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Den sociala och fysiska miljö som omger måltiden är av stor betydelse 
för den äldre patienten. Syftet med studien var att beskriva äldre 
patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett omvårdnadsperspektiv. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Litteratursökning har skett 
i databaserna CINAHL och Medline. Efter urval och granskning återstod 
12 artiklar som var publicerade mellan åren 1994 -2005, åtta kvalitativa 
och fyra kvantitativa artiklar. Efter databearbetningen framkom de två 
huvudkategorierna yttre och inre miljö. Den yttre miljön beskriver 
måltidsplatsen, medpatienter, personalen och maten samt dess positiva 
och negativa effekter. Den inre miljön beskriver patientens känslor av 
välbefinnande och olust som kan uppstå när måltiden intas tillsammans 
med andra. Huvudresultatet visade att måltidsmiljön är mer än den 
fysiska miljö patienten befinner sig i och skildrar känslor som uppstår 
under den sociala samvaron vid måltider. Genom att vara lyhörd för 
patientens egna upplevelser finns förutsättningar att skapa en 
måltidsmiljö som ger positiva effekter. 
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Introduktion 

Måltid 
Ordet måltid har enligt Nationalencyklopedin (1994) växlat innehåll och namn genom 
tiderna. Det har styrts av dialekter och socialt sammanhang. Befolkningen på 
landsbygden och industriarbetarna fortsatte att äta ”middag” mitt på dagen medan den 
måltiden benämndes lunch bland akademiker och affärsmän. Under vikingatiden och 
den äldre medeltiden kallades de två huvudmåltiderna ”dagvard” och ”nattvard”. Dessa 
måltider har under seklen ändrats till både namn, betydelse och antal. Andersson (1991) 
menar att måltiderna inte heller alltid sett ut som de gör idag då vi har en viss distans till 
varandra genom att äta vid varsin tallrik och med egna bestick. På medeltiden t ex åt 
man med händerna eller med en gemensam sked direkt ur samma gryta. Besticken som 
de ser ut i dag kom först mellan 1500- och 1800- talen.  Beteendet kring måltiderna 
styrs inte enbart av näringsfysiologiska faktorer utan också av tradition och religion. I 
den kristna religionen anses maten vara helig, som en gåva från Gud till människan och 
ända in på 1950-talet tackade vi Gud för maten i skolorna. Genom nattvardens bröd och 
vin tar vi del i en historisk måltid då Jesus tillsammans med sina tolv lärjungar intar sin 
sista måltid. Bringéus (1988) menar att traditionen kring våra matvanor inte bara är vår 
egen personliga smak som vi delar med vår familj utan också med de flesta i den trakt vi 
bor och är därför ett kulturarv. Enligt Andersson (1991) finns även en stark 
känslomässig laddning kring mat och måltid som finns kvar hela livet. Om de första 
måltiderna för spädbarnet skänker lugn, närhet, trygghet, rytm och lust tar barnet detta 
till sig och förväntar sig sådant av livet.  

Miljö 
Den fysiska miljön är den fysiska omgivning som upplevs med våra sinnen och syftar 
på olika komponenter i samverkan t ex ljud, ljus, färg, inredning och rumsutformning 
(Fridell, 1998). Med ljus avses dagsljus och belysning. Ljuset har som uppgift i miljön 
att skapa förutsättningar för seendet, för att skapa trivsel och påverka miljön så att 
denna upplevs uppiggande. En torftig belysning kan skapa en tråkig stämning åt miljöns 
utseende samt ge svårigheter att se exempelvis under en måltid.  Färg är en annan 
komponent som i miljön skapar förutsättning för hur vi upplever omgivningen. 
Kombinationen ljus, material och volym skapar upplevelsen av miljöns utformning. 
Genom färg och former i vår omgivning på exempelvis möbler, inredning, väggar och 
tak skapas en möjlighet till upplevelsen att känna igen sig i miljön (Sjukvårdens och 
socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, 1985). Enligt Fridell (1998) 
påverkar miljöns utformning människan. Miljöns utformning kan vara uppiggande eller 
tyngande och finner man miljön vacker kan det ha en positiv inverkan på individen 
medan en miljö som upplevs störande kan påverka negativt. Hur miljön upplevs är 
individuellt.  

Måltidsmiljö 
Enligt Livsmedelsverket (2001) är den sociala och fysiska miljön som omger måltiden 
av stor betydelse. Färger kan även användas som hjälpmedel i miljön runt måltiden. Att 
skapa kontraster vid dukningen av matbordet eller matbrickan med hjälp av färger kan 
underlätta miljön vid måltiden för många patienter. Tyden (1993) anser att en lugn 
ljudmiljö kan motverka oro. För att ta bort störande ljud såsom eko och skrapningar av 
möbler som flyttas kan man möblera med stoppade möbler och använda sig av 
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inredningsdetaljer som gardiner och tavlor. Bringeús, 1988 och Livsmedelsverket, 2001 
menar att faktorer som dukning, belysning, dekorering samt uppläggning av maten 
påverkar miljön runt måltiden. Synsinnet påverkas bland annat av matens utseende och 
hur måltidsmiljön ser ut t ex kan det vara viktigt att duka trevligt och se till att det finns 
bra belysning. Lukten ger olika nyanser från både omgivningen och maten i sig. 
Luktsinnet kan väcka lust att äta om doften är tilltalande och obehag om det är dofter 
som upplevs oangenäma. Känselsinnet bidrar till att kunna känna vilken konsistens och 
temperatur maten har. Omgivningstemperaturen i den miljö patienten befinner sig 
uppfattas också av känselsinnet. Även hörselsinnet påverkas av måltidsmiljön, t ex kan 
hög musik upplevas som obehaglig när man ska äta och ljudet av sörplingar och 
rapningar kan upplevas negativt vid måltiden medan ljudet av ”stök i kök” och 
puttrande grytor kan stimulera aptiten. Enligt Ruud (2002) kan musik och sång bidra 
med närhet i relationer med andra människor genom att musiken kan fungera som en 
”dörröppnare” in till en gemenskap som kan ge en möjlighet till samvaro. Enligt 
Unosson (2000) kan måltiden utöver kroppens näringsmässiga behov också skänka en 
social tillfredsställelse. En måltid tillsammans med andra kan vara aptitstimulerande 
men kräver samtidigt att kulturella normer och värderingar följs. Har en patient 
ätproblem t ex svårigheter att behålla mat i munnen eller spiller mat på bordet kan det 
leda till skamkänslor hos både bordsgrannar och personen det berör och därmed kan 
patientens njutning av måltiden förstöras. Andersson (1991) menar att måltiden ofta är 
förenad med kontakter med andra människor. Om det då finns svårigheter i kontakten 
med andra människor speglas detta också över måltiden medan den som har lätt för 
samvaro med andra upplever måltiderna som något gott.  

Omvårdnad 
Att skapa en hälsobefrämjande miljö för patienten är en omvårdnadsåtgärd som 
sjuksköterskan kan utföra för att stärka patientens hälsa. Redan Florence Nightingale 
menade att omgivningen påverkar läkningsprocessen och att en god omgivning 
påverkar både kropp och själ. Hon framhävde att det var viktigt för sjuksköterskan att 
skaffa sig kunskap om patientens miljö för att kunna ge en god omvårdnad (Svenska 
hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund, 1989). 

Omvårdnaden har som ett av sina syften att stärka hälsa och förebygga sjukdom. Detta 
kan bland annat ske genom att hjälpa människan i det dagliga livet där hälsotillståndet 
påverkar förmågan att klara sig själv. Som grund vid utövandet av omvårdnad ligger ett 
humanistiskt synsätt vilket innebär en helhetssyn på människan och att hon bemöts som 
en egen unik individ. Omvårdnadsåtgärder som sätts in syftar till att inte bara behandla 
den fysiska hälsan utan omvårdnaden är mångfacetterad och har som mål att även stärka 
den psykiska, sociala och andliga hälsan. Flera personalgrupper utövar omvårdnad runt 
patienten och sjuksköterskan har i första hand det primära ansvaret för omvårdnaden 
(SOSFS 1993:17). Omvårdnadsansvaret ligger i att göra en bedömning av patientens 
näringsproblem, vad som påverkar energiintaget och välbefinnandet vid måltiden för att 
kunna utforma omvårdnadsåtgärder (Unosson, 2000). Sjuksköterskan skall också se till 
att omvårdnaden genomförs i samverkan med andra personalgrupper (SOSFS 1993:17). 
Detta kan ske genom att sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal ser till att 
måltiden anpassas efter patientens behov. Att servera måltiden på ett aptitligt och 
trevligt sätt och att erbjuda en aptitstimulerad miljö kan vara en omvårdnadsåtgärd 
(Hessov, 2001; Unosson, 2000). Att tillgodose patientens individuella behov genom att 
han får förbereda sig inför måltiden som han är van, har det bekvämt, inte bekymrar sig 
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över något och att måltiden är framdukad på ett för patienten trevligt sätt ingår enligt 
Henderson (1969) i den grundläggande omvårdnaden. Henderson menar vidare att 
patienten får bättre aptit och kommer att äta mer om de åtgärderna uppfylls.  
Aptit beskrivs av Livsmedelsverket (2001) som ett vidare begrepp än hunger och vare 
sig man är hungrig eller inte kan man ändå känna sig sugen på mat eller på någonting att 
äta. Aptiten påverkas av alla våra sinnen och kan ibland ökas av positiva sinnesintryck. 
Enligt Nationalencyklopedin (1994) är hunger en drivkraft som finns inbyggd för att 
tillföra kroppen energi men att känna aptit handlar om en känsla av att ”vara sugen”. 
Aptiten styrs från djupt belägna delar i mellanhjärnan men också av sociala faktorer. En 
dålig aptit beskrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (2001) som en 
riskfaktor som leder till ett otillräckligt näringsintag. Även faktorer som att maten inte 
längre smakar eller att måltiden inte längre skänker någon glädje eller lust kan också 
vara orsaker till otillräckligt näringsintag. Enligt Sidenvall (1997) ökar risken för ett 
otillräckligt näringsintag då patienten hamnar i ett nytt sammanhang t ex sjukhusvistelse 
och måltidsmiljön är annorlunda än hemmavid. 
Av Unosson (2000) beskrivs undernäring som ett resultat av den process som startar när 
näringsintaget börjar bli mindre än näringsbehovet, vilket leder till att kroppens 
funktioner, fett och muskelmassa minskar. Enligt Kofod och Birkemose (2004) är 
undernäring ett hälsoproblem eftersom det ökar risken för hospitalisering och en för 
tidig död. Socialstyrelsen (2005) har de senaste åren uppmärksammat att patienter i den 
svenska vården lider av undernäring. På servicehus för äldre patienter är 20 procent 
undernärda och på sjukhem för äldre patienter med stort vårdbehov är upp till 70 
procent undernärda. I en studie av Larsson, Andersson, Askelöf och Bark (1994) 
framkom att undernäring fortfarande är ett problem på svenska sjukhus. 
Sjukdomstillstånd hos äldre är enligt Socialstyrelsen (2005) vanligt och detta bidrar till 
ett ökat energibehov. Det är viktigt att ge en god omvårdnad och när det gäller 
nutritionen skall patientens näringsbehov tillgodoses. Detta kan ske genom att anpassa 
måltiden till individen och dessutom erbjuda en god miljö för att stimulera aptiten.  

Det har visats att måltidsmiljön påverkar patienter. Författarna anser att det är av stor 
betydelse att sjuksköterskan har kännedom om hur äldre patienters måltidsmiljö är och 
hur den kan inverka på patienten. Genom ökad kunskap skulle sjuksköterskan kunna ha 
möjlighet att lösa måltidsrelaterade problem orsakade av miljöfaktorer. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter 
ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Med begreppet måltidsmiljö menar författarna den miljö patienten vistas i då han intar 
sin måltid. Patienten avser författarna vara en person som är i behov av omvårdnad. I 
arbetet benämns patienten ”han”. 
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Metod 
Studien har utförts i form av en systematisk litteraturstudie som beskrivs av Forsberg 
och Wengström (2003) som en systematisk sökning, kritisk granskning och 
sammanställning av litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. Med en 
systematisk litteraturstudie avses att få en sammanställning av data från tidigare 
empiriska studier. Författarna har följt den modell Polit, Beck och Hungler (2001) 
presenterat som består av åtta steg (figur 1). Litteraturstudiens tillvägagångssätt är att 
först identifiera sökord relevanta för problemområdet. Sedan följer en identifiering av 
referenser genom sökning i databaser och manuell sökning. Därefter görs en 
primärgranskning av referenserna och sedan följer en urskiljning av relevanta och 
lämpliga referenser.  Därefter granskas och läses materialet och organiseras genom att 
anteckningar förs för att förbereda analys och redigering av materialet. Därefter 
sammanställs resultatet och studien slutförs.  

           

Figur 1. Åtta steg vid genomförande av litteraturstudie (Polit et al., 2001, s. 128) 

Sortera bort icke relevant material

Identifire
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Litteratursökning och urval 

Identifieringen av sökord har skett med hänsyn till att de skall besvara syftet: Aged, 
Elderly, Eating, Experience, Meal, Mealtime, Nursing home, Nursing, Meal 
environment och Physical environment. De enskilda sökorden har inte redovisats var för 
sig då de har gett allt för stora sökträffar, utan har kombinerats med varandra för att 
reducera antalet sökträffar lämpliga för att göra urval. Resultatet av sökningen samt 
kombinationen av sökorden redovisas i tabell 1. Sökning av litteratur har skett genom 
databaserna CINAHL och Medline och genom manuell sökning. I databasen CINAHL 
har sökningen skett i Thesaurus samt genom fritext. Sökorden Aged och Eating har 
använts i Thesaurus och Mealtime, Meal, Experience och Meal environment har sökts 
genom fritextsökning då de inte gav några träffar i Thesaurus. Kombinationen av sökord 
gjordes genom Search history. I databasen Medline har både fritextsökning och sökning 
med MeSH-termer skett och sökorden har kombinerats i History. Sökorden Aged och 
Elderly är vanliga benämningar på ordet ”äldre” och därför har båda termerna använts i 
sökningen. 
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Tabell 1. Resultat från databassökning. 

Sökord Databas Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Aged + eating Medline 11047    
Aged + eating + experience Medline 278    
Eating + nursing home Medline 199     
Aged + experience + nursing home + eating Medline    17 1 0 0 
Aged + mealtime Medline 133    
Aged + mealtime + nuring home Medline   * 19 2 0 0 
Mealtime + experience Medline 16 1 0 0 
Meal environment Medline 736    
Elderly + meal environment Medline   * 55 1 0 0 
Meal environment + nursing home Medline   * 5 2 2 2 
Physical environment Medline 16686    
Physical environment + eating Medline 311    
Physical environment + eating + nursing Medline 7 1 0 0 
Meal environment CINAHL 17 2 1 1 
Aged + eating CINAHL 91 2 1 1 
Aged + mealtime CINAHL 174    
Aged + mealtime + experience CINAHL 49 1 0 0 
Mealtime + nursing home CINHAL 128    
Aged + mealtime + nursing home CINAHL * 100    1 1 1 
Aged + meal CINAHL 812    
Aged + meal + nursing home CINAHL * 111    3 3 3 
Totalt                                                                      17 8 8 

* Ett fåtal dubbelträffar förekom mellan databaserna  

 

Den manuella sökningen har skett via utvalda artiklars referenslistor. Även elektronisk 
sökning på Sidenvall, B., en författare som återkommer i litteratur inom 
problemområdet samt ostrukturerad sökning i innehållsförteckningar i tidskrifterna 
Vård i Norden och Scandinavian Journal of Caring Science har gjorts. Den manuella 
sökningen genererade sex artiklar och databassökningen 17 artiklar. 
Primärgranskningen (urval 1) resulterade i 23 artiklar. Dessa utvaldes efter genomgång 
av rubriker, abstract och vad som tycktes överensstämma med studiens syfte. De skulle 
också vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska samt skildra västerländsk 
kultur. Sökningen inkluderade tiden januari 1994 till oktober 2005. Reviewartiklar 
exkluderades. Sedan gjordes en sekundärgranskning (urval 2) genom att artiklarna lästes 
mer ingående och diskuterades mellan författarna. De artiklar som berörde äldre 
patienter över 65 år inkluderades och artiklar som berörde hemsjukvård samt äldre 
personer utan anknytning till vårdinsatser exkluderades. Elva artiklar uteslöts, två 
manuellt sökta och nio från databassökningen, då de inte överensstämde med syftet för 
studien samt att de inte var vetenskapligt uppbyggda t ex kunde metodbeskrivning 
saknas. De utvalda artiklarna har granskats med hjälp av granskningsmallar enligt 
Institutionen för hälsa och vård (2004). Totalt ingår 12 artiklar (urval 3) i studien. 
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Databearbetning 
De utvalda artiklarna genomlästes av författarna var för sig för att få en uppfattning om 
innehållet. Artiklarna delades sedan upp mellan författarna och lästes mer ingående. 
Under tiden antecknades de delar som ansågs beröra begreppet måltidsmiljö och 
därefter växlade författarna artiklar för en fortsatt bearbetning. Materialet som framkom 
ur artiklarnas resultat sammanställdes i en löpande text som sedan delades isär och 
organiserades i olika grupper. Vad de olika gruppernas innehåll visade diskuterades 
mellan författarna och gav slutligen huvudkategorierna yttre- och inre miljö med 
tillhörande underkategorier.  

 

Etiska övervägande 
Endast granskade vetenskapliga artiklar som är godkända för publicering har använts i 
resultatet. Bearbetning av materialet har skett med noggrannhet vid översättningar från 
annat språk så att inte innehållet avsiktligen fått en annan innebörd. Materialet har även 
behandlats så objektivt som möjligt för att inte spegla författarnas egna åsikter. De 
artiklar som litteraturstudien bygger på redovisas i en referenslista (Forsberg & 
Wengström, 2003). 
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Resultat 
Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar (bilaga 1), fyra kvantitativa och åtta 
kvalitativa artiklar. Resultatet redovisas utifrån begreppet patientens måltidsmiljö som 
sedan indelas i huvudkategorierna yttre och inre miljö. Under varje kategori redovisas 
ett antal underkategorier (figur 2) som beskriver patientens måltidsmiljö samt dess 
effekter. 

Patientens måltidsmiljö 

Yttre miljö Inre miljö 

Måltidsplatsen 

Medpatienter 

Personalen 

Maten 

Effekter Välmående 

Olustkänslor 

 

Figur 2. Översikt över huvudkategorier och underkategorier avseende patientens 
måltidsmiljö. 
 

Yttre miljö 
Enligt författarna består huvudkategorin yttre miljö av underkategorierna 
måltidsplatsen, medpatienter, personalen samt maten. 

Måltidsplatsen 

Wikby och Fägerskiöld (2004) fann att patienterna i studien önskade en miljö som är 
ren och trevlig med vackra färger, trevliga möbler och textilier samt ljus, tända vid 
speciella tillfällen var en viktig faktor för aptiten. En kvinna, 85 år beskriver:  

”Clean table cloth or what shall I say… and gladly with flowers… and candles. It 
is pleasant if  it´ s beautiful… yes clean and tidy.” (s.124) 

                                                         

I en studie av Mathey, Vanneste, de Graaf, de Groot och van Staveren (2001) visades ett 
ökat energiintag med 199 kcal samt en ökning av medelkroppsvikten med 3,3 kg hos de 
äldre vid förbättringar av den fysiska måltidsmiljön och atmosfären. Önskade 
förbättringar bland patienterna av miljön var bland annat dekoration av matsalen. Detta 
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gjordes genom att blommor placerades på borden, tillräcklig belysning gavs och 
patienterna fick välja bakgrundsmusik samt att just före måltiden lades lämpliga 
borddukar och mattallrikar på. I en studie av Ragneskog, Bråne, Karlsson och Kihlgren 
(1996) på ett psykogeriatriskt vårdhem för dementa patienter studerades effekten av att 
spela musik under måltiden. Detta resulterade i att patienterna åt mera under middagen, 
i synnerhet då popmusik spelades, då ökade mängden konsumerad mat med 57 g. När 
rogivande musik spelades under måltiden sågs även en signifikant förbättring vad gällde 
irritabilitet, rädsla och nedstämdhet hos patienterna. 

Pedersen och Cameron (1999) fann att 73 av 123 patienter uppskattade att sitta vid ett 
bord och inta sin varma måltid. 

Medpatienter 

Uppträdandet runt bordet följde vissa normer. När patienten hade svårt att hantera 
maten och åt med fingrarna eller hade problem med det direkta uppförandet genom att 
skräpa ner bordet med mat ledde detta till att personalen transporterade patienten till ett 
bord i avskildhet eller till sitt rum för att hålla miljön runt måltiden ren. Haklappar och 
andra hjälpmedel användes vid måltiden för att underlätta för patienten att inta sin mat. 
Patienter som störde måltiden med dåligt uppträdande som skrik och svordomar runt 
bordet blev också bortkörda av personalen (Sidenvall, Fjellström och Ek, 1996a). I en 
studie av Sidenvall, Fjellström och Ek (1994a) berättade flera patienter om otrevliga 
situationer som uppstod på grund av ett opassande beteende av andra patienter. 

 ”Most of them are silent and well-behaved, but there are some who swear and 
bluster at the table and others who roar and shout and want to have more than they 
think you should have.” (s.617)  

Wikby och Fägerskiöld (2004) fann att aptiten påverkades negativt då måltidsmiljön 
upplevdes oaptitlig, ofta på grund av andra patienters beteende. Några patienter hade 
svårigheter att äta och detta resulterade ibland i att mat spottades ut i omgivningen, 
andra hade aldrig lärt sig hur man uppför sig när man äter med andra eller så hade de 
glömt detta, som exempel nämns att tandproteser ibland lades ut på bordet. Sidenvall, 
Fjellström och Ek (1996b) beskrev hur äldre människor som äter tillsammans på ett 
boende förlorade aptiten och kände obehag när bordsgrannarna inte kunde hålla rent vid 
bordet. Att stoppa sin egen sked i sylten eller att äta och plocka maten med fingrarna i 
den gemensamma maten var sådana förfaranden som man kunde göra hemma men som 
nu var helt oacceptabelt.  

Äldre patienter utan handikapp fann det svårt i det sociala umgänget med andra äldre 
handikappade runt måltiden. Man ville inte skrika till sina bordsgrannar som hörde 
dåligt och samtalen med någon som hörde dåligt resulterade ofta i att man inte fick svar 
tillbaka. På liknande sätt upplevdes förvirrade patienter svåra att samtala med runt 
måltiden och att se sina medpatienter förlora sin aptit upplevdes sorgligt (Sidenvall et 
al., 1996b). 

 11



Personalen 

I en studie av Sidenvall et al. (1996a) som utfördes på ett långtidsboende framkom det 
att personalens ideologi låg till grund för deras organisation av sitt arbete. Personalen 
strävade efter att förbättra de äldres matsal genom att den gjordes så hemlik som 
möjligt. Matsalens utförande och organisering kunde erbjuda social gemenskap men 
kunde också användas i tränande syfte då man erbjöd patienterna att sitta vid mindre 
bordsgrupperingar och maten serverades från serveringsfat som patienterna fick skicka 
runt mellan sig.  

En studie av Sydner och Fjellström (2005) beskrev att på tre av fyra så kallade ”part-of-
day” enheter fanns det tid för samvaro och samtal mellan patienterna under måltiden. 
Vårdpersonalen engagerade sig i samspelet mellan patienterna runt bordet och måltiden 
på enheterna tilläts ta tid. Genom att måltiden varade under lång tid fanns möjlighet för 
patienterna att be om lite extra hjälp eller att sitta och småprata under tiden. Men att 
sitta och äta tillsammans i grupp och inte själv få bestämma när måltiden är avslutad 
kunde för en del personer upplevas stressande. Även om personalen strävade efter att 
skapa en trivsam måltidsmiljö där patienterna kunde få tid till gemenskap hände det att 
några av dem försökte lämna bordet innan alla hade avslutat sin måltid. Dessa försök 
hindrades av personalen. 

Maten 

I en studie av Sidenvall, Fjellström och Ek (1994b) beskrevs patienternas möjlighet att 
uttrycka sina val av maträtt som svåra. Patienterna talade ofta om att de är nöjda med 
maten och det framkom att de sa i ankomstintervjuer att de äter all mat. Men i 
serveringsögonblicket då de mötte den nya maträtten som undvikits hemma kunde detta 
leda till att maten inte åts upp. En kvinna berättade i en intervju: 

”Lammstek fick vi en gång, å det åt jag en skiva. Hade dom inte sagt att det var 
lamm hade jag nog ätit båda två för dom var så hemskt tunna…jag är hopplös med 
det. Så har vi fått leverbiff en gång, å det bara går inte…Jag tänkte inte på det, för 
dom fråga om jag åt allting. Ja det gör jag sa jag: Kunde ju inte tänka mig att dom 
hade det här.” (s.14) 

En studie av Mathey, Siebelink, de Graaf och van Staveren (2001) visade att äldre 
människor som fick maten extra kryddad åt mer mat och ökade med 1.1 kg i medelvikt 
jämfört med den grupp som fick maten kryddad som vanligt. Även en signifikant 
skillnad mellan dessa två grupper erhölls då man mätte de äldres känsla av hunger, de 
äldre som fick maten extra kryddad upplevde med tiden en ökad känsla av hunger. I en 
studie av Wikby och Fägerskiöld (2004) framkom att deltagarna föredrog traditionell 
svensk mat. Måltider som inte motsvarade deras förväntningar, såsom ovanliga 
maträtter och mat med obekant konsistens, minskade deltagarnas vilja att äta. Enligt 
Sidenvall et al. (1996b) längtade äldre människor efter vanlig mat och maträtter som 
smakade och såg hemmagjorda ut. Maträtter som var annorlunda lagade och som 
innehöll mycket grönsaker liksom mat som hade en obekant konsistens bidrog till äldre 
patienters ogillande. Måltider som var traditionella bidrog till att känna aptit. 
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”Oh, I’m longing for a delicious apple pie, just an apple crumble. Mix butter and 
flour with water. Put it the bottom. Cut the apples into pieces and then put some 
sugar on it. Then into the oven. Oh, I’m longing for one of those pies.” (s. 218) 

Inre miljö 

Författarna anser att människans inre miljö består av känslor. Välmående och olust är 
känslor som framkom för att beskriva den inre miljön hos patienten. Huvudkategorin 
inre miljö består således av underkategorierna välmående och olustkänslor vilka är 
effekter som framkommer ur en social gemenskap under måltider tillsammans med 
andra patienter. 
 

Välmående 

Det var viktigt för patienterna att få äta i gemenskap, deras aptit ökade och speciellt när 
man fick äta med släktingar och nära vänner. Måltiden sågs som ett tillfälle att få vara 
social och att äta ensam ansågs vara långtråkigt och enformigt vilket inverkade negativt 
på aptiten (Wikby & Fägerskiöld, 2004). I en studie av Sidenvall et al. (1996b) beskrev 
patienter att det var tillfredställande att sitta ner och inta sin måltid tillsammans med 
andra patienter. Att sitta tillsammans och konversera erbjöd ett tillfälle till gemenskap. 

”Then there can be one who comes and puts the whole group in good humor. He 
sorts of takes the initiative and the others join in. It means very much to have such 
a happy person in the group.” (s.217) 

Social interaktion, verbal eller icke verbal, var en viktig del av måltiden. Detta framkom 
i en studie av Gibbs-Ward och Keller (2005) där deltagarna var personer med 
demenssjukdom. Patienternas förmåga att kommunicera under måltiden varierade. Även 
då verbal kommunikation inte var möjlig fanns ett socialt samspel mellan patienterna 
och personalen genom ögonkontakt, leenden och försiktiga ”klappar” på låret. I en 
studie av Wikby och Fägerskiöld (2004) framkom att upplevelse av glädje påverkade 
det psykiska välmåendet hos patienterna. Detta resulterade i att intresset för maten och 
ätandet ökade, att umgås med goda vänner bland patienterna fick dem att känna sig 
nöjda och tillfredställda. Trots att gemensamma måltider innebar att personer med olika 
bakgrund, mentaliteter och vanor fick sitta tillsammans och äta och att detta ibland 
kunde leda till meningsskiljaktigheter, föredrog deltagarna att äta tillsammans framför 
att sitta ensamma och äta. 

De flesta deltagare i en studie av Wikby och Fägerskiöld (2004) ansåg att det var viktigt 
för dem att äta tillsammans. Endast en deltagare, som uttryckte att hon skämdes över sig 
själv på grund av sitt handikapp, föredrog att äta i ensamhet. Pedersen och Cameron 
(1999) genomförde en studie på äldre ortopedpatienter vid ett sjukhus i Danmark vilken 
visade att 91 av 123 patienter ansåg att det var viktigt att valmöjligheten fanns om man 
ville äta tillsammans med andra patienter eller inte. Kofod och Birkemose (2004) fann 
att det framkom två olika aspekter på att dela sin måltid med andra patienter. Att man 
bara av sedvanligt bruk samtalade med medpatienter vid måltiden och att man annars 
inte hade något gemensamt med sina måltidsgrannar. En kvinna uttryckte samvaron vid 
måltiden med andra patienter så här: 
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”I don´t like to have my meal in the company of strangers and people I don´t like.” 
(s.131) 

Andra uppskattade samvaron med varandra vid måltiden på avdelningen, att känna 
gemenskap gav en känsla av att vara en stor familj. 

Olustkänslor 

Trots vissa svårigheter att äta normalt på grund av sina funktionshinder och att inte ha 
ett ”felfritt” bordsskick ville nio av 18 patienter i en studie av Sidenvall et al. (1994a) 
äta tillsammans i matsalen. Flera av patienterna upplevde ändå en oro över att spilla och 
inte uppföra sig så som krävs i en gemensam matsituation. Det var viktigt för dessa 
patienter att trots funktionshindret klara av att äta på egen hand och de uppskattade sin 
egen möjlighet att vara lämpliga att äta gemensamt med andra. 

Fem av 18 patienter i en studie av Sidenvall et al. (1994a) beskrev att de hade problem 
att äta utan att spilla eftersom de har funktionshinder som försvårar ätandet. En kvinna 
med svåra skakningar i båda sina armar beskrev: 

”My hands toss and jerk, hit the glass of milk, everything falls on the floor.” 
(s.617) 

 På grund av sina svårigheter upplevde patienterna att de inte uppnådde sina egna 
normer av hur man äter tillsammans och tyckte därför att det var svårt att äta i en 
gemensam matsal. 

Sidenvall et al. (1996b) menade att inte kunna hålla miljön runt sig ren skapade 
konflikter mellan patienterna men bidrog också till att de upplevde skamkänslor. Att 
inte kunna hantera maten på rätt sätt utan att spilla eller tappa mat kunde leda till att 
man undvek vissa moment för att slippa uppleva skamkänslor. En man beskrev: 

” I hardly ever drink anything. If I drink, it will spill out on this side. I can’t drink 
out of a normal coffee cup,…you are almost ashamed of yourself.” (s.216) 

Sidenvall et al. (1994b) fann att patienter med mindre svårigheter i sitt ätande kunde 
uppleva det störande då medpatienterna hade ett avvikande beteende vid matbordet. 
Känslor av äckel beskrevs följande: 

 ”Det är svårt att äta ibland. Di hostar upp å bara lägger på bordet … eller petar 
naglarna å sånt där… det är ett oskick.” (s.14) 

Det framkom att patienter som upplevde det frånstötande att äta tillsammans med andra 
patienter som inte hade ett normalt bordskick inte gav signaler om detta till personalen. 
Detta kunde exempelvis bero på bristande kommunikation mellan personalen och 
patienterna.  

 I en studie av Sidenvall et al. (1994a) berättade fyra av 18 patienter att de inte själva 
upplevde några svårigheter att äta. De var inte heller bekymrade över att deras beteende 
skulle påverka andra patienter vid gemensamma måltider. Däremot uttryckte dessa 
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patienter att måltidssituationen i matsalen påverkades av andra patienters beteende och 
upplevelserna av bordskamrater varierade från negativa till positiva:  

“ It’ s horrible! A man in front of me spat in his hand and smeared it out on the 
table in front of me… They cough up and just smear it on the table… It is rather 
terrible, in fact.” (s.618) 

 

 ” Nice fellows, we sit there at table joking and teasing each other, children of the 
same spirit as I am. We do not take anything seriously, not until it really hurts.” 
(s.618) 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva äldre patienters måltidsmiljö och dess effekter ur ett 
omvårdnadsperspektiv. I studien framkom att yttre faktorer såsom måltidsplatsen, maten 
och medpatienten påverkar patienten. Den sociala gemenskapen är en viktig del i 
patientens måltidsmiljö eftersom den har effekt på patientens inre miljö. Enligt Kofod 
och Birkemose (2004) är måltiden inte bara ”maten på tallriken” utan bidrar också med 
en social samvaro och till patientens välbefinnande. Sarvimäki och Stenbock (1996) 
menar att flertalet patienter föredrar en god psykisk och social miljö framför en god 
fysisk miljö. Samvaro med andra patienter skall vara en möjlighet men det skall även 
finnas en valmöjlighet till avskildhet. Denna litteraturstudies huvudresultat visar att 
både den yttre och inre miljön påverkar patientens upplevelser runt måltiden. När miljön 
upplevs trivsam av patienterna ökar både aptit och viljan att äta. 

Resultatet visar att estetiska förbättringar av miljön gav ett ökat energiintag. Detta 
bekräftas av en tidigare studie av Elmståhl, Blabolil, Fex, Küller och Steen (1987) där 
det påvisas att den fysiska miljön är ytterst betydelsefull när det gäller äldre patienter. 
Syftet med den studien var att undersöka hur patienterna reagerade när matsalen 
möblerades om för att efterlikna de äldres hemmiljö. De stora borden byttes ut mot 
mindre grupperingar, mattor lades ut under borden och tavlor och en väggklocka sattes 
upp på väggen. Väggarna målades om och tidsenliga textiler valdes till gardiner och 
överdrag till stolarna. Själva måltiden förändrades genom att nu servera maten i vackra 
karotter, det var menat att patienterna skulle kunna servera sig själv precis som hemma. 
En sån här miljöförändring medförde en positiv stimulering som fick effekten att de 
äldre blev gladare, mer öppna för sociala gemenskaper och att aptiten blev bättre. 
Gibbons och Henry (2005) har undersökt hur effekterna av en förbättrad måltidsmiljö 
påverkar äldre människor. I studien jämfördes en restaurangmiljö med blommor och 
ljus på bordet, stoppade stolar, tygservetter och bra akustik med en personalmatsal där 
borden var tomma, stolarna var av plast, interiören fattig och akustiken dålig. Den 
förbättrade måltidsmiljön påverkade deltagarna positivt. Författarna har som åsikt att 
det inte behövs så stora och kostsamma förändringar för att åstadkomma en god 
måltidsmiljö som stimulerar patienten positivt. 
Resultatet visar även att känslor av välmående, tillfredsställelse och samhörighet 
upplevs av vissa patienter vid gemensamma måltider. Andra föredrar att inta sin måltid i 
avskildhet bland annat på grund av att de upplever ett eget bristande bordsskick. Många 
patienter har svårt att följa de normer som finns för att äta tillsammans. Detta kan leda 
till att medpatientens uppförande medverkar till övriga patienters upplevelse av en 
oaptitlig miljö. Författarna anser att det är viktigt att vara lyhörd för patientens 
önskemål om hur och var måltiden skall intas så att inte personalen av vana samlar 
patienterna gemensamt till måltid. Av Livsmedelsverket (2001) beskrivs människan 
som en betydelsefull miljöfaktor ur social aspekt men man kan inte dra den allmänna 
slutsatsen att alla människor trivs med varandra och därför måste hänsyn tas till detta 
när människor placeras ihop i en gemenskap. Enligt Unosson (2000) bör gemenskap 
eller avskildhet vid måltiden anpassas efter patientens individuella önskemål. Sidenvall 
(1997) menar att patienter som upplever skamkänslor över sitt eget eller andras 
bordsskick ska kunna erbjudas avskilda utrymmen eller mindre grupperingar under 
måltiden. 
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Sammanfattningsvis menar författarna att en första bedömning kan ske under 
ankomstsamtalet där sjuksköterskan tar reda på patientens matvanor och individuella 
behov. Det är inte alltid lätt att som patient veta vad som förväntas framkomma under 
samtalet med sjuksköterskan och viktig information kan gå förlorad om inte 
sjuksköterskan är medveten om att den nya miljön för patienten kan ge svårigheter att 
uttrycka sina egna behov. Författarna anser att ankomstintervjuer är en viktig del i 
bedömningen av patientens omvårdnadsbehov och dokumentationen bör vara utförlig 
när det gäller patientens önskemål om sin egen måltidssituation, detta för att utforma 
omvårdnaden individuellt. För att uppnå en kontinuitet i omvårdnaden runt patienten 
bör den vara väl dokumenterad och rapporterad mellan all vårdpersonal som deltar i 
omvårdnadsarbetet. Enligt SOSFS 1993:17 har sjuksköterskan ansvaret att planera och 
genomföra omvårdnaden. För att uppnå en god och säker vård (SOSFS 1993:20) är 
sjuksköterskan skyldig att dokumentera omvårdnaden runt patienten. I dokumentationen 
ska patientens individuella behov framkomma. 

Metoddiskussion 
Metoden författarna använt är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär enligt 
Forsberg och Wengström (2003) en sammanställning av tidigare empirisk forskning. 
Intresset för ämnet måltidsmiljö framkom ur författarnas diskussioner från tidigare 
yrkeserfarenhet inom äldreomsorgen. Det har många gånger upplevts att måltiden på 
vårdhemmet utförts som ett rutinmässigt arbetsmoment och något som skall 
”överstökas” så fort som möjligt. Detta innebar att en viss förförståelse fanns vilket 
författarna var medvetna om men genom att försöka bortse från tidigare erfarenheter har 
materialet kunnat bearbetas så objektivt som möjligt. Författarna anser att svårigheter 
fanns i artikelsökningen eftersom få artiklar berörde ordet måltidsmiljö och många 
sökord inte gav något resultat.  För att finna relevanta artiklar användes många sökord 
och sökkombinationer som författarna ansåg sig hitta i begreppet måltidsmiljö. Det 
fanns även svårighet att finna artiklar inom tidsperioden 1994 – 2005 som berörde den 
fysiska miljön. Flertalet artiklar var skrivna på engelska och detta kan försvåra 
bearbetningen av materialet då vissa engelska ord kan tolkas olika vilket kan ge en 
felaktig översättning. I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
använts. De kvalitativa artiklarna har dominerat resultatet och gett en beskrivning och 
djupare förståelse av patienternas måltidsmiljö.  

Betydelse för omvårdnad och framtida forskning 

Resultatet av uppsatsen kan ge en förståelse för hur miljön runt måltiden påverkar den 
äldre patienten samt ge en möjlighet till reflektion i det dagliga arbetet för att undvika 
det rutinmässiga tillvägagångssättet vid måltiden. Uppsatsen belyser ett område inom 
omvårdnaden där flera personalkategorier samverkar och skulle kunna användas som 
diskussionsunderlag mellan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Eftersom resultatet 
bygger på empiriska studier och är en beskrivning av patientens måltidsmiljö så kan den 
göra sjukvårdspersonal uppmärksam på hur måltidsmiljön upplevs och utifrån det kunna 
göra förbättringar för patienten. 

Då dagens boendeformer inte är helt jämförbara med de tidigare menar författarna att 
ytterligare forskning bör ske om den yttre miljön och vilka fysiska och känslomässiga 
effekter den har på patienten. Då det finns få nyare studier inom området krävs både 
kvalitativ och kvantitativ forskning. 
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Bilaga 1. Artikelpresentation  
 
Författare, 
Årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 

Gibbs-Ward, A.J., & Keller, 
H.H. (2005). 

Syftet med studien var att skapa en verklig 
teori till vägledning i omvårdnaden kring 
måltiden för personer med demens på 
långtidsboenden. 

Kvalitativ, grounded theory metod. 
Urval: 20 patienter i åldrarna 66-91 år och 
31 personal. 
Datainsamling: Observation av de boende 
under måltid och semistrukturerade 
intervjuer med personalen. 
 

Varje måltid var en unik process som 
patienterna påverkade genom sina 
handlingar och medverkan. Handlingarna 
berodde bland annat på patientens karaktär, 
medpatienter samt omvårdnaden. 

Kofod, J., & Birkemose, A. 
(2004). 

Syftet var att testa de generella hypoteserna І, 
att de boende uppskattar måltidssituationen på 
de studerade vårdhemmen och ІІ, att 
patienternas nutritionsstatus förbättrades på 
dessa vårdhem. 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval: 19 patienter i åldrarna 75-93 år och 
ett okänt antal personal. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer, observationer samt mätningar 
av BMI vid två av fyra vårdhem. 
 

Studien kunde inte bekräfta en konsekvent 
förbättring av måltidssituationen men visade 
på en förbättrad nutritionsstatus på två av 
fyra studerade vårdhem. 

Mathey, M-F.A.M., Siebelink, 
E., de Graaf, C., & van Staveren, 
W.A. (2001). 
 
 
 
 

Syftet var att fastställa om tillsatta 
smakförhöjare i den lagade maten under 16 
veckor skulle leda till ökad matkonsumtion och 
därmed ge fördelar i nutritionen av äldre på 
vårdhem. 

Kvantitativ metod- experimentell design. 
Urval: 71 patienter, kontroll- och 
experimentgruppernas medelålder: 83 år 
respektive 84.6 år. 
Bortfall: 4 patienter. 
Datainsamling: Mätningar av patientens 
vikt före och efter frukost, frågeformulär 
med 5-poäng skala samt en ”geriatric 
depression scale”(GDS). 
 

Interventionsgruppen ökade mer i kroppsvikt 
jämfört med kontrollgruppen. De ökade även 
sitt intag av lagad mat och de visade en 
ökning av hungerskänslor. 
 
 
 

Mathey, M-F.A.M., Vanneste, 
V.G.G, de Graaf, C., de Groot, 
L.CPGM., & van Staveren, 
W.A. (2001). 

Syftet med studien var att fastställa effekten av 
en förbättrad måltidsatmosfär på hälsa och 
nutritionsstatus hos boende på ett tyskt 
vårdhem för äldre i en 1-års 
interventionsstudie. 

Kvantitativ metod- experimentell design 
där interventionen bland annat var 
förbättringar i atmosfären och i den 
fysiska miljön runt måltiden. 
Urval: 38 patienter vars medelålder var 
82.2 år. 
Bortfall: 16 patienter. 
Datainsamling: Mätprotokoll, 
observationer, blodprov och standardiserat 
frågeformulär. 
 

Dietintaget som var otillräckligt vid studiens 
början ökade både i experiment- och 
kontrollgrupp. I experimentgruppen ökade 
även medelkroppsvikten. 



Författare, 
Årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 
 

Pedersen, P.U., & Cameron, U. 
(1999). 

Syftet med studien var att studera patienternas 
kunskap om bra mat, deras aktiviteter för att få 
i sig energi och protein samt patienternas 
preferenser gällande sjuksköterskans 
handlingar under måltiden. 

Kvantitativ metod – icke experimentell 
design. 
Urval: 135 patienter vars medelålder var 
76 år. 
Bortfall: 12 patienter. 
Datainsamling: Frågeformulär. 
 

Resultatet visade på brister i kunskap om bra 
mat efter en operation och patienterna 
önskade mer kunskap om detta. Det fanns 
även önskningar om att bli tvättade före 
frukost samt att få sitta vid ett bord och äta 
när det serverades varm mat. 

Ragneskog, H., Bråne, G., 
Karlsson, I., & Kihlgren, M. 
(1996). 
 
 

Syftet med studien var att undersöka om musik 
till måltiden påverkar matintaget och vanliga 
symtom hos dementa såsom depression, 
irritabilitet och orolighet. Även att ta reda på 
om en speciell musik var att föredra. 

Kvantitativ metod – kvasi experimentell 
design. 
Urval: 20 patienter i åldrarna 69-94 år. 
Datainsamling: Mätprotokoll angående 
matens vikt, puls och viktkontroll samt 
frågeformulär till personalen. 
 

Resultatet visade att särskilt lugn musik 
under måltid reducerade irritabilitet, rädsla 
och nedstämdhet. Samt stimulerade dementa 
patienter att äta mer. 
 
 

Sidenvall, B., Fjellström, C., & 
Ek, A-C. (1994a). 

Syftet med studien var att undersöka 
individuella patientmåltider i äldrevården med 
respekt både till personalens avsikter och 
patienternas värderingar, även till patienternas 
upplevelser och uppskattning om de förväntas 
påverka måltidssituationen gällande 
uppförande och bordsskick, kompetens och 
diet. 
 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval: 18 patienter vars medelålder var 
81,5 ±8 år och 21 sjuksköterskor. 
Datainsamling: Intervjuer, observationer 
och av sjuksköterskan dokumenterade data 
kring ätande och föreskrifter om ätande. 
 

Resultatet visade att både sjuksköterskornas 
och patienternas avsikt var att nå en så 
naturlig och oberoende måltidssituation som 
möjligt. Resultatet visade även att 
patienterna led av sitt eget och även andras 
bristande bordsskick. 

Sidenvall, B., Fjellström, C., & 
Ek, A-C. (1994b). 

Syftet med studien var att kartlägga hur 
patienters måltider planerades med avseende 
på både näringsmässiga och kulturella 
förhållanden. 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval: 18 patienter vars medelålder var 
81,4 ± 7,7 år och 21 undersköterskor. 
Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer 
och deltagande observationer. 

Resultatet visade att ankomstintervjuer 
gjordes då patienterna kom till avdelningen 
men att det ändå kunde dröja någon vecka 
innan patienterna kunde ges en individuell 
måltid. 

Sidenvall, B., Fjellström, C., & 
Ek, A-C. (1996a). 
 

Syftet med studien var att granska 
vårdgivarnas procedurer i det dagliga arbetet 
runt måltiden inom äldrevården, med betoning 
på ett ritualiserat genomförande, praxis och 
normer. 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval och datainsamling: All arbetande 
personal under måltiderna observerades, 
101 vårdgivare delgavs en 
enkätundersökning, 97 vårdgivare deltog i 
enkätundersökningen samt 23 
undersköterskor deltog i de ostrukturerade 
intervjuver. 

Resultatet visade att måltiderna i huvudsak   
tog form av ett ritualiserat genomförande där 
undersköterskorna strävade efter ordning. 
Denna form av måltider gjorde det svårt att 
göra måltiderna individuella efter 
patienternas egna behov. 
 
 
 



Författare, 
Årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 
 

Sidenvall, B., Fjellström, C., & 
Ek, A-C. (1996b). 

Syftet med studien var att undersöka kulturella 
värderingar och föreställningar vad gäller att 
föra sig vid bordet och matvanor uttryckta av 
patienter inom äldreomsorgen. 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval: 42 patienter vars medelålder var 76 
± 6,5 år. 
Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer. 

Resultatet gav tre teman som bland annat 
handlade om patienters svårigheter att 
hantera mat och föremål under måltiden, föra 
sig vid matbordet, mattraditioner och smak 
samt de äldres sätt att inte klaga utan vara 
nöjda med det som bjuds. 

Sydner, Y. M., & Fjellström, C. 
(2005). 

Syftet med studien var att studera hur 
organisationsstruktur och personalens 
handlingar påverkar aktiviteter relaterade till 
mat och måltid vid olika 
omvårdnadssammanhang i Sverige. 
 

Kvalitativ, etnografisk metod. 
Urval: Fyra äldreboendecenter. 
Datainsamling: Deltagande observation av 
patienterna och personalen under 
måltiderna på dessa enheter. 

Resultatet visade att organisationen av 
måltider, val och möjligheter samt tid att äta 
en måltid varierade beroende på vilken enhet 
måltiden serverades på. 

Wikby, K., & Fägerskiöld, A. 
(2004). 

Syftet med studien var att identifiera och 
beskriva faktorer viktiga att beakta för aptiten 
bland äldre människor. 

Kvalitativ, grounded theory metod. 
Urval: 15 patienter i åldrarna 79-95 år. 
Datainsamling: halvstrukturerade 
intervjuer. 

Resultatet visade att faktorer som påverkade 
aptiten kunde delas in i inre och yttre 
faktorer som bland annat humör, 
måltidsmiljö samt sällskap under måltiden. 
Dessa faktorer påverkade de äldres aptit 
såväl som deras livskvalitet i varierande 
omfattning. 
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