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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mat och måltiden belyses ofta ur ett näringsfysiologiskt perspektiv. Ett 

regelbundet intag av näring är nödvändigt för det fysiska välbefinnandet, särskilt efter en 

skada eller sjukdom då näring hjälper kroppen att läka. Då välbefinnande är ett fenomen 

relaterat till hela människan, så väl till det psykiska som till det fysiska, talar litteraturen för 

att måltidens påverkan på det fysiska välbefinnandet även speglas i det psykiska 

välbefinnandet. Syfte: Att skapa en överblick över hur relevant forskning beskriver vad 

måltiden har för betydelse för välbefinnandet hos en patient i behov av omvårdnad. Metod: 

En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats. 

Materialet har kvalitetsgranskats med hjälp av en litteraturmatris samt en granskningsmall, 

och har analyserats i fyra steg med hjälp av forskningskort. Resultat: Betydelsen som 

måltiden har för välbefinnandet hos patienter i behov av omvårdnad speglas i de fem teman 

som framkom av analysen: strävan efter delaktighet, sinnesupplevelser, stressframkallande 

rutiner, socialt samspel samt njutning.  Slutsats: Måltiden har en betydelse för patientens 

välbefinnande, genom att agera som en betydande faktor för patientens självbestämmande, 

skapar sociala samspel samt agerar som ett njutbart inslag i en persons liv.  

Nyckelord: livskvalitet, måltid, patienten, välbefinnande 

 



 

 

 

SUMMARY 

Background: Food is often a subject described from a nutritionally point of view. A regular 

nutritional intake is necessary for the body’s physical wellbeing, especially after injury or 

illness when nutrition is a part of the healing process. Since wellbeing is a phenomenon 

related to both the body and the mind, literature suggests that the influence that food has on 

the physical wellbeing is also reflected in the physiological wellbeing. Aim: To create an 

overview on how relevant research describes the meaning of the meal for the psychosocial 

wellbeing of a patient in need of care. Method: A literature overview based on ten research 

articles with a qualitative approach. The material was quality reviewed using a literature 

matrix and a review template, and was analyzed in four steps using research cards. Findings: 

The meaning of the meal for the wellbeing of patients in need of care is reflected in the five 

themes that emerged from the analysis: a pursuit for participation, sensuous experiences, 

stress-creating routines, social interaction and pleasure. Conclusion: The meal is of 

importance of the patient’s wellbeing by acting as an important factor for the patient’s self-

determination creates social interactions and acts as a pleasurable element of a person’s life.  

Keywords: meal, patient, quality of life, wellbeing 
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INLEDNING 

"Ät upp maten, så du blir stor och stark", sades det till oss när vi var små. "Ät ordentligt, så du 

mår bra och blir frisk", säger vi till våra patienter. Att det är viktigt att äta rätt, äta nyttigt, äta 

en viss mängd av en sak och en viss mängd av något annat diskuteras dagligen. Mat är inte 

längre endast något som intas några gånger om dagen, utan har blivit något som gett upphov 

till en mängd olika dieter, livsstilar och åsikter.  

Under vår utbildning har vi fått lära oss att tala om mat och näring med våra patienter, och 

fokus hamnar nästan alltid på maten och dess sammansättning som något nödvändigt ur 

fysiologisk synvinkel. Att äta är nödvändigt för att orka, för att bli frisk, för att kroppen ska 

utvecklas och bli stark. Under en sjukhusvistelse serveras patienter mat som noggrant 

förberetts för att uppfylla de dagliga näringsbehoven. Den är nyttig och energirik – men 

värms inte sällan upp i mikrovågsugn och serveras i en plastförpackning. Erfarenheter från 

vården har visat oss hur patienter grimaserar och vänder sig bort när maten serverats, trots 

våra försök att påtala hur viktigt det är att äta. Vi har också noterat hur patienter som länge 

matvägrat tackat ja till nybakade småkakor och lyst upp när doften av något nylagat spritts 

från köket och ut i sjukhuskorridoren. Dessa olika upptäckter har väckt undran hos oss över 

vad maten och måltiden kan ha för betydelse inom omvårdnaden. 
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BAKGRUND 

Litteraturgenomgång 

För att kroppen ska kunna utvecklas och användas till fysiska aktiviteter så som rörelser, 

förflyttning och omsättning av tanke till handling krävs energi. För att kroppen ska kunna ta 

upp energi krävs en kost innehållande kolhydrater, fett och protein. Hur mycket energi som 

bör intas är relaterat till hur fysiskt aktiv en person är, ålder, kön och vikt (O’Connor, 2011). 

Det kontrollcentrum i hjärnan som reglerar vår hunger och mättnad sitter i hypotalamus 

(Göranzon, 1999). Härifrån skickas signaler om energiförbrukning och energiintag. Aptiten 

påverkas dock i hög grad av psykologiska faktorer. En måltids smak, doft och utseende kan 

antingen stimulera eller hämma aptiten och omgivningens temperatur eller sociala faktorer 

som förväntningar och åsikter om hur nyttigt ett livsmedel är kan påverka hur mycket eller 

lite en människa äter (Göranzon, 1999).  

En av kroppens energikällor är kolhydrater (Andersson, 1999). När dessa bryts ner omvandlas 

de till glukos som frisätts i blodet. När glukosnivån i blodet höjs utsöndras hormonet insulin, 

och bidrar till att glukosen tas upp, lagras och transporteras till celler och organ. Kroppens 

glukosnivå, även kallat blodsocker, baseras på mängden glukos som finns löst i blodet. För att 

kroppen och hjärnan ska fungera bör blodsockret ligga på en stadig nivå. Fylls 

näringsförråden ej på regelbundet kan blodsockret sjunka till en farligt låg nivå (Andersson, 

1999). Enligt Wilson (2011) kan lågt blodsocker, hypoglykemi, leda till bland annat 

svaghetskänslor, yrsel, förvirring och huvudvärk. Att äta näringsrikt och regelbundet är därför 

av stor vikt för alla människor men är särskilt viktigt under tillfriskningsprocessen från en 

allvarlig skada eller sjukdom. Vid rehabilitering efter sjukdom bidrar maten till att hjälpa 

kroppen läka, motarbeta infektioner och andra komplikationer som kan uppstå (Batty, 2009). 

Att mat har betydelse för läkningen även vid icke traumatiska, ej livshotande skador, som 

olika typer av sår, krävs en fullgod nutrition för att huden ska hållas i bra skick. Att vara 

noggrann med patientens näringsintag både under och efter sjukhusvistelse spelar därför en 

nödvändig roll för tillfrisknandet, enligt Timms (2010). 
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För att optimera det fysiska tillfrisknandet hos en patient bör det inte glömmas bort att 

psykiskt välbefinnande kan spela en betydande roll. Enligt en undersökning av Deja et al. 

(2006) hade stress och negativa känslor både kort- och långvariga effekter på det fysiska och 

psykiska välbefinnandet och innebar en fördröjning av det fysiska tillfrisknandet. Att äta bra 

och nyttig mat kan inte bara bidra till läkning av skador och tillfrisknande från fysiska 

sjukdomar utan även spela in när det kommer till patienternas psykiska välmående (Batty, 

2009). Enligt Batty är möjligheten att inta mat och dryck, utöver det rent fysiologiska 

behovet, en komponent som spelar en stor roll i sociala sammanhang och att det därför är av 

intresse att hjälpa patienter att göra det så fort det är lämpligt. Betydelsen av att äta ordentligt 

spelar också in redan innan sjukdom eller skada uppkommit (Batty, 2009).  

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är målet med vårdandet 

att lindra patientens lidande och främja dennes välbefinnande. Då välbefinnande kan ses som 

en del av det vi kallar hälsa (Wiklund, 2003) behöver begreppet hälsa först definieras för att 

på ett adekvat sätt kunna redogöra för vad begreppet välbefinnande innefattar. Wiklund 

beskriver hälsa som ett komplext fenomen relaterat till hela människan, uppbyggt av många 

dimensioner. Vad som uppfattas som hälsa är högst individuellt, både då det kommer till olika 

personer men också till olika tidpunkter i en människas liv. Då hälsan således är relaterad till 

hela människan menar Wiklund att hälsa kan beskrivas som en upplevelse av sundhet, friskhet 

och välbefinnande. Sundhet och friskhet är två aspekter som hör till det fysiska hos 

människan och är relativt enkla att mäta med hjälp av till exempel laboratorievärden, medan 

välbefinnande är en subjektiv upplevelse som baseras på individens inre upplevelser och är 

något som är unikt och personligt och saknar objektiva bedömningsgrunder (Wiklund, 2003). 

Enligt Sydner och Fjellström (2005) knyter mat och måltider samman människors biologiska 

näringsbehov med sociala och kulturella behov. Detta stöds av Aree, Tanphaichitr, 

Suttharangsri och Kavanagh (2004) som menar att människors beteenden gällande ätande är 

en del av varje samhälles identitet och kultur. Hur människor äter och vad en måltid innefattar 

utvecklas under barndomen och influeras av till exempel föräldrar, släktingar, skola och 

arbeten (Aree et al, 2004). Genom att mat och matbeteenden därmed blir en grundläggande 

del av livet kan mat komma att förknippas med annat än enbart ett behov av att stilla hunger. 

Enligt Kee (1990) kan till exempel doften av bröd som bakas i ugnen inte bara stimulera 

aptiten utan även väcka minnen från barndomen. På samma sätt resonerar Lupton (1996), som 

menar att det finns ett starkt samband mellan smak och lukt och de känslomässiga 
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dimensionerna hos människan, och matens fysiska påverkan på våra sinnen är därmed 

sammanlänkad med hur människokroppen reagerar känslomässigt. Att se maten, känna 

doften, smaken och konsistensen är alla sinnliga upplevelser som kan framkalla sinnliga 

känslor hos människan, både medvetet och omedvetet. Vidare hävdar Lupton att det finns ett 

samband mellan minnet och de känslor som maten framkallar. Minnen skapas med hjälp av 

kroppens sinnesupplevelser, och på så sätt kan smaken, synen, doften och konsistensen hos en 

maträtt framkalla ett minne och därmed den sinnesstämning som detta minne är associerat 

med (Lupton, 1996). Enligt Kee (1990) är det inte enbart smaken av en måltid som kan väcka 

lusten att äta, utan det är även av betydelse att maten ser tilltalande ut och serveras i en 

behaglig atmosfär. Förändringar i en människas smak- och luktsinne kan därmed ha stor 

inverkan på livskvaliteten (Kee, 1990).   

Teoretisk referensram – Livskvalitet  

För att djupare kunna tydliggöra analysfynden i denna studie har teorier och begrepp gällande 

livskvalitet använts, då det kan ses som ett kvalitativt mått på välbefinnande (Birkler, 2007). 

Begreppet livskvalitet kan i sin tur enligt Birkler definieras med hjälp av följande tre begrepp: 

livstillfredsställelse (de önskningar, förväntningar och krav människan har på livet), 

självförverkligande (människans utveckling av sitt innersta väsen) och slutligen 

behovstillfredsställelse, som Birkler beskriver utifrån den grekiske filosofen Epikuros (341-

271 f.Kr.) tankesätt. Enligt Epikuros är de naturliga och nödvändiga behoven, som till 

exempel mat, sömn och vänskap, av betydelse för att skapa förutsättningar för en god 

livskvalitet och därmed ett välbefinnande hos individen (Birkler, 2007). 

Enligt en teori om livskvalitet av Brülde (2003) finns två typer av sakförhållanden som kan ha 

värde för en persons livskvalitet. Det första är att personen har behagliga upplevelser, och det 

andra är att denne får sina relevanta och aktuella önskningar uppfyllda. Livskvaliteten blir 

enligt Brülde en funktion av hur många värdefulla och behagliga upplevelser samt hur mycket 

värdefull önskeuppfyllelse en persons liv innehåller. Det är även värdefullt att människan 

känner sig glad över de förhållanden som råder just nu i dennes liv. Vidare beskriver Brülde 

att livskvaliteten även är en funktion av en persons livstillfredsställelse och hur denne person 

mår som helhet. Välmåendet blir större om personens föreställningar om hur något ligger till 

överensstämmer med verkligheten än om personen föreställer sig något som i själva verket 

inte är sant (Brülde, 2003). För att bedöma en persons upplevda livskvalitet menar Brülde att 
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det är nödvändigt att försöka bilda sig en uppfattning kring hur värdefulla en person anser att 

till exempel dennes aktiviteter, relationer och upplevelser är för denne. 

Kärnan utifrån denna teoretiska utgångspunkt som har använts för att diskutera analysfynden i 

förhållande till livskvalitet som teori i denna studies diskussionsdel är begreppen behagliga 

upplevelser, livstillfredsställelse, självförverkligande, behovstillfredsställelse och 

önskeuppfyllning.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Litteraturgenomgången visar att det finns aktuell kunskap och forskning om hur kosten 

påverkar det fysiska tillfrisknandet och pekar också på att psykiskt välmående kan bidra till 

patients återhämtning efter sjukdom eller skada. I en tid då mat och kosthållning är ett 

ständigt aktuellt ämne förekommer det sparsamt forskning med ett övergripande fokus utöver 

det fysiologiska. Då en god vård kan innebära att öka patientens välbefinnande finns det 

belägg för att vidare studera hur själva måltiden och ätandet kan ha någon betydelse för 

patientens välmående. Hur maten kan ha en inverkan på den psykiska hälsan nämns i 

litteraturgenomgången, men det har framkommit att det saknas en aktuell kunskapsöversikt 

om hur och om själva måltiden och ätandet kan ha någon inverkan på patientens hälsa och 

välbefinnande.   
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BEGREPPSBESKRIVNING 

Patient 

Begreppet innefattar i denna studie alla människor som är mottagare av någon typ av vård 

under en längre tid, till exempel inneliggande patienter på sjukhus, patienter med regelbunden 

hemsjukvård och brukare med behov av personlig assistans. 

Måltid 

Begreppet innefattar i denna studie sinnliga upplevelser som matens doft och smak, de sociala 

aspekter som måltiden kan innefatta, samt de känslor, upplevelser och associationer som 

maten framkallar hos människan. Begreppet innefattar även tillredning och andra moment 

som hör till förberedelse av måltiden. 

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva måltidens och ätandets betydelse för välbefinnandet hos en 

patient i behov av omvårdnad.  
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METOD 

Design 

Studiens ansats är en litteraturstudie i form av en litteraturöversikt (Friberg, 2006). Att valet 

av studiens design föll på just en litteraturstudie handlade i första hand om att material som 

berörde det valda området fanns att tillgå, men en aktuell sammanställning saknades.  

Urval 

Den litteratur som inkluderats är tio vetenskapliga originalartiklar som berör studiens syfte 

(Friberg, 2006). Inklusionskriterierna för att en studie skulle inkluderas var att den uppfyller 

minst tio av de elva granskningskriterierna för denna studie (Bilaga 2). Enbart originalartiklar 

i form av kvalitativa undersökningar har inkluderats i studien. Under datainsamlingen 

accepterades originalartiklar skrivna på både svenska och engelska, men enbart 

originalartiklar skrivna på engelska inkluderades i forskningsdata då inga relevanta studier på 

svenska fanns att tillgå. Endast originalartiklar som är fritt tillgängliga online i fulltextformat 

har inkluderats i studien.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom databassökningar i databaserna Academic Search Elite, 

CINAHL with Full Text och Medline då dessa beskrivs erbjuda en stor mängd artiklar 

tillgängliga fritt i fulltext-format samt innehålla artiklar som behandlar omvårdnadsfältet. 

Sökningarna genomfördes med sökkombinationer baserade på studiens syfte och genererade i 

för analysen adekvata artiklar. Utifrån sökresultaten av varje sökordskombination valdes 

relevanta originalartiklar ut baserat på dess titel, och dessa originalartiklars sammanfattningar 

lästes. Baserat på innehållet i de valda originalartiklarnas sammanfattningar valdes ett antal 

artiklar ut att läsas fullständigt. De originalartiklar som lästes fullständigt kvalitetsgranskades 

med hjälp av en litteraturmatris enligt Polit och Beck (2010; Bilaga 1) samt med hjälp av en 

granskningsmall med elva granskningskriterier skapad av uppsatsförfattarna med inspiration 

av Friberg (2006; Bilaga 2). Utifrån denna kvalitetsgranskning gjordes sedan ett urval för att 

bestämma vilka originalartiklar som inkluderades i analysen.  
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Datasökningsprocedur 

De sökord som ledde fram till de originalartiklar som har inkluderats i studiens 

forskningsdata, vilket datum som sökningen skedde samt vilken eller vilka 

originalartikel/artiklar dessa sökord resulterade i. Datasökningen resulterade i följande slutliga 

urval av tio originalartiklar för analys: 

Psychosocial AND meal AND patients (7 november 2011): 

12 sökresultat 

4 sammanfattningar lästes 

2 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Odencrants, S., Ehnfors, M. & Grobe, J. S. (2005). 

Meaning AND food AND hospital (7 november 2011): 

11 sökresultat 

3 sammanfattningar lästes 

2 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Jacobsson, A., Pihl, E., Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2004). 

Food AND eating AND wellbeing (8 november 2011): 

4 sökresultat 

2 sammanfattningar lästes 

2 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Gustafsson, K. & Sidenvall, B. (2002). 

Mealtime AND well-being (8 november 2011): 

9 sökresultat 

4 sammanfattningar lästes 

3 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Balandin, S., Hemsley, B., Sheppard, J J. & Hanley, L. (2009). 

Eating AND pleasure (9 november 2011): 

136 sökresultat 

9 sammanfattningar lästes 
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4 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Macht, M., Meininger, J. & Roth, J. (2005). 

Mealtime AND patient (10 november 2011): 

110 sökresultat 

11 sammanfattningar lästes 

7 artiklar lästes och granskades 

3 artiklar inkluderades: Carlsson, E., Ehrenberg, A. & Ehnfors, M. (2004)., Naithani, S., 

Whelan, K., Thomas, J., Gulliford, M. C., Morgan, M. (2008). samt Chuang, Y. & Abbey, J. 

(2009). 

Meal AND hospital AND care (11 november 2011): 

136 sökresultat 

14 sammanfattningar lästes 

7 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Lassen, K O., Kruse, F. & Bjerrum, M. (2005). 

Nutritional care AND patients (11 november 2011): 

153 sökresultat 

20 sammanfattningar lästes 

6 artiklar lästes och granskades 

1 artikel inkluderades: Persenius, M. W., Hall-Lord, M. L. & Wilde-Larsson, B. (2009). 
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Dataanalys 

De forskningsdata som har inkluderats i denna studie har analyserats enligt de faser i 

arbetsgången vid en litteraturöversikt som beskrivs av Friberg (2006): 

1. Varje originalartikel lästes översiktligt enskilt av båda uppsatsförfattarna. 

2. Originalartiklarnas resultatdelar lästes mer djupgående för att bilda en förståelse av 

innebörden i analysfynden. 

3. Enligt studiens syfte identifierades innehållsmässiga enheter, vilka skrevs på 127 

forskningskort. 

4. Forskningskorten grupperades för att identifiera likheter i data av vilka bildades fyra teman, 

det vill säga analysens fynd. 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

För att hålla en hög forskningsetisk standard var ett krav för att en vetenskaplig originalartikel 

skulle inkluderas i studien att det framgick att den är etiskt prövad. Då det material som 

inkluderades i denna studies forskningsdata enbart består av engelska artiklar finns alltid 

risken att det i översättningsprocessen begås språkliga misstag. Då forskaren har krav på sig 

att inte förvanska, förfalska eller förvränga andra forskares texter var det av högsta vikt att 

iaktta stor noggrannhet vid översättning av originalartiklar på engelska innan deras resultat 

inkluderades i denna studie. Att handskas med det studerade materialet varsamt och utan 

uppsåt att dra nya slutsatser utifrån det redan analyserade materialet har varit av stor vikt i 

denna studie för att ge en korrekt och respektfull översikt av den analyserade data 

(Vetenskapsrådet, 2011). Då data ej består av eget analyserat material innebär detta att det ej 

gått att säkerställa att deltagarna i varje studie känt sig respektfullt och korrekt behandlade. 

Att endast välja ut studier med en i studien förekommande tydligt beskriven etisk prövning 

har dock varit den möjlighet som funnits för att i viss mån säkerställa att studierna har 

genomförts etiskt korrekt.  
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RESULTAT 

Analysen av data hämtade ur de tio originalartiklarna resulterade i fem teman, som belyser 

vad måltiden har för betydelse för patientens välbefinnande: strävan efter delaktighet, 

sinnesupplevelser, stressframkallande rutiner, socialt samspel och njutning. Dessa fyra teman 

används som rubriker i följande stycken under detta kapitel, där själva texten bygger på den 

information som framkommit på forskningskorten. 

 

Strävan efter delaktighet 

En studie av Lassen, Kruse och Bjerrum (2005) visar på att de patienter inlagda på sjukhus 

som deltog i studien uppskattade att få en möjlighet att få välja maten själv och att se den 

innan den serverades. De patienter som inte visste hur menyn skulle se ut hade önskat detta 

förfaringssätt, då det inneburit en möjlighet att be om en mindre portion om det var en maträtt 

som de inte tyckte om, och för att slippa skicka tillbaka maten utan att ha rört den (Lassen et 

al., 2005). Liknande fynd sågs i en studie av Balandin, Hemsley, Hanley och Sheppard 

(2009), där patienter med sväljsvårigheter i behov av assistans vid måltider kände ilska och 

frustration över att inte ha möjlighet att påverka hur måltiden organiserades och över att inte 

ha möjligheten att kunna välja maten själva. En studie angående patienter inlagda på en 

sjukhusavdelning utförd av Naithani, Whelan, Thomas, Gulliford och Morgan (2008) visade 

dock på att när möjligheten fanns för patienterna att själva kunna välja bland flera olika 

maträtter från en meny saknades innehållsförteckning och näringsvärde för maträtten på 

menyn, vilket innebar att patienterna uppgav att de inte kunde fatta ordentliga beslut om 

vilken maträtt de skulle välja. 

82 av de 91 deltagarna i studien av Lassen et al. (2005) hade inte pratat med personalen på 

sjukhuset om eventuella särskilda önskemål de hade gällande mat. En anledning till detta var 

att ingen i personalen på avdelningen hade frågat om särskilda matönskemål. Enligt Lassen et 

al. uppgav en patient i studien att denne ej hade framfört sina önskemål, då patienten utgick 

från att maten som serverades på sjukhuset innehöll det rekommenderade näringsintaget. 

Vidare redovisar Lassen et al. att andra patienter framförde att de inte önskade att orsaka 

problem för personalen på avdelningen, då personalen verkade vara så upptagna och att de 

som patienter kunde ”stå ut” med att äta mat de inte var helt nöjda med under den begränsade 

tid de var inlagda på sjukhuset. Enligt Lassen et al. uppgav en patient att denne inte ville 
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klaga då denne ansåg att det var patienterna som skulle anpassa sig efter sjukhuset och att 

denne som patient inte kunde förvänta sig att sjukhuset skulle anpassa måltiderna efter 

patienters önskemål (Lassen et al., 2005). Detta bekräftas i studien av Balandin et al. (2009), 

där en del av patienterna med sväljsvårigheter i behov av assistans vid måltider uppgav att de 

var rädda att gå emot det de blev tilldelade att äta, då personalen ansågs besitta en auktoritet. 

Vidare beskriver Lassen et al. (2005) att några av patienterna hade lyft fram sina önskemål 

angående mat till personalen på avdelningen men uppgav att de inte hade fått någon respons. 

De patienter som hade bett om att få kontakt med en dietist för att diskutera sitt näringsintag 

hade fått svaret att det inte var lönt att skicka en remiss då det var en väldigt lång väntelista 

för att få en tid hos en dietist (Lassen et al., 2005). 

Flera av patienterna med sväljsvårigheter i behov av assistans vid måltider upplevde enligt 

Balandin et al. (2009) att deras beroende vid intag av mat innebar att andra personer alltid 

valde maten åt dem. Balandin et al. beskriver att ungefär hälften av de trettiotvå patienterna i 

denna studie upplevde att de fick ett ökat behov av assistans vid måltider ju äldre de blev, 

vilket resulterade i ökad oro för deras hälsa och livskvalitet. Carlsson, Ehrenberg och Ehnfors 

(2004) beskriver i en studie angående patienter med nytillkomna ätsvårigheter efter en stroke 

hur patienterna upplevde två olika sorters förluster relaterade till måltiden: förlust av en 

funktionell ätförmåga, och förlust av förmågan att utföra uppskattade aktiviteter relaterade till 

mat och måltiden. Dessa patienter var nu beroende av andra människor under måltiden. 

Tidigare hade de införskaffat, förberett och tillagat maten själva, aktiviteter som patienterna 

hade tagit för givet innan sin skada. Nu kunde patienterna inte längre självständigt utföra 

sådant som de ansåg var socialt accepterade självklarheter vid en måltid, till exempel att föra 

maten själv till munnen, tugga och flytta runt maten i munnen (Carlsson et al., 2004). 

Lassen et al. (2005) beskriver i studien angående patienter inlagda på sjukhus hur var tionde 

av de tillfrågade patienterna upplevde att de inte fick vad de ansåg vara tillräcklig hjälp av 

personalen på avdelningen vid måltider, exempelvis vid servering av frukt som patienterna 

inte kunde skala på egen hand. Denna brist på hjälp från personalen vid måltider påvisas även 

i en studie av Naithani et al. (2008), där personalen på avdelningen uppfattade det som att 

patienten hade ätit färdigt om mat lämnades på tallriken på grund av oförmåga att kunna äta 

självständigt. Till samma slutsats kommer Carlsson et al. (2004), som visar hur patienter med 

nytillkomna ätsvårigheter upplevde brister hos personalen när det gällde att lära ut tekniker 

till patienterna för att lära patienterna att äta självständigt igen. Patienterna uppgav att de 
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istället fick till större delen lära sig dessa tekniker på egen hand genom att prova sig fram 

gällande till exempel hur de skulle svälja, vilken konsistens på maten som var lättast att äta, 

samt vilken kroppsställning som var mest fördelaktig att sitta i vid bordet då det kom till att 

äta självständigt (Carlsson et al., 2004). Naithani et al. (2008) beskriver hur de patienter som 

hade svårigheter att självständigt inta sin måltid, till exempel äldre patienter eller patienter i 

behov av postoperativ vård, ofta upplevde att de i samband med måltider under tiden de var 

inlagda på sjukhuset hade problem som de ansåg att de inte fick tillräckligt med hjälp med. 

Dessa problem innefattade att patienterna satt dåligt vid sjukhussängens sängbord, att maten 

placerades för långt bort från dem, svårigheter att hantera besticken samt svårigheter att 

självständigt föra mat till munnen. De patienter i denna studie som hade en hörselnedsättning 

eller synnedsättning uppfattade heller inte alltid att personalen var tydliga med att de hade 

serverat maten vid patientens bord, enligt Naithani et al. (2008). 

Sinnesupplevelser 

Enligt en studie av Macht, Meininger och Roth (2005) är inte måltiden behaglig om miljön 

som måltiden intas i inte är trivsam. Faktorer som Macht et al. menar är av betydelse för att 

skapa en trevlig miljö för att inta en måltid i är att det ska vara rent, atmosfären ska vara lugn 

och rummet eller omgivningarna ska ha en behaglig temperatur och vara behagligt ljussatt. Ett 

vackert dukat bord, stämningsfull musik, vackra möbler och en vacker utsikt från matbordet 

är även faktorer som kan bidra till ett ökat välbefinnande under måltiden. Vidare visar fynd i 

denna studie på att välbefinnandet ökar om atmosfären som måltiden intas i är trivsam (Macht 

et al., 2005). De fynd som gjorts i studien av Lassen et al. (2005) visar på att några av 

patienterna önskade bättre möbler för att äta vid under måltiderna som intogs på avdelningen, 

till exempel en lampa för bättre ljussättning och en bordsduk under brickan med mat. 

Patienterna fick välja mellan att sitta och äta sin mat vid sängbordet eller att få sitta och äta 

sin måltid i matsalen, vilket uppskattades av flera patienter (Lassen et al., 2005). 

I studien av Macht et al. (2005) beskrivs en bra måltid som en blandning av mat med flera 

olika konsistenser, både på samma tallrik men också att konsistensen mellan de olika rätterna 

i en måltid är varierade. Att maten är attraktivt upplagd i små portioner är även en bidragande 

faktor till en större uppskattning och njutning av måltiden, i synnerhet vid nedsatt aptit, enligt 

en studie av Jacobsson, Pihl, Mårtensson och Fridlund (2004). Detta resultat bekräftas i en 

studie av Persenius, Hall-Lord och Wilde-Larsson (2009), där patienter i behov av 
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intensivvård fick en ökad och mer stimulerad aptit av mat och dryck som serverades på ett 

aptitligt sätt i små portioner, och även Lassen et al. (2005) och Naithani et al. (2008) beskriver 

hur flera av patienterna i respektive studie klagade över att portionerna som serverades var 

alldeles för stora. Enligt Naithani et al. var flera av patienterna i studien missnöjda med maten 

på grund av att den inte var lagad enligt deras egna önskemål, att den inte var attraktivt 

upplagd på tallriken eller att maten doftade aptitligt. Vidare beskriver även Persenius et al. 

(2009) att patienterna i studien ansåg att ett krav för att stimulera aptiten var att maten och 

drycken smakade gott. Även de patienter i denna studie som inte åt fast föda utan fick i sig 

näring via sond beskrev hur doften, smaken och temperaturen på sondmaten påverkade deras 

aptit, trots att de inte kände själva smaken eller konsistensen i munnen, enligt Persenius et al. 

Stressframkallande rutiner 

Naithani et al. (2008) beskriver hur flera av patienterna i studien upplevde att de ofta stördes 

av personalens arbete, till exempel städning, under måltiderna som intogs i patientsalarna. 

Andra uppgav att deras måltider stördes av andra patienter som låg i samma patientsal, dessa 

störningsmoment omfattade exempel ljud från utrustning och dålig lukt. Patienterna på fem av 

åtta av de avdelningar som ingick i denna studie uppfattade sin avdelning som bullrig och 

högljudd i allmänhet, enligt Naithani et al. (2008). Enligt Lassen et al. (2005) ansåg var tionde 

av de 48 deltagarna i studien av patienter inlagda på sjukhus att de blev avbrutna och störda 

allt för ofta under måltiderna, till exempel av en läkarrond. Även i studien av Naithani et al. 

(2008) påvisades det att vissa patienter upplevde att de ofta blev störda av läkare under 

måltiden.  

Enligt Macht et al. (2005) upplevade deltagarna i studien att om de fick möjlighet att äta 

långsamt och utan stress ökade det den njutning ätandet innebar för dem. Dock visade ett 

flertal undersökningar att den möjligheten inte alltid fanns. Lassen et al. (2005) beskriver att 

tio procent av de nittioen deltagarna uppgav att de inte ansåg sig få tillräckligt mycket tid på 

sig att äta när de låg inneliggande på sjukhus. Till samma slutsats kommer Naithani et al. 

(2008) som visar på att patienter med olika ätsvårigheter på grund av ålder eller fysiska 

funktionsnedsättningar, samt patienter som genomgått någon form av operation, uppgav att 

den tid de hade på sig att äta en måltid inte anpassades efter deras tillstånd. Enligt Balandin et 

al. (2009) upplevde en patient i behov av assistans vid måltider att denne uppmanades av sina 

vårdare att äta snabbare, vilket upplevdes som stressande och problematiskt av patienten. 
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Naithani et al. (2008) visar att även på om personalen på avdelningen inte uttryckligen sa till 

patienterna att det var dags att avsluta måltiden kände patienterna sig manade att sluta äta när 

personalen kom för att hämta matbrickorna. Lassen et al. (2005) hävdar vidare att tidsbristen 

vid måltider uppvisades även då patienterna på avdelningen serverades två varma rätter 

samtidigt. Detta medförde problem för patienterna då de uppgav att medan de åt upp den 

första maträtten hann den andra rätten kallna och smakade därför inte bra. En majoritet av de 

patienter som blivit erbjudna en andra portion av maten uppgav att det ändå inte verkade 

finnas tid till att äta mer eftersom de upplevde att erbjudandet kom snart efter den första 

portionen serverats. Några patienter hade påtalat problemet med tidsbristen vid måltider men 

ansåg att personalen på avdelningen inte hade lyssnat på vad de sagt (Lassen et al., 2005). 

Betydelsen av att få god tid på sig att äta beskrivs i en studie av Odencrants, Ehnfors och 

Grobe (2005) där studiens resultat pekar på att patienter med KOL upplevde att det var av 

betydelse för dem att ta tid på sig när det gällde att äta, särskilt om de hade dålig aptit. En 

patient uppgav att det endast var möjligt att njuta ordentligt av måltiden om denne fick tid på 

sig. Även vid förberedelserna av måltiden krävdes tid, då patienterna vid flertalet tillfällen 

behövde ta en paus och vila en stund (Odencrants et al., 2005). Enligt Macht et al. (2005) 

uppgav en patient att när denne åt något vars smak verkligen uppskattades, brukade patienten 

medvetet äta långsamt, ta en liten paus för att smälta maten och sedan återuppta ätandet. 

Denna upplevelse delades av en annan patient som valde att dela maten i små bitar för att 

kunna njuta ordentligt av smaken i varje tugga (Macht et al., 2005). Vidare visar Macht et al. 

att en patient upplevde att det var omöjligt att njuta av en måltid om denne kände sig spänd 

eller stressad.   

Macht et al. (2005) påvisar att deltagarna i studien ansåg det vara nödvändigt att känna sig 

ordentligt hungriga för att kunna njuta av en måltid. Enligt Lassen et al. (2005) upplevde 

några av patienterna på avdelningen att de mellanmål som serverades mellan dagens större 

måltider, så som lunch och middag, serverades så tätt inpå tidigare serverade måltider att de 

inte var hungriga nog för att vilja äta dessa. Naithani et al. (2008) påvisar att några av 

patienterna ansåg att de tidpunkter sjukhuset hade satt upp för måltiderna som serverades var 

problematiska, att middagen serverades alldeles för tidigt och att de inte fick något ordentligt 

kvällsmål. De patienter som ingick i studien av Lassen et al. (2005) fick ett mindre kvällsmål 

efter middagen men en patient uppgav att denne inte åt särskilt mycket av det målet eftersom 

det serverades så tidigt efter middagen. Naithani et al. (2008) beskriver hur några av 
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patienterna upplevde att frukosten på avdelningen serverades för tidigt på morgonen men att 

det ändå var acceptabelt eftersom de inte ansåg att frukosten var dagens viktigaste mål. 

Patienterna ansåg istället att middagen var det viktigaste målet, men ett antal patienter valde 

antingen bort eller kunde inte förmå sig till att äta den eftersom de ansåg att middagen 

serverades alldeles för tidigt på kvällen (Naithani et al., 2008). Enligt Lassen et al. (2005) 

menade patienterna att det var alldeles för lång tid mellan kvällsmålet och frukosten 

morgonen efter, vilket innebar att de fick gå hungriga under många timmar.  

Socialt samspel 

Deltagare i en studie som behandlar äldre kvinnors uppfattning om mat och deras matvanor 

menade enligt Gustafsson och Sidenvall (2002) att mat smakade bättre i sällskap av andra, 

och att måltiden representerade tid tillsammans med sina nära och kära. Att äta tillsammans 

med familj och/eller vänner förstärkte det sinnliga välbefinnandet som själva måltiden i sig 

medförde, och att laga och servera en välsmakande måltid serverad i en tilltalande miljö 

tillsammans med andra ansågs av de deltagande i studien ha en stor betydelse för deras 

välbefinnande och välmående (Gustafsson & Sidenvall, 2002). Detta stöds av Odencrants et 

al. (2005), där resultatet pekar på att sällskap gör det roligare att både laga mat och att äta. 

Vidare framkom det i studien att deltagarna ansåg att sällskapet av andra under själva 

måltiden gjorde att matlagning kändes som en mer lockande syssla att utföra, och när maten 

var ämnad att ätas av någon mer än den som lagade den smakade den mycket godare då den 

som lagade maten oftast ansträngde sig lite mer än om maten bara skulle ätas av denne själv 

(Odencrants et al., 2005). Gustavsson och Sidenvall (2002) beskriver också hur de 

ensamstående kvinnor som deltog i studien menade att de inte njöt lika mycket av själva 

matlagningen som de gjorde när de lagade mat åt andra förutom sig själv. För dessa kvinnor 

var matlagningen numera en aktivitet de genomförde enbart för att de var något de var 

tvungna att göra för att hålla sig vid liv, och ätandet hade förlorat sin psykosociala mening 

enligt dessa kvinnor (Gustafsson och Sidenvall, 2002).  

Macht et al. (2005) visar på att sociala interaktioner under måltidens gång ökar det sinnliga 

välbefinnandet. Under måltiden talade människor med varandra om maten de åt och de 

njutbara upplevelser som den gav, men även samtalsämnen som inte har med ätandet att göra 

togs upp (Macht et al., 2005). Även i studien av Balandin et al. (2009) angående patienter 

med sväljsvårigheter påvisas betydelsen av sociala interaktioner under måltiden. De deltagare 
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som medverkade i denna studie som även hade svårigheter att tala upplevde sina 

talsvårigheter som ett stort problem i samband med måltider, då de var tvungna att välja 

mellan att äta och att tala med andra vid samma bord. Dessa patienter upplevde att den 

förlorade förmågan att kommunicera med andra samtidigt som de åt påverkade den sociala 

aspekten av måltiden på ett negativt sätt. Flera av patienterna i studien upplevde även att deras 

sväljsvårigheter påverkade den sociala interaktionen med andra under måltiden. De upplevde 

det som förödmjukande och pinsamt att äta bland andra människor på grund av rädslan av att 

börja dregla, sätta i halsen och hosta på grund av sina sväljsvårigheter, då dessa beteenden 

kunde ses av andra som socialt opassande i en måltidssituation. Betydelsen av en god relation 

till den person som assisterar patienter som saknar förmåga att självständigt kunna inta sin 

måltid påvisas även i denna studie. Att ha en god relation till den som assisterade var ett krav 

för att patienten skulle uppleva måltiden som en trevlig och njutbar situation. Hälften av 

patienterna i denna studie menade att interaktionen med den som assisterade, oavsett om det 

var en familjemedlem eller en vårdare, gällande förberedelser, beslut och intag av måltiden 

påverkade hur trivsam och njutbar de fann själva måltidssituationen (Balandin et al., 2009). 

Njutning 

Enligt Jacobsson et al. (2003) uppgav patienter med hjärtproblem att de förknippade mat och 

ätande med en stark psykosocial betydelse och positiva känslor. För dessa patienter innebar 

mat känslor av tillfredsställelse, njutning och längtan (Jacobsson et al., 2003). Samma resultat 

uppvisar Macht et al. (2005), där deltagarna i studien associerade mat och ätande med 

belåtenhet, välbefinnande, lycka och avslappning. En av deltagarna liknade ätandet av en god 

måltid med att se en omtyckt film, något som endast medförde positiva känslor (Macht et al., 

2005).  Även Gustafsson och Sidenvall (2002) visar på att de kvinnor som deltog i studien 

ansåg att matlagning och måltiden betydde mycket för deras välmående. En deltagare uppgav 

att måltiderna var höjdpunkterna under dennes dag, enligt Gustafsson & Sidenvall. Enligt 

Macht et al. (2005) uppgav en deltagare att det var otänkbart för denne att föreställa sig ett liv 

utan det välbefinnande ätandet innebar. Detta underströks av en annan deltagare som menade 

att möjligheten att äta njutbara måltider var en nödvändig del av livet, enligt Macht et al. Att 

måltider är en betydande del av livet påvisas även av Carlsson et al. (2004), där patienterna 

som deltog i studien tidigare hade tillbringat mycket tid med att till exempel odla egna 

grönsaker, plocka bär och jaga. För dem hade förberedelserna av måltider varit en betydande 

och självklar del av vardagen, och köket en plats de tillbringat mycket tid i (Carlsson et al., 
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2004). Även Macht et al. (2005) belyser betydelsen av förberedelserna inför en måltid, då en 

deltagare uppgav att för denne ökades njutningen av måltiden av förberedelserna innan.  

Att en måltid kan förhöja stämningen vid högtidligare tillfällen påvisas av Gustafsson och 

Sidenvall (2002), där en av deltagarna i studien använde måltiden som ett sätt att fira helgerna 

lite extra. Enligt Macht et al. (2005) ansåg en patient att lite festligare måltider var en av 

höjdpunkterna i dennes liv då det förutom själva maten innefattade förväntan under 

förberedelserna och möjligheten att njuta av social samvaro med de människor som kom för 

att delta i den gemensamma måltiden. Även i vardagen kunde maten bidra till att förbättra 

humöret, vilket visas av Macht et al. då en deltagare i studien uppgav att en dålig dag alltid 

kunde göras bra igen om deltagaren åt något gott. Detta bekräftas av Gustafsson och Sidenvall 

(2002) som i sin studie beskriver hur en deltagare uppgav att en kopp te eller kaffe och ett 

fikabröd vid ett eller flera tillfällen under dagen sågs som en av vardagens njutningar.  

Enligt Gustafsson och Sidenvall (2002) ansåg patienterna att det var möjligt att känna sig 

hälsosamma även om de inte alltid följde de råd och tips om mer nyttig mat som de på olika 

sätt tillskansat sig. Deltagarna menade att det hade större betydelse att maten smakade så som 

de var vana vid än att den var fettsnål och hade ett högt fiberinnehåll. Två av deltagarna 

upplevde att det var onödigt att ändra på sina matvanor när de blivit äldre och föredrog att 

fortsätta äta och njuta av måltider på det sätt de gjort tidigare. Vidare beskriver Gustafsson 

och Sidenvall hur de flesta av deltagarna i studien ansåg att känslan av att vara frisk och 

hälsosam automatiskt innebar att maten de åt var bra. Längtan efter att få äta något som inte 

alltid ansågs vara det mest hälsosamma valet är ett resultat som även framkommer hos 

Naithani et al (2008), där ett av patienternas klagomål gällande sjukhusmaten var att det inte 

fanns tillgång till dricka och olika sorters snacks mellan måltiderna.  

För patienter inneliggande på sjukhus kunde måltiderna vara efterlängtade avbrott i 

avdelningens vardag, vilket påvisas av Lassen et al. (2005) som beskriver hur en patient 

uppgav att denne såg måltiderna som oaser. Några av de deltagande patienterna på 

avdelningen ville inte bli upplysta om hur dagens meny såg ut eftersom de föredrog att vänta 

och se, eftersom måltiden då innebar en överraskning. Vidare hävdar Lassen et al. att 

majoriteten av patienterna som deltog i studien skattade måltiderna som mycket viktiga eller 

viktiga och för hälften av dem var måltiderna välkomna höjdpunkter under dagen. Till samma 
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slutsats kommer Chuang och Abbey (2009), som visar på att patienter som levde på ett 

sjukhem menade att måltiderna gav dem både fysisk energi och psykologisk tillfredsställelse 

och att måltiderna därför var betydelsefulla för dem. Även om det förekom att patienterna 

hoppade över några av de aktiviteter som fanns att tillgå på sjukhemmet var det få som valde 

att avstå från måltider. Enligt Chuang och Abbey uppgav en patient att det var möjligt att 

glömma bort att ta sina mediciner men att det var en självklarhet att komma ihåg att äta. 

Enligt Jacobsson et al. (2003) kunde patienter med ätsvårigheter använda den längtan de 

kände efter en måltid till att förbättra möjligheterna för att kunna äta. Detta visas även av 

Persenius et al. (2009), som beskriver hur patienter som tidigare på grund av sitt tillstånd 

tvingats använda sondnäring som sitt enda födointag ansåg att det första tillfället de fick 

smaka fast föda igen blev ett speciellt och högtidligt tillfälle. Detta förankras hos Jacobsson et 

al. (2003) som beskriver hur patienter med olika ätsvårigheter uppgav att även om problem 

med födointaget hade tillkommit, hade det inte påverkat patienternas längtan efter mat.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte har uppnåtts genom att de fem teman som utgör resultatet beskriver måltiden 

och ätandets betydelse för välbefinnandet hos en patient i behov av omvårdnad. 

 

Svagheter med denna studie kan anses vara att endast artiklar i fulltext-format som funnits 

fritt tillgängliga online inkluderats. Det innebär att artiklar där beställning eller ekonomisk 

ersättning krävts har exkluderats, på grund av ekonomiska hinder. Detta kan ha medfört att 

relevant forskning har exkluderats. Då begreppen måltid och välbefinnande kan beskrivas på 

olika sätt i både det engelska och det svenska språket fick sökningen genomföras med en stor 

bredd av sökord. De språkliga problemen kan medföra att relevant forskning ej upptäckts 

under databassökningen. En av de artiklar som har analyserats i denna studie behandlar inte 

patienter utan istället personer som inte är i behov av sjukhusvård och omvårdnad. Trots att 

detta inte faller under denna studies syfte föreföll den tillämpbar som data i denna studie då 

den i övrigt uppfyllde inklusionskriterierna (Bilaga 2). Det material som fanns att tillgå i 

respektive studie är till stora delar smalt inriktat på en specifik patientgrupp, vilket medför att 

fokus i många fall ligger på den icke tillfredsställande delen av måltiden för just den 

patientgruppen, medan övriga och fungerande aspekter för måltidens betydelse för patientens 

psykiska välbefinnande inte behandlas. Därmed kunde en stor del av det material som fanns 

att tillgå inte inkluderas i mer än ett eller ett par av de övergripande teman som framkommit 

vid analysen av samtliga artiklar i denna litteraturstudie (Tabell 1). Det hade varit önskvärt att 

data från samtliga tio artiklar hade varit inkluderade i var och ett av de fem temana, men då 

måltidens betydelse för patientens välbefinnande inte är ett alltför utforskat område samt att 

enbart kvalitativa studier inkluderades gjorde att materialurvalet blev relativt begränsat. 

Ytterligare en svaghet med denna studie kan anses vara att en litteraturstudie alltid innebär 

bearbetning av andra forskares material, och risken finns därmed att material tillhörandes 

andra forskare förvanskas eller förvrängs. 
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Tabell 1 – Fördelning av data baserat på de tio artiklarna per respektive tema 

 

  

Studiens styrkor anses vara att alla artiklar som behandlas i denna studie är aktuella, då de 

utförts inom de senaste tio åren. Enbart data från kvalitativa undersökningar har behandlats i 

analysen. Att ha inkluderat även andra former av studier hade gett ett större material att 

analysera, men då studiens syfte var att beskriva måltidens och ätandets betydelse för 

välbefinnandet hos en patient i behov av omvårdnad ansågs det vara lämpligt att ta del av 

studier där patienter själva fick komma till tals. Eftersom det i många fall har handlat om 

personliga erfarenheter från patienter och situationer som för dem uppfattas som 

problematiska och svåra har endast studier där en etisk prövning har varit uppenbar 

inkluderats. Det insamlade materialet har sträckt sig över olika patientgrupper, 

sjukhusavdelningar, patienters hem och olika livssituationer, vilket har inneburit en bred 

översikt. Den granskningsmall som har använts för rankning av materialet har skapats av 

uppsatsförfattarna specifikt för denna studie. Inspiration till granskningskriterierna har 

hämtats från Friberg (2006), där specifika granskningskriterier baserade på studiens syfte har 

adderats utöver dessa (Bilaga 2). Samtliga artiklar som inkluderats i data för analysen 

uppfyllde tio eller elva av de elva granskningskriterierna, vilket anses vara ett mått på hög 

kvalitet hos materialet. För att i största möjliga mån säkerställa att av annan forskare redan 

analyserat material varken har förfalskats, förvanskats eller förvrängts var det viktigt med 

noggrannhet när insamlad data sammanställdes och analyserades. De forskningskort som 

användes under analysen numrerades efter respektive artikel för att säkerställa att fel forskare 

inte tillskrevs fel undersökning. Översättningar av resultaten gjordes tillsammans av båda 

författarna för att i största möjliga mån undvika språkliga fel.  

                            Artikel 

Tema 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strävan efter delaktighet X X    X  X   

Sinnesupplevelser     X X X X  X 

Stressframkallande rutiner X     X X X X  

Socialt samspel X   X   X  X  

Njutning  X X X X X X X  X 
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Studiens validitet samt tillförlitlighet grundas i att det har varit två författare till denna studie 

som tillsammans har haft möjlighet att resonera sig fram till analysens fynd. Vidare stärks 

studiens validitet av en grundlig metodbeskrivning samt en tydlig kvalitetsgranskning av 

materialet (Bilaga 2). Fem personer ej involverade i studien och forskningsprocessen har läst 

och granskat innebörden av studiens analysfynd i form av ett utkast av studien i pappersform 

under slutfasen av skrivprocessen. Dessa personer har ej granskat denna studie utifrån 

forskningsprocessen utan har bidragit med synpunkter gällande språk samt förståelighet av 

analysens fynd. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie beskriver hur litteraturen belyser vad måltiden och ätandet har för 

betydelse för välbefinnandet hos patienter i behov av omvårdnad, i enlighet med denna 

studies syfte. De fem teman som framkommit i denna studies resultat är strävan efter 

delaktighet, sinnesupplevelser, stressframkallande rutiner, socialt samspel samt njutning. 

Med begreppet livstillfredsställelse kan temat strävan efter delaktighet tydliggöras då det 

framkom i analysen att patienterna önskade sig möjligheten att aktivt delta i sin omvårdnad 

när det kom till måltid och ätande. Genom att få denna önskan om delaktighet uppfylld skulle 

patienterna på så sätt kunna uppnå livskvalitet. Dock framkom det i analysen att denna 

möjlighet inte fanns då patienterna var utlämnade åt och beroende av vårdaren och dennes 

beslut och auktoritet. Bristen på möjlighet till självbestämmande påverkade patienterna 

negativt, och att som patient uppleva en känsla av maktlöshet och att uppleva en begränsad 

autonomi kan bidra till en nedsatt upplevd livskvalitet hos individen. Begreppet 

självförverkligande kan även tydliggöra detta tema då måltiden kan vara ett instrument för 

självförverkligande genom att patienten själv tillåts påverka måltidssituationen och allt som 

hör därtill. Genom att fråntas denna möjlighet, vilket analysen genomgående framhävde, 

påverkades patienternas välbefinnande negativt. Begreppet behovstillfredsställelse innefattar 

uppfyllelse av naturliga och nödvändiga behov, där ett av dessa behov rör mat. I analysen 

framkom att patienter fick sina naturliga och nödvändiga behov tillfredsställda, men sällan på 

sina egna villkor. 
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Övrig jämförbar forskning inom närliggande fält ses i Sakalys (2010) forskning om patienters 

autonomi som visar på att patienter upplevde sjukvårdens auktoritet som nödvändig men hur 

den samtidigt bidrog till att begränsa patienters frihet. Liknande resultat uppvisar Garrett, 

Dickson, Young, Whelan och Forero (2008) i sin forskning angående språksvårigheter inom 

akutsjukvård som menar att bristfällig information och kommunikation samt vårdgivare som 

talar över patienters huvud och därmed utesluter dessa patienter ur omvårdnadsbesluten leder 

till att patienter upplever hjälplöshet angående beslut om deras hälsa.  

Med begreppet behagliga upplevelser kan temana sinnlesupplevelser och stressframkallande 

rutiner förklaras då det framkom i analysen att patienter föredrog att äta i en stressfri miljö, i 

en estetiskt tilltalande omgivning fri från störande ljud, samt att smak och doft har en stor 

inverkan på aptiten. Denna positiva stimulans av kroppens sinnen påverkade därmed den 

upplevda livskvaliteten på ett positivt sätt. Även begreppet önskeuppfyllning kan användas 

för att tydliggöra detta tema då det framkom i analysen att om patienterna fick äta i en takt de 

själva föredrog och behövde påverkade det hur de njöt av måltiden. Att måltider serverades på 

tider som inte stämde överens med vad patienterna var vana vid innebar att patienter i flera 

fall avstod från att äta och istället gick hungriga. Dessa två begrepp står i direkt förankring till 

människans behov av att få sina önskningar uppfyllda, och då dessa önskningar inte uppfylls 

kan det ha en negativ inverkan på den upplevda livskvaliteten.  

Begreppet livstillfredsställelse kan användas för att tydliggöra temat socialt samspel då det i 

analysen framkom att måltiden sågs som ett sätt för människor att komma samman och umgås 

och att måltiden representerar tid med nära och kära. Vidare framkom att maten ansågs smaka 

godare i sällskap av andra människor, och att måltiden har en stor betydelse för det sociala 

samspelet i människors vardag. Vidare kan begreppet behagliga upplevelser användas för att 

förklara temat då måltiden kan bidra till goda relationer och behagliga upplevelser i form av 

till exempel vänskap, kärlek och samhörighet, och därför kan anses ha en stark inverkan på 

den upplevda livskvaliteten.  

Med begreppet behagliga upplevelser kan temat njutning förtydligas då det framkom i 

analysen att måltiden, med allt vad den innebar ansågs vara en viktig del av livet och den 

upplevda graden av njutning för många patienter. Måltiden associerades med belåtenhet, 

välbefinnande, lycka och avslappning som direkt kopplades till den upplevda livskvaliteten. 
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Förutom att fylla ett rent fysiologiskt behov användes måltiden som ett sätt att fira en särskild 

händelse och som uppmuntran efter en hård dag. I analysen framkom att patienter 

inneliggande på sjukhusavdelningar och boende på sjukhem såg måltiderna som dagens 

höjdpunkter och ett välkommet avbrott i en monoton tillvaro. De positiva känslor och 

behagliga upplevelser som längtan efter måltider och maten innebar för patienterna bidrog 

därmed till en känsla av ökad livskvalitet. Begreppet önskeuppfyllning kan ytterligare 

tydliggöra temat då det framkom i analysen att förberedelse och tillagning av en måltid sågs 

som en självklar del av vardagen. I de fall detta längre inte var möjligt att genomföra för 

patienterna ansågs det påverka livskvaliteten, då de inte längre kunde uppfylla de önskningar 

de hade gällande utförande av måltidsrelaterade aktiviteter. I de fall patienter hade utvecklat 

ätsvårigheter fanns ändå längtan efter mat kvar. Denna längtan visade sig vara användbar för 

patienter som försökte lära sig att äta på egen hand igen då den hjälpte dem att försöka nå sina 

mål och på så sätt uppnå en högre grad av välbefinnande. 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar på att måltiden, utöver att vara ett rent näringsfysiologiskt behov, 

även har en betydelse för patientens välbefinnande. Genom att måltiden agerar som en 

betydande faktor för patientens självbestämmande, bidrar den till en sinnlig tillfredsställelse, 

skapar sociala samspel mellan människor samt agerar som ett njutbart inslag i en persons liv, 

faktorer som alla inverkar på en persons upplevda livskvalitet. Analysens fynd visar dock 

även på att måltiden kan medföra känslor av maktlöshet och beroende hos patienter i behov 

av omvårdnad.  

Klinisk betydelse 

Vad som framgått i litteraturen är att måltiden har en stor betydelse för alla patienter inom 

vårdkedjan, i såväl primärvården som akutvården, somatisk vård, geriatrisk vård samt 

hemsjukvård. Denna studie kan hjälpa till att belysa vikten av hur en trivsam måltid kan 

avgöra välbefinnandet och tillfrisknandet för patienter under vårdtiden. Att ge måltiden en 

större del i omvårdnaden skulle kunna innebära ett ökat psykiskt välbefinnande för patienter 

och göra deras vårdperioder trivsammare. Det är av betydelse att belysa vad måltiden har för 

betydelse inom omvårdnaden för att kunna tillfredsställa de måltidsrelaterade behoven hos 



 

25 

patienter i behov av omvårdnad, samt att bidra med kunskap till och utbildning av 

vårdpersonal inom ämnet.  

Förslag på vidare forskning 

En stor del av den forskning som finns att tillgå behandlar patienter i behov av personlig 

assistans dygnet runt samt patienter inneliggande på sjukhus. En patientgrupp som sällan 

nämns i litteraturen är äldre patienter i behov av hemsjukvård och deras upplevelser om vad 

måltiden har för inverkan på deras välbefinnande, trots att en stor del av patientgruppen består 

av dessa människor. Denna patientgrupp innefattar ofta även patienter som inte anses vara 

tillräckligt friska för att klara sig på egen hand, samtidigt som de inte anses som tillräckligt 

sjuka för att vara i behov av vård och/eller assistans dygnet runt, vilket innebär att dessa 

patienter ofta befinner sig i en situation där de inte självständigt kan tillgodose sina 

måltidsrelaterade näringsfysiologiska och psykosociala behov, samtidigt som de inte är 

kvalificerade att få hjälp med dessa då de inte anses vara tillräckligt sjuka. Temat strävan 

efter delaktighet som framkommit i denna studie tyder på att omvårdnaden och alla dess 

beståndsdelar kan ha en negativ inverkan på patientens upplevda livskvalitet. Då denna studie 

enbart berör en liten del av detta område är detta en kunskapslucka som bör utforskas 

ytterligare. Ytterligare förslag på forskning är vårdarens upplevelse av måltidens betydelse för 

patienternas välbefinnande, då vårdarens perspektiv är underrepresenterat inom detta ämne. 
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LITTERATURMATRIS 

Nr Författare (År) 

Titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod 

Urval,  

Antal deltagare 

Resultat 

1 Balandin, S., 

Hemsley, B., 

Sheppard, J J. & 

Hanley, L. (2009) 

 

“Understanding 

mealtime changes for 

adults with cerebral 

palsy and the 

implications for 

support services” 

 

Journal of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability. 

 

USA 

Att skapa en 

förståelse för 

hur vuxna med 

en CP-skada 

upplever och ser 

på försämrad 

sväljförmåga 

samt de 

praktiska 

konsekvenser 

som dessa 

försämringar 

medför för dem 

och deras 

personliga 

assistenter. 

Datainsamling: 

kvalitativa intervjuer 

 

Vuxna med en CP-

skada i åldrarna 30-

69 år, rekryterade via 

bolag som 

tillhandahåller 

personlig assistans, 

32 deltagare. 

 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

Försämring i sväljförmågan 

hos patienterna innefattade 

konsekvenser som ökad 

risk att sätta i halsen, 

matsmältningsproblem, 

modifiering av kost, samt 

en förlorad självständighet 

med psykosociala 

konsekvenser. Deltagarna 

upplevde dessutom ett 

otillfredsställande 

samarbete med personlig 

assistans angående beslut 

och arrangemang som rörde 

måltiden. 

2 Carlsson, E., 

Ehrenberg, A. & 

Ehnfors, M. (2004) 

  

”Stroke and eating 

difficulties: long-

term experiences” 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Sverige 

Att utforska hur 

patienter som 

drabbats av en 

stroke upplever 

hur det är att 

leva med 

ätsvårigheter. 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer 

samt observationer 

 

De personer som 

inkluderades var 

patienter som 

drabbats av en stroke 

för 1,5-2 år sedan, 3 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys av 

intervjuer samt 

observationer 

 

Ett tema beskrevs, ”strävan 

efter ett normalt liv”, med 

tre subteman: ”lämnad att 

lära sig på egen hand”, 

”upplevelse av förlust” 

samt ”känslan av 

beroende”. Att komma 

tillbaka till sitt vardagsliv 

var svårt och tog lång tid. 

Patienterna kände sig 

lämnade att lära sig att äta 

utan hjälp, och upplevde 

förlust av både förmågan 

att äta och utföra aktiviteter 

relaterade till ätande och 

måltiden. Känslan av 

beroende upplevdes i 

måltidssituationen. 

3 Chuang, Y. & 

Abbey, J. (2009) 

 

”The culture of a 

Taiwanese nursing 

home”  

 

Journal of Clinical 

Att utforska och 

skapa en 

förståelse för 

kulturen på ett 

sjukhem för 

äldre patienter i 

Taiwan. 

Datainsamling: 

kvalitativa intervjuer, 

observationer samt 

genomgång av 

relevanta dokument 

 

Boende på 

sjukhemmet, 3 

Ett monotont, långsamt och 

ensamt liv levdes av 

deltagarna. Omvårdnaden 

ansågs ej vara 

individanpassad. 

Måltiderna sågs som 

höjdpunkterna under dagen. 

Tre teman kunde urskiljas: 
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Nursing. 

 

Taiwan 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys av 

intervjuer, 

observationer samt 

dokument 

 

”kollektivt liv”, 

”omvårdnadsritualer” samt 

”omedvetna värderingar”. 

4 Gustafsson, K. & 

Sidenvall, B. (2002) 

 

”Food-related health 

perceptions and food 

habits among older 

women” 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Sverige 

Att undersöka 

den 

matrelaterade 

hälsouppfattning

en och matvanor 

hos äldre 

kvinnor. 

Datainsamling: 

kvalitativa intervjuer 

 

Kvinnor i åldern 64-

88 år som 

självständigt handlar 

och lagar mat. 18 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

innehållsanalys av 

intervjuer 

 

Kvinnornas 

hälsouppfattning om mat 

handlade främst om att de 

var rädda för att äta fet mat. 

Vissa av kvinnorna hade 

även dåligt samvete över att 

de inte åt enligt 

hälsorekommendationerna. 

Majoriteten av kvinnorna 

använde inte fettsnåla 

produkter i matlagningen. 

 

Måltider intagna i sällskap 

av andra beskrevs som en 

njutning. Kvinnor som 

levde ensamma hade en 

tendens att förenkla 

matlagningen, vilket även 

speglades i deras matvanor 

med färre tillagade måltider 

och fikastunder jämfört 

med de kvinnor som inte 

var ensamstående. 

5 Jacobsson, A., Pihl, 

E., Mårtensson, J. & 

Fridlund, B. (2004) 

 

”Emotions, the 

meaning of food and 

heart failure: a 

grounded theory 

study” 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Sverige 

Att få en djupare 

förståelse för 

patienter med 

hjärtsvikt, med 

fokus på deras 

upplevelser av 

måltider och 

ätande. 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Härtsviktspatienter 

som alla genomgick 

behandling, antingen 

på medicinsk 

avdelning eller hos 

hjärtsjuksköterska, 

11 deltagare. 

 

Dataanalys: 

grounded theory 

 

Två kategorier framkom: 

känslor, där välbefinnande, 

sorg, trygghet och en känsla 

av börda framkom, och 

matens betydelse, där 

patienternas upplevelser av 

måltid och ätande 

förändrades under tiden 

sjukdomen utvecklades. 

Känslor av trötthet och brist 

på aptit innebar 

nedstämdhet då patienterna 

saknade både att äta och 

den sociala miljön som 

måltiden medförde. Detta 

kunde leda till en känsla av 

förlorad identitet. 
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6 Lassen, K O., Kruse, 

F. & Bjerrum, M. 

(2005)  

 

”Nutritional care of 

Danish medical 

inpatients: patient’s 

perspectives” 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

 

Danmark 

Att undersöka 

hur 

tillfredsställda 

patienter blev av 

maten på 

serveras på 

sjukhus och hur 

maten var en del 

av 

omvårdnaden. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

 

Patienter utvalda av 

sjuksköterskor på en 

endokrinavdelning 

samt en 

kardiologavdelning, 

både akut inlagda 

patienter och 

patienter inlagda på 

remiss, 91 deltagare. 

 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

 

90% av patienterna var 

nöjda med maten, men 

många saknade information 

om maten och dess innehåll 

och servering. Patienterna 

upplevde även att 

kommunikationen mellan 

personal och patienter 

gällande maten var dålig. 

Personalen ansågs ha 

monopol på kunskapen 

gällande maten. En 

majoritet av patienterna såg 

därför inte maten som en 

del av omvårdnaden.  

7 Macht, M., 

Meininger, J. & 

Roth, J. (2005) 

 

“The pleasures of 

eating: A qualitative 

analysis.”  

 

Journal of Happiness 

Studies. 

 

Tyskland 

Att undersöka 

och belysa hur 

mat och 

njutning kan 

kopplas 

samman. 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer 

 

Slumpvis utvalda 

deltagare med olika 

bakgrund, 16 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

Den grad av njutning som 

en måltid medför beror på 

yttre och inre faktorer. 

Miljö och sociala faktorer 

behandlades. Människor 

som uppskattar att äta har 

en motivation att njuta av 

maten, de äter långsamt, 

fokuserar på maten och 

miljön och kopplar sociala 

aktiviteter till måltiden. 

8 Naithani, S., Whelan, 

K., Thomas, J., 

Gulliford, M. C., 

Morgan, M. (2008) 

  

”Hospital inpatients’ 

experiences of access 

to food: a qualitative 

interview and 

observational study” 

 

Health Expectations. 

 

England 

Att undersöka 

inneliggande 

patienters 

tillgång till mat 

på sjukhus. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer 

 

Handplockade 

patienter på två 

akutvårds-

avdelningar på två 

olika 

universitetssjukhus i 

London, 48 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys 

 

De flesta patienter var 

nöjda med måltidernas 

kvalitet, och de uppfyllde 

deras förväntningar. Nästan 

hälften av deltagarna 

rapporterade att de kände 

sig hungriga under sin 

sjukhusvistelse och 

identifierade flera 

svårigheter i tillgången på 

mat: 

organisationsrelaterade 

barriärer som till exempel 

opassande mattider och 

menyer som saknade 

innehållsförteckning, 

fysiska barriärer som till 

exempel att inte sitta i en 

bekväm position under 

måltiden och att maten var 

utom räckhåll, samt 

miljörelaterade faktorer 
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som att personalen avbröt 

under måltiden och 

störande ljud och 

obehagliga dofter från 

andra patienter.  

9 Odencrants, S., 

Ehnfors, M. & 

Grobe, J. S. (2005) 

 

”Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

Part I. Struggling 

with meal-related 

situations: 

experiences among 

persons with COPD” 

 

Scandinavian Journal 

of Carng Sciences. 

 

Sverige 

Att beskriva 

upplevelsen av 

måltidssituation

en ur ett 

perspektiv av 

personer som 

lever med KOL. 

Datainsamling: 

kvalitativa intervjuer 

och dagboksläsning 

 

Tillfrågade KOL-

diagnostiserade 

patienter, 13 

deltagare. 

 

Dataanalys: 

innehållsanalys av 

intervjuer och 

dagböcker 

Deltagarna beskrev positiva 

och negativa känslor kring 

sina måltider. Känslan av 

beroende, aktivitetsnivå, 

transport av mat, sällskap 

eller måltid i ensamhet, 

aptit, hunger och behov av 

tid var aspekter som 

behandlades. 

10 Persenius, M. W., 

Hall-Lord, M. L. & 

Wilde-Larsson, B. 

(2009) 

 

”Grasping the 

nutritional situation: 

a grounded theory 

study of patients’ 

experiences in 

intensive care” 

 

Nursing in Critical 

Care. 

 

Sverige 

Att ge en 

teoretisk 

förståelse för 

nutritions-

relaterade 

upplevelser hos 

sondmatade 

patienter under 

deras vistelse på 

en 

intensivvårds-

avdelning. 

Datainsamling: 

Observationer samt 

kvalitativa intervjuer 

 

 

Sondmatade 

patienter på en 

intensivvårds-

avdelning under 

perioden december 

2005 till januari 

2008, 14 deltagare. 

 

Dataanalys: 

innehållsanalys av 

intervjuer som 

uppföljning av 

observationerna 

 

Nutritionssituationen såg 

helt annorlunda ut för 

patienterna under 

tillfrisknadsperioden än vad 

de vanligtvis var vana vid. 

Under tiden patienterna 

greppade den nya 

nutritionssituationen 

skiftade de mellan olika 

känslor som oro, rädsla och 

misslyckande, men även 

lättnad och hopp. 

Vändpunkter i 

nutritionssitutionen var att 

få tillbaka aptien, bli av 

med sonden samt att återfå 

en välfungerande mage. 
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GRANSKNINGSMALL 

De kriterier som är markerade med en * var ett krav för att studien skulle inkluderas, av de 

övriga två kriterierna måste ett av dessa vara uppfyllda för att studien skulle inkluderas. 

Granskningskriterie Ja = 1, Nej = 0 

En tydlig problemformulering finns*  

En etisk reflektion finns beskriven*  

Syftet är klart formulerat*  

Det finns en metod beskriven*  

Resultatet svarar på studiens syfte*  

En diskussion finns*  

Data består av intervjuer*  

Data är analyserad med hjälp av kvalitativ innehållsanalys  

Studiens syfte är att analysera ett fenomen ur patienters perspektiv  

Studien behandlar måltiden*  

Studien behandlar välbefinnande*  

Poängsumma  


