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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med demenssjukdom lider risk att drabbas av malnutrition till följd av 

sjukdomen. Orsaker till malnutrition kan vara nedsatt aptit, kognitiva funktionsstörningar, 

sociala, kulturella och miljömässiga problem. 

Problem: Avsaknad av kunskap från sjuksköterskor om bakomliggande orsaker till 

nutritionsproblem kan leda till malnutrition, vilket i sin tur kan leda till minskad livskvalitet, 

ökad sjuklighet och en ökad dödlighet. Till exempel behövs en förståelse för hur 

måltidsmiljöns betydelse kan påverka nutritionsintaget hos patienter med demenssjukdom. 

Syfte: Att kartlägga vad som främjar en gynnsam måltidsmiljö för patienter med 

demenssjukdom.  

Metod: En allmän litteraturöversikt bestående av åtta kvalitativa, tre kvantitativa och en 

mixad artikel som söktes fram i databaserna CINAHL Plus och PubMed. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre olika teman; måltidsmiljön på särskilda boenden, 

dukningen av borden och personcentrerad näringsvård, vilka var de tre dominerande 

temana till att gynna måltidssituationerna.  

Slutsatser: Sjuksköterskor behöver kunskaper om hur patienterna påverkas av 

måltidsmiljön, dukning och uppläggning av mat. Det visade sig att ju mer välkomnande och 

attraktiv matsalen är, desto mer trivdes patienterna. Det är därför av stor vikt, för att kunna 

ge en personcentrerad vård vid måltiderna, att som sjuksköterska ha kännedom om varje 

patients unika bakgrund. 
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ABSTRACT 

Background: Patients with dementia are at risk of malnutrition as a result of the disease. 

Causes of malnutrition can be impaired appetite, cognitive disorders, social, cultural and 

environmental problems. 

Problem: Lack of knowledge from nurses about underlying causes of nutritional problems 

can lead to malnutrition, which can lead to reduced quality of life, increased morbidity and 

increased mortality. For example, an understanding of how the importance of the meal 

environment can affect the nutritional intake of patients with dementia is needed. 

Purpose: To map what promotes a favorable meal environment for patients with dementia.  

Method: A general literature review consisting of eight qualitative, three quantitative 

articles and one with mixed methods sought in the CINAHL Plus and PubMed databases. 

Result: The result was compiled in three different themes; the meal environment on special 

accommodations, table setting and person-centered nutrition care, which were the three 

dominant themes to favor the meal situation and minimize malnutrition in patients with 

dementia.  

Conclusions: Nurses need knowledge about how the patients are affected by the meal 

environment, table setting and food preparation. It turned out that the more welcoming and 

attractive the dining room, the more the patients enjoyed it. It is therefore of great 

importance, in order to be able to provide a person-centered care at the meals, that as a nurse 

be aware of each patient's unique background. 
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1 INLEDNING  

Vården för patienter med demenssjukdom är ett ämne som diskuteras i tidningar och 

debatter idag. På sociala medier märks ett ökat engagemang i att diskutera och dela bilder på 

maten som serveras på särskilda boenden och i hemsjukvården. Ofta handlar det om små 

portioner och ett oaptitligt utseende på maten. Intresset för ämnet väcktes genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet och i våra yrken då vi 

har träffat patienter från olika kulturer och bakgrunder och har uppmärksammat att 

måltidsmiljön är en central del i vardagen för patienter med demenssjukdom. Det är inte 

enbart de fysiologiska egenskaperna som sviktar utan även brist på tillfredsställelse, där 

sjuksköterskor har en betydande roll för patienternas välbefinnande. Utifrån det är det 

viktigt att skapa en måltidsmiljö som förmedlar trygghet och gemenskap samt 

att sjuksköterskor visar respekt för patienternas behov och hälsohistoria. 

Måltidssituationerna är för många patienter dagens höjdpunkt och det är av stor vikt att det 

inte bara blir ett tillfälle för energipåfyllnad rent nutritionsmässigt, utan att det även blir ett 

tillfälle som skänker lycka och njutning. God näringstillförsel medför att välbefinnandet ökar 

och risken för sjukdomar och malnutrition minskar. Det är viktigt att anpassa måltidsmiljön 

efter patienternas egna behov så att måltiden inte blir ett stressmoment där patienterna blir 

orolig och mår dåligt. Patienter med demenssjukdom riskerar att bli oroliga och stressade i 

samband med måltider då den kognitiva förmågan är förändrad. Det kan handla om att inte 

känna igen sig i situationen, att inte vara medveten om att behöva äta eller att störande 

moment distraherar dem från att kunna äta. För sjuksköterskor kan en ökad kunskap om 

måltidsmiljöns betydelse, leda till minskad risk för malnutrition hos patienter med 

demenssjukdom. Ämnet för detta arbete valdes från ett register med intresseområden som 

forskargruppen PriLiv på Mälardalens högskola lagt ut som grund inför det självständiga 

examensarbetet. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs demens; förekomst av malnutrition hos patienter med 

demenssjukdom, etiologi och definition av malnutrition vid demenssjukdom, risker vid 

malnutrition och uteblivna besök från anhöriga och kunskapsbrist hos sjuksköterskor. 

Därefter följer styrdokument och riktlinjer. Avslutningsvis presenteras vårdteoretiskt 

perspektiv; personcentrerad vård och personcentrerad vård hos patienter med 

demenssjukdom och slutligen presenteras problemformulering. 



 

 

 

2.1 Demens 

Demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar i hjärnan som gör att nervcellerna dör. Det 

ger en försämring av både psykiska och fysiska funktioner orsakade av skador i hjärnan. 

Karaktäristiska symtom vid demenssjukdom är glömska, språkstörningar, 

orienteringssvårigheter samt en försämrad förmåga att klara av vardagliga göromål som att 

duscha och hålla sig ren, samt av- och påklädning. Patienter med demenssjukdom kan 

även få beteendestörningar till följd av sjukdomen. Risken att drabbas av en demenssjukdom 

ökar med stigande ålder (Jönsson & Eriksson, 2016). Vid demens nämns tre stadier i 

sjukdomsförloppet. Mild demens; där minnet börjar svikta och det kan bli svårare att känna 

igen sig i kända miljöer. Måttlig demens; minnet sviktar allt mer och det kan bli svårt att 

verbalt uttrycka sig och att sköta sitt dagliga liv. Svår demens; kännetecknas av att personen 

förlorar mer av sina egna förmågor. Att äta själv, klä sig eller förflytta sig är förmågor som 

helt eller delvis avtar. Patienter med svår demens är beroende av omsorg och vård från andra 

människor (Edberg, 2009). Alzheimers sjukdom, som anses vara den vanligaste formen av 

demenssjukdom är en av många demenssjukdomar. Pannlobsdemens är en annan form av 

demenssjukdom, där känslomässiga störningar är ett kännetecken bland symtomen. Det går 

inte att bli frisk från demenssjukdom men det finns läkemedel som kan mildra symtomen 

och som gör att de drabbade patienterna får ökad koncentrationsförmåga och ett ökat 

minne (Jönsson & Eriksson, 2016). 

2.1.1 Förekomst av malnutrition hos patienter med demenssjukdom 

På ett av tre särskilda boenden för patienter med demenssjukdom förekommer malnutrition. 

Faktorer som bidrar till detta är bland annat den kognitiva försämringen hos patienterna, en 

avsaknad av förståelse hos sjuksköterskor gällande behovet av att äta bland patienterna, samt 

svårigheter att äta eller utebliven assistans från sjuksköterskor i samband med 

måltid. Förvirringen som råder vid demenssjukdom och matsituationen kan leda till känslor 

av misslyckande och i stora delar till depression (Lin, Watson & Wu, 2010). 

Det finns forskning som visar att patienter med demenssjukdom lider eller riskerar att lida av 

malnutrition till följd av sjukdomen. En studie av Fávaro-Moerira et al. (2016) visar på 

att 25-60% av äldre patienter som bor på vårdhem i Europa och Nord Amerika lider av 

malnutrition. Hanson, Ersek, Lin och Carey (2013) beskriver att 72% av 792 patienter med 

demenssjukdom som bodde och dog på vårdhem, led av ett undermåligt närings- och 

vätskeintag under de sista månaderna i livet. Liknade siffror återfinns i Reed-Mangels (2018) 

forskning, som visar att 86% av patienter med demenssjukdom boende på vårdhem har 

problem med nutritionen och således lider av eller riskerar malnutrition. Enligt 

Meijers, Schols och Halfens (2014) ökar människors livslängd, vilket resulterar i att allt flera 

riskerar att få en demenssjukdom. År 2040 kommer det att finnas ca 81 miljoner personer 

som blivit diagnostiserad med demenssjukdom i världen. Eftersom demenssjukdom och 

malnutrition har ett samband ökar även risken för malnutrition hos fler patienter. På grund 

av en ökad förekomst av patienter med demenssjukdom krävs mer vård och fler vårdgivare 

inom äldreomsorgen. 



 

 

 

2.1.2 Etiologi och definition av malnutrition hos patienter med 

demenssjukdom 

Malnutrition betyder att en obalans eller brist på näring i kroppen uppstått på grund av ett 

för lågt näringsintag i relation till kroppens fysiologiska behov av näring, vilket leder till 

undervikt och/eller brist på vitaminer och mineraler (World Health Organization, 2016). 

I ett tidigt stadium av demenssjukdomen får patienter svårigheter med bland annat att 

inhandla och tillaga mat. När demenssjukdomen fortskrider försvinner desto mer av de 

kognitiva funktionerna hos patienterna så som att inte känna hunger eller törst eller att de 

glömmer bort att äta. De fysiska funktionerna som försvinner gör att patienterna får 

svårigheter att tugga, svälja eller att föra maten från gaffeln in i munnen. Forskningen visar 

att närings- och ätsvårigheter hos patienter med demenssjukdom i huvudsak beror på 

fysiska, psykiska och sociala faktorer vilket ger både psykologiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar (Douglas & Lawrence, 2015). I sena stadium kan patienterna vägra 

att äta. Dessa problem uppstår då demenssjukdomen ger både psykologiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar.  Problemen innebär således att patienterna får svårt att tillgodoses 

en god nutrition. Även om många av nutritionsproblemen är förknippade 

med demenssjukdomen, kan det även finnas brister i miljöaspekten på de särskilda 

boendena. För hög eller låg ljusstyrka i matsalen, eller för hög ljudnivå är faktorer som har en 

negativ påverkan på matintaget (Douglas & Lawrence, 2015; Reed-Mangels, 2018). 

Andra orsaker till malnutrition, låg vikt och ett sämre kostintag kan bero på nedsatt lukt- och 

smaksinne samt minskad aptit, vilket kan vara problem som uppstår på grund av 

demenssjukdom (Hansen, Ersek, Lin & Carey, 2013; Saka, Kaya, Ozturk, Erten & Karan, 

2010). Depression och sociala problem såsom fattigdom, ensamhet och isolering är även det 

förknippade med demenssjukdom och kan leda till malnutrition. Dålig funktionell status 

vilket genererar i demobilisering kan vara främmande för patienterna vilket skapar ovilja att 

äta och en känsla av utanförskap. Även sväljsvårigheter med minskad salivproduktion och 

problem med att tugga nämns som andra fysiologiska orsaker till malnutrition (Reed-

Mangels, 2018; Lopez & Molony, 2018). 

2.1.3 Risker vid malnutrition 

Malnutrition hos äldre patienter med demenssjukdom kan leda till en rad olika 

komplikationer, som bland annat muskelsvaghet, viktminskning och nedsatt immunförsvar. 

Vid nedsatt immunförsvar får patienter en ökad känslighet mot infektionssjukdomar och 

även en sämre sårläkning (Socialstyrelsen, 2011). En ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, en 

förändrad temperaturreglering i kroppen och ett sämre välbefinnande nämns som risker vid 

malnutrition (Persenius & Bjuresäter, 2016). Att inte få näringsintaget tillgodosett, det vill 

säga att lida av malnutrition leder till undernäring (Reed-Mangels, 2018). Malnutrition kan 

ge allvarliga konsekvenser för patienterna, vilka nämns som högre risk för förtidig död, 

infektioner, lägre livskvalitet och trycksår (Meijers et al., 2014). Vidare beskrivs oönskad 

viktnedgång och nedsatt immunförsvar som risker vid malnutrition (Douglas & Lawrence, 



 

 

 

2015). I försök att komma till rätta med malnutrition, nämns sondmatning som en åtgärd för 

patienter med nutritionsproblematik. Dock visades att riskerna vid sondmatning, som 

exempelvis aspiration, inte övervägde de positiva effekterna av nutritionen för patienterna, 

varvid sondmatning inte ses som en önskvärd behandlingsform vid malnutrition (Lopez & 

Malony, 2018). 

2.1.4 Uteblivna besök från anhöriga och kunskapsbrist hos sjuksköterskor 

Det är inte enbart fysiologiska orsaker som resulterar i en undermålig måltidsmiljö med ett 

lågt kostintag till följd för patienter med demenssjukdom. Även sociala och kognitiva orsaker 

i form av uteblivna besök från anhöriga nämns som negativa i samband med måltid.  Vid 

uteblivna besök från anhöriga, riskerar patienterna att inte få känna samhörighet, interaktion 

eller närhet och minnen från måltidssituationerna från förr uteblir (Lin et al., 2010). 

Sjuksköterskor behöver känna till patienternas olika situationer och behov kring måltiden, 

för att kunna assistera individuellt (Chang et al., 2017). I en undersökning framkommer 

brister i utbildningen hos sjuksköterskor. Bristerna handlar om näringsproblematiken och 

dokumentation. På särskilda boenden är även det en bidragande faktor till lågt energiintag 

och malnutrition hos patienter med demenssjukdom (Souminen et al., 2005). 

2.2 Styrdokument och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att alla människor är lika mycket 

värda och att alla har rätt till samma goda vård. Med god vård menas att det ska vara tryggt 

och säkert för patienter, kraven för hygienisk standard ska uppfyllas och respekt för 

patienters integritet och självbestämmande ska uppnås. För att medicinskt förebygga, 

behandla och utreda sjukdomar ska hälso- och sjukvård kunna ges. Den person som är i 

störst behov av hälso- och sjukvård ska få företräde i vården. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) nämner att hälso-och sjukvården ska erbjuda 

hjälpmedel för äldre med funktionshinder för att främja hälsan. Hälso- och sjukvården ska 

vara trygg, säker och lättillgänglig för personer i behov av vård och kontakten mellan 

patienter och sjuksköterskor ska vara god. Socialtjänstlagens (SOL, SFS 2001:453) mål är att 

bidra till en ekonomiskt och socialt trygg miljö och att äldre personer ska få behålla sin 

värdighet genom att upprätthålla ett värdigt och tillfredsställande liv. Äldre personer ska i 

den utsträckning det är går vara delaktig i sin vård och ha inflytande vid insatser för att 

känna meningsfullhet. Vidare beskriver Patientlagen (SFS 2014:821) att syftet med lagen är 

att stärka patienters självbestämmande och delaktighet i sin egen vård. Inom äldreomsorgen 

nämner Patientlagen (SFS 2014:821) att patienter har rätt till det boende som passar 

patienten och dess anhöriga. Även rehabilitering, särskilt anpassad bostad, rätt att umgås 

med andra med mera för att främja patienters hälsa. I publikationen Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017), understryks vikten av att 

sjuksköterskor har adekvat utbildning i omsorg av patienter med demenssjukdom, detta för 

att kunna ge en personcentrerad vård. Sjuksköterskor har ett ansvar att anpassa 



 

 

 

måltidssituationerna till varje enskild person för att bidra till ett ökat välbefinnande vid 

måltidsmiljön. 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs hur sjuksköterskor både i grupp och självständigt alltid ska se till patienternas 

bästa. Man ska jobba med personcentrerad vård och alltid arbeta för att förbättra 

eller bibehålla hälsa. Sjuksköterskor har ett ansvar att se till patienternas behov gällande 

nutrition och måste kunna planera och samverka med andra i team för att hitta 

förbättringsåtgärder och få det så gynnsamt för patienterna som möjligt.  

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Den teori och det förhållningssätt som anses lämplig för detta examensarbete är 

personcentrerad vård, som presenteras nedan. Detta då utgångspunkter är dels på att se hela 

människan genom att lyssna på patientens berättelse, men också för att skapa ett 

partnerskap som inte enbart bygger på dennes sjukdom eller symtom. Att istället utgå ifrån 

varje unik person som har en demenssjukdom vid omvårdnad. Genom att tillämpa 

personcentrerat förhållningssätt och genom att se personen bakom sjukdomen ökas 

patientsäkerheten, förbättringar av behandlingar, trivsel och patientnöjdhet. Den teori och 

det förhållningssätt som använts i arbetet kommer senare att diskuteras mot resultatet. 

2.3.1 Personcentrerad vård 

Ekman et al. (2011) menar att långtidssjukdomar är en av de ledande orsakerna till 

funktionshinder och till ökad dödlighet i hela världen och att vårda utefter personcentrerat 

förhållningssätt inom sjukvården måste göras till en rutin i daglig klinisk praxis. Med 

personcentrerad vård menas att personen bakom sjukdomen ses och hela människan med 

dess unika behov synliggörs. En person är någonting mer än bara en individ. En person är 

beroende och formas utav sin omgivning såsom anhöriga, vänner och kultur. För att känna 

hälsa är det inte enbart de fysiska hindren och behoven som behöver tillgodoses. En person 

består av mycket mer; dess känslor, existentiella funderingar och sociala behov. Dessa 

behöver lika god omvårdnad och förståelse som de fysiska symtomen. Personcentrerad vård 

utgår från personens upplevelse och tankar om hälsa och sjukdom. Det är med utgångspunkt 

i personens unika uppfattningar som vården ska utformas. Det innebär att ge personen 

förutsättningar att med hjälp av evidensbaserad kunskap kunna göra val som gynnar 

personens hälsa, men även att sjuksköterskor respektera personens val även om de saknar 

evidens. Vidare beskriver Ekman et al. (2011) att det i personcentrerad vård nämns tre 

nyckelbegrepp: partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Partnerskapet beskrivs 

med att det finns en ömsesidig respekt för de kunskaper som finns. En respekt mellan 

patienter och sjuksköterskor. Patienter och anhöriga har en kunskap om hur det är att ha och 

leva med en sjukdom, medan sjuksköterskor eller andra professioner har en annan kunskap 

om vård, behandling eller rehabilitering. Dessa kunskaper behöver ömsesidig respekt. Att 

berätta och lyssna är ett tillvägagångssätt att skapa en gemensam förståelse för sjukdomen 

och upplevelsen av den. Utifrån personens unika patientberättelse, ibland tillsammans med 



 

 

 

anhöriga planeras och dokumenteras den fortsatta vården i en hälsoplan. Hälsoplanen 

dokumenteras sedan i patientjournalen. 

 

Genom att vårda utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan en förtroendefull relation 

skapas, där lyssnandet på patienten är i fokus. Även att ha ett tolkande förhållningssätt och 

vara öppen för att förstå ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att en personcentrerad vård ska 

kunna uppstå, ses partnerskapet mellan sjuksköterskor och patienter som jämbördiga och 

lika viktiga i planerandet av vård och omsorg. För sjuksköterskor betyder det att inta en 

öppenhet gentemot patienter, att ha ett genuint intresse och en vilja att lyssna på personens 

berättelse och hur denne beskriver sina behov (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). I vården 

betonas att hänsyn och utgångspunkt beskrivs utifrån patientberättelsen. Vem har personen 

varit? Vem är personen idag? Vilka värderingar finns, och vad är centralt för personens 

hälsa? Från denna data planeras vården, vilket även innefattar den sociala och fysiska 

miljön. Alla dessa delar är av stor vikt för att kunna främja personens upplevelse av hälsa. Att 

ta hänsyn till patientberättelsen och anhörigas berättelser främjar till att patienten och 

dess anhöriga kan medverka och bevara självbestämmandet i utformandet av vården (Ekman 

et al., 2011). 

2.3.2 Personcentrerad vård hos patienter med demenssjukdom 

Personer med demenssjukdom har ofta svårigheter att minnas, vilket gör att de ofta tappar 

känslan av tillhörighet och sin identitet. Genom att sjuksköterskor sätter relationen i fokus 

och förstår sin viktiga del i interaktionen kan det bidra till ett stödjande av personligheten 

hos patienter med demenssjukdom. En person med demenssjukdom är beroende utav alla 

personer i sin omgivning; sjuksköterskor och familjemedlemmar, och att de bidrar med en 

känsla av trygghet. Anhöriga kan omedvetet utsätta personer med demenssjukdom för en 

känsla av förminskning och ej igenkännande på grund av okunskap om sjukdomen. Det är 

därmed av stor vikt att sjuksköterskor ser och hör patienten och behandlar denne som den 

unika person hen är. Att skapa en trygghet genom att exempelvis prata om patientens 

livshistoria eller spela musik som patienten upplever tillfredsställande. Genom att se hela 

människan kan sjuksköterskor hjälpa patienten att upprätthålla sin värdefulla identitet 

(Norberg, 2010).  

2.4 Problemformulering 

Bland patienter med demenssjukdom förekommer ofta malnutrition, vilket i sin tur kan leda 

till undervikt, ökad ohälsa och ökad dödlighet. Malnutrition kan bero på att sjuksköterskor 

saknar kunskap om måltidsmiljöns betydelse eller att det saknas kunskap om vilka 

fysiologiska svårigheter patienterna kan ha till följd av demenssjukdom, till exempel minskad 

aptit och sväljsvårigheter, som försvårar intaget av föda. Det sociala och kulturella behovet, 

samt omgivningens estetik i måltidsmiljön kan vara faktorer som bidrar till malnutrition om 

detta inte tillgodoses för patienterna. Patienter med demenssjukdom är i behov av 

näringsrika måltider för att må bra och orka mer, men även miljön i matsalen på särskilda 



 

 

 

boenden, kan ha en stor påverkan på patienternas mående. Sjuksköterskor kan möta svåra 

situationer relaterat till måltider, i samband med omvårdnaden av patienter med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor behöver förstå sambandet mellan människan och dess 

kulturella bakgrund, för att förstå hur patienterna vill ha det vid sin måltid, samt vikten utav 

sociala interaktioner. Varje patient är unik och sjuksköterskor måste ta vara på de funktioner 

som fortfarande fungerar hos varje individ. För att kunna ge en god personcentrerad vård 

som kan leda till en mer tillfredsställande nutrition och en ökad känsla av 

välbefinnande, behövs forskning kring vad som kan gynna patienter med demenssjukdom i 

deras måltidsmiljö. Det räcker inte att bara veta vilka riskfaktorerna är i samband med 

måltider och nutrition, som tidigare forskning lägger fokus på. För att kunna ändra på 

situationen med malnutrition hos demenssjuka patienter behövs ökad kunskap om vad som 

kan gynna måltidsmiljön och på så sätt öka medvetenheten hos sjuksköterskor som vårdar 

patienter med demenssjukdom. En ökad kunskap är viktigt för den personcentrerade vården. 

En ökad kunskap kan ge en större förståelse mellan patienter och sjuksköterskor samt att en 

individanpassning av omvårdnaden i måltidsmiljön kan utformas. Att snabbt upptäcka 

malnutrition hos patienter med demenssjukdom, främjar hälsa och välbefinnande för 

patienter med demenssjukdom. 

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga vad som främjar en gynnsam måltidsmiljö för patienter med 

demenssjukdom. 

4 METOD 

I avsnittet nedan beskrivs datainsamling och urval, dataanalys och etiska överväganden. För 

att skriva detta examensarbete användes en allmän litteraturöversikt med både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Polit och Beck (2012) förklarar att en litteraturöversikt används för att 

ge en bild av ett fenomen; upplevelser och erfarenheter, från både patienter och vårdgivare, 

samt statistik. Detta stämmer överens med det som framkommer i arbetet, då det ges en bild 

av måltidsmiljön för patienter med demenssjukdom ur sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser. En litteraturöversikt skapar enligt Friberg (2017b) en översikt om kunskap eller 

ett problem i ett område med hjälp av tidigare forskning. Metoden valdes då både kvalitativ 

och kvantitativ forskning inkluderades, vilket innebar att ett större antal av redan 

publicerade artiklar kunde sökas fram och användas. Fler artiklar gav därmed en bredare 



 

 

 

överblick och en djupare kartläggning av vad tidigare forskning kommit fram till relaterat till 

måltidsmiljön för patienter med demenssjukdom.  

4.1 Datainsamling och urval 

En artikelsökning utifrån det valda syftet gjordes, för att finna tillräckligt med information 

om ämnet. Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes i artikelsökningen för att få 

fram relevanta vårdvetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, om det valda 

ämnet. Sökorden som användes var ”dementia”, ”meal”, ”environment”, ”eating”, ”care”, 

”nurse”, ”nursing”, ”factors”, ”improving”, ”dining”, “dinner”, “agitation”, 

“benefits”, ”problem”, ”weightloss”, ”favorable”, ”nursinghome”, ”mealtime” och “effect” i 

olika kombinationer. För att minska antalet träffar och få fram relevanta artiklar gjordes en 

avancerad sökning utifrån följande urval: peer-reviewed, engelsk text, fulltext och 

att artiklarna var publicerade mellan åren 2009-2019 i CINAHL Plus. För att säkerställa att 

de sökta artiklarna från PubMed var peer-reviewed kontrollerades de i Ulrichssweb. Även i 

PubMed användes urvalskriterierna: peer-reviewed, engelsk text, fulltext samt publicerade år 

2009-2019, i likhet med Karlssons (2017) beskrivning av urval. För att få fram färre och 

relevanta artiklar användes boolesk söklogik, vilket Östlundh (2017) 

beskriver som ett verktyg för att sätta ihop söktermer samt hur de ska kombineras. I detta 

arbete har operatorn ”AND” använts, vilket generellt resulterade i färre än 10 

träffar, undantaget en sökning då 39 träffar påträffades. I de artiklar där titeln verkade 

stämma överens med det valda syftet till detta examensarbete, lästes 

abstracten. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle handla om personer 

med demenssjukdom samt vara boende på sjukhem eller särskilt boende. Inga 

exklusionskriterier användes. En del artiklar exkluderades dock efter lästa abstract då de inte 

svarade på syftet. En fortsatt artikelsökning ägde rum för att uppfylla beskrivna 

kriterier. Därefter fördes artiklarna in i sökmatrisen (Bilaga A). Av 34 artiklar där 

sammanfattningen lästes valdes 15 artiklar som relevanta för arbetet. Dessa 15 artiklar 

kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2017b) förslag på frågor till kvalitetsgranskning. 

Nio frågor valdes och formulerades om så de skulle passa både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Frågorna kunde besvaras med ja eller nej. Svaret ja gav en poäng och nej noll poäng. 

Artiklar med över sju poäng bedömdes vara av hög kvalitet. 14 av artiklarna som valdes efter 

granskning fick minst sju poäng (Bilaga B). En vald artikel, som svarade på syftet valdes dock 

bort på grund av att det inte fanns någon tydlig beskriven metod del. Ytterligare en artikel 

som uppfyllde kvalitetsgranskningen valdes bort, då denna var en litteraturöversikt och 

således inte kunde inkluderas i arbetet. Slutligen fördes de tolv valda vårdvetenskapliga 

artiklarna med tydlig problembeskrivning och svar på syftet in i artikelmatrisen (Bilaga 

C). Nio kvalitativa, två kvantitativa och en med mixad metod. 



 

 

 

4.2 Dataanalys 

Friberg (2017b) beskriver en litteraturöversikt i tre steg. Steg ett startar med att ett 

problemområde identifieras och avgränsas. Där görs en sökning av redan publicerade 

vetenskapliga artiklar inom valt område. Efter sökningarna läses artiklarnas 

sammanfattningar för att få ett helikopterperspektiv, det vill säga att få en översikt om vad 

artiklarna handlar om, vilken metod som använts och så vidare. För att förfina 

artikelsökningen avgränsas sökorden. När artikelsökningen känns mättad, görs en 

artikelgranskning för att bedöma kvalitéten på artiklarna. I andra steget läses och 

dokumenteras likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat. I det tredje 

steget görs en beskrivande sammanställning. 

Materialet som samlades in analyserades och bearbetades enligt Fribergs (2017b) 

beskrivning. Efter artikelsökningen lästes artiklarna för att helheten av artikeln skulle 

förstås. De valda artiklarna granskades sedan efter de granskningsfrågor som valts ut. De 

artiklar som svarade på syftet samt uppfyllde kvalitetsgranskningen inkluderades. Dessa 

sammanfattades sedan kortfattat i ett dokument. Artiklarna lästes noggrant i både digital 

form och pappersformat flera gånger för att få en ökad förståelse av innebörden och vad 

artikeln förmedlar. Artiklarna översattes även till svenska i Google Translate och lästes både 

på svenska och engelska. Polit och Beck (2012) menar att ett strukturellt arbete behövs för att 

kunna klarlägga kärnan i artiklarna. Artiklarna behöver läsas flera gånger för att förstå 

innehållet och innebörden av dem. Resultat, metod och syfte jämfördes sedan för att komma 

fram till likheter och skillnader. Först fördes artiklarna in i ett dokument och färgmarkerades 

i olika färger för att hålla isär dem. Sedan jämfördes artiklarna enskilt av författarna, för att 

senare jämföras av båda författarna tillsammans. Friberg (2017b) beskriver att när kvalitativa 

och kvantitativa artiklar jämförs behöver hänsyn tas till att resultaten beskrivs på olika sätt, 

beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ artikel. Efter genomgången av artiklarna 

fördes de olika likheterna och skillnaderna in i en tabell för att få en överskådligare bild. Ett 

antal olika teman uppstod när tabellen var färdigställd. Temana var bland annat fysisk miljö 

och sociala faktorer. Under dessa fördes ord eller korta meningar in, färgmarkerade med 

samma färg som artikeln de tagits från. När resultatet av de färgmarkerade orden och 

meningarna visades, uppstod tre centrala teman; måltidsmiljön på särskilda boenden, 

dukning av borden och personcentrerad näringsvård. Slutligen sammanställdes ett resultat 

utifrån de valda artiklarna. 

4.3 Etiska överväganden 

Arbetet behöver inte genomgå en etisk prövning, då den är en litteraturöversikt av redan 

befintliga vetenskapligt granskade artiklar. Examensarbetet följer de etiska regler och 

riktlinjer som CODEX (2018) beskriver för att få fram ett vetenskapligt och hederligt resultat. 

CODEX (2018) beskriver oredlighet i forskning som plagiat, förfalskning och förvrängning av 

data. För att förhindra detta används artiklar som är peer-reviewed, det vill säga att de är 

kritiskt granskade av andra forskare. Detta för att säkerställa att kvaliteten på artiklarna är 



 

 

 

tillräckligt höga för att bedömas som vetenskapliga, innan artiklarna publiceras i tidskriften 

(Karlsson, 2017). Vidare har de granskats källkritiskt för att säkerställa att kraven på 

vetenskapliga artiklar uppfyllts (CODEX, 2018). Författarna har under hela arbetet varit 

medvetna och uppmärksammade på den förförståelse som kan förekomma vid dataanalysen. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver vikten av att vara medveten om egen förförståelse. 

Ett reflekterande över förförståelsen gjordes under arbetets gång för att minska risken för 

feltolkningar. Vid källhänvisning och referenser används APA style (American Psychological 

Assosiation, 2018) för korrekt referenshantering.  

5 RESULTAT 

Artiklarnas resultat granskades och sammanställdes genom att analysera skillnader och 

likheter i syfte, metod och resultat. Likheter och skillnader i syfte och metod presenteras 

uppdelade i kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Resultatet presenteras i tre teman.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Tolv artiklar har analyserats för att undersöka likheter och skillnader i deras syfte. Tre av 

artiklarna är kvantitativa, åtta artiklar är kvalitativa och en är mixad. 

Likheterna mellan de tre kvantitativa och den mixade artikels syfte var att undersöka hur 

måltidmiljön påverkade måltidsupplevelsen på särskilda boenden för personer med 

demenssjukdom (Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2016; Hansen, Tølbøl Frøiland & Testad, 

2018; Liu, Jao & Williams, 2017; Tanaka & Hoshiyma, 2014). Vidare sågs likheter i två 

artiklar, där den ena undersökte effekterna av hur miljöförbättringar i matsalen påverkade 

måltidsupplevelsen för patienterna (Chaudhury et al., 2016) och den andra fokuserade på vad 

visuell och auditiv stimulering hade för effekter på patienterna vid middagsbordet (Tanaka & 

Hoshiyama, 2014). Skillnader i syftet mellan de fyra artiklarna var att två artiklar undersökde 

effekterna av hur en ändring av miljön i matsalen påverkar måltidsupplevelsen för 

patienterna (Chaudhury et al., 2016; Tanaka & Hoshiyama, 2014), medan de andra två 

artiklarna undersökte sambanden mellan hur färger och miljön i matsalen påverkade 

förmågan att inta föda (Hansen et al., 2018; Liu et al., 2017).  

Av de åtta kvalitativa artiklarna fokuserade fem på måltidsmiljön i matsalen på de särskilda 

boendena; hur rummet möblerades, hur bordet dukades och storleken på rummet, vilket 

kunde ha en betydelse för hur måltidssituationerna upplevdes (Hanssen & Moene Kuven, 

2015; Hung & Chaudhury, 2010; Hung, Chaudhury & Rust, 2015; Murphy, Holmes & Brooks, 

2017; Roberts, 2011). En artikels syfte var att få kunskap om hur viktigt det var med 

traditionell mat för patienter med demenssjukdom. Hur traditionell mat kan trigga igång 



 

 

 

lukter och minnen hos patienten, och genom det skapa en trivsel och känsla av att vara 

hemma (Hanssen & Moene Kuven, 2015). En annan artikels syfte var att jämföra 

skillnaderna före och efter en renovering av en matsal på ett särskilt boende. Vilka 

förbättringar som kunde göras i miljön för att det skulle gynna patienterna (Hung et al., 

2015). Två av dessa artiklar undersökte även hur den sociala interaktionen påverkade 

måltidsmiljön. Den sociala interaktionen från bordsgrannar, och sjuksköterskor (Hung & 

Chaudury, 2010; Roberts, 2011;). En av dessa artiklar undersökte dock skillnaden i två olika 

matsalar. En mindre i hemlik miljö och en större på ett särskilt boende. Syften med den 

studien var att undersöka hur patienter med demenssjukdom upplevde en stor matsal med 

plats för sextio personer, jämfört med hur de upplevde en mindre matsal med ett 

middagsbord med plats för sex personer, med hemlagad mat (Roberts, 2011).  

Fyra utav de kvalitativa artiklarnas syfte var att identifiera och beskriva faktorer som 

kännetecknade måltidssvårigheter för personer med demenssjukdom (Barnes, Wasielewska, 

Raiswell & Drummond, 2013; Bergland, Johansen & Sellevold, 2015; Murphy et al., 2017; 

Nell, Neville, Bellew, O´Leary & Beck, 2016). I två av artiklarna beskrevs sjuksköterskors 

upplevelser och uppfattningar om hur måltidssituationen såg ut, samt vilka faktorer som de 

trodde kunde bidra till ett lugn vid middagsbordet (Bergland et al., 2015; Nell et al., 2016). 

Skillnaden mot en annan artikel vars syfte var att belysa den enskilde patientens upplevelse 

av måltiden. Hur upplevde patienterna exempelvis att maten serverades på uppläggningsfat 

istället för att bli serverad en tallrik där maten redan var upplagd (Barnes et al., 2013). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

I fem av de totalt åtta kvalitativa artiklarna användes enskilda intervjuer som del i eller hel 

metod (Bergland, Johansen & Sellevold, 2015; Hanssen & Moene-Kuven, 2015; Hung, 

Chaudhury & Rust, 2015; Murphy, Holmes & Brooks, 2017; Nell, Neville, Bellew, Leary & 

Beck, 2016). I samtliga studier intervjuades sjuksköterskor, annan vårdpersonal och/eller 

anhöriga. I tre studier valdes deltagarna till intervjuerna ut av sjuksköterskor på boendet 

(Bergland et al., 2015; Hanssen & Moene-Kuven, 2015; Hung & Chaudhury, 2015). I en studie 

valdes deltagarna ut via en databas över vårdgivare inom demenssjukvården (Murphy et al., 

2017). I en annan studie användes en strategi från SDCU för att välja deltagare till studien 

(Nell et al., 2016). 

I tre av studierna utfördes intervjuerna i fokusgrupper (Bergland et al., 2015; Hung & 

Chaudhury, 2015; Murphy et al., 2017). För att få en överblick av skillnader och likheter av 

metod presenteras dessa i en tabell nedan (Tabell 1). I Bergland et al. (2015) & Murphy et al. 

(2017) användes förbestämda frågor till fokusgruppsintervjuerna och deltagarna fick bland 

annat svara på frågor om vad som skulle kunna öka trivseln och intaget av mat och dryck för 

patienterna. I båda studierna utgjordes fokusgruppsintervjuerna av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal från två avdelningar på ett särskilt boende. I studien av Bergland et al. 

(2015) intervjuades 24 sjuksköterskor på två vårdavdelningar i Norge för personer med 

demenssjukdom. I Hung & Chaudhury (2015) utfördes fokusgruppsintervjuerna på två 



 

 

 

vårdhem i Kanada. Till intervjuerna användes en intervjuguide, och deltagarna fick svara på 

frågor som till exempel ”känner du att renoveringen av matsalen gjorde skillnad för att 

förbättra måltidssituationen för patienterna?” Matsalen observerades före och efter 

renovering. Skillnader i metod som sågs i artiklarna med fokusgruppsintervjuer var att 

Murphy et al. (2017) använde fem halvstrukturerade intervjuer med sjuksköterskor i studien. 

I Bergland et al. (2015) ingick även sex reflektionsgrupper, där deltagarna fick reflektera över 

olika begrepp och situationer relaterat till måltidsmiljön.  

Två studier bestod av intervjuer. Nell et al. (2016) intervjuade personal på två olika 

avdelningar på ett vårdhem, 13 personer valde att vara med i studien, varav två föll bort på 

grund av familjeskäl eller sjukdom. Hanssen och Moene-Kuven (2015) intervjuade 

sjuksköterskor och anhöriga med erfarenhet av demensvård. Studien utfördes i Sydafrika, 

Samiska staten och Norge. I Sydafrika intervjuades 18 anhöriga och 19 sjuksköterskor. I 

Samiska staten intervjuades åtta anhöriga och nio vårdpersonal samt tre sjuksköterskor i 

Norge. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att de började med öppna frågor 

som följdes av bestämda följdfrågor.  

Tre av de kvalitativa studierna kombinerade intervjuer och observationer. I studien av Hung 

och Chaudhury (2010) fick deltagarna som bestod av fyra vårdpersonal, varav en 

sjuksköterska på ett vårdhem i Kanada uppdelade i två fokusgrupper, beskriva sina 

upplevelser av och omkring måltidssituationerna med patienterna. I Barnes och Wasielewska 

(2013) utfördes fokusgruppsintervjuer på fyra avdelningar på ett vårdhem i England. 

Deltagarna var 22 stycken vårdpersonal. Roberts (2011) utförde två fokusgruppsintervjuer 

med fyra vårdpersonal som fick beskriva sina erfarenheter kring måltidssituationer för 

patienter med demenssjukdom. Barnes och Wakielewska (2013) utförde observationer i sju 

matsalar på fyra avdelningar. Totalt 68 patienter observerades i måltidsmiljö. I Hung och 

Chaudhury (2010) utfördes fältobservationer i matsalar på två avdelningar på ett vårdhem i 

Kanada. Vidare utfördes observationer av totalt 20 patienter med olika grader av 

demenssjukdom, på två olika avdelningar. Observationerna skedde under måltidssituationer. 

I Barnes och Wasielewska (2013) studie sågs likheter med Hung och Chaudhury (2010), då 

patienter med demenssjukdom observerades under måltider. Skillnaden utgjordes av att 

Barnes och Wasielewska (2013) använde ett anpassat kartläggningsverktyg för demensvård i 

observationen. Verktyget möjliggjorde en systematisk och strukturerad observation. Roberts, 

(2011) utförde observationer i matsal och offentliga utrymmen på ett vårdhem i USA. I 

matsalen skedde observationer under totalt 20 måltider och sex stycken observationstillfällen 

på verksamhetschefens kontor. 

En studie var av mixad sort, det vill säga den bestod av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Hansen, Tølbøl-Frøiland & Testad (2018) observerade tolv patienter, på ett 

vårdhem under måltidsituationer. Iakttagelser som studerades var beteenden, handlingar 

och sociala interaktioner. Ett demenskartläggningsverktyg (DCM) användes under 

observationerna. Tillsammans med observationerna utfördes även semistrukturerade 

intervjuer i två grupper med åtta vårdpersonal i varje. Vidare fotograferades tallrikar med 

olika färger före och efter måltid. 88 fotografier analyserades efter hur stor mängd mat som 



 

 

 

var kvar på tallrikarna efter måltid. Studien är inte lik någon av de andra men vissa likheter 

syns i form av semistrukturerande intervjuer, vilket även Hanssen och Moene-Kuven (2015) 

använder i studien.  

Av totalt tolv artiklar som användes var tre kvantitativa (Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2016; 

Liu, Jao & Williams, 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). För att få en överblick av skillnader 

och likheter av metod presenteras dessa i en tabell. 

Tabell 1: Likheter och skillnader i metod. 

 

Liu et al. (2017) valde videos från ett arkiv mellan årtalen 2011-2014. För att videorna skulle 

granskas valdes de videor ut som var inspelade på vårdhem för demenssjuka patienter. 

Inklusionskriterier för videoinspelningarna var att de skulle ha en adekvat ljudkvalitet, att 

vårdpersonal och patienter var synliga under hela inspelningen, samt att det var inspelat 

under måltidssituation. Av de videos som söktes fram, valdes 36 stycken efter att ha uppfyllt 

kriterierna. Inspelningarna var från åtta olika vårdhem i USA där totalt 15 patienter och 19 

sjuksköterskor ingick i studien. Alla inspelningar transkriberades innan slutlig analys. 

Chaudhury et al. (2016) gjorde studien på ett vårdhem i Kanada under perioden 2012-2014. 

Observation av matsalar före/under/efter renovering, på två avdelningar utfördes. Fyra 

Författare Kval Kvant Mixad Intervju Fokusgr. Obs Videos Foton Frågeform. 

Liu et al.  √     √   

Murphy et 

al. 

√   √ √     

Hung et al. √   √ √     

Chaudhury 

et al. 

 √       √ 

Nell et al. √   √      

Tanaka & 

Hoshirama 

 √    √    

Bergland et 

al. 

√    √     

Hanssen & 

Moene-

Kuven 

√   √      

Roberts √   √  √    

Hung & 

Chaudhury 

√    √ √    

Barnes et. 

al. 

√    √ √    

Hansen et 

al. 

  √ √  √  √ √ 



 

 

 

månader efter renovering, fick 17 sjuksköterskor svara på 31 frågor i ett formulär om den 

fysiska måltidsmiljön, erfarenheter av förändringar i patienters beteenden samt frågor om 

deras kunskap avseende nutrition. En likertskala mellan 1-5 användes i svarsalternativen. 

Skillnader syns i de båda studiernas val av metod, då den ena utgår från redan inspelade 

videor (Liu et al., 2017) och den andra observerar förändringar i patienters beteenden under 

renovering av matsalar (Chaudhury et al., 2016). Likheter mellan de båda studierna är att 

studierna pågick under ungefär samma tids intervall. 

Tanaka och Hoshiramas (2014) metod stod ut från de andra metoderna då de utförde en 

experimentell observationsteknik, på ett vårdhem i Japan. 20 patienter med demenssjukdom 

av Alzheimertyp studerades under en vecka innan observation. Två kartläggningsverktyg 

användes; MMSE (Mini-Mental State Eximination) och FIM (Funktional Independence 

Measure). En ändring av måltidsmiljön skedde regelbundet under observationen för att 

kartlägga vad som gynnade måltidsmiljön för patienterna.  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i artiklarnas resultat gällande vad som främjar en 

gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom i följande tre teman; måltidsmiljön 

på särskilda boenden, dukning av borden samt personcentrerad näringsvård. En 

översiktstabell av likheter och skillnader i resultatet presenteras sist (Tabell 2). 

5.3.1 Måltidsmiljön på särskilda boenden 

I åtta av studierna påvisades vikten av hur miljön på särskilda boenden ser ut och hur 

patienterna påverkades av miljön (Barnes, Wasielewska, Raiswell & Drummond, 2013; 

Bergland, Johansen & Sellevold, 2015; Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2016; 

Hung, Chaudhury & Rust, 2015; Murphy, Holmes & Brooks, 2017; Nell, 

Neville, Bellew, O´Leary & Beck, 2016; Roberts, 2011; Tanaka & Hoshiyama, 2014). En miljö 

där det var dåligt ljus, bullrigt och rörigt var inte rogivande. För att främja miljön behövdes 

därför ljudet från tv-apparat, radio eller telefon justeras för att inte distrahera patienten så 

hen fick svårt att koncentrera sig på att äta. Likaså att undvika visuella störningsmoment som 

kunde förekomma, såsom spring i korridorer (Bergland et al., 2015; Hung et al., 2015).  

För att en måltidsmiljö, ska vara tilltalande och för att en måltid ska kunna avnjutas, krävs en 

viss vetskap om hur en matsal ska se ut. En trevlig fysisk miljö kan bidra till förbättring av 

malnutrition hos patienterna med demenssjukdom. En hemlik miljö med en inte allt för stor 

matsal, moderna möbler, en duk på bordet, bättre ljus, lugn musik och doften av hemlagat 

eller hembakat väckte familjära minnen hos patienterna vilket kan bidra till att de trivs bättre 

(Barnes et al., 2013; Bergland et al., 2015; Hung et al., 2015; Murphy et al., 2017; Nell et al., 

2016; Roberts, 2011; Tanaka & Hoshiyama, 2014). En studie visar att ungefär hälften av de 

boende tyckte att musik vid måltiden var störande medan den andra hälften tyckte att det var 

rogivande och skapade ett slags lugn hos patienterna (Nell et al., 2016). Efter en 



 

 

 

ombyggnation på ett särskilt boende, ställdes en kaffemaskin i matsalen. Kaffemaskinen 

placerades öppet så alla kunde ta kaffe när de ville. Detta gjorde att patienterna spenderade 

mer tid i matsalen, vilket gav fler vardagliga möten med de andra patienterna och gav 

intrycket av att de fick en betydelsefull känsla av gemenskap (Hung et al., 2015).  

Ombyggnationen av matsalen på ett särskilt boende i Kanada visade sig ha en betydande roll 

för trivseln hos patienterna, där man med hjälp av poäng före och efter renoveringen kunde 

se en markant skillnad. Med hjälp utav ett miljö- och matrevisionsprotokoll; DEAP, kunde 

man se på observationerna av patienterna och sedan från resultatet av enkäterna, att miljön 

blev markant förbättrat efter renoveringen. Resultatet visade bland annat att känslan av en 

hemlik miljö ökade efter renoveringen från 2,24 poäng innan, till 4,47 poäng efter, samt att 

ljussättningen ökade från 2,53 poäng innan, till 4,53 poäng efter renoveringen. Det som 

gynnade måltidssituationen efter renovering var en mer hemlik miljö och visuell och auditiv 

stimulering. Studien visar även att efter sex månader hade 72% av de boende gått upp i vikt 

(Chaudhury et al., 2016).  

5.3.2 Dukning av borden 

Trots att miljön har stor inverkan på hur måltiden upplevdes, spelade även de små sakerna 

roll, som dukning och uppläggning (Barnes et al., 2013; Bergland et al., 2015; Murphy, 

Holmes & Brooks, 2017; Nell et al., 2016; Tanaka & Hoshiyama, 2014). Att servera mat som 

patienterna kände igen, hur maten doftade, såg ut och hur maten serverades på tallriken, 

spelade roll för hur patienterna skulle uppleva den. 

Konsistensen på maten och hur stora bitar den var skuren i hade även det betydelse. En del 

patienter hade tugg- och sväljsvårigheter och behövde ha maten skuren i en viss storlek för 

att kunna äta den. Hos patienter som inte längre kunde hålla i bestick, var plockmat populärt, 

då de fick behålla känslan av att vara självständiga (Bergland et al., 2015; Nell et al., 2016). 

Tallriken som maten serverades på bör vara i någon färg; som röd eller blå, då det 

underlättade för patienterna genom att det skapade en kontrast med bordet under tallriken 

(Bergland et al., 2015). I en studie fann man att om man serverade maten på uppläggningsfat 

mitt på bordet istället för att ställa fram en tallrik med mat på, skapade det en mer hemlik 

känsla. När maten serverades på uppläggningsfat skapade det en annan slags interaktion 

mellan patienterna och sjuksköterskor eller annan personal, då de fick ta maten själva och 

hjälpa varandra (Barnes et al., 2013). 

Det visade sig att ju mer välkomnande och attraktiv matsalen var, desto mer trivdes 

patienterna. Med hjälp av skattningsprotokollet DEAP, framkom det att dukning och 

uppläggning fick högre poäng efter renoveringen (fyra poäng innan renoveringen och sex 

poäng efter). I enkätundersökningen visades exempelvis att de fick mer tid till att servera 

maten vilket gjorde att temperaturen på maten som serverades ökade. Porslinet byttes ut och 

färgkontrasterna mellan tallrik, bord och golv ökade, vilket gav högre poäng efter 

renoveringen. Det resulterade i 2,81 poäng innan renoveringen och 4,38 poäng efter 



 

 

 

(Chaudhury et al., 2016). I en annan studie syntes likheten med förändringar i porslinsfärger. 

Studien visade att olika design på tallriken gav olika resultat i hur mycket en patient med 

demenssjukdom åt. Den första dagen serverades maten på en vit tallrik, som den brukade 

serveras på. Dag två serverades maten på en tallrik som var gul, med röd kant. Den tredje 

dagen användes en tallrik som var vit i mitten, med grön och blå kant. Den sista dagen 

serverades maten på en vit tallrik med gul och röd kant. Resultatet visade att patienterna 

föredrog den vita tallriken med gul och röd kant, och därefter den vita tallriken med grön och 

blå kant. En tallrik med färgad kant skapade en kontrast mot bordet som tallriken stod på 

vilket gjorde det lättare för patienterna att urskilja var tallriken stod 

(Hansen, Tølbøl Frøiland & Testad., 2018). 

5.3.3 Personcentrerad näringsvård 

Nio av studierna inriktades på någon form av personcentrerad vård (Barnes, 

Wasielewska, Raiswell & Drummond, 2013; Bergland, Johansen & Sellevold, 2015; 

Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2016; Hanssen & Moene Kuven, 2015; Hung & Chaudhury, 

2010; Hung, Chaudhury & Rust, 2015; Murphy, Holmes & Brooks, 2017; Nell, 

Neville, Bellew, O´Leary & Beck, 2016; Roberts, 2011). Vid förbättringar till en hemlik miljö, 

skapades en varm atmosfär, och genom att skapa mindre matsalar där det blev fler sociala 

interaktioner mellan vårdgivare och patient, skapades en mer personcentrerad vård och ett 

förbättrat födointag (Barnes et al., 2013). För att kunna ge en personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskor vara observanta på den enskilde patientens mående för dagen. Smärta i 

exempelvis munnen, tänderna, och andra problem som mobilisering har en viktig roll vid 

intaget av föda. Även kulturella aspekter har en viktig roll för måltidssituationen och för 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor bör ha kunskap och vetskap om vilken slags föda 

patienten kan och får inta, gentemot vilken religion patienten tillhör (Murphy et al., 2017). 

Traditionell mat skapade en känsla av samhörighet och glädje. Dofter väckte familjära 

minnen och förstärkte känslan av välbefinnande. Hos patienter med demenssjukdom kunde 

traditionella maträtter som väckte minnen från barndomen öka deras aptit och minska 

risken för undernäring. Patienternas känsla av identitet ökade och det öppnade upp för 

samtal, även hos patienter som inte vanligtvis brukade samtala vid middagsbordet (Hanssen 

& Moene Kuven, 2015; Murphy et al., 2017). Det är därför av stor vikt, för att kunna ge en 

personcentrerad vård vid måltiderna, att sjuksköterskor har kännedom om varje patients 

bakgrund, veta vad de tycker om för mat och hur de vill bli serverade (Bergland et al., 2015). 

Vid matassistans behövde sjuksköterskor prioritera patienten och ta sig tiden att kunna föra 

meningsfulla samtal, där patienten blev involverad i samtalet, då det annars kan skapa en 

känsla av respektlöshet och utanförskap (Hung & Chaudhury, 2010; Roberts, 2011). En del 

patienter upplevde att sociala interaktioner mellan sjuksköterskor, eller besök under 

måltiden, som störande och påverkade födointaget negativt (Bergland et al., 2015; Nell et al., 

2016). Anhörigbesök på andra tidpunkter än vid måltidssituationer, hade däremot en positiv 

inverkan på matintaget. Besök utav anhöriga skapade positiva minnen och hjälpte till att 



 

 

 

bidra till ett bättre liv för patienterna med demenssjukdom (Hung et al., 2015; Murphy et al., 

2017; Nell et al., 2016).  

En liten förbättring i sociala interaktioner, som är en viktig del i den personcentrerade 

vården, mellan patient och sjuksköterskor visades efter matsals renoveringarna. Med hjälp av 

skattningsprotokollet visade det bara 0,5 poängs skillnad före och efter renoveringen. 

Sjuksköterskor ansåg att renoveringen ledde till att patienternas humör ökade, och att det 

blev roligare att servera maten till patienterna. Med hjälp av enkätundersökningen visade det 

sig att innan renoveringen fick patienternas sinnesstämning 2,79 poäng, medan det efter 

renoveringen ökade till 4,20 poäng. Sjuksköterskor och annan personal, upplevde även att 

respekten för patienternas vanor ökade efter renoveringen (Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 

2016). En studie visade på att det fanns en koppling mellan miljöstimulering och intaget 

föda. Desto längre patienterna med demenssjukdom kom i sjukdomen minskade födointaget. 

En anpassning gjordes efter patienternas egenskaper, då man skräddarsydde stimuleringen 

från personalen efter patienternas specifika behov. Resultatet visade att matintaget ökade 

med 76% efter anpassningen (Liu, Jao & Williams, 2017). 

Nedan presenteras en översiktstabell över skillnader och likheter i resultatet (Tabell 2) 

 
 
Tabell 2: Likheter/skillnader i resultat. 
 

Artikelförfattare Dukning Måltidsmiljö               Personcentrerad vård 

Kvalitativa    

Murphy, Holmes & 

Brooks 

√ √ √ 

Hung, Chaudhury & Rust  √ √ 

Nell et al. √ √ √ 

Bergland, Johansen & 

Sellevold 

√ √ √ 

Hanssen & Moene Kuven   √ 

Roberts  √ √ 

Hung & Chaudhury   √ 

Barnes et al. √ √ √ 

Kvantitativa    

Liu, Jao & Williams   
 

√ 

Tanaka & Hoshiyama √ √  

Chaudhury et al.  √ √ 

Mixad metod    

Hansen et al.  √ 
 

 

 



 

 

 

6 DISKUSSION 

I avsnittet följer en metod-, resultat- och etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras 

likheter och skillnader i metod, syfte och resultat. I diskussionen om examensarbetets 

resultat, diskuteras resultatet mot bakgrund, vårdteoretiskt perspektiv och styrdokument och 

riktlinjer. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter i vald metod. 

Etikdiskussionen diskuterar de forskningsetiska aspekterna som examensarbetet genomgått. 

6.1 Metoddiskussion 

Till detta examensarbete valdes allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017b) beskrivning. 

Allmän litteraturöversikt kan användas för att få en överblick över ett problemområde inom 

exempelvis sjukvården. En överblick över ett problemområde i sjukvården, kan ge vägledning 

åt de som arbetar i vården. Genom att använda en litteraturöversikt kan både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsartiklar användas. Genom att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, får man en bredare sökning (Friberg, 2017b). Eftersom examensarbetets 

syfte var: Att kartlägga vad som gynnar måltidsmiljön för patienter med demenssjukdom, 

valdes denna metod då den var adekvat för detta område. Skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ studiedesign är att i kvantitativa studier mäts mönster och man får resultatet i 

sifferform, för att sedan kunna jämföra resultatet och finna samband (Billhult, 2017). I 

kvalitativ studiedesign vill man ta reda på människors upplevda erfarenheter av någonting, 

ett fenomen. I denna studiedesign används oftast intervjuer eller observationer för att samla 

in data (Henricson & Billhult, 2017). En litteraturöversikt är dock inte lika omfattande som 

en systematisk litteraturstudie, där det krävs en djupgående metaanalys (Friberg, 2017b). För 

att få fram nya relevanta data till detta examensarbete kunde exempelvis intervjuer gjorts. 

Men på grund av tidsbrist och de etiska svårigheterna som uppstår i samband med intervju i 

examensarbete, användes redan färdigställda forskningsartiklar.  

De artiklar som söktes hittades på CINAHL Plus och på PubMed. Urvalen av de artiklarna 

som valdes var full text, på engelska och publicerade mellan åren 2009–2019, för att få så 

bred och ny forskning som möjligt. Artikelsökningen kunde dock ha börjat med ett 

åldersspann på fem år, för att få den nyaste forskningen. Artiklarna som hittades var ändå 

alla relativt ny forskning, förutom två artiklar som var äldre än fem år. Artiklarna som var 

äldre, valdes ändå till detta arbete eftersom de svarade på syftet och kändes aktuella. De 

upplevelser och erfarenheter som beskrevs i de äldre artiklarna var inte annorlunda jämfört 

med de nyare. Vid artikelsökningarna användes orden ”dementia” och någon form av ordet 

måltid, som till exempel ”dinner” eller ”meal”, i alla sökningar för att få fram relevanta 

artiklar som skulle svara på vårt syfte. Även orden ”environment” och ”nursing” användes. 

”Environment” användes för att få fram måltidsmiljön och ”nursing” eller ”caring” för att få 

fram det vårdvetenskapliga. För att kontrollera sökorden och möjligen få fram flera relevanta 

vetenskapliga termer kunde Svensk MeSH ha använts. Karolinska institutet (u.å) beskriver 

svensk MeSH som ett verktyg till att hitta bra vetenskapliga och medicinska sökord och som 



 

 

 

en ordbok för att översätta ord till engelska eller svenska. Dessa MeSH termer hade gått att 

använda i till exempel PubMed sökningarna. Till detta arbete användes de ovan beskrivna 

sökorden utan sökning i Svensk MeSH då dessa ansågs vara tillräckligt relevanta för arbetet. 

Artiklarna har även genomgått peer-review, vilket enligt CODEX (2018) betyder att 

artiklarna är kritiskt granskade innan de publicerats, så att inga oredligheter förekommit. De 

artiklar som hittades på PubMed, har kontrollerats i Ulrichsweb att de var peer-reviewed, då 

det inte gick att avgränsa det i sökbasen. Inga åldersbegränsning gällande deltagarnas ålder, 

användes på varken PubMed eller CINAHL Plus, då det inte kändes relevant, eftersom 

”dementia” användes i sökorden. Fokus var inte på en specifik ålder, utan istället att 

inkludera patienter med demenssjukdom. Inte heller gjordes någon geografisk begränsning, 

men artiklarna som valdes är publicerade i länder som har liknande särskilda boenden som i 

Sverige, vilket gör att forskningen eventuellt kan bli användbar inom svensk äldreomsorg.  

När ett tillräckligt antal relevanta artiklar hittats för examensarbetet, kvalitetsgranskades de 

med hjälp av Fribergs (2017b) mall för kvalitetsgranskning (Bilaga B). Till denna mall 

användes nio frågor som kunde besvaras med ja eller nej. Frågorna som valdes, kunde 

besvaras oberoende av om artiklarna var kvantitativa eller kvalitativa. Artiklarna lästes och 

frågorna i mallen besvarades. Om artikeln fick sju eller fler poäng bedömdes det att den hade 

hög kvalitet, vilket avgjorde att den fick vara med i arbetet. En artikel med högre än sju 

poäng, som upplevdes relevant, valdes dessvärre bort då den saknade en tydlig metod-del. 

Att artiklarna hade ett tydligt formulerat syfte, metod och resultat var av stor vikt. Detta för 

att garantera att de var vetenskapliga och för att ge en ökad förståelse för artiklarna. Alla 

artiklar har lästs och granskats noga utav båda examensförfattarna var och för sig, vilket 

Henricson (2017) uttrycker stärker arbetets reliabilitet. Artiklarna har både lästs på engelska 

och översatts till svenska i Google Translate för att förstå dem bättre. För att underlätta 

läsningen och förståelsen av vissa ord, hade även ett lexikon kunnat användas, då Google 

Translate inte alltid översätter korrekt. Vi valde dock att använda oss enbart utav Google 

Translate, då översättningen ändå kunde förstås alternativt översättas korrekt av oss utan 

lexikon. Slutligen valdes tolv artiklar till detta arbete. Åtta kvalitativa, tre kvantitativa och en 

med mixad metod. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver fyra begrepp som används för att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten i kvalitativ forskning: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Alla fyra begrepp går hand i hand. Varför den kvalitativa designen beskrivs 

och inte den kvantitativa, är för att arbetet består till större delen av kvalitativ forskning. Det 

första begreppet Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver är trovärdighet, vilket betyder att 

läsaren ska bli övertygad om att studien är trovärdig och att resultatet är sannolikt. I samtliga 

kvalitativa artiklar i examensarbetet har det utförts intervjuer av sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal och anhöriga eller observationer utav patienterna. Intervjuer av patienter med 

demenssjukdom har inte förekommit då deras svar inte kan räknas som tillförlitliga på grund 

av glömskan som kommer med sjukdomen. Det andra begreppet Mårtensson och Fridlund 

(2017) beskriver är pålitlighet, där vikten av hur datainsamlingen genomförts och utav vem 

beskrivs. I detta arbete finns en noggrann beskrivning av hur datainsamlingen gått till, i vilka 

databaser artiklarna sökts fram, inklusion/exklusionskriterier med mera. Likaså redogörs det 



 

 

 

för hur författarna dels var för sig, och dels tillsammans har läst och jämfört artiklarna med 

varandra. Detta styrker pålitligheten då båda författarna genomgått samma bearbetning av 

materialet och således även kommit fram till olika resultat, som sedan kan redovisas. Det 

tredje begreppet Mårtensson och Fridlund (2017) redogör för är bekräftelsebarhet där man 

undersöker valet av datainsamling, under hur lång tid en studie pågått, och valet av 

informanter. Till detta arbete valdes vårdvetenskapliga artiklar, inte äldre än tio år, för att få 

fram relevanta artiklar som fortfarande är aktuella. Vidare valdes inga artiklar där patienter 

med demenssjukdom var informanter i intervjuer, då det ansågs kunna dra ned 

bekräftelsebarheten. Detta då det är svårt att veta om patienten har full verbal och 

förståelseförmåga. Det sista begreppet som Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver är 

överförbarhet, vilket innebär att resultatet ska kunna överföras till en situation eller grupp. 

För att kunna överföras helt anser vi att det behövs en större studie, men att detta 

examensarbete kan ge vägledning för personal som arbetar med patienter med 

demenssjukdom. Detta då de tre andra begreppens giltighet har säkerställts. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion om identifierade likheter och skillnader, styrkor och svagheter i 

artiklarnas syften, metod och resultat. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot 

tidigare forskning, vårdteoretiskt perspektiv och styrdokument och riktlinjer i 

examensarbetet. Syftet med detta arbete är att kartlägga vad som främjar en gynnsam 

måltidmiljö för patienter med demenssjukdom.  

6.2.1 Diskussion om likheter och skillnader i syfte 

Alla artiklar som valdes ansågs svara på examensarbetets syfte, vilket är att kartlägga vad 

som främjar en gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom. Artiklarnas syfte 

handlade alla om att undersöka eller förstå hur personer med demenssjukdom påverkades av 

måltidsmiljön på särskilda boenden. Då detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt, 

har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats, detta för att få en bredare överblick 

och ett starkare resultat, vilket Friberg (2017b) menar är syftet med en litteraturöversikt. 

Artiklarna hade liknande syfte men med olika aspekter i måltidsmiljön. De åtta kvalitativa 

artiklarnas syfte var att undersöka samband mellan måltidssituationen för personer med 

demenssjukdom med måltidsmiljöns fysiska och sociala faktorer. Enligt Friberg (2017a) är 

målet för kvalitativa studier att få en ökad förståelse. Inom omvårdnad kan en ökad förståelse 

för patienters upplevelser och behov, leda till att sjuksköterskor får en ökad förståelse om hur 

de kan hjälpa patienterna. Av de kvalitativa studiernas syfte var det en som undersökte hur 

renoveringar av matsalar på särskilda boenden påverkade patienter med demenssjukdom 

samt hur personalen upplevde måltidsupplevelser. Syftet skiljer sig från de övriga då de 

specifikt undersöker hur måltidssituationen förändrades innan och efter en renovering. 

Artikeln inkluderades då syftet ger en bild över vad som gynnar alternativt försvårar för 

patienter med demenssjukdom i måltidssituation i miljöer som ändrats. En kvantitativ artikel 



 

 

 

undersökte samma sak, vilket stärker resultatet. Förändrande faktorer nämns även i de andra 

artiklarna. Artikeln anses således vara av betydelse för examensarbetet. En kvalitativ studie 

hade som syfte att ta reda på vilken betydelse traditionell mat har för patienter med 

demenssjukdom och således finns det en skillnad i artikelns syfte jämfört med de andra som 

handlar om måltidsmiljön överlag. Då enbart ett syfte handlar om maten i sig, kan denna ses 

ha en negativ påverkan på examensarbetet. Detta då det inte går att dra några bredare 

kunskaper om den traditionella matens betydelse för patienter med demenssjukdom. Friberg 

(2017a) nämner att när flera studier sammanställs ges ett större kunskapsvärde. Artikeln 

valdes ändå, då den anses ge en uppfattning om att det finns en positiv betydelse av att 

sjuksköterskor har en kunskap om patientens kulturella och personliga önskan om mat. Det 

är av betydelse att känna till i den personcentrerade vården. Som Ekman et al. (2011) 

nämner, behöver sjuksköterskor se hela människan med dess unika behov. Att lyssna på 

patienten och skapa en ömsesidig respekt. För att skapa en positiv måltidsmiljö behövs 

kunskapen om den traditionella matens betydelse för patienten. De två kvantitativa 

artiklarnas syfte var att undersöka hur sambandet mellan miljöstimulering och renovering 

påverkar måltidsmiljön för patienter med demenssjukdom. Billhult (2017) menar att 

kvantitativa studier syftar till att i siffror mäta kartläggningar, samband eller jämförelser. 

Artiklarnas inkludering anses stärka examensarbetet då de tillsammans med de kvalitativa 

artiklarna har liknande syften som presenteras på olika sätt. En artikel med mixad metod 

hade som syfte att identifiera vilka färger på inredning och porslin som påverkar patienter 

med demenssjukdom på ett positivt sätt gällande matintag och aptit. Borglin (2017) förklarar 

att syftet med mixad metod är att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få 

ett optimalt resultat. Vidare beskrivs metoden som praktisk eftersom den förstärker resultat 

genom att sammanställa både kvalitativa och kvantitativa data, vilket anses stärka 

trovärdigheten. Friberg (2017b) beskriver att för att få en bredare överblick och ett starkare 

resultat, vilket är syftet med en litteraturöversikt, inkluderades artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Artiklarna hade liknande syfte men med olika aspekter i måltidsmiljön.  

6.2.2 Diskussion om likheter och skillnader i metod 

Till examensarbetet inkluderades tolv vårdvetenskapliga artiklar, varav åtta med kvalitativ 

metod, tre kvantitativa och en med mixad metod. I nio av artiklarna användes intervjuer, i 

enskild form eller som fokusgrupps intervju, som hel eller del av metod. Friberg och Öhlén 

(2017) menar att intervjuer som metod ger intervjudeltagarna tillfälle att beskriva egna 

erfarenheter om aktuellt fenomen. Vid en intervju behöver intervjuaren ha en klar bild av 

fenomenet, för att få en förståelse för deltagarnas svar. Intervjuer som forskningsmetod har 

både fördelar och nackdelar. Friberg och Öhlén (2017) nämner att en fördel är att deltagaren 

får en större möjlighet att genom att med egna ord beskriva erfarenheter och upplevelser av 

fenomen. En nackdel med metoden kan uppstå om forskaren som leder intervjun påverkas av 

egen förförståelse, då viktiga delar av intervjun kan gå förlorade.  

Semistrukturerade intervjuer användes som metod i fem av artiklarna. Danielsson (2017) 

beskriver att en semistrukturerad intervju består av få öppna förbestämda frågor som följs av 



 

 

 

följdfrågor i en intervjuguide. Intervjuguiden är tänkt att användas av forskaren som stöd vid 

intervjuer. Frågorna i guiden är formulerade efter en viss struktur, men en anpassning sker 

efter deltagarnas berättelser. Även semistrukturerade intervjuer har nackdelar. Danielsson 

(2017) nämner att en semistrukturerad intervju med för detaljerade frågor kan förstöra 

samspelet mellan intervjudeltagarna då forskaren kan bli för styrd av intervjuguiden. I alla 

studier med intervju som metod, har intervjuerna skett i en ostörd miljö. Danielsson (2017) 

förklarar att en intervju i en ostörd och lugn miljö, ger en bättre och djupare intervju då 

deltagarna inte blir störda.  

Fem artiklar har fokusgruppsintervju som metod, tillsammans med enskilda intervjuer eller 

observationer. Wibeck (2017) förklarar att användandet av fokusgruppsintervjuer ökar som 

metod i forskningsarbete. Fokusgrupper ger fördelar i form av interaktionen som sker mellan 

individerna i gruppen. Samtal i grupp ger deltagarna möjlighet att tillsammans dela till 

exempel erfarenheter, på så sätt kan ny information uppstå som forskaren inte tänkt på. 

Fokusgrupper kan ge en bredare och djupare bild över ett fenomen än enskilda intervjuer. 

Wibeck (2017) nämner att fokusgruppsintervjuer ej kan användas för att dra generella 

slutsatser om en större befolknings åsikter eller erfarenheter. Då fokusgruppsintervjuerna 

använts som komplement av metod, ger det en ökad trovärdighet till artiklarnas resultat 

eftersom det ger en ökad förståelse och/eller djup tillsammans med till exempel enskild 

intervju. I endast en artikel används fokusgruppsintervju som hel metod med 

reflektionsgruppsintervjuer efteråt.  

Observation som metod användes i fem av artiklarna som del av metod. I en artikel används 

en experimentell observation som hel metod. Carlson (2017) beskriver att observationer 

används för att beskriva olika situationer och händelser i ett specifikt sammanhang. Metoden 

är tidskrävande. Observationer behöver pågå under en längre tid för att få en observation 

med djupgående beskrivningar. I de artiklar som använt observationer som metod, har 

observationerna skett i matsalar under måltidssituationer. Forskaren har under flera år 

bland annat observerat patienter och vårdare, interaktion, känslor, aptit samt miljöns 

betydelse för patient och vårdare under måltid. Den långa observationstiden stärker 

metodens trovärdighet enligt Carlson (2017) då feltolkningar och processer som påverkar 

forskningen kan synliggöras. I samtliga studier har fältanteckningar skrivits ned under 

observationerna. I studien med experimentell observation, ändrades måltidsmiljön på ett 

särskilt boende. Forskaren studerade hur 20 patienter med demenssjukdom påverkades. 

Antalet deltagande kan anses vara lågt i denna studie, men resultatet liknar de övriga 

studiernas och anses således vara trovärdig.  

Fotografier och tidigare inspelade videos användes som metod i två studier. Billhult (2017) 

benämner metod med befintligt datamaterial som retrospektiv. I studien med videos 

studeras interaktionen mellan personal och patient med demenssjukdom under måltid. Detta 

för att kunna se vad som gynnar måltidsmiljön för personer med demenssjukdom. Studien 

undersöker samband, vilket Billhult (2017) nämner som mål med retrospektiva studier. I den 

andra studien fotograferades tallrikar, för att sedan analyseras efter hur mycket mat som 

lämnats kvar av patienterna som ätit. Billhult (2017) benämner att data som mäts flera 



 

 

 

gånger på en och samma individ i en grupp är en prospektiv longitudinell studie. I studien 

som fotograferade tallrikar, fotades tallrikar med olika färg under måltider. Dessa jämfördes 

sedan för att finna vilken färg som gynnade nutritionen för personer med demenssjukdom. 

Fördelar med metoden förklarar Billhult (2017) att en faktabank byggs upp som går att 

analysera under studiens gång. Som nackdel nämns bortfall av individer i studien om den 

pågår länge, samt risk för allt för låg frekvens när sällsynta fenomen studeras. 

I en studie användes frågeformulär som metod. Frågeformuläret bestod av 31 slutna frågor 

om erfarenheter och kunskap om måltidssituationen för patienter med demenssjukdom. 

Eliasson (2013) nämner att slutna frågor är bestämda frågor med svarsalternativ, detta ökar 

att den som svarar på enkäten ger ett säkert svar. En nackdel kan vara att svar som inte 

liknar majoriteten missas. För att undvika detta, avslutades enkäten med tre öppna frågor, 

där den som svarade fick svara med egna ord. Eliasson (2013) menar att öppna frågor ger 

fördelar, de täcker en större del av svaren och ger ett djup åt frågans svarsalternativ.  

6.2.3 Diskussion om likheter och skillnader i resultat 

I resultatet framkommer det att för att en måltidsmiljö ska vara tilltalande och för att en 

måltid ska kunna avnjutas, behövs det en viss kunskap från sjuksköterskor, om hur en matsal 

och dess miljö ska se ut. Det framkom att miljön i matsalen på särskilda boenden kan vara 

viktig att ta hänsyn till, med tanke på vad Douglas och Lawrence (2015) lyfter fram; att 

personer med demenssjukdom löper större risk för malnutrition och undernäring, som kan 

bero på de fysiologiska och kognitiva funktionsnedsättningar som kommer med 

demenssjukdomen. Detta har även likheter med den tidigare forskningen som visar att 

minnesförlust, minskat smak- och luktsinne, minskad aptit, dålig munhygien, tugg- och 

sväljsvårigheter, depression och ensamhet är en rad olika orsaker till malnutrition och 

undernäring (Chang et al., 2017; Douglas & Lawrence, 2015; Fávaro-Moreira et al., 2016; 

Hanson, Ersek, Lin & Carey, 2013; Lin, Watson & Wu, 2010; Lopez & Molony, 2018; Meijers, 

Schols & Halfens, 2014; Reed-Mangels, 2018; Saka, Kaya, Ozturk, Erten & Karan, 2010; 

Suominen et al., 2005). Resultatet visar på att miljön i matsalen på särskilda boenden har en 

väsentlig roll för intaget föda hos patienter med demenssjukdom. Det framkommer att en 

hemlik miljö, med en varm atmosfär, moderna möbler, tavlor, färger, dofter och musik ökar 

trivseln och välbefinnandet hos patienterna. Dofter av nybakat eller nylagad mat väcker 

positiva känslor och patienterna känner sig hemma. En hemlik miljö är viktigt för måendet 

och ökar intaget föda hos patienter med demenssjukdom. Däremot i en miljö som inte är 

varm och hemlik skapas känslor som stress, avundsjuka och oro. Mindre matsalar där man 

sitter färre runt bordet upplevs bättre för den sociala interaktionen, då patienterna lättare 

kan samtala och hjälpa varandra. Detta har även likheter i Douglas och Lawrence (2015) 

forskning som visade att när de sociala interaktionerna ökade mellan patienterna, gav det 

mer kvalitet till deras liv. Resultatet visar att placeringen av patienter kring bordet bör has i 

åtanke. Relationerna patienterna emellan behöver ses över så att de blir individuellt 

anpassade. Vissa patienter visade sig bli oroliga och stressade av till exempel andra patienter 

som är högljudda eller som visar negativa känslor. En del patienter behövde se någon annan 



 

 

 

vid bordet för att kunna äta och härma ät-rörelserna. Patienter med demenssjukdom 

utvecklar vanligen en depression, vilket är relaterat till ensamhet, sorg eller minnessvikt 

(Chang et al., 2017; Douglas & Lawrence, 2015; Fávaro-Moreira et al., 2016; Hanson, Ersek, 

Lin & Carey, 2013; Lin, Watson & Wu, 2010; Lopez & Molony, 2018; Meijers, Schols & 

Halfens, 2014; Reed-Mangels, 2018; Saka, Kaya, Ozturk, Erten & Karan, 2010; Suominen et 

al., 2005). Detta har likheter med Reed-Mangels (2018) forskning som beskriver att 

ensamheten kan bero på att patienten har förlorat sin make eller maka eller att hen har en 

oförståelse för sin demenssjukdom, att patienten inte förstår att hen är sjuk. Detta har även 

likheter i forskningen av Lin et al. (2010) där de även beskriver att uteblivna besök från 

anhöriga kan göra att patienterna inte får känna den samhörighet, interaktion eller närhet de 

behöver, och att minnen från måltidssituationerna från förr uteblir. Bristen på besök ifrån 

anhöriga eller bristen av närhet skapar en ensamhet och en saknad av sociala interaktioner. I 

resultatet framkommer vikten av att social interaktion är individuell för patienter med 

demenssjukdom och sociala interaktioner från bordsgrannar, sjuksköterskor, vårdpersonal 

och familjemedlemmar visar sig ha en betydande roll för nutritionen, vilket främjar måendet 

och intaget föda ökar. Detta överensstämmer även med vad Ekman et al. (2011) beskriver; att 

en person inte bara består av en kropp, utan även så mycket mer som till exempel sociala 

behov, känslor och existentiella funderingar, vilka även de behöver tillgodoses och ge god 

omvårdnad. Patienter med demenssjukdom är i behov av att känna trygghet och de är 

beroende av alla personer i sin omgivning, vilket även stämmer överens med det Norberg 

(2010) beskriver. 

I resultatet framkommer det att belysningen i en matsal på ett särskilt boende måste vara 

adekvat. Det ska inte vara för starkt eller för svagt, då det upplevs besvärligt för patienternas 

ögon. Dock ska ljuset vara lite ljusare just över matbordet så att patienterna ser tallrik och 

mat ordentligt. Det framkom att patienterna upplevde att ljuset antingen var så starkt att de 

behövde solglasögon, eller att det var så svagt att de behövde en ficklampa för att kunna se. 

Detta har även likheter i forskningen av Chang et al. (2017), Douglas och Lawrence (2015) 

och Reed-Mangels (2018) som visar på att ljuset i matsalen på särskilda boenden antingen 

var för stark eller för svag, och att patienterna upplevde att det var svårt att se maten på 

grund av den bristande belysningen kombinerat med deras dåliga syn. Det finns olika stadier 

i demenssjukdomen som Edberg (2009) beskriver, och ju längre tiden går desto mer avtar 

patienternas förmågor. I enighet med resultatet belyser tidigare forskning att för patienter 

med långt gången demenssjukdom visar sig svårigheter med minnet, så som att inte känna 

igen hunger eller törst, glömma bort att äta, inte känna igen maten, besticken, tallrik och så 

vidare (Chang et al., 2017; Douglas & Lawrence, 2015; Fávaro-Moreira et al., 2016; Hanson, 

Ersek, Lin & Carey, 2013; Lin, Watson & Wu, 2010; Lopez & Molony, 2018; Meijers, Schols & 

Halfens, 2014; Reed-Mangels, 2018; Saka, Kaya, Ozturk, Erten & Karan, 2010; Suominen et 

al., 2005). Även fysiologiska svårigheter som att föra maten från tallriken till munnen och att 

hålla i bestick förekommer (Douglas & Lawrence, 2015; Lin, Watson & Wu, 2010). Resultatet 

visar att genom att servera patienterna individuellt anpassad mat, som exempelvis är skuren i 

rätt anpassade storlekar till enskild patient, så blev det lättare för dem att tugga maten. Även 

plockmat kan serveras till de patienter som har svårigheter med att använda bestick. Att 

anpassa bestick, tallrik och dricksmugg efter enskild patients presterande, gör att de så långt 



 

 

 

som möjligt kan äta självständigt. Att göra små förändringar som att anpassa porslinet, 

genom att servera maten på tallrikar som är färgglada istället för bara vanliga vita, upplevs 

positivt då kontraster mellan tallrik och bord uppstår. Detta underlättar för patienter med 

demenssjukdom och synsvårigheter. Sjuksköterskor bör således arbeta i enighet med 

Socialstyrelsen (2017) där vikten av att anpassa måltiden efter var individ belyses, för att 

bidra till en gynnsam måltidssituation.  

I resultatet framkommer det att musik väcker glädje hos patienterna. Musik kan hjälpa 

patienterna med deras minne, så att de kan få en förståelse för vilka de har varit tidigare i 

livet. Svag musik i bakgrunden som patienterna tycker om, skapar även det en känsla av att 

vara hemma och väcker minnen från förr. Patienterna upplever att musik i bakgrunden är 

avkopplande och att det skapar en lugn måltidsmiljö. Det framkommer dock också i 

resultatet att inte alla patienter upplever musik som avslappnande, utan att vissa patienter 

upplevde det mer som störande och stressande. Genom att arbeta utefter personcentrerat 

förhållningssätt som Ekman et al. (2011) beskriver, där sjuksköterskor arbetar efter varje 

individs patientberättelse och livsvärld, skapas en trygghet för patienten. Personen bakom 

sjukdomen ska ses som en hel människa med sina unika behov. Sjuksköterskor behöver ha 

kunskap om varje enskild individ, dennes bakgrund och vara observanta för hur måendet ser 

ut för dagen. I enighet med det Ekman (2011) beskriver, behövs den sociala interaktionen 

mellan sjuksköterskor och patienter, för att kunna skapa en personcentrerad vård. 

Det framkommer även i resultatet att sjuksköterskor behöver arbeta personcentrerat och veta 

hur enskild patient vill bli serverad, hur munstatusen är och vilka fysiska 

funktionsnedsättningar patienterna har. Vid matassistans behöver sjuksköterskor lägga fokus 

på den patient som hen hjälper just nu, och samtala med denne, vilket Norberg (2010) 

beskriver. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor visar att hen hör och ser patienterna, och 

inte bara samtalar med andra runtomkring. Resultatet visar också att kulturella aspekter är 

av betydande roll att ta hänsyn till inom vården av patienter med demenssjukdom. 

Sjuksköterskor behöver ha kunskaper om de olika religioner och kulturer som finns på ett 

särskilt boende, för att kunna ge patienten en personcentrerad vård med respekt för varje 

individ. För att patienter med demenssjukdom inte ska uppleva känslan av rädsla och oro vid 

matbordet, så är det en stor fördel att servera traditionell mat som patienterna känner igen. 

Detta överensstämmer även med Socialstyrelsen (2017), som belyser vikten av att 

sjuksköterskor har adekvat utbildning i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom, där 

arbetet sker efter ett personcentrerat förhållningssätt och efter vad som är bäst för patienten, 

både fysiskt och psykiskt, och där måltidssituationerna blir anpassade efter varje enskild 

individ. I tidigare forskning framkommer det att patienter i många fall inte får den assistans 

eller den uppmärksamhet de behöver på grund av att sjuksköterskor upplever sig stressade. 

Sjuksköterskor har även för lite kunskap om demenssjukdomen vilket leder till att det brister 

i vårdandet (Lin, Watson & Wu, 2010). I resultatet visas att genom att arbeta efter 

personcentrerad vård, som Socialstyrelsen (2017) beskriver och genom att arbeta utefter 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30); att arbeta utefter att alla patienter är lika 

mycket värda och ska ha rätt till lika vård, arbetar man för att ge patienterna en värdefull och 

trygg miljö. Att ta sig tid för varje enskild patient där hen blir involverad i sin vård och där 



 

 

 

interaktioner och uppmärksamhet ges till patienten och dennes livsvärld, uppskattas av både 

patient och dess anhöriga. Målet med vården är att den ska erlägga en god vård för alla och 

göra vården för patienter med demenssjukdom så gynnsam som möjligt.  

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete är skrivet utefter riktlinjerna i CODEX (2018) för att minska risken för 

plagiat och oredligheter. För att förhindra plagiering valdes artiklar som var kritiskt 

granskade och hade genomgått peer-reviewed, vilket höjer artiklarnas kvalitet. För att 

minska risken för plagiat och för att ge läsaren möjlighet att kontrollera arbetet och tidigare 

forskning, följer arbetet referenshanteringen som beskrivs i APA style (American 

Psychological Assosiation, 2018). De tolv artiklarna som slutligen valdes var alla 

kvalitetsgranskade utefter mallen som Friberg (2017b) beskriver. Artiklarna var alla skrivna 

på engelska men översattes i Google Translate, för att få en tydligare förståelse. Dock kunde 

ett lexikon använts för de ord som inte översattes grammatiskt korrekt. För att minska risken 

för att egen förförståelse skulle påverka resultattolkningen lästes artiklarna både enskilt och 

tillsammans. Även när resultatet jämfördes i likheter och skillnader var båda författarna 

delaktiga enskilt och tillsammans för att finna det centrala i resultatet. Detta för att minska 

risken för feltolkning. Eftersom att arbetet är en litteraturöversikt, med redan publicerade 

artiklar, och inte en empirisk studie, så behöver det inte genomgå en etisk prövning (CODEX, 

2018).  

7 SLUTSATER 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga vad som främjar en gynnsam måltidsmiljö för 

patienter med demenssjukdom. I resultatet framkom tre teman som centrala för att främja 

till en gynnsam måltidsmiljö; måltidsmiljön på särskilda boenden, dukning av borden och 

personcentrerad näringsvård. För att kunna bidra till en tilltalande måltidsmiljö, krävs det 

mer kunskap av sjuksköterskor om hur det kan se ut. Det beskrivs att en hemlik miljö utan 

störande moment är av vikt för en positiv måltidsmiljö för patienterna. Patienterna anses 

även få en förbättrad måltidsmiljö om det doftar hemlagad mat, då detta kan väcka minnen 

från måltidssituationer från förr och på så sätt öka lusten till maten. När patienterna erbjöds 

fri tillgång till kaffe, skapades sociala interaktioner patienter emellan. Det uppdagades att 

sociala interaktioner är positiva för måltidsmiljön, att besök från anhöriga leder till ett ökat 

födointag och att positiva minnen uppstår. Sjuksköterskor behöver prioritera och involvera 

patienten i samtal för att skapa en positiv måltid där patienten känner delaktighet.  

För att möta patienternas behov är det viktigt att sjuksköterskor i omvårdnaden tar hänsyn 

till patienternas kulturella bakgrund och respektera vad patienterna kan, får och är van att 



 

 

 

äta. Att anpassa maten efter patienternas behov betonas i resultatet. Att exempelvis dela 

maten i mindre bitar eller servera plockmat, kan gynna nutritionen för patienter. Hur maten 

serveras och hur maten läggs upp på faten har också betydelse för tilltalandet och njutning av 

maten. Vidare har porslin med olika färger en positiv inverkan på måltidsmiljön, då 

färgkontrasterna mellan bord och porslin blir tydligare vilket ökar att patienten kan urskilja 

tallrikens placering. 

Ljud och ljus är även det viktiga aspekter i måltidsmiljön. Musik väcker minnen och glädje, 

vilket kan skapa ett lugn hos patienterna. Ljus som varken är för starkt eller svagt 

rekommenderas. Sammanfattningsvis visas nya kunskaper i detta examensarbete som kan 

leda till att gynna måltidsmiljön för patienter med demenssjukdom. När sjuksköterskor på 

särskilda boenden får en ökad kunskap i området, kan både en miljö- och individanpassning 

ske med fördel till patienterna. Kunskapen kan bidra till en ökad personcentrerad 

omvårdnad i sjuksköterskeprofessionen, i samband med måltidssituationer för patienter med 

demenssjukdom. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

I examensarbetet framkommer att miljön såsom ljud, ljus, sociala interaktioner och färger på 

porslin spelar en viktig roll i måltidsmiljön för personer med demenssjukdom. Att ljud i form 

av musik har betydelse för måltidsmiljön påvisas i resultatet. Detta både som positiv och 

negativ inverkan på måltidsmiljön. Vissa patienter med demenssjukdom uppskattade musik 

under måltiderna, andra stördes av den. I examensarbetet görs dock ingen skillnad på om 

personerna med demenssjukdom är kvinnliga eller manliga. Förslag på vidare forskning kan 

därför vara att jämföra om det finns några skillnader i vad som gynnar måltidsmiljön för 

personer med demenssjukdom relaterat till genus. En vidare forskning skulle kunna ge svar 

på om skillnaderna i musikens betydelse vid måltider som påvisats i resultatet blir 

annorlunda om män och kvinnor studerades var för sig. En vidare forskning skulle kunna ge 

en ökad kunskap kring skillnader och/eller likheter i förhållande till genus, vilket skulle öka 

sjuksköterskors förståelse kring måltidssituationer för personer med demenssjukdom.  
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Etnografiska 
observationer. 
 
Tematisk analys. 
 

Renoveringen skapar 
trygghet för både 
sjuksköterskor och patient. 
Färg, belysning, möbler 
bidrar till estetik och det 
bidrar till en gynnsam 
måltidsmiljö.  

8 Liu,W., 
Jao,Y.L., &  
Williams,K  

The association of 
eating 
performance and 
environment 
stimulation among 
older adults with 
dementia in 
nursing homes: A 
secondary 
analysis  

Elsevier  
International 
Journal of 
Nursing Studies  
  
2017  
USA  

Att undersöka 
sambandet mellan 
miljö-stimulering och 
måltidsmiljö bland 
äldre med demens  

Kvantitativ. 
 
Beskrivande statistik. 
 
15 patienter 
19 sjuksköterskor. 
 
36 videoinspelningar  
 
Sekundär analys. 

Att musik har positiva 
effekter vid måltidsmiljön  

9 Murphy,J.L., 
Holmes,J., & 
Brooks,C  

Nutrition and 
dementia care: 
developing an 
evidence-based 
model for 
nutritional care in 
nursing homes  

BMC Geriatrics  
  
2017  
UK  

Att skapa en modell 
för att förstå måltids-
relaterade problem 
för patienter med 
demens-sjukdom.  
  
  

Kvalitativ.  
 
50 deltagare. 
 
9 fokus grupper. 
5 halvstrukturerade 
intervjuer. 
 
Tematisk analys.  

Att en personcentrerad 
omvårdnadsmodell kan 
stödja utbildning om 
nutritions problematik hos 
demenssjuka patienter.  
  

10 Nell,D.,  
Neville,S., 
Bellew,R., 
O´Leary,C.,&  
Beck,K.L  

Factors affecting 
optimal nutrition 
and hydration for 
people living in 
specialized 
dementia care 
units: A qualitative 
study of staff 
caregivers´ 
perceptions  

Australasian 
Journal of 
ageing  
  
2016  
New Zealand  

Att utforska hur 
sjuksköterskor och  
vårdpersonalen 
uppfattar de faktorer 
som påverkar 
måltiden för personer 
med demens-
sjukdom  
  

Kvalitativ.  
 
11 deltagare. 
 
Halvstrukturerade 
Intervjuer. 
 
Induktiv analys 
  

Sjuksköterskor och 
vårdpersonal bör fokusera 
på både individen och 
miljön för att säkerställa 
optimalt näringsintag.  
  

11 Roberts, E Six for lunch: A 
dining option for r
esidents with 
dementia in a 
special care  

Journal 
of Housing For th
e Elderly  
  
2011  
USA  

Undersöka hur 
miljön i två 
olika matsalar påverk
ar de boendes sätt att 
umgås på.  

Kvalitativ fallstudie. 
 
3deltagare. 
 
Observationer. 
Intervjuer. 
 
Beskrivande 
innehållsanalys  

Mindre matsalar och fler 
sociala utrymmen påverkar 
måltidssituationerna 
positivt för patienter med 
demenssjukdom.  

12 Tanaka,M., &  
Hoshiyama,M  

Effects of Environ-
mental 
Stimulation on 
Recognition of 
Mealtimes in 
Patients with 
Dementia.  

Physical & 
Occupational 
Therapy In Geria
trics  
  
2014  
USA  

Effekten av 
måltidsmiljön med 
visuell och auditiv 
stimulering för 
personer med 
demens-sjukdom  

Kvantitativ. 
 
20 patienter 
 
Visuell och auditiv 
observation. 
 
Experimentell 
studieanalys. 

En avsevärd förbättring av 
måltidsmiljön när visuell 
och auditiv stimulans under 
lunchen användes.  
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