tilltal. 
Meningarna handlade alltid om blommor eller porslinstomtar.  

Vid bord 3 satt endast brukare H. Hon satt avskilt från de andra då hennes 
demens gjorde att hon inte kunde sitta vid samma matbord som andra. Hon hade 
perioder på dagarna då hon skrek och grät högt och oavbrutet. Dessutom var hon även 
väldigt livlig vid bordet när hon skulle äta.  
 

Aktiviteter under måltiden 
Brukaren H som satt avskilt från de andra på grund av sitt livliga och högljudda sätt var i 
ständig rörelse där hon satt vid sitt bord. Hon vred sig ofta runt i sin rullstol och hade 
ofta benen uppe på bordet. Hon var också i stort behov av sällskap och närhet, vilket 
gjorde att hon inte var lugn förrän någon i personalen satt och höll i hennes hand som 
hon då både klappade och pussade på. Hon satt avskilt för att inte störa de andra 
brukarnas matro. Hon blev nästan alltid matad då hon hade svårt att styra besticken 
själv och ofta blundade. Hon hade alltid ett glas av plast för att det inte skulle gå sönder 
om hon välte det eller slängde ner det på golvet.  
 På bord 1 kunde alla äta själva. Brukare C hade problem med en arm och 
fick därför hjälp att skära ibland, men klarade det oftast själv då hon hade ergonomiska 
bestick till sin hjälp. Brukare B hade inte alltid matlust och satt tyst och filosoferade 
ibland. Det kunde ta lång tid för henne att äta upp maten på tallriken. Ibland hade hon en 
dålig dag och satt då och snyftade och grät lite. Detta gick oftast över efter en stund eller 
lite senare på dagen. I övrigt blev hon alltid på glatt humör om någon började prata med 
henne. Brukare E vid bord 2 hade inte ro att sitta ner en hel måltid. Hon var uppe och 
gick med sin rullator och pratade med sig själv och om omgivningen både före, under 
och efter måltiden. Hon klagade ljudligt på allt som inte passade henne gällande allt ifrån 
mat till personal och bordsgrannar.  Detta genomsyrade de flesta måltider. Hon kunde 
dock snabbt skifta humör och istället bli glad och lite skämtsam med personalen. Under 
observationen talade hon emellertid aldrig med sina bordsgrannar, endast om dem. 
Brukare F hade ett mycket dåligt bordsskick. Hon hade svårt träffa munnen när hon 
skulle äta och hade alltid mat i ansikte och på kläderna. Hon gav ständigt ifrån sig 
oaptitliga rapningar och smaskningar som vi upplevde påverkade de andra brukarna vid 
bordet. Speciellt brukare G blev negativt påverkad av brukare F:s dåliga bordsskick.  
Flera brukare intog mediciner vid måltiderna.  
  

Personal 
Det var ofta stressigt för personalen under måltidsserveringarna. Många brukare 
behövde hjälp med att ta sig till sin plats samtidigt som att maten skulle lagas eller tas 
emot från restaurangköket. Personalen ville även få maten serverad till brukarna innan 
den kallnade. Brukare som anlänt först till matsalen och satt sig vid sin plats i god tid till 
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middagen, fick vänta på maten tills alla brukare satt sig till bords. Vid frukosten kunde 
det ibland dröja 45 minuter från att första brukaren satt sig till att sista satt sig vid 
bordet. Vid de övriga målen var det inte lika lång väntetid. När maten serverades till 
brukarna var det nästan alltid samma ordning på tilldelningen. Det uppstod en märkbar 
irritation, särskilt hos brukare G som alltid var tidig vid bordet, men alltid fick sin mat 
sist. Denna irritation verkade förstärkas genom att hennes bordsgranne mitt emot alltid 
fick mat först av alla eftersom hon var otåligast och hade svårt att sitta still annars. 
Brukare G påpekade ett flertal gånger att hon faktiskt var där först, och undrade varför 
hon alltid fick vänta till sist.  

Under tiden som brukarna åt, gick personalen runt för att hjälpa de brukare 
som behövde hjälp. Stundvis satte de sig ner vid kortändorna på borden för att göra 
brukarna sällskap i måltiden. Ibland tog de en liten portion mat för att bli delaktiga i 
måltiden.  

Vi observerade att servering av måltiderna oftast gick på rutin. Exempelvis 
bad brukare F oss vid några tillfällen om kaffe till eftermiddagsfikat. När personalen fick 
höra detta informerade de oss att hon inte drack kaffe. Detta hände ett par gånger med 
olika personal. Av rutin ställde de aldrig fram en kaffekopp till brukare F, och förvånades 
över att hon gladeligen drack upp det kaffe hon av misstag serverats av oss. Att hon helt 
plötsligt ville ha kaffe kan bero på att vi hjälpte till att duka, istället för personalen som 
annars alltid gjorde det, och frågade då vad hon ville ha att dricka.  

 
Kostpolicy 
Nedan presenteras citat tagna från kostpolicyn från Simrishamns kommun: 
 
”Det är viktigt att måltiden är anpassad till boende både vad gäller val av maträtt och dess 
konsistens.”   
 
”Det är självklart att den som själv kan servera sig mat ska ha möjlighet till detta.”  
 
”God vällagad mat, serverad vid rätt tidpunkt och i lagom mängd i trevlig miljö är positiva 
upplevelser som för många tas för självklara”. 
 
”Mat är inte bara något vi måste ha för att överleva. Mat och måltider är också 
gemenskap, umgänge, omtanke och njutning för både öga och gom.”  

 
Kommentarer och diskussion till måltidssituationen 
Matsalen hade flera materiella delar som är genomtänkta för att ta hänsyn till brukarnas 
behov och begränsningar. Brukare som flyttar in på ett äldreboende tror vi är i stort 
behov av att känna sig trygga och hemmastadda. Den traditionella inredningen tror vi 
skapar en trygghet hos brukarna, då skillnaden inte blir för stor jämfört med 
hemmamiljön. De materiella tillgångarna påverkar känslan genom sinnenas upplevelse 
(Watz 2008). Förutom inredningen bidrar ett fint dukat bord till att brukarna 
uppskattar maten mer. Det finns även behov av att miljön är anpassad till brukarens 
förutsättningar att utföra de daliga aktiviteterna, exempelvis att sitta ner vid bordet och 
äta.  

Några brukare åt i sina lägenheter under vissa måltider, av olika 
anledningar. Tittar vi på brukarna A-D som var placerade vid bord 1 har de alla ett BMI 
som ligger inom ramen för normalvikt se Tabell 1, bilaga 15. Brukare A ligger på ett BMI 
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på 22 vilket är den nedre gränsen för normalvikt hos äldre (Vårdguiden 2009). Hon åt 
vid flertalet tillfällen måltider inne i sin lägenhet. Tidigare studier som redovisades i 
litteraturgenomgången har visat att äldre äter mindre när de är sängliggandes eller äter 
på sina rum (Livsmedelsverket 2011b). Därför kan det vara befogat att uppmuntra 
brukare att äta tillsammans med de andra brukarna i den gemensamma matsalen. 
Det är viktigt att maten passar målgruppen både traditionellt, sensoriskt och visuellt 
samt konsistensmässigt. Maten ska stämma överens med konsumentens identitet 
(Örebro Universitetet 2006). Som vi tog upp i litteraturgenomgången medför den 
åldrandet av kroppen att kroppsliga problem lättare uppstår. Tugg- och sväljsvårigheter 
samt att motoriken kan försämras. Att äta vanlig mat och använda vanliga bestick under 
måltiden kan då bli problematiskt (Germov et al. 2008).  

Mattraditionerna är viktiga för äldre (Livsmedelsverket 2010b) och 
smakpreferenser och vanor är vitala för aptiten (Livsmedelsverket 2010a). När aptiten 
ökar, ökar både förmågan och viljan att äta. Vi kunde inte se något samband mellan pizza 
och brukarnas mattraditioner. Det visuella intrycket imponerade inte heller det på 
brukarna då de tyckte att det var en tjock varm smörgås med konstigt pålägg som 
ananas. Detta resulterade i att personalen fick servera vanliga smörgåsar och annan mat 
till brukarna som substitut för den ej uppätna pizzan. Jämför vi det med dagen då 
risgrynsgröten serverades kan vi se mönstret att mat med lättäten konsistens av mer 
traditionellt slag, tilltalar målgruppen på boendet då alla brukare åt en eller flera 
portioner gröt.  

Det visuella intrycket tillsammans med den sensoriska upplevelsen 
påverkar hur måltiden upplevs (Örebro Universitet 2006). Det visuella såg vi också 
mönster i, framförallt med brukarna som åt timbalkost och som alltid ville ha lingonsylt 
till maten. Det var mer den röda färgen på lingonsylten som brukarna ville ha. Som 
nämndes i litteraturstudierna kan mediciner påverka både smaksinnet och aptiten. Det 
tror vi eventuellt kan vara en orsak till att vissa brukare tyckte att maten var smaklös 
samt bidragit till minskad aptit. Dessutom kan en nedsatt syn påverka det visuella 
intrycket av maten och kanske det kan vara en anledning till deras uppskattning av den 
röda färgen på lingonsylten?   

Konsistensanpassning av mat är en förutsättning för att personer med olika 
former av tugg- och sväljsvårigheter ska kunna tillgodogöra sig maten på tallriken. På 
enheten i vår studie förekom två varianter av konsistensanpassad mat. Det var antingen 
timbalkost eller den så kallade mixkosten. Trots att kosten på detta sätt blir anpassad till 
brukarens förutsättningar är det viktigt att inte glömma bort att maten på tallriken inte 
blir näring förrän den har blivit uppäten. Därför bör även maten vara visuellt anpassad 
till att se attraktiv ut att äta. Det allmänt kända uttrycket ”vi äter med ögonen” gäller 
även för brukare med konsistensanpassad kost. När vi ser något som ser gott ut ökar vår 
aptit. Aptiten är en viktig del av måltidsupplevelsen och vår vilja att äta. Därför blir det 
automatiskt en betydelsefull faktor för att bibehålla ett tillräckligt näringsintag, även vid 
sjukdom och nedsättningar av kroppsfunktion. Under observationerna som ligger till 
grund för denna uppsats har vi fått se olika rätter av konsistensanpassad mat, och anser 
att den inte sett särkilt aptitretande ut. I analysen har vi tagit upp ett exempel som vi 
tycker styrker påståendet. Det visade sig nämligen att lingonsylt var en favorit hos de 
två personer som åt timbalkost. Att tyda utav de sätt som lingonsylten efterfrågades på, 
var det den röda färgen och den söta smaken som efterlängtades. En möjlig anledning 
kan vara avsaknaden av färg på måltiden. Eftersom smaken är personlig (Westergren 
2006) och om en brukare vill ha lingonsylt, tycker vi att den ska få det då vi anser att det 
är bättre den äter någon mat än ingen mat. 
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Då grönsaker är en väsentlig källa till både vitaminer och mineraler, utgör 
de en viktig del av näringsintaget. Vi observerade att några brukare inte åt eller åt 
väldigt lite av råkosten. Detta tror vi kan bero på två saker. Eventuellt hade de svårt att 
äta råkosten på grund av dess hårda konsistens, eller kanske de ogillade just den formen 
av grönsaker. Vi tycker att vissa grönsaker bör tillagas innan de serveras till äldre, de 
skulle på så sätt bli mer lättuggade. De kan med fördel utvecklas i olika recept genom att 
till exempel stuva eller koka rotgrönsakerna. Fördelen med tillagning av vissa grönsaker 
exempelvis morötter är även att växtcellernas struktur luckras upp. Det gör grönsakerna 
lättare att tugga samt att näringsämnena blir mer lättillgängliga för kroppen. Detta är 
särkilt viktigt att ta i beaktande när det gäller äldre människor då deras nedsatta 
matsmältningssystem försvårar nedbrytningen av maten och utvinningen av 
näringsämnen (Jonsson, Marklinder, Nydahl, Nylander 2007). Risken med tillagning är 
att alla näringsämnen inte tål värme, exempelvis C-vitamin, och därför bör det även 
serveras råa grönsaker (Johansson 2007).  

På boendet kryddades maten efter personalens tycke och smak. Vid 
åldrande försämras emellertid sinnenas sensibilitet och intensitet. Följden blir en 
minskad förmåga att känna smaker och dofter (Abrahamsson et al. 2006). Detta är något 
som i hög grad bör beaktas för att maträtterna ska bli välsmakande även för denna 
målgrupp. Det är inte särskilt njutbart att äta mat som inte smakar något. Det kan även 
föra med sig en viss nedstämdhet om favoriträtten inte längre smakar så gott som det en 
gång gjorde. Sensorik för äldre är därför ett område som vi tycker borde prioriteras som 
åtgärd mot dålig aptit och undernäring. Brukarna verkade generellt nöjda med maten på 
äldreboendet och berömde kockarna. Det var bland det första vi fick höra när vi kom till 
enheten första gången och berättade att vi skulle studera deras kostintag.  
 
”Aptit är ett vidare begrepp än hunger. Aptiten stimuleras av våra sinnen och kan därför 
ibland stimuleras ytterliggare genom positiva hörsel-, syn och doftintryck.” (Simrishamns 
kommun 2009) 
  
Vid bord 2 påverkades brukare G negativt av sitt bordsällskap. Hon åt små portioner och 
tog illa vid av sitt bordssällskaps beteende. Hennes kostintag var lågt, och hennes BMI 
låg på 17 (se Tabell 1, bilaga 15). Vi anser att hon är kraftig underviktig då normalvikt 
räknas som BMI 22-29 (Vårdguiden 2009) för äldre. Därför upplyste vi enhetschefen när 
vi upptäckte detta. Vi tror att aptiten hos brukare G skulle öka om hon placerades vid 
bord 2, men samtidigt tror vi inte att enbart bordsplaceringen var orsak till hennes 
undervikt. Hon var nyinflyttad och omställningen från att bo i sitt eget hem till att 
behöva dela med andra kan vara stor. Tidigare forskning har som vi tidigare tagit upp 
har visat att det är vanligt att äldre äter mindre under den första tiden på en institution 
(Livsmedelsverket 2011b). Brukare G var också uppenbart bekymrad och psykiskt 
påverkad av att vara så beroende av hjälp av andra med att göra vardagliga ting. Hon 
berättade också att det var en stor omställning för henne att inte kunna komma ut i 
naturen varje dag som hon annars var van vid.   

Brukare E var troligtvis inte heller nöjd med sina bordskamrater, trots att 
det var hon som i de flesta fall utmärkte sig genom att störa de andra. Vanligtvis var hon 
rastlös och hade svårt att sitta till ro under måltiderna, klagade mycket samt gav spydiga 
kommentarer till både personal och andra brukare. Vi märkte också att hon gärna satte 
sig på andras platser, och ville inte riktigt acceptera sin tilldelade plats. På grund av 
hennes demens tror vi inte att platsen vid matbordet samt bordsgrannar skulle ha så 
stor betydelse. Hennes beteende skulle förmodligen vara detsamma oberoende av 
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placering. Däremot skulle möjligtvis närvaro av någon för henne välkänd person, som en 
familjemedlem eller liknande, kunna förhöja hennes måltidsupplevelse och göra henne 
lugnare. En av dagarna var hennes man på besök. Den dagen ändrade hon beteende och 
var glad, lugn och lätt att kommunicera med. Vi observerade även att hennes bordskick 
var bättre. En annan anledning till hennes betydligt lugnare beteende denna dag, tror vi 
kan bero på att hon fick uppmärksamhet och kände sig speciell gentemot de andra 
brukarna. Hon verkade stolt över att få besök och sökte bekräftelse hos personal och 
övriga brukare att de uppmärksammat att just hon fått besök.  

Brukare H som ofta var livlig under måltiderna då hon både kunde gråta, 
flaxa med armar och ben, ropa på katter samt uttrycka sin uppskattning av maten på en 
och samma gång, var placerad för sig själv. Trots det observerade vi att andra brukare 
reagerade på hennes gråt och rop. Framförallt brukarna vid bord 1 hörde vi påpeka att 
”–nu är hon igång igen!”, samtidigt som de sneglade åt hennes bord. Brukar H störde de 
andra brukarna under måltiden trots att de inte var placerade vid samma bord. På grund 
av hennes långt gångna demens tror vi att inte att hon har något utbyte av de andra 
brukarnas sällskap under måltiderna. Oftast satt en personal med henne och hjälpte 
henne med ätandet, vilket tror vi var det enda behov av sällskap hon behövde.  
 
I vår studie vill vi även ta upp mötet mellan brukarna samt mötet mellan brukare och 
personal. Tidigare studier har visat att det är av betydelse att mötet mellan personal och 
brukare fungerar, för en positiv måltidsupplevelse. Även att stämningen brukarna 
emellan fungerar är lika viktigt. (Livsmedelsverket 2011b)Mattsson-Sydner belyser i sin 
avhandling Den maktlösa måltiden (2002), att äldre som flyttar in på ett äldreboende 
anpassar sig till den sociala identiteten och får mindre makt om sin kost samt att äldre 
inte ifrågasätter sin underordning. Därför tror vi att om personalen inte är lyhörd på 
brukarnas önskemål kan leda till att brukarna känner sig undergivna och maktlösa. 
Dessutom står det att rutiner kan styra måltiderna på grund av stress och personalens 
fokus hamnar på rutinerna istället för att lyssna på individernas enskilda önskemål och 
behov (Mattsson-Sydner 2002).  
 
”Ingen är mera maktlös än den som inte har mat och vatten och ingen mera mäktig än den 
som kan kontrollera andras tillgång till föda.” (Jönsson et al. 2007) 
 
Ett återkommande fenomen på boendet var att de tystlåtna och minst besvärliga 
brukarna ofta hamnade i bakgrunden. De blev serverade maten sist, för att personalen 
gav de mer krävande brukarna mat först för att få dem lugna. För oss som gastronomer 
är måltiden ett sätt att socialisera. Jönsson och Jönsson skriver i boken Tio tankar om 
mat att ”… mat används för att skapa samhörighet mellan dem som äter tillsammans” 
(2007, s. 67). Därför anser vi att alla vid samma bord bör få maten serverad samtidigt 
för att ge en känsla av samvaro och lika värde. Personalens bemötande gentemot 
brukarna påverkar hur brukarna upplever måltidssituationen (Watz 2008). Risken som 
uppstår vid denna företeelse tror vi kan leda till att brukaren som alltid får sin mat sist 
känner sig bortprioriterad och missnöjd med personalens bemötande. Vi har dock 
förståelse för att den krävande arbetssituationen innebär varierade förutsättningar till 
tidsplanering, beroende på brukarnas dagstillstånd. Oförutsägbara händelser kan lätt 
skapa oordnig och en förskjutning i tidsschemat.  

Det visade sig både i observationen och i kostregistreringen att det fysiska 
och psykiska tillståndet påverkar aptiten. Dagligen var det någon eller några brukare 
som hoppade över en måltid eller åt inne på sitt rum. Orsaken kunde vara att de var 
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trötta, saknade ork eller hade värk. Många satt och sov vid matbordet både under och 
mellan måltiderna, oberoende av tid på dygnet. Dock förekom det oftast att brukarna 
som somnade vid matbordet gjorde det under frukosten. 

 
 

Måltidsordning 

Tidpunkter 
Alla måltider serverade i enhetens matsal hade bestämda tider. Dessa måltider 
innefattande frukost vid klockan 8.30, middag vid klockan 12.30, mellanmål vid klockan 
15.00, kvällsmål vid klockan 17.30 (undantag fredag då den serverades klockan 16.30) 
och kvällsfika vid klockan 19.00. Övriga intag var individuella. I bilagorna 7-14 redovisas 
varje brukares måltidstillfälle dag för dag. De redovisas i procent av det dagliga 
kaloriintaget per måltid.  

Individuella justeringar av mattider kunde också förekomma om någon 
brukare inte kände sig i form för att äta just på de bestämda tiderna.  Då sparades en 
portion i kylen eller bereddes till vid ett senare tillfälle då brukaren ville äta. Tid för 
uppstigning på morgonen var även det valfritt. Kände någon av brukarna sig trött var 
det upp till denne själv att avgöra om den egna frukosten skulle senareläggas eller intas 
inne i lägenheten.  
 

Ordning/fördelning 
Intaget av mellanmål hade en spridning från allt emellan 0-46 procent av det daliga 
näringsintaget. De brukare som fått ett högt procenttal har antingen fått en kaloribomb, 
ätit extra mycket kakor eller bakverk till kaffet eller väldigt lite mat till 
huvudmåltiderna. Brukare B, C och F åt bara på de regelbundna tiderna av som avsatts 
för måltid. Det vill säga frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmål och kvällsfika. De 
övriga brukarna hade en större spridning på sina måltider. Några brukare åt bara fyra 
mål under vissa dagar. De hade då hoppat över kvällsfikat. Endast brukare G åt kvällsfika 
på fredagskvällen. Hos de övriga brukarna åt ingen något efter kvällsmålet, trots att 
fredagens intag av kvällsmålet inte var särskilt stort för någon.  

Antal timmars nattfasta varierade stort mellan brukarna. Brukare A, D och 
E bröt nästan dagligen sin nattfasta med något att äta eller dricka innehållande kalorier. 
För brukare A bestod nattamaten av saft eller juice och för brukare D bestod den av 
smörgåsar med mjölk. Den ena natten åt brukare E smörgås med ett glas saft och 
resterande nätter var det saft eller juice. För dem som inte åt någonting efter kvällsfikat 
var den totala nattfastan dagligen 13,5 timmar. Mellan fredag och lördag var nattfastan 
15 timmar för alla, utom för brukare G som var den enda som åt kvällsfika på fredagen.  
  

Jämförelse med rekommendationer och policy 
Mellanmålet ska enligt rekommendationerna från Livsmedelsverket ligga på 30-40 
procent av det dagliga energi- och näringsintaget (2011a). De flesta brukarna har ett 
intag av mellanmål som ligger runt 20-30 procent av det dagliga intaget, vissa dagar 
ligger några även över dessa siffror och hamnar då inom ramen för 
rekommendationerna. Ett fåtal brukare åt vissa dagar inte några mellanmål, eller väldigt 
lite, och ligger därför långt under rekommendationerna.  

Måltiderna rekommenderas vara uppdelade på sex måltidstillfällen under 
dagen, tre huvudmål och tre mellanmål (Livsmedelsverket 2011a). I verkligheten finns 
endast fem måltidstillfällen som inplanerade i verksamheten. Mellan kvällsfikan som är 
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det sista målet på dagen och frukosten som är det första målet på morgonen är det i 13,5 
timmar. Livsmedelsverkets rekommendationer (2011a) samt Simrishamns Kommuns 
policy (2009)säger att nattfastan får vara högst 11 timmar lång. Alltså ”fattas” det ett 
inplanerat mellanmål för att bryta den långa nattfastan.  
 
I policyn står även följande: ”För den som ligger länge på morgonen kan frukosten 
serveras på sängen, just för att inte tiden mellan frukost och middag ska blir för kort.” 
(Simrishamns kommun 2009, s.5 ) 

 

Kommentarer och diskussion måltidsordning 
Brukarna fick själv bestämma om de ville ligga kvar i sängen på morgonen och få 
frukosten senare. De kunde även få den till rummet. Vi tycker att det är klokt att inte 
tvinga till ätande på en viss tid. På morgonen slumrade ibland brukare B och F till under 
frukosten, de verkade då egentligen vara för trötta för att äta. Om de hade mått bättre av 
att sova en stund till har vi inte underlag till att spekulera i, men eftersom valfriheten 
fanns var det säkerligen av egen fri vilja de stigit upp till frukosten. Vi uppmärksammade 
dock att både brukare B och F hade svårt att tala för sig ibland. Möjligheten finns att de 
inte ville ställa till besvär för personalen genom att ha speciella önskemål.  

Kostpolicyn (2009) för äldreboenden Simrishamns kommun säger att 
nattfasta inte ska överstiga 11 timmar. En anledning till att äldre inte ska ha för lång 
nattfasta är hjärnans åldrande och att kroppen på grund av det inte längre automatiskt 
håller uppe energibalansen (Lennernäs 2010). Detta bidrar till att de lagrade 
energireserverna tas i bruk och i sin tur även viktminskning. Den verkliga längden på 
nattfastan mellan de två inplanerade måltiderna kvällsfika och frukost är 13,5 timmar. 
Endast ett fåtal bryter dagligen denna nattfasta med ett eller flera intag av kalorier 
under kvälls- och nattetid. Vi tycker därför att måltidsplaneringen bör ifrågasättas 
eftersom kostpolicyn inte stämmer överens med verkligheten. Kanske bör ett mål till 
planeras in som fast mål precis innan brukaren ska sova? Man kan även ifrågasätta om 
11 timmarsgränsen i policyn verkligen har tillräckliga belägg. Det viktigaste tycker vi är 
att brukarna får ett ordentligt näringsrikt intag under dagtid som kan bidra till en god 
natts sömn och att de inte behöver gå hungriga. Sover de bra tycker vi inte att 
rekommendationerna behöver styra om de ska gå upp och äta eller inte. För att uppnå 
ett ordentligt näringsrikt intag under dagen borde kanske kakor och bakverk begränsas 
till en gång per dag eller några gånger i veckan.  Istället föreslår vi näringsrika njutbara 
mellanmål som ger ett stabilt blodsocker och tillskott av viktiga näringsämnen som 
samtidigt tillgodoser energibehovet inför natten.  

De brukare som intog någon form av kost på natten åt bara något litet eller 
drack ett glas saft. Vi tror att en ”kaloribomb” (se beskrivning av kaloribomb under 
avsnitt Bakgrund) kan vara ett bra alternativ att ge brukarna så sent som möjligt innan 
de går och lägger sig. Däremot tycker vi att kaloribomben skullen kunna tillverkas med 
ett annorlunda innehåll med fokus på näring istället för bara kalorier. Ett annat 
alternativ för förkortning av nattfastan kan vara att ge brukarna en aptitretare inne på 
sina rum just när de vaknat, innan det är dags för frukost. Då lider inte den hungrige i 
lika stor utsträckning av att behöva vänta på de andra brukarna vid bordet. Speciella 
aptitstimulerade aptitretare skulle kunna utvecklas av en gastronom som har kunskap i 
ämnet. Aptitretarna kan med fördel vara något som ska tuggas, då tuggningar ofta 
fungera aptitstimulerade.  De får dock inte vara så mättande att brukarna inte orkar äta 
den gemensamma frukosten senare. Syftet med dem är att endast ge ett litet 
energitillskott och samtidigt väcka hungern inför frukosten. Funktioner och möjlig 
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tillämpning av förslagen vi gett ovan är i behov av utvärdering innan dessa 
implementeras i verkligheten, för att se om det finns belägg för våra antaganden.    

Livsmedelsverkets rekommendationer (2011a) säger att brukaren bör 
erbjudas sex fasta måltider varje dag. Detta är särskilt viktigt då inte alla brukare 
självmant ber om något att äta för att minska nattfastan. På enheten serverades endast 
fem fasta mål per dag. Endast ett fåtal utav brukarna intog dryck och/eller mat mellan 
kvällsfikat och frukosten (Se bilaga 7-14). Granskas mellanmålen under 
kostregistreringsveckan kan avläsas att få brukare på enheten kommer upp till 
Livsmedelsverkets rekommenderade mängder (Se bilaga 7-14). Framförallt inte när det 
gällde näringsämnena, då mellanmålet oftast bestod, kakor, bakverk, saft eller kaffe.  
Återigen vill vi betona frågan om en övervägning i kostplaneringen bör ske gällande 
kakor och bakverk som mellanmål varje dag. Energin från sötsaker ger inte heller det 
stabila blodsocker som krävs för en stabil energinivå. Vanligt vitt socker höjer snabbt 
blodsockret och får det snabbt att sjunka igen, vilket kan skapar hunger, trötthet, oro 
och irritabilitet (Abrahamsson et al. 2006).  

 

Energi och näringsintag 
Resultatet av brukarnas genomsnittliga intag av näringsämnen samt energifördelningen 
i energiprocent från de fem kostregistreringsdagarna redovisas i Tabell 1 (bilaga 15). 
Där redovisas även de svenska näringsrekommendationerna samt brukarnas BMI. 
Brukarnas intag av energigivande ämnen redovisas i gram jämfört med de svenska 
näringsrekommendationerna i tabell 2 (bilaga 17). 

 
Mängd 
Generellt hade brukarna låga intag av näringsämnena som visas i tabell 1.  

Vitaminerna D, C, E, B1, B2, B3, B6 samt mineralerna kalium, järn, 
magnesium, natrium, folat och jod, var det ingen brukare som kom upp i 
rekommendationerna.  Vitamin B12 kom alla brukare utom en upp till de 
rekommenderade intagen. Vitamin A kom fem brukare upp till intaget av 
rekommendationerna.  Kalcium intaget kom fyra brukare upp till de rekommenderade 
intaget. Fosfor kom sex brukare upp till de rekommenderade intaget. Zinkintaget var det 
en brukare som kom upp i de rekommenderade mängderna. 

När det gäller de energigivande ämnena såg intaget bättre ut som kan 
avläsas i tabell 2. När det gäller protein kom sex brukare upp till de rekommenderade 
intagen. Samtliga brukare kom upp i de rekommenderade intaget av fett.  Endast två 
brukare nådde upp till de rekommenderade intaget av kolhydrater.  

 
Spridning 
Brukare G som hade ett BMI på 17 samt brukare H som var dement och satt vid ett eget 
bord hade sämst intag av näringsämnena, de kom endast upp till rekommendationerna i 
ett näringsämne, B12 respektive A-vitamin. För brukare A som led av benskörhet såg det 
nästan likadant ut, hennes intag kom upp till rekommendationerna i två näringsämnen, 
B12 och fosfor. De brukare som hade bäst intag var brukare D hon som var en av de 
piggaste på enheten och brukare F som pratade om blommor och porslinstomtar. Deras 
intag kom upp i näringsrekommendationerna i fem näringsämnen. 
 Brukare E som var dement och hade svårt att sitta till ro, kom upp i de 
rekommenderade intaget av samtliga energigivande ämnena. Sämst intag hade brukare 
B som var tystlåten vid bord 1, hon kom endast upp till de rekommenderade intaget av 
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fett. Övriga brukare kom upp till de rekommenderade intagen för två av de 
energigivande ämnena.  

 
Mat som näringskälla 
Efter att granskat vilka livsmedel som representerade de högsta källorna till de olika 
näringsämnena i brukarnas kost under de fem kostregistrerings dagarna, visade det sig 
att i vissa livsmedel förekom flera av näringsämnen. Dessa var följande:  

 Timbalerna var en källa till vitaminerna D, E, B1, B3/B5, B6 samt mineralerna 
kalium, järn, magnesium, zink, folat och selen. 

 Ägg var en källa till vitaminerna D, E, B1, B2, B3/B5, B12 samt mineralerna folat 
och selen. 

 Katrinplommon var en källa till vitaminerna A, E, B3/B5 samt mineralerna 
kalium och järn. 

 Potatis var en källa till vitaminerna B1, B3/B5, B6 samt vitaminerna kalium, 
magnesium, zink samt folat. 

 Kaloribomberna var en källa till vitaminerna D, C, E, B1, B3/B5 samt mineralerna 
järn, magnesium, zink, folat och selen. 

 Mjölk var en källa till vitaminerna C, E, B2, B6, B12 samt mineralerna kalcium, 
fosfor, kalium, magnesium, zink samt selen. 

 Havre var en källa till vitaminerna E, B3/B5 samt mineralerna järn och 
magnesium.  

 Strömming var en källa till både vitamin D samt selen. 
 Gröna ärtor var en källa till vitamin B1 samt folat. 

 
Brukarna A, E och G hade lägre intag av vitamin A i sin kost än de andra brukarna och 
anledningen till det är att dessa brukare inte åt varken tomat eller morötter som var den 
största källan i undersökningen.  
 När vi analyserade vilka livsmedel som var de högsta källorna av de olika 
energigivande ämnena i brukarnas kost under de fem kostregistrerings dagarna, visade 
det sig att även här förekom livsmedel innehållande fler energigivande näringsämnen. 
Dessa var följande:  

 Mjölk var en källa till alla tre energigivande ämnen. 
 Ost var en källa till både protein och fett. 
 Bröd var en källa till både protein och kolhydrater. 

 
För övrigt var:  

 Ägg, mjölk, ost och timbaler en stor källa till proteinintaget. 
 Mjölk, smör, ost, rapsolja och timbaler en stor källa till fettintaget. 
 Mjölk, bröd, potatis, sylt, saft, socker och havregryn en stor källa till 

kolhydratsintaget. 
 

Rekommendationer och policy 
Maten som serverades var inte näringsberäknad, varken den från restaurangen eller den 
som tillagades på enheten. I Kostpolicyn som gäller för äldreboenden i Simrishamns 
kommun står följande: ” Frukost och kvällsmaten ska planeras utifrån huvudmålet och ska 

vara planerad för att på ett bra sätt täcka behovet av näring” (2009)   
De fasta måltiderna som serverades på enheten var frukost, middag, 

eftermiddagsfika, kvällsmål samt kvällsfika det vill säga fem mål om dagen. 
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Livsmedelsverkets rekommendationer säger att äldre bör äta sex mål om dagen. 
Mellanmålen ska även ha en lämplig näringssammansättning. Fördelningen mellan de 
energigivande ämnena skiljer sig i A-kost från vanlig kost då protein och fett innehållet 
ska vara lite högre. (Livsmedelsverket 2011a). 

 

Kommentarer och diskussion till energi och näringsintag 
Som vi tog upp i metodövervägandet är siffrorna som finns i Dietist XP inte 

fullständigt valida, det vill säga motsvarar de faktiska värden i de matvaror som 
konsumerats. De bygger på ett genomsnittligt värde av näringsinnehållet för livsmedlet. 
För att siffrorna ska vara exakta krävs en kemisk analys av varje maträtt. Däremot ger 
kostberäkningarna en indikation på hur näringsintaget kan se ut. Det finns ett bortfall i 
studien och det är intagen av dryck, godis, frukt med mera som brukarna åt inne i sina 
lägenheter. Hur mycket det kan vara vill vi inte spekulera i. Varken personalen eller vi 
hade möjlighet att observera brukarna och deras intag i lägenheterna dygnet runt. 
Alternativet att brukarna själva skulle registrera sitt intag var enligt oss inte aktuellt. 
Detta grundade vi på att hälften av brukarna hade en uttalad demens och vi upplevde 
flera av de övriga som lite glömska. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen ville vi inte heller 
inkräkta allt för mycket på brukarnas privatliv. Om intaget var stort i lägenheterna, 
påverkade det förmodligen brukarnas aptit vid övriga måltider. Generellt visar 
resultatet i studien att intaget av närings- och energigivande ämnena inte når upp till de 
svenska näringsrekommendationerna för brukarna.  
 
Eftersom behovet av energi minskar med åldern, men behovet av näringsämnen 
kvarsvår, ökar kravet på kostens näringstäthet avsevärt.  Brukarna bör därför få en kost 
mer rik på protein och fett, men med något mindre kolhydrater än för yngre personer. 
Det hade varit intressant att beräkna näringstätheten på maten och det är något som 
kommunen lämpligen bör se över. På äldreboendet var de generösa med fett till alla 
dagens måltider. På morgonen tillsattes rapsolja i gröten och några fick det även som en 
”shot”22 att ta efteråt. Kallpressad rapsolja användes flitigt, då äldreboendet 
samarbetade med en rapsoljeproducent i trakten. Standardmjölk med 3 procent fetthalt 
serverades till gröten och var även ett av bordsdrycksalternativen till alla dagens 
måltider. Till matlagning användes rikligt med grädde, smör och andra fetare 
mejeriprodukter. Kaloribomben innehöll även den en stor del fett, då den var ämnad åt 
brukare som inte åt tillräckligt under de fasta måltiderna. Eftermiddags- och kvällsfika 
bestod till största del av kakor bakverk som även dessa innehållet en stor mängd fett och 
socker. Vi tycker att den generösa fettdoseringen i brukarnas kost borde ske med större 
eftertanke. Förmodligen har personalen tagit fasta på rekommendationen om att de 
äldre ska ha mer fett och protein för att inte bli underviktiga.  

Under vårt besök på kommunens kostombudsdag uppmärksammade vi att 
det verkade finnas en viss missuppfattning bland kostombud och kostansvariga i 
kommunen. De pratade bland annat om att de använde sig av berikad mat då äldre 
behövde energin. Ordet berikad mat upprepades flera gånger i enligt oss tveksamma 
sammanhang. Vi bad dem därför specificera betydelsen av berikad mat. Svaret blev att 
de använde sig av riktigt smör och andra helfetts produkter, inga lättalternativ. Det 
visade sig alltså att det fanns en viss missuppfattning gällande vad berikade produkter 
var. Detta kan vara en orsak till varför det kanske skett ett missförstånd hos 
kostansvariga och övrig personal på äldreboendet. Deras fokusering verkade omedvetet 

                                                        
22

 En ”shot” är i detta fall 30ml rapsolja serverat i ett litet glas.   
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ligga på att de äldre skulle få i sig många kalorier för att inte blir underviktiga, istället för 
mycket näring för att inte bli undernärda.  

Vi upptäckte även en tendens till förväxling av skillnaden mellan 
undernäring och undervikt. Det allmänna intrycket vi fick under kostombudsdagen var 
att det talades mycket om undernäring, men att det behandlades som undervikt. Det 
extra tillskottet av kalorier som tillsattes i de äldres kost var i form av fett och socker. 
Kroppen behöver fett i måttliga mängder, men det är först och främst i form av omättade 
fetter som innehållet många essentiella fettsyror. Fettet som tillsattes i brukarnas mat 
var till stor del i form av mättat fett, vilket dominerar i animaliska livsmedel som 
mejeriprodukter. En ökad andel fett och socker kan ge mättand och energi, men riskerar 
att ersätta intaget av näringsrika livsmedel. Äldre har en minskad förmåga att inta stora 
volymer mat, och blir oftast snabbare mätta än yngre. Därför är det svårt att kombinera 
ett högt intag av tomma kalorier med ett tillräckligt intag av den näringsrika kost som 
kroppen behöver.  

Om vi tittar på brukarna i studien var det inte mer än fem näringsämnen 
som någon eller några av brukarna hade ett intag som nådde upp till de 
rekommenderade mängderna. Dessa var vitamin A, B12, kalcium, fosfor och zink. Detta 
kanske kan bero på att de blir mätta och tappar aptiten fortare på grund av den stora 
mängden fett i varje måltid? Några av brukarna hade högt energiintag under 
eftermiddagsfikat (bilaga 7-14) och ibland översteg det energiintaget för kvällsmålet. 
Dessutom är intagen vid fika stunderna inte näringsriktiga då de bestod av kakor och 
bakverk vilket gör att det inte kan motsvara mellanmålen som Livsmedelsverket 
rekommenderar. Vi anser att mellanmålen bör ses över och att det tas fram näringsrika 
alternativ som brukarna uppskattar. En hög näringstäthet är alltså inte detsamma som 
hög energitäthet, vilket vi tycker bör förtydligas inom äldreomsorgen.  

Tittar vi på resultatet så är intaget av många näringsämnen väldigt lågt, 
därför tycker vi att kostplaneringen även den bör ses över. Undersökningen vi utförde 
omfattade fem dagar och ger mest en indikation. Kanske skulle kommunens 
kostansvariga kunna göra en ny kostregistrering under en längre period? Vi tror att 
resultatet trots den korta perioden ändå är rimlig, då måltider som frukost och fika ofta 
består av liknande innehåll oavsett dag, Dessutom åt brukarna med timbalkost mat med 
liknande närings- och energiinnehåll dagligen.  

Vi tror att det hade varit bättre om äldreboendena hade blivit tilldelade 
recept som är framtagna av exempelvis en gastronom eller av en dietist som har 
kompetensen att kostplanera för grupper med specifika behov. Det hade då varit lättare 
för personalen att tillgodose brukarnas behov av näringsämnen samt fördelningen av 
energigivande ämnen. Dessutom kan recepten göras mer traditionella och 
identitetsriktiga. Alternativ på konsistensanpassning av maträtterna skulle kunna ges 
till varje recept. I policyn står det att måltiderna som serveras ska komplettera 
middagsmaten så att brukarna får i sig den näring de behöver. Vi undrar hur personalen 
ska kunna göra det då de både saknar utbildning inom näringslära samt redskap för 
kostberäkning? Dessutom är menyplanering tidskrävande; - har personalen den extra 
tiden? Hade vi haft mer tid till uppsatsen hade vi försökt ta reda på svaret.    

 
I resultatet från kostregistreringarna framkommer att vissa matvaror är bra källor till 
flera näringsämnen. Vi hoppas genom att ha redovisat dessa att äldreboendet i 
Hammenhög, eller andra äldreboenden i Simrishamn kommun, kommer att ha dessa i 
åtanke vid framtidens planering av måltider till brukare. Vi tycker även att de ur 
näringssynpunkt bör överväga att byta ut standardmjölken till mellanmjölk, samt att 
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använda hushållsmargarin då det innehåller vitmin A, D och E samt omega- 3 och 6 
(Milda 2011). Standardmjölken är en bra källa till näringsämnen, men mellanmjölken 
innehåller fler näringsämnen som vitaminerna A och D (Arla 2011a & b).  

Brist på näringsämnen kan få allvarliga konsekvenser beroende på vilket 
ämne det gäller. Bristerna kan ge diverse olika symtom som bland annat aptitlöshet, 
illamående, sömnsvårigheter, försämrat immunförsvar, sjukdomar, försämrat syn- och 
smaksinne samt problem med magtarmkanalen. Det kan bli som en ond cirkel, en brist 
leder till aptitlöshet, vilket leder till minskat intag av mat, som i sin tur leder till andra 
näringsbrister. 

En tanke vi har om kaloribomben är att en D-vitaminberikad yoghurt eller 
lättyoghurt till brukare som är normal- eller överviktiga kan användas, samt att rapsolja 
och grädde utesluts. En annan tanke kan vara att berika kaloribomben med mer 
majsvällingspulver, såvida inte det påverkar smaken negativt? Majsvällinspulvret är en 
bra källa till många näringsämnen (Findus 2011). Kan kaloribomben börja användas 
som åtminstone ett mellanmål per dag? Om brukarna hellre vill ha något mer 
sötsaksaktigt kan den kanske utvecklas och göras i glassform eller som pannacotta?  

Att baka kakor till fikastunderna som innehåller frön och nötter kan vara 
ett alternativ för att få upp intaget av näringsämnen. Frön och nötter är bra källor till 
flertalet bra fetter och näringsämnen (Johansson 2007). Frön kan vara ett problem för 
brukare med löständer, men om fröna blötläggs och mixas innan de blandas i degen 
undviks problemet.  

Ett annat förslag är att slå en egen majonnäs innehållande bland annat 
äggula och rapsolja till kalla såser och liknande. Fördelen med den är att äggen är en bra 
källa till Vitamin D och rapsolja till Omega-3 fett (Johansson 2007).   
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Slutdiskussion 
Äldre är en heterogen grupp i ständig förändring. Deras vanor och smakpreferenser 
hänger samman med bakgrund, tidigare livsstil, och förändras i takt med att 
generationsskiftet sker. De smaker som föredras av äldre idag är förmodligen inte 
desamma som kommer att föredras om 10 år, och så vidare. Det är heller inte självklart 
att detta är samma sorts mat som yngre generationer föredrar under samma tidsperiod. 
Detta är viktigt att ha i åtanke vid måltidsplanering till äldre som samhällsgrupp, då 
dessa är särskilt sårbara och mottagliga för sjukdomar om det inte får i sig tillräckligt 
med energi och näring. Dessutom är alla människor olika, med olika viljor, värderingar 
och behov kring Mat och måltid.  

En avsikt med uppsatsen var att lyfta fram andra faktorer utöver näring. Vi 
vill väcka en diskussion för att uppmärksamma näringsproblematiken på äldreboenden. 
Med näringsproblematik syftar vi på de faktorer som påverkar ätbeteende och 
konsumtion. Dessa faktorer är bland annat måltidsmiljön, gemenskap och sociala 
beteende under måltiderna, måltidsordningen, matens sensoriska egenskaper, 
brukarens fysiska möjligheter och begränsningar, matens energi- och näringsinnehåll, 
organisationen kring måltiderna, etcetera.  

Vid måltidsplanering är det inte bara viktigt att tänka på vad de äldre 
föredrar att äta. Det är lika viktigt att anpassa maten till deras förutsättningar att äta 
samt deras näringsmässiga behov och önskemål. Dessutom bör måltidsmiljön 
uppmuntra till ätandet. Aptiten påverkas även av hur stämningen är under 
måltidssituationen. Det är viktigt att ha i åtanke vad som kan gynna och hindra ätande 
och aptiten hos äldre, när måltider utformas och planeras för ett äldreboende. Att 
brukarna äter måltiden med personer de trivs med och att kontakten med personalen 
fungerar är minst lika viktigt som det sensoriska egenskaperna för en god aptit. Miljön i 
matsalen ska ge matro, vara trygg och inte vara för främmande.  

Personer med intresse för studien kan vara brukare, anhöriga, politiker 
samt all personal som arbetar inom äldreomsorgen, framför allt de som är involverade i 
måltidsplaneringen. Det är även av stor vikt att politiker och beslutsfattare är medvetna 
om komplexiteten inom detta område för att kunna avgöra vilka resurser som lämpligen 
krävs för att göra personalens arbete möjligt. Det är lättare att sätta upp riktlinjer och 
skriva en policy som andra ska förankra, än att förankra dessa i verkligheten. Vi tror att 
det saknas som rutiner som gör arbetet att förankra kostpolicyn praktiskt möjligt för 
personalen, och tycker att verkligheten bör utredas innan en policy tas fram. Ansvaret 
över att kompetensen finns för att leva upp till policyn, anser vi ligger på beslutsfattarna. 
Vårdpersonalen värnar om brukarnas välmående, men vi menar att det är omöjligt för 
dem att ha specialkompetens inom alla områden vården berör. Som kostpolicyn ser ut 
idag krävs att vårdpersonalen har hög kompetens inom framförallt måltidsplanering och 
kostberäkning. Alternativ kan vara att utbilda en personal per enhet till 
måltidsplanerare eller att på central nivå planera måltiderna genom att ge enheterna 
färdiga recept samt rutiner för måltidsordningen.  

Vår studie har visat att en stor välvilja finns hos personalen att förbättra 
livskvaliteten och måltidssituationen för brukarna. Däremot har resultaten även visat att 
förutsättningarna att förbättra inte alltid är optimala. Bland kostombuden och 
kostansvariga i kommunen blandades begreppen undernäring och undervikt ihop. Det 
verkade även finnas en missuppfattning gällande berikade livsmedel då de talade om 
livsmedel med hög fetthalt, inte livsmedel med tillsatta näringsämnen. Målet verkade 
vara att laga mat med högt energiinnehåll, istället för mat med högt näringsinnehåll för 
att motverka undernäring.  
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Avslutningsvis vill vi sammanfatta studien med att framföra att det finns en 
näringsproblematik på enheten vi besökt. Brukarnas energi- och näringsintag är lågt och 
vissa måltider innehåller för mycket socker och fett, framförallt mellanmålen. 
Måltidsordningen har brister då nattfastan är lång för de flesta brukar. Några brukare 
trivs inte med sitt bordsällskap och måltidsmiljön samt att maten inte alltid är anpassad 
efter brukarnas behov, förmåga att äta och önskemål. Vi tror att dessa problem inte är 
unika för enbart den undersökta enheten, utan att problematiken också kan finnas på 
andra äldreboenden och i andra kommuner. Därför hoppas vi att studien kan väcka en 
diskussion även i dessa kommuner, och att vi med studien uppmärksammat problematik 
som kanske annars kan gå obemärkt förbi. Utifrån den här studien kan vi alltså se att det 
finns rum för förbättringar och mer forskning inom området Mat och måltid för äldre.  
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Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av studien Näringsproblematik på ett äldreboende, ur ett 
gastronomiskt perspektiv.  
 
På initiativ av Hammenhögs vård- och omsorgsdistrikt i Simrishamns kommun, Skåne 
genomförde vi en studie för att undersöka näringsproblematikens hos äldre. Studien 
utfördes på ett av distriktets äldreboenden, och innefattade åtta kvinnliga brukare på en 
av boendets enheter. Eftersom vi utbildar oss till gastronomer är studien utförd med en 
gastronomisk ansatts. Begreppet Gastronomi har en vidsträckt innebörd, men vi har valt 
att utgå ifrån en definition formulerad av Jönsson och Tellström ”Matlagning och 

måltidsgestaltning med ett högt kunskapsinnehåll i syfte att stimulera måltidsdeltagarens 

njutning” (2009, s.19).  

Studien syftar till att identifiera faktorer som främjar respektive hindrar de 
äldres ätande. Ett ytterligare delsyfte var att undersöka, analysera och värdera 
måltidssituationen utifrån den valda definitionen av gastronomibegreppet och dess 
dimensioner.  Våra frågeställningar till dessa syften var: 
Vilka omständigheter skulle, sett ur ett gastronomiskt perspektiv, kunna gynna eller 
hindra brukarna från att äta efter behov och njuta av måltiderna? Hur ser verkligheten 
ut i måltidssituationerna i förhållande till de aspekter som tas upp i Livsmedelsverkets 
rekommendationer och Simrishamns kostpolicy?  

Studiens empiriska datainsamling utfördes genom vägd kostregistrering på 
de åtta brukarna under fem sammanhängande dygn. Dessutom genomfördes deltagande 
observation under måltiderna. Resultatet växte fram då vi kombinerade och analyserade 
insamlad data samt ställde den i relation till litteraturstudien, Livsmedelsverkets 
rekommendationer och Simrishamns kommuns kostpolicy.   
 Resultatet av studien visade att flera faktorer påverkade brukarnas 
ätbeteende och konsumtion på äldreboendet under vår undersökning. Vi kan konstatera 
att det finns en viss näringsproblematik på enheten där vi gjort vår studie, men även en 
stor välvilja hos personalen att förbättra brukarnas måltidssituation och livskvalitet. 

Gällande maten såg vi att det var av stor vikt att den passade brukarna både 
traditionellt, sensoriskt och visuellt samt konsistensmässigt. Måltidsmiljön påverkade 
också brukarna på olika sätt beroende på i vilket bordssällskap de satt samt hur 
möjligheterna var till en trevlig konversation och socialisering. Under måltiderna visade 
sig en problematik gällande personalens tid till att lyssna på brukares speciella 
önskemål, istället var det ofta rutiner som styrde måltidssituationerna. Vi kunde också 
se att brukarnas fysiska och psykiska dagstillstånd påverkade aptit och matintag. Ett 
nedsatt dagstillstånd minskade generellt brukarens matintag.  

Under studien framkom även att nattfastan för många brukare på enheten 
översteg den rekommenderade gränsen för högst antal fastetimmar under natten. 
Rekommendationerna för nattfasta stämde inte överens med verkligheten då tiden 
mellan dagens sista måltid och nästkommande dags första måltid översteg gränsen med 
2,5 timmar. Fem fasta måltider var inplanerade under dagen, medan Livsmedelsverkets 
rekommendationer säger att matintaget bör fördelas på sex mål om dagen. Av dessa sex 
måltider ska tre stycken vara mellanmål och motsvara 30-40 procent av det dagliga 
energi- och näringsintaget. För de flesta brukarna på enheten stod mellanmålen för 20-
30 procent. Endast ett fåtal brukare hade vissa dagar ett högre värde medan andra fick 
ett mindre värde då de ibland hoppade över mellanmål eller åt väldigt lite. Den del av 
energi- och näringsintaget som mellanmålen stod för bestod till största del av energi i 
form av socker och fett. Alltså tillgodosåg inte mellanmålen brukarna med den energi 
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och näring som rekommenderas.  Vi lämnade förslag på hur mellanmålen kan utvecklas 
till att bli mer näringsrika utan att skillnaden blir för stor mot mellanmålen som 
brukarna är vana vid att äta. Förutom det föreslår vi att eventuellt en förfrukost kan 
serveras i lägenheten på morgnarna precis vid uppstigningen för att korta ner 
nattfastan. Eventuellt kan även ett extra mellanmål erbjudas innan sänggåendet på 
kvällen.    

Under studien framkom även att måltiderna inte var näringsberäknade, 
vilket går emot kommunens kostpolicy. Vi uppmärksammade att det fanns en 
problematik i att uppfylla kraven från kostpolicyn då kunskap om näringsberäkning, 
verktyg och tid till processen saknades.  

Av kostansvariga i kommunen fanns en allmän missuppfattning om en del 
viktiga ord gällande maten. Det var framförallt missuppfattningar om vad berikade 
livsmedel är och skillnaden mellan undernäring och undervikt. Dessa missförstånd 
anser vi vara ganska allvarliga då personerna i fråga är ansvariga för den kommunala 
maten till äldre inom hela kommunen.  

Kostberäkningarna visade att intaget av de flesta näringsämnena var 
generellt lågt hos brukarna. Vi tror därför att det hade varit bättre om 
näringsberäkningarna gjordes av en gastronom eller dietist, som sedan tilldelas de olika 
äldreboendena i kommunen. De kan då stå för att maten är anpassad till brukarna 
traditionellt, sensoriskt och näringsmässigt. Denna del av mat och måltid inkräktar då 
inte heller på personalens tid till resterande vård- omsorgsarbete. Av 
näringsberäkningarna kunde även utläsas att vissa livsmedel var bra källor till flera 
näringsämnen. Vi anser att vissa livsmedel med näringsmässig fördel kan bytas ut till 
berikade varianter för att öka måltidernas näringsinnehåll.  
 
Avslutningsvis vill vi belysa att denna uppsats bygger på näringsproblematiken vi kunde 
påträffa på denna specifika enhet. På grund av studiens begränsade tid och omfattning 
är vi medvetna om att det förmodligen finns fler situationer och företeelser som kan 
bidra till näringsproblematiken, men som vi inte hade tid att undersöka. Vi tror dock att 
resultatet av studien är allmängiltigt och även kan gälla äldreboenden i andra 
kommuner. Därför hoppas vi att studien kan väcka en diskussion även i dessa 
kommuner, och att vi med studien uppmärksammat problematik som kanske annars 
kan gå obemärkt förbi.  
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Bilaga 1 
 
Dubbelklicka på kostpolicyn och kostpolicyn öppnas i ett pdf-fönster. 
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Bilaga 2 
 
Äggakaka med lingon och råkost  

 Mängd 

Äggakaka  

Ägg    

Mjölk    

Mjölk    

Salt   

Loka   

    

Bacon    

    

  

Lingonsylt   

  

Råkost  

Morötter   

Vitkål   

Ananas   

Pumpa koncerv   

Olivolja   

Persilja   

    

    

  

Anteckna även fabrikat på livsmedlen   
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Bilaga 3 
 
Brukare: A  Datum:  

    

Frukost Mängd serverat Mängd kvarlämnat Tidpunkt 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Middag       

        

        

        

        

        

Kvällsmål       

        

        

        

        

        

        

Fika       

        

        

        

Fika       
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Bilaga 4 
  

Till er som arbetar natt! 
Vi studenter som gör vår examensuppsats här hos er på X-enheten behöver er hjälp med 
att skriva upp brukarnas intag av mat samt dryck och klockslag i bifogat formulär. Det är 
en mycket viktig del för att vår studie ska bli komplett.  
 
Ett stort tack för hjälpen, 
 
 
Vänligen 
Ylva och Marie  
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Bilaga 5 

Nattmat 
     

Mat och dryck mellan kvällsmål och frukost  Datum_______________ 

       

Brukare Mat/dryck Mängd i gram eller dl Klockslag    

A          

B          

C          

D          

E          

F          

G          

H          
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Bilaga 6 

 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Marie och Ylva och läser på Gastronomiprogrammet på 
Högskolan i Kristianstad. Utbildningen är en treårig utbildning där huvudämnet är mat 
och måltid. Vi är i slutet på vår utbildning och ska skriva en C-uppsats hos er på X-
äldreboende.  
En C-uppsats är en examinationsuppgift som går ut på att göra en mindre vetenskaplig 
studie inom ett relevant område för utbildningen. Vår studie hos er på X är att 
undersöka hur mycket näring de boende får i sig via kosten som serveras samt att 
undersöka innehållet i kaloribomberna, sängfösarna och rapsoljeshotsen.  
 
Vår studie kommer att bestå av både observation och intervjuer.  
Under observationen kommer vi att titta på hur mycket mat de boende tar/får på 
tallrikarna och hur mycket som lämnas kvar för att på så sett kunna uppskatta hur 
mycket mat de äter. Alla måltider är av betydelse samt tillskott som kaloribomber, 
sängfösare, rapsoljeshots och även måltidsdrycker. Vi kommer även titta på 
måltidsordningen, vilket innebär vad de intar och vilken tid på dygnet.  
 
Intervjuer kommer att ske med vissa anställda, framförallt kostombuden. Alla som blir 
intervjuade kommer att tillfrågas innan och själva godkänna att de blir intervjuade samt 
att de får information om vilka ämnen intervjun kommer att beröra.  
Studien kommer att pågå mellan vecka 9-16 och har ni några frågor är det bara att 
stoppa någon av oss när ni ser oss eller kontakta oss per telefon eller mejl. 
Vänligen 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Vestin   Ylva Larsson 
Mobil 070-XXX XX XX   Mobil 073- XXX XX XX 
marie.vestin0011@stud.hkr.se    ylva.larsson0001@stud.hkr.se    
 

Bild 1 Bild 2 
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Bilaga 7 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare A      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 27,90% 21,50% 31,33% 30,15% 42,11% 

09,01-10,00           

10,01-11,00           

11,01-12,00           

12,01-13,00 34,61% 26,64% 36,52% 22,66% 23,52% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 9,59% 22,16% 9,19% 16,38% 12,26% 

16,01-17,00         22,11% 

17,01-18,00 24,68% 29,04% 22,97% 29,21%   

18,01-19,00           

19,01-20,00           

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00   0,33%       

03,01-04,00 1,68%         

04,01-05,00           

05,01-06,00       3,34%   

06,01-07,00 1,68% 0,33%       

07,01-08,00           
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Bilaga 8 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare B      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00  34,02% 21,35% 26,60% 58,87% 

09,01-10,00 28,14%         

10,01-11,00           

11,01-12,00           

12,01-13,00 25,42% 25,14% 25,23% 19,58% 17,25% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 11,84% 19,51% 9,74% 19,46% 8,52% 

16,01-17,00         15,29% 

17,01-18,00 27,05% 16,26% 32,77% 14,50%   

18,01-19,00           

19,01-20,00 7,55% 5,07% 10,90% 19,85%   

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00           

07,01-08,00           
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Bilaga 9 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare C      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 37,29% 35,79% 35,14% 30,59% 40,67% 

09,01-10,00           

10,01-11,00           

11,01-12,00           

12,01-13,00 33,29% 25,29% 20,13% 15,53% 25,47% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 9,58% 17,42% 12,48% 27,47% 9,56% 

16,01-17,00         24,29% 

17,01-18,00 17,63% 18,37% 27,34% 19,00%   

18,01-19,00           

19,01-20,00 2,27% 3,13% 4,90% 7,35%   

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00           

07,01-08,00           
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Bilaga 10 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare D      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 33,67% 31,28% 34,07% 30,89% 40,83% 

09,01-10,00           

10,01-11,00           

11,01-12,00         3,65% 

12,01-13,00 19,91% 20,85% 16,82% 24,42% 29,88% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 6,41% 11,82% 7,01%   8,91% 

16,01-17,00         16,73% 

17,01-18,00 19,88% 24,15% 18,62% 19,14%   

18,01-19,00           

19,01-20,00 0,96% 2,01%       

20,01-21,00           

21,01-22,00 9,58%   23,52% 25,55%   

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00 9,58% 9,89%       

07,01-08,00           
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Bilaga 11 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare E      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 22,04% 19,55% 28,14% 46,36% 40,89% 

09,01-10,00           

10,01-11,00   11,13% 6,44%     

11,01-12,00           

12,01-13,00 22,22% 27,87% 19,28% 15,13% 24,05% 

13,01-14,00         13,22% 

14,01-15,00           

15,01-16,00 22,22% 18,39%   30,27% 7,25% 

16,01-17,00         14,60% 

17,01-18,00 14,51% 14,31% 31,53% 5,08%   

18,01-19,00           

19,01-20,00   5,83%       

20,01-21,00           

21,01-22,00 9,47%         

22,01-23,00 8,70%         

23,01-24,00           

00,01-01,00       1,41%   

01,01-02,00           

02,01-03,00   2,91% 14,66%     

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00 0,88%         

06,01-07,00       1,69%   

07,01-08,00           
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Bilaga 12 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare F      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 28,61% 23,47% 22,46% 38,99% 26,40% 

09,01-10,00           

10,01-11,00           

11,01-12,00           

12,01-13,00 24,66% 30,39% 32,94% 20,19% 33,04% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 19,86% 21,70% 7,38% 18,86% 9,64% 

16,01-17,00         30,91% 

17,01-18,00 19,81% 18,31% 31,50% 14,19%   

18,01-19,00           

19,01-20,00 7,05% 5,55% 5,67% 7,70%   

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00           

07,01-08,00           
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Bilaga 13 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare G      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 21,41% 42,09% 30,43% 28,04% 34,42% 

09,01-10,00           

10,01-11,00     12,29%     

11,01-12,00           

12,01-13,00 28,80% 22,74% 20,55% 10,96% 13,35% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 16,46% 14,95% 7,93% 35,29% 14,86% 

16,01-17,00         22,42% 

17,01-18,00 30,49% 15,60% 21,07% 15,07%   

18,01-19,00           

19,01-20,00 2,85% 4,69% 7,74% 10,64% 14,86% 

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00           

07,01-08,00           
 
 



63 
 

Bilaga 14 
Tabellen visar tidpunkterna på brukarens kostintag per dag. Procentsiffran står för 
mängden kalorier som intogs vid tillfället av det totala dagsintaget.   
 

Brukare H      

Klockslag Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

08,01-09,00 25,03% 22,93% 28,61% 36,56% 46,87% 

09,01-10,00           

10,01-11,00           

11,01-12,00           

12,01-13,00 29,64% 33,57% 35,88% 3,41% 26,49% 

13,01-14,00           

14,01-15,00           

15,01-16,00 28,25% 20,77%   24,68% 12,29% 

16,01-17,00         14,20% 

17,01-18,00 17,13% 15,73% 35,52% 27,16%   

18,01-19,00           

19,01-20,00   7,56%       

20,01-21,00           

21,01-22,00           

22,01-23,00           

23,01-24,00           

00,01-01,00           

01,01-02,00           

02,01-03,00           

03,01-04,00           

04,01-05,00           

05,01-06,00           

06,01-07,00       8,25%   

07,01-08,00           
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Bilaga 15 
 
Tabell 1. 
Tabellen visar en sammanställning av brukarnas genomsnittliga intag av näringsämnen 
och energi samt energifördelningen per dag under de fem kostberäkningsdagarna. 
Dessutom redovisas de svenska näringsrekommendationerna (Livsmedelsverket 2007) 
för målgruppen samt brukarnas BMI. 
 

  
Intag 
Brukare                   Standard  

Rekommenderat 
intag 

  A B C D E F G H Median Medelvärde avvikelse 
enligt SNR1) 
A- kost 

Kcal 1362 1606 1548 2057 2125 1636 1274 1725 1621 1667 300   
Protein i 
E% 14 13 14 15 11 14 12 10 13,5 12,9 1,73 15-20 

Fett i E% 41 43 40 43 36 40 44 33 40,5 40,00 3,78 35-40 
Kolhydrater 
i E% 45 43 46 42 53 46 44 57 45,5 47,00 5,24 40-50 
A-vitamin i 
ug 483 978 1400 1022 220 1366 536 866 922 859 422 700 
D-vitamin i 
ug 1,0 2,1 1,1 1,5 1,9 2,6 1,5 2,3 1,7 1,8 0,6 10 
C-vitamin i 
mg 51 72 62 69 64 69 24 47 63 57 16 75 
E-vitamin i 
mg 2,4 3,6 3,5 4,6 4,4 3,6 2,3 4,4 3,6 3,6 0,9 8 

B1 i mg 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 1 

B2 i mg 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,7 0,3 0,4 0,2 1,2 

B3, B5 i mg 3 4 4 6 8 4 3 9 4 5 2 13 

B6 i mg 0,5 0,7 0,5 1 0,9 0,9 0,4 0,8 0,75 0,7 0,2 1,2 

B12 i ug 2 4 3 5 3 6 2 1 3 3,2 1,5 2 
Kalcium i 
mg 710 947 698 1251 927 1296 475 503 819 851 311 800 

Fosfor i mg 660 866 724 1209 793 1135 503 465 759 794 270 600 

Kalium i g 1,4 1,9 1,6 2,9 1,7 2,6 1,1 1,1 1,6 1,8 0,7 3,1 

Järn i mg 1,6 2,7 3,0 4,3 3,8 2,5 2,1 3,9 2,9 3,0 0,9 9 
Magnesium 
i mg 108 145 125 216 164 194 91 127 136 146 43 280 
Natrium i 
mg 1139 1131 1154 1349 1292 1355 781 1245 1200 1181 185 2360 

Zink i mg 4 5 4 8 5 6 3 4 5 5 2 7 

Folat i ug 43 64 57 80 101 68 48 110 66 71 24 300 

Jod i mcg 63 59 63 89 54 67 39 76 63 64 15 150 

Selen i mcg 18 23 17 31 24 68 13 18 21 27 18 40 

BMI 22 30 28 27 20 32 17 18 24 24 6 23-292) 

 
 

1) SNR är en förkortning på svenska näringsrekommendationer. De 
rekommenderade intagen är högre än behovet hos nästan alla individer 
enligt Livsmedelsverket (2007).   

2) BMI på 22-29 räknas som normalvikt (Vårdguiden 2009)  
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Bilaga 16 
 
Tabell 2. 
Tabellen visar en sammanställning av brukarnas genomsnittliga intag av energigivande 
ämnen per dag under de fem kostberäkningsdagarna. Dessutom redovisas de svenska 
näringsrekommendationerna för varje brukare samt intaget jämförbart med 
rekommendationerna i procent. 
 

  Intag 

Rekommenderat intag 

enligt SNR
1) 

% av rekommenderat 

intag enligt SNR
1) 

Brukare A       

Protein i g 50 45,4 110% 

Fett i g 69,9 41,7 168% 

Kolhydrater i g 160,2 180,9 89% 

Brukare B       

Protein i g 53,4 56 95% 

Fett i g 81,1 51,3 158% 

Kolhydrater i g 172,4 240,4 72% 

Brukare C       

Protein i g 56,6 48,9 116% 

Fett i g 75,5 44,9 168% 

Kolhydrater i g 185,8 222,6 83% 

Brukare D       

Protein i g 77,9 51,8 150% 

Fett i g 101,1 47,6 212% 

Kolhydrater i g 210,9 249,3 85% 

Brukare E       

Protein i g 64,2 39,6 162% 

Fett i g 93,7 36,3 258% 

Kolhydrater i g 293 202,8 144% 

Brukare F       

Protein i g 61,8 59,6 104% 

Fett i g 79,2 54,7 145% 

Kolhydrater i g 193,8 226,8 85% 

Brukare G       

Protein i g 42,6 42 101% 

Fett i g 71,4 38,5 185% 

Kolhydrater i g 152,1 159,9 95% 

Brukare H       

Protein i g 42,7 47,2 90% 

Fett i g 67,1 43,3 155% 

Kolhydrater i g 246,7 179,9 137% 

 
1) SNR är en förkortning på svenska näringsrekommendationer. Mängden 

energigivande ämnen per brukare är hämtade från Dietist XP där 
brukarnas individuella profiler är inlagda.    
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Bilaga 17 
 
Personerna i studien  
Nedan kommer en kort personlig beskrivning av brukarna som ingår i studien och dessa 
är tagna från observationerna. 

Brukare A är en kvinna som är rullstolsburen . Vi hörde från personalen att 
hon lider av benskörhet. Hon var placerad vid det friskare bordet under måltiderna. 
Uppfattningen vi fick var att hon inte var dement men hon pratade inte särskilt mycket 
med varken personalen eller övriga brukare under måltiderna. Däremot hade hon för 
det mesta ett leende på läpparna och svarade blygt när hon blev tilltalad. Hon var inte i 
form alla dagar och stannade på sitt rum två dagar och intog måltiderna där istället för i 
den gemensamma matsalen. Vi observerade att under dessa dagar åt hon mindre mängd 
mat än de resterande tre dagarna.  

Brukare B är en kvinna som även hon är rullstolsburen . Personalen 
upplevde hennes storlek som ett problem då hon var tung att lyfta och ofta använde de 
ett bälte som fästes runt midjan för att kunna lyfta henne. Även hon var placerad vid det 
friska bordet och hon var tystlåten som brukare A och log för det mesta. När hon pratade 
var det svårt att höra vad hon sa då hennes uttal var otydligt med en darrig röst. Vid 
flera tillfällen under veckan observerade vi att hon satt och snyftade och grät lite men 
det pågick endast i några sekunder vid varje tillfälle. Hon är en i gruppen som deltog i 
aktiviteterna på dagcentralen. Vid våra observationer upplevde vi att hon åt för lite vid 
vissa måltider och saknade aptit. Dessutom tackade hon nej till om personalen erbjöd 
något annat att äta under de måltiderna. Fick hon frågan om hon ville ha mer mat de 
dagar som hon hade aptit, svarade hon oftast att hon kunde ta lite till med betoning på 
lite. Vi upplevde att hon kanske hade svårt att säga nej till mer mat och svarade ja endast 
av artighetsskäl. Hon är en av de brukare som tog rapsoljeshots till frukosten och 
personalen uppmanade henne flera morgnar till att ta rapsoljeshotsen efter att hon ätit 
upp den övriga frukosten så hon inte skulle bli illamående. En dag när hon inte var på 
humör hällde hon rapsoljeshotsen över gröten så den fick bytas ut av personalen och 
ingen ny rapsolja serverades den dagen.        

Brukare C är en kvinna som oftast satt i rullstol men som kunde ta sig fram 
med rullator. Hon berättade att hon tidigare hade drabbats av stroke vilket var orsaken 
till att hon hade rörelsesvårigheter. Dessutom använde hon ergonomiska bestick samt 
hade en gummimatta under sin tallrik då hon på grund av rörelsesvårigheterna hade 
problem med att använda båda händerna när hon åt. Förutom det hade hon tandprotes 
och fick när det krävdes en mixkost. Mixkost innebar att hon serverades samma mat 
som övriga brukare men den var mixad i en mixer. Även hon var placerad vid det friska 
bordet och hon var alltid glad och pratade mycket med undantag för en dag då hon fick 
reda på att en gammal bekant avlidit. Personalen påpekade att hon var lite dement vilket 
vi de första dagarna inte la märke till. Efter några dagar upptäckte vi emellertid det, då 
hon berättade samma berättelse vid flertalet tillfällen. Hon var den enda brukaren som 
vi observerade dagligen läste dagstidningen vilket var Ystads allehanda. Dessutom 
tillhörde hon gruppen som deltog i aktiviteterna på dagcentralen. Hon hade funnit en 
bästa vän på enheten vilket var brukare D och de två var de mest pratsamma brukarna 
på hela enheten.       

Brukare D är en kvinna och hon är en av två brukare som inte var 
rullstolsburen på enheten. Ibland gick hon med rullator framförallt när hon skulle gå 
utanför enheten som till dagcentralen. Vårt intryck av henne var att hon var den piggaste 
brukaren på enheten och hon pratade konstant högt och tydligt. Hon berättade gärna om 
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sina barn, barnbarn och vad de arbetade med. Även hon var placerad vid det friskare 
bordet och var den enda som satt på en stol vid det bordet då de andra satt i sina 
rullstolar. Dessvärre drabbades hon av ryggont under dag tre och blev efter det 
sängliggande till dag fyra. Dag fem var hon uppe på benen igen men hade fortfarande 
väldigt ont. Hon hade dagarna innan ryggontet en god aptit och åt stora portioner 
jämförelsevis de flesta andra brukarna. Dagarna hon när var sängliggande åt hon mindre 
portioner än de tidigare dagarna men mängden mat motsvarade fortfarande hennes 
behov enligt beräkningarna i Dietist XP. Hon är den andra brukaren på enheten som 
drack rapsolja till varje frukost. 

Brukare E är en kvinna och hon är den andra brukaren som inte var 
rullstolsburen på enheten. Däremot var hon beroende av sin rullator och upplevdes 
ostabil på benen utan den. Hon hade svårt att sitta still och var konstant uppe och gick. 
De andra brukarna irriterade sig på henne då hon gärna gick in i deras lägenheter och 
plockade med sig saker. Hon hade alltid med sig något i korgen på rullatorn och oftast 
var det kläder där galgarna fortfarande satt i. Tydligen var hon väldigt modeintresserad 
enligt personalen och vi observerade att hon bytte kläder flera gånger per dag. Hennes 
demens var oundviklig att missa och hon var ofta orolig. Det hände vid ett flertal 
tillfällen att hon talade med lampknapparna på väggarna och trodde att det var någon 
typ av hemlig kontaktlänk liknande en telefon med världen utanför enheten. Hon hade 
ett växlande humör och var ofta otrevlig och elak mot de andra brukarna samt 
personalen. Hon varnade oss ett par gånger de första dagarna. Hon menade att 
personalen inte var kloka och vi skulle göra bäst i att fly därifrån medans vi fortfarande 
kunde. Sekunden efteråt kunde hon ropa efter sin mamma. Vid flertalet tillfällen frågade 
hon oss även vilken tid bussen gick och så vidare. Ibland sken hon upp och kunde bli 
glad. Detta hände exempelvis när musik sattes på och hon kunde dansa genom att snurra 
runt med sin rullator och svängde på rumpan. Personalen berättade att hon dansat 
mycket när hon var yngre vilket vi även kunde se i hennes sätt att röra sig. En annan dag 
som hon var lugn och glad var när hennes man var och hälsade på. Han bor på ett annat 
hem och hälsar på ganska sällan. Tydligen kan de bråka väldigt mycket men den här 
dagen var de båda väldigt lugna och spenderade tiden mellan måltiderna inne i hennes 
lägenhet. Hon och hennes man har även varit utlandssvenskar och bott många år i 
Spanien. Det visade sig tydligt på sättet hon dansade och pratade om dans samt 
påpekade att maten inte smakade något och att kryddor saknades. Hon åt timbalkost 
och hade oftast god aptit. Hennes morgongröt skulle kryddas med stora mängder socker 
samt lingonsylt. Alla lagade mål som hon åt skulle innehålla lingonsylt och hon klagade 
gärna på maten fast att hon nästan alltid åt upp allt på tallriken. Hon ville alltid ha vad de 
andra fick så åt någon annan brukare en smörgås skulle även hon ha en och så vidare. 
Vid ett kvällsmål påpekade hon att maten inte gick att äta och att hon aldrig mer skulle 
gå till det här stället och äta, maten på stället på andra sidan gatan var mycket bättre. 
Sådana och liknande utfall kom upp dagligen. Hon var alltid otålig innan, under och efter 
måltiden. Innan måltiden kunde hon inte sitta ned och vänta på maten utan skulle hela 
tiden upp och gå. Personalen försökte få henne att sätta sig på sin plats vilket ofta var ett 
problem då hon ville sitta på någon annans plats. Under måltiden trakasserade hon 
oftast de andra två brukarna vid matbordet och hävde ur sig diverse oförskämdheter. 
Dessutom hade hon ett dåligt bordsskick och kladdade väldigt mycket och flera gånger 
under veckan tappade hon ned antingen maten eller glaset i golvet. Därför är hon en av 
de två brukarna som alltid drack ur dricksglas gjorda av plast. Så fort hon ätit klart 
skulle hon upp och gå igen och väntade inte på tills de andra brukarna ätit klart.   
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Brukare F är en kvinna som är rullstolsburen . Även hon är dement och var 
svår att få kontakt med. Ofta när vi tilltalade henne pratade hon om blommor samt 
porslinstomtar och upprepade samma fraser om och om igen. Hon deltog också i 
dagcentralens aktiviteter. Vi förstod efter lite hjälp från personalen att tomtarna avsåg 
porslinstomtar som hon målat. Hon hade talang för att måla och många berömde henne 
för hennes talang, både brukare och personal. Hon var även en av brukarna som ofta 
sittandes i sin rullstol sov under och mellan måltiderna. Hennes bordskick var bland de 
sämre, hon rapade, smaskade och kladdade för det mesta. Hon serverades även mixad 
mat ibland när hon hade svårt att tugga maten och åt ofta maten med sked. Hon drack 
sällan kaffe men några gånger på eftermiddagsfikat ville hon ha. Vi påpekade det för 
personalen som ofta inte ville ge henne kaffe för att de inte trodde hon drack kaffe. De 
gånger hon serverades kaffe drack hon alltid upp. 

Brukare G är en kvinna som är rullstolsburen . Hon var nyinflyttad till 
äldreboendet, enheten och hade endast bott där ett par veckor när vi gjorde vår 
observation. Vi upplevde henne, förutom hennes rörelsehinder och magra kropp, som 
pigg utan någon som helst demens. Hon uttryckte både genom ord och via kroppsspråk 
att hon inte trivdes med sitt bordssällskap (brukare E och F) och deras uppförande 
under måltiderna. Själv hade hon problem med att sitta upprätt och att hålla i glaset 
under måltiden, därför drack hon alltid ur en kopp med öra. Dessutom delades hennes 
smörgåsar alltid till små portionsbitar så att hon inte behövde bita av bitar från 
smörgåsen. Hon är den brukaren som inte är särskilt förtjust i sötsaker och hon utryckte 
vid något tillfälle att man inte kan äta så mycket sötsaker för då blir man tjock. Däremot 
innehöll hennes dagliga frukost bland annat smörgås med honung på. Hon åt väldigt lite 
under samtliga måltider och hade ett lågt BMI, vilket vi påpekade till enhetschefen.  

Brukare H är en kvinna som är rullstolsburen och lider av långt gången 
demens. Hon åt varje dag vid ett eget bord och blev ofta matad. Hennes mat bestod av 
timbalkost och vi observerade att hon saknade alla tänder. Anledningen till att hon satt 
vid ett eget bord var att hon var väldigt livlig och högljudd under måltiderna. Armar och 
ben sprattlade för det mesta och placerades på bordet och vi upplevde henne som 
väldigt vig. Hon drack därför sina måltidsdrycker ur dricksglas tillverkat av plast och 
ibland användes även en drickpip till glaset. Hon yrar mycket och repeterar fraser om 
katter och ville gärna klappa våra eller någon annan personals hand. Hon klappade och 
pussade på den samtidigt som hon sa -åhh kissekatten. Humöret gick upp och ned med 
snabba vändningar, ena stunden grät hon nästa pratade hon om katter och så vidare. De 
tre sista dagarna under observationen fanns även ett mjukisdjur som såg ut som en 
hund vid hennes bord och den antingen klappade hon eller slängde ned på golvet. Hon 
hade en god aptit och ville ha lingonsylt till alla tillagade mål. Vi kunde ofta höra henne 
njuta av maten och uttrycka att -mmm vad gott, jätte gott. Hon var ibland trött och åt på 
sitt rum eller senare när hon vaknat till. 
 


