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Abstract 
 
Undersökningens syfte var att beskriva äldre personers inflytande i relation till 
omsorgspersonalen kring måltidssituationen på ett särskilt boende. För att ta reda på detta 
genomfördes två observationsstudier vid måltidssituationen på ett särskilt boende. Vid samma 
äldreboende gjordes även fyra kvalitativa intervjuer med äldre personer. Mats Franzéns 
(2000) maktteori samt Per-Erik Liss (2004) definition av begreppet empowerment har använts 
vid analysen av det empiriska materialet. Resultatet av undersökningen visade att de äldre har 
ett mycket begränsat inflytande över måltidssituationen på äldreboendet. Det framgick att de 
äldre inte tycks vara medvetna om sin rätt till inflytande. Det råder en diskurs på äldreboendet 
där personalen har högre status och rätt att agera som de själva vill. Såväl samtalsintervjuerna 
som observationsstudierna visade på att de äldre mestadels tycks finna sig i detta förhållande, 
trots att det är deras hem personalen arbetar i. De äldre fogar sig därmed efter de regler som 
råder på äldreboendet och väljer att inte ifrågasätta. De äldre personerna är i behov av hjälp 
vid exempelvis matning och det är omsorgspersonalen som kan hjälpa dem. Personalen har 
därmed en resurs som de äldre är beroende av vilket medför att personalen kan kontrollera de 
äldre.  
 
Nyckelord: äldre personer, inflytande, empowerment, makt 
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Inledning och bakgrund 

Ingen har väl kunnat undgå de diskussioner kring nedskärningar inom vården som tagits upp 

av media under de senaste åren. Stress, sjukskrivningar, tidsbrist, personalbrist samt 

missförhållanden inom äldreomsorgen är idag heta debattämnen. Det har genom media 

uppmålats en negativ bild av dagens äldreboenden vilket medfört att intresset för att 

undersöka äldres möjligheter till inflytande i relation till omsorgspersonalen på särskilda 

boenden har väckts. 

     Vikten av begreppet inflytande är i dagens samhälle betydelsefullt i både forskning, 

lagstiftning samt i aktuella offentliga dokument. Ett flertal undersökningar visar dock att det 

finns ett avstånd mellan de politiska avsikterna och vad som i praktiken utförs beträffande 

inflytande. 

     Under den handledda enhetschefspraktiken uppmärksammades vid ett flertal tillfällen 

diskussioner kring måltidssituationen på de särskilda boendena. Dessa diskussioner förekom 

bland både de äldre, omvårdnadspersonal samt chefer. Detta väckte ett intresse att undersöka 

hur just måltidssituationen fungerar i praktiken med fokus på de äldres inflytande i relation till 

omsorgspersonalen. På ett särskilt boende innehar måltidssituationen en rad fasta rutiner som 

måste följas. Detta innebär eventuellt att de äldre själva inte kan välja vilken maträtt de vill 

äta, när de vill äta den samt tillsammans med vem. Detta är faktorer som för de flesta personer 

dock är en självklarhet.  

     I lagtexter nämns begreppet inflytande enligt följande: Socialtjänstlagen 3 kapitlet 3 § visar 

att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av socialnämnden ska 

det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (Bergstrand, 2003, s.21). Enligt Bergstrand 

(2003, s.22) är kravet på god kvalitet på socialtjänstens insatser av stor betydelse. Regeringen 

beskriver att det ställs ett flertal krav på en god kvalitet avseende socialtjänstens insatser 

bland annat den enskildes medinflytande samt insyn och reellt inflytande för den enskilde. 

     Enligt Bergstrand (2003, s.23) har Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd om 

kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade. I dessa ges en detaljerad 

beskrivning av vad som behöver göras för att tillförsäkra de krav på god kvalitet som ställs i 

SoL 3:3. De allmänna råden beskriver att omsorgen om äldre och funktionshindrade personer 

bör omfattas av system för fastställande av kvalitetsmål, samt för planering, utförande, 

uppföljning och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Enligt Socialstyrelsen bör 

kvalitetssystemet bland annat tillförsäkra att det ges information om omsorgens innehåll så att 
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den äldre och dennes anhöriga kan hävda sina rättigheter samt att insatserna utformas efter 

den enskildes behov. 

     Äldreuppdraget genomförde under år 1998 en undersökning kring kost och måltidsrutiner 

vid ett antal sjukhem. Undersökningen visade bland annat att organiserade rutiner för att följa 

de äldres näringsintag inte fanns vid de flesta av sjukhemmen. Det framgick däremot att 

arbete kring kost- och måltidsfrågor ägde rum på många håll. Studien påvisade att jämfört 

med förhållanden före Ädelreformen verkade ingen förändring ha skett i fråga om de äldres 

möjligheter till att välja tidpunkt för måltider, maträtter samt det långa måltidsuppehållet 

mellan kvällsmål och frukost. I dessa hänseenden kan en ”institutionskultur” sägas ha fortsatt 

att finnas till vid sjukhemmen (Socialstyrelsen, 2000, s.86-87). Därför är det angeläget att 

studera och kartlägga vilka faktorer som skapar en god atmosfär vid exempelvis 

måltidssituationen. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva äldre personers inflytande i relation till omsorgspersonalen kring 

måltidssituationen på ett särskilt boende.  

 

Frågeställningar 

1. Upplever de äldre på ett särskilt boende att de har inflytande i relation till 

omsorgspersonalen vid själva måltidssituationen? 

2. Upplever de äldre på ett särskilt boende att de har inflytande i relation till 

omsorgspersonalen vid utformandet av måltidssituationen?  

3. Hur fungerar måltidssituationen i praktiken med fokus på inflytande hos de äldre i relation 

till omsorgspersonalen? 

 

Centrala begrepp 

Empowerment 

I studien definierades inflytandebegreppet utifrån begreppet ”empowerment”. 

Empowerment innehåller två led vilka är ”em” samt ”power”. I Stora engelsk-svenska 

ordboken (Esselte Studium AB) översätts, enligt Liss (2004, s.32), power med vara i stånd att, 

förmåga, makt, bemyndigande samt befogenhet. En möjlig definition av begreppet 
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empowerment är därmed att stimulera personers egna krafter att agera och ta egna beslut samt 

att ha möjlighet att påverka sin situation. 

     Begreppet empowerment används ofta vid diskussioner om patientens inflytande och 

ställning, särskilt inom situationer där patienten förväntas vara aktiv och delta i beslut (Ibid., 

s.4). Exempel på sådana situationer är då patienten har deltagit i beslutsprocesser inom vård 

och omsorg genom att ha förmågan att göra sin stämma hörd (inflytande är ett nyckelord). 

Den väsentliga faktorn för patientens inflytande är att denne får möjlighet att framföra sin 

åsikt, och inte att göra precis det som patienten önskar. Det spelar därmed egentligen ingen 

roll om fullständig hänsyn tas till patientens framförda åsikter så länge patienten blir hörd. En 

tolkning av detta, gällande inflytande i samband med en måltidssituation, kan vara att det 

viktiga är att föra en dialog kring vilken maträtt som skall serveras - inte just att den maträtt 

som den äldre väljer skall serveras. Det är med andra ord viktigt att det är en kommunikation 

mellan personalen och den äldre, där den äldre personen har möjlighet att framföra sina 

åsikter. Ibland kan dock inflytandet innebära att patientens åsikter i praktiken påverkar 

besluten om till exempel vilken maträtt som ska serveras (Ibid., s.31).  

     Enligt Liss (2004, s.32) har den enskilde patientens ställning under senare tid blivit 

föremål för studier och diskussioner. Den centrala frågan i diskussionerna har varit hur 

patientens maktrelation till omsorgspersonalen tar sig uttryck och hur den kan förbättras. 

Empowerment kan då vara ett begrepp eller verktyg utifrån vilket det går att bedöma 

patientens ställning i en vårdsituation. Detta kan handla om bemötande, inflytande, valfrihet, 

dialog samt organisation/arbetssätt.  

 

Det relationella maktperspektivet och maktens triangel 

Vid analysen av materialet användes Mats Franzéns (2000) maktteori. Franzén (2000, s.86-

87) använder i sin teori det relationella maktbegreppet som både tar hänsyn till subjektens 

handlande och de historiskt givna förhållandena dessa verkar inom. Enligt det relationella 

maktperspektivet finns makt i varje slags relation. Det är dock viktigt att tänka på att makt 

inte alltid är det centrala i varje relation. Makt uppmärksammas inte alltid i en relation vilket 

innebär att makten tillfälligt kan vara jämnt balanserad, men detta kan vara ett övergående 

förhållande. Makt verkar även genom relationer vilket innebär att denna inte kan delas eller 

erövras. Makt är heller därmed inte något enkelt redskap för att härska över någon annan 

människa. Det går inte enligt det relationella maktperspektivet att ”gripa makten” eller 

”förlora denna” då makten inte är något yttre (Ibid., s.86-87). 
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Diskurser

Kontexter                            Resurser 

Makt 

     Som ett exempel på vikten av att betrakta makt relationellt, granskas relationen inom ett 

äldreboendes väggar. Till att börja med finns en ojämn maktrelation mellan 

omsorgspersonalen och den äldre personen redan innan de möts. De faktorer som bidrar till 

detta är bland annat att den äldre personen är i behov av hjälp med exempelvis sin personliga 

hygien. Detta är en viktig utgångspunkt för hur relationen mellan omsorgspersonalen och den 

äldre kommer att utspelas från maktsynpunkt. Ett exempel på detta skulle kunna vara att 

omsorgspersonalen inte vill vara med om att den äldre är ”krånglig” och motsätter sig de 

regler som redan finns på äldreboendet. Det den äldre å sin sida inte vill ska hända är att 

denne inte ska få den hjälp som hon eller han är i behov av. 

     Då det relationella maktbegreppet är tämligen brett genom att det inte urskiljer en viss typ 

av relationer, utan istället menar att makt finns i alla relationer, har Franzén (2000, s.90ff) 

försökt att skapa en liten verktygslåda för att närmare kunna studera hur just makt kan 

operera. Med utgångspunkt ur en makttriangel försöker Franzén att förstå samt förklara makt. 

Triangeln innehåller tre verktyg; diskurser, resurser samt kontexter och det är när dessa 

begrepp är sammanfogade som makten kan granskas. Triangeln är liksidig på grund av att de 

tre begreppen är lika betydelsefulla då det gäller att granska hur och varför makt verkar. I 

mitten av triangeln befinner sig fenomenet makt och på lika långt avstånd från varandra och 

från maktbegreppet befinner sig de tre verktygen; diskurser, resurser och kontexter (Ibid., 

s.91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan kommer de tre begreppen att tas upp i förhållande till fenomenet makt. 
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Diskurser 

Något som är betydelsefullt för diskurser är ord och bilder (Ibid., s.92). Ett exempel på en 

diskurs är det ”dolda budskap” att en chef har makt över sin personal. Både chefen men även 

personalen agerar på ett sätt som normaliserar faktumet att chefen har mer makt. Genom att 

personalen agerar på ett visst sätt gentemot sin chef ges ännu större utrymme för chefen att 

dominera sin personal. Då det är chefen som sätter upp regler för vilket arbete personalen ska 

utföra ökar dennes makt ännu mer. En chef kan även genom hur han exempelvis väljer att 

placera sitt kontor få ytterligare makt över personalen. Om denne väljer att ha sin arbetsplats 

högst upp i byggnaden, och att de anställda då arbetar under denne, förmedlar chefen på så vis 

att denne ”sitter över” personalen. Sammantaget utgör samtliga ovan nämnda faktorer en 

diskurs, vilken är ett slags system av mening och föreställning och denna byggs oftast av ord 

och bilder men även gester, ljud samt dofter är viktiga faktorer som är meningsbärande (Ibid., 

s.92). 

     Ord och bilder som är formade till diskurser kan ha makt, och maktprocesser har alltid en 

diskursiv karaktär. Diskursen är en slags anvisning på hur människor ska se och förstå olika 

saker. Diskursen medför även att andra synsätt helt och hållet utesluts (Ibid., s.93). Ett 

exempel på detta skulle kunna vara hur en tidning väljer att presentera nyheten att det råder 

missförhållanden på ett äldreboende. Tidningen vill naturligtvis sälja många exemplar och 

försöker därmed att lyfta fram de detaljer som är värst. För att yngre personer ska engagera 

sig i situationen kanske tidningen inleder artikeln med exempelvis ”skulle du vilja ha det så 

här när du blir gammal?” Ordningsföljden av hur tidningen väljer att placera orden är en slags 

betoning av vad som är viktigt och värst, och dessa ord är bidragande till vilken typ av diskurs 

som skapas vilket i detta fall är hur förskräckligt de äldre har det på särskilda boenden. 

 

Resurser 

Det centrala i maktresurser är att person A har någonting som person B vill ha. Person A kan 

då kontrollera person B och få denne att göra precis det som person A vill att B ska göra. Om 

person B plötsligt inte längre är i behov av det som person A har, kan därmed person A inte 

längre kontrollera person B och tappar då makten över denne. Ett exempel på detta är att 

personalen på ett äldreboende har makt över de äldre på boendet på grund av att dessa är 

beroende av personalens hjälp för att överleva. Personalen besitter här en resurs, det vill säga 

möjligheten att hjälpa de äldre. Skulle dock en av de äldre personerna plötsligt inte längre 

vara i behov av personalens hjälp, förlorar personalen på så vis makten över personen.  
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     Resurser är i princip bundna till bestämda sammanhang och kan därmed inte flyttas från en 

typ av relation till en annan (Ibid., s.101). Detta skulle exempelvis kunna innebära att 

personalen på äldreboendet inte alls besitter samma makt över människor i andra 

sammanhang såsom exempelvis vid ett krogbesök. En orsak till detta är att människorna ute 

på krogen troligtvis inte är beroende av en resurs som personalen besitter. Skulle dock dessa 

personer vara beroende av något som personalen har, exempelvis pengar till drinkar, skulle 

personalen i vilket fall inte besitta samma typ av resurs som på äldreboendet.    

 

Kontexter 

Kontext innebär andra maktrelationer som påverkar just den maktrelation, som vid ett visst 

tillfälle studeras. Kontexten är därmed inspänd i ett nät av andra maktrelationer än de som vid 

tillfället undersöks (Ibid., s.111). Detta innebär att om en äldre person på ett äldreboende vill 

påverka att boendet skall servera andra typer av måltidsrätter kan denne ta hjälp av en anhörig 

för att få sin vilja igenom. Den anhörige kanske är släkt med enhetschefen och kan därför bli 

mer framgångsrik än annars med att få igenom en förändring, eftersom enhetschefen inte vill 

stöta sig med sin släkting.  

     Ytterligare ett exempel på detta är vid granskningen av maktrelationen mellan 

omsorgspersonalen och en äldre person. I sammanhanget måste äldreboendets regler vägas in 

vilka exempelvis beskriver de äldres rättigheter. Kontexten innebär i detta fall att reglerna 

träder in och påverkar maktrelationen mellan den äldre och personalen. Maktrelationen ses 

inte längre lika självklar när andra faktorer vägs in. Det är alltid viktigt att inte bara titta på de 

omedelbara maktrelationerna utan även till deras sammanhang (Ibid., s.112). 

 

Makt som process 

Efter en presentation av de tre begreppen diskurser, resurser och kontexter kommer det nedan 

presenteras hur det går att använda dessa begrepp tillsammans.  

     Vid studerandet av en situation där makt förekommer är det viktigt att först och främst 

försöka urskilja den eller de centrala relationerna i situationen (Ibid., s.118). Detta kan oftast 

göras genom att titta närmare på vilka människor som är involverade, till exempel just 

omvårdnadspersonal och äldre personer. Efter att ha identifierat de centrala relationerna, som 

i detta fall är relationen mellan personalen och de äldre, sätts makttriangeln i snurrning (Ibid., 

s.119). 
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     Till en början undersöks vilka diskurser som är verksamma i situationen samt vad dessa 

kan åstadkomma (Ibid., s.119). Ett exempel på detta kan vara diskursen att omsorgspersonal 

har en medicinsk kompetens och därmed är berättigade till att bestämma över de äldre, både 

rörande det rent medicinska men även då det handlar om vad de äldre ska äta för mat. Detta är 

därmed något som både omsorgspersonalen men även de äldre agerar efter.  

     Steg två är att titta närmare på vilka resurser de olika parterna besitter (Ibid., s.119). 

Omsorgspersonalen har i detta fall exempelvis mediciner som de äldre vill ta del av vilket 

innebär att de anpassar sig efter personalens viljor.  

     Slutligen studeras hur kontexten ser ut vid själva situationen (Ibid., s.119). Bidrar denna 

till att exempelvis den äldre kan gå samman med sina grannar och alliera sig gentemot 

omsorgspersonalen eller stärker den endast de maktrelationer som redan finns, det vill säga 

det outtalade budskapet att personalen har makt över de äldre på grund av sin medicinska 

kompetens? 

     Ovanstående exempel visar hur en maktsituation kan studeras och det är just detta sätt som 

valts för att belysa de två observationsstudierna samt de fyra kvalitativa intervjuerna, som 

ligger till grund för resultatet i denna undersökning.       

 

Tidigare forskning 

Forskning kring både inflytande samt det snarlika begreppet delaktighet har tagits del av. De 

viktigaste forskningsresultaten kring dessa begrepp presenteras efter en bakgrundsbeskrivning 

av begreppen nedan. 

 

Bakgrund 

Det är framförallt genom Ädelreformen som begreppen inflytande och delaktighet lyfts fram 

inom vård och omsorg. Detta på grund av att det var i samband med uppföljningen av 

Ädelreformen som bristen på respekt för självbestämmande och integritet uppmärksammades. 

Kommunerna fick i samband med Ädelreformen ansvar för de äldre och funktionshindrades 

fortlöpande vård och omsorg (Bäckman, 1996, s.1). 

     Ett syfte med Ädelreformen var att uppnå en större helhet genom en integrering av den 

sociala och medicinska kompetensen. Detta på grund av att människors behov av vård och 

omsorg inte alltid på ett enkelt sätt kan delas in i sociala eller medicinska insatser. 

Ädelreformen innebär att hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen gäller inom samma 
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verksamhet. I socialtjänstlagen beskrivs bland annat att verksamheten skall bygga på respekt 

för människors självbestämmande och integritet. Det betonas även att socialtjänsten ska ha sin 

utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation (Norström & 

Thunved, 2003, s.29f). I hälso- och sjukvårdslagen framhålls den enskildes ansvar för sitt eget 

liv och sitt självbestämmande samt att individen skall bemötas med respekt för den personliga 

integriteten. De båda lagarna betonar det centrala i att beakta människans självbestämmande 

samt dennes rätt till bevarad integritet. 

 

De viktigaste forskningsresultaten 

De viktigaste forskningsresultaten som tagits del av har kategoriserats enligt följande grupper: 

faktorer som styr äldre personers tillfredsställelse, faktorer av betydelse vid bemötande, vikten 

av att väga in den äldres bakgrund, omsorg om äldre, kvalitet inom äldreomsorgen samt 

betydelsen av utbildning. Dessa kategoriseringar presenteras nedan. 

 

Faktorer som styr äldre personers tillfredsställelse 

En undersökning har redogjort för vilka faktorer som mest bidrar till att de äldre känner 

tillfredsställelse med sitt boende samt med vården som bedrivs där (Bauer Alfredson, 2001, 

s.33ff). Vilka arbetsförhållanden som kan befrämja hälsa samt skapa arbetstillfredsställelse 

har även studerats. Resultatet av studien visade att vid det äldreboende där personalen arbetar 

med en humanistisk, reflekterande samt mångsidig vårdideologi var de boende mest 

tillfredsställda. Personalens arbetssätt bidrog till att de äldre hade en större valfrihet, deltog i 

fler aktiviteter samt var mer nöjda med den stimulans som gavs där. Genom detta tycktes de 

äldre även ha behållit mera av sin förmåga till självbestämmande. Undersökningen visar 

dessutom att om personalen mår bra och är motiverade att arbeta för de äldres bästa gynnas de 

äldre. När de äldre känner sig säkra på att personalen lyssnar till och respekterar deras åsikter 

och vilja, gynnas därmed även personalen. Studien framhåller även att vårdpersonal på ett 

bättre sätt kan anpassa bemötande och omvårdnad då de har djupare kunskaper om de boende. 

Detta medför i sin tur att de äldre kan bevara sin integritet samt ha en positiv självkänsla 

(Ibid., s.46f).  

     En annan studie, rörande faktorer som styr äldre personers tillfredsställelse, har kartlagt 

vilka intressen äldre personer som bor på servicehus har samt om de verkligen utövar sina 

intressen (Olofsson & Thelander, 2002, s.2). Resultatet visar att de äldre inte längre utövar 
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sina intressen i den grad de önskar. När det gäller de mest prioriterade enskilda intressena ses 

dock en större överensstämmelse mellan vad de utövar och vad de har för önskemål om att 

utöva. Studien pekar på att de intressen de äldre utövar är olika typer av sociala aktiviteter 

samt rekreation. Det framgick även av resultatet att de intressen som de äldre önskade att 

utöva, men som i praktiken inte var genomförbart, var intressen som kräver att utövaren kan 

förflytta sig utomhus samt klarar av att vistas ute på egen hand (Ibid., s.6). 

 

Faktorer av betydelse vid bemötande 

Avseende de faktorer som påverkar bemötandet, pekar en del undersökningar på att själva 

människosynen är central. I en studie av Bäckman (1996, s.4) undersöks vilken människosyn 

som råder inom en av de särskilda boendeformer som finns i Sverige idag samt om 

vårdtagarnas situation främjar delaktighet i omvårdnadsprocessen. Undersökningen visar att 

personalen har en objektifierad människosyn samt att den äldre vårdtagaren inte är delaktig i 

omvårdnadsprocessen (Ibid., s.42). I studien framgår vikten av att personalen lyssnar på de 

boende samt respekterar dem (Ibid., s.37). Detta innebär att det är viktigt att personalen utgår 

från de äldre individerna och inte ifrån vad de själva anser vara den bästa lösningen. Av 

studien framkommer att dagens kritik mot äldreomsorgen inte bara handlar om att det inte 

finns pengar eller att det är dåligt med personal, utan även om omvårdnadspersonalens syn på 

människan samt dess egen självkännedom. Inte någon av de boende kände delaktighet i vare 

sig beslut eller planering rörande sin egen situation vilket kan tyda på att de äldre inte heller är 

delaktiga i omvårdnadsprocessen. 

     En annan betydelsefull faktor rörande bemötande är det handlingsutrymme som personalen 

har (Szebehely 1995, s.14). I studien som undersöker detta handlingsutrymme noteras att det 

inte räcker med att personalen har nog med tid och kunskap för att bemöta den äldre utifrån 

dennes förutsättningar (Ibid., s.166ff). Det är istället av stor betydelse att omsorgspersonalen 

har tillräckligt med handlingsutrymme och inte hindras av regler. Om personalens arbete är 

för strikt styrt påverkas den äldres inflytande samt personalens eget handlingsutrymme. Den 

äldre personen kan känna en tacksamhet över hjälpen denne får vilket kan grunda sig på en 

beroendeställning gentemot personalen. Denna uppstår på grund av att den äldre är rädd för 

att förlora en god relation med personalen samt att bli sämre behandlad. Det kan även vara 

svårt för den äldre att se hemtjänst som en rättighet, som det ju faktiskt är enligt 

socialtjänstlagen, på grund av att personalen ibland utför insatser utöver vad som egentligen 

skall göras. Detta kan medföra en tacksamhetsskuld hos de äldre. 
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Vikten av att väga in den äldres bakgrund 

När en äldre person inte längre kan uttrycka sig på egen hand är det av stor vikt att betrakta 

hur denne tidigare levt sitt liv och resonerat (Karlawish, Quill & Meier, 1999, s.835f). Studien 

som gjorts visar att detta är viktigt för att den äldre personen skall kunna vara så pass delaktig 

som möjligt. I studien har beskrivits några punkter att tänka på vid vårdplaneringsmöten där 

patienten själv inte kan förmedla sin vilja. Det var här istället den äldres anhöriga som deltog 

och berättade vad den äldre personen tidigare värderat i livet. 

 

Omsorg om äldre 

Social omsorg vilar på en grund av normer och värderingar vilka kommer till uttryck i 

socialtjänstlagstiftningen (Svensson, 1998, s.99ff). I studien som rör omsorg om äldre finns 

tre grundläggande principer vilka är trygghet, valfrihet samt självbestämmande. Med 

självbestämmande menas att äldre människor skall ses som unika individer med ett helt liv 

bakom sig. Det är viktigt att människor själva ska få bestämma när de känner trygghet samt få 

fatta beslut om sitt fortsatta liv. Det är även betydelsefullt att människor själva ska kunna 

delta aktivt i samhällslivet samt välja den bostad de vill ha. För att de tre grundläggande 

principerna ska kunna fungera är inflytande en faktor av stor betydelse. Det är viktigt att 

personen har inflytande då önskemål om insatser utreds, beslutas och planeras. Individen 

måste kunna vara delaktig i det sociala omsorgsarbetet, vilket innebär att den äldre är delaktig 

gällande innehållet och utformningen av eventuella insatser (Ibid., s.101f). Detta utgör själva 

grunden för inflytandet. 

 

Kvalitet inom äldreomsorgen 

I boken Socialgerontologi (Andersson, 2002) beskrivs vad äldre personer som fått hemhjälp 

har för förväntningar och åsikter om hjälpen (Samuelsson & Sjöbeck, 2002, s.331). Resultatet 

visar att de äldre personerna upplevde delaktighet i hemtjänstprocessen. Om vårdtagaren var 

anpassningsbar, tacksam samt vänlig och gjorde så mycket denne kunde på egen hand, men 

ändå vågade uttrycka hur hon eller han ville ha det, innebar det att kvaliteten blev bättre än 

om denne uppträdde på det motsatta sättet. De äldre önskade att det var tillmötesgående och 

vänliga vårdbiträden som klarade av att sköta ett hem som skulle besöka dem. De äldre 

beskrev sitt självbestämmande gällande hemtjänstpersonalen såsom att de var i underläge men 

att de trots detta kunde resonera med personalen (Ibid., s.331-332).   
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     En annan betydelsefull studie som gjorts rörande kvalitet och inflytande är en 

undersökning som utgått utifrån fem kvalitetskategorier vilka äldre personer med hemtjänst 

rangordnat (Ibid., s.339f). De fem kategorierna är: tider, kontinuitet, inflytande, personlig 

relation samt vårdbiträdens lämplighet. Undersökningen visade att de äldre rangordnade 

”inflytande” lägst av samtliga kategorier. Detta behöver dock inte innebära att inflytande inte 

är betydelsefullt, utan snarare att äldre personer anser att de andra faktorerna är viktigare i en 

omsorgssituation. Möjligen är det så att det stora intresset för inflytande i den allmänna 

debatten till en del har sin grund i en vissa fall dålig service. Erfarenheter av personalbrist, ont 

om tid med mera kan bidra till ett ökat krav på inflytande över hemtjänsten. De äldre som 

endast har några timmars hemtjänst värderar i studien ”inflytande” högre än de som har 

många timmar (Ibid., s.340f). Detta kan bero på att denna grupp består av så pass många unga 

pensionärer, som eventuellt tillhör en yngre generation, som är vana vid att kräva mer.  

 

Betydelsen av utbildning 

En undersökning som gjorts, rörande betydelsen av utbildning, har haft som syfte att påvisa 

att olika typer av utbildningar på ett indirekt sätt kan förbättra de äldres situation. Det är 

omsorgspersonal som arbetar inom institutionsvård och alternativa vårdformer för äldre som 

deltagit i studien (Bauer Alfreson, 1991). Genom att utbilda och påverka omsorgspersonalen 

startas komplicerade psykologiska och pedagogiska processer. Dessa medför i slutändan att 

en så pass bra vård som möjligt skapas för den äldre vårdtagaren samt även gynnar personalen 

på ett positivt sätt. Det som framkom i studien var bland annat att vårdtagarnas elementära, 

fysiologiska, emotionella och sociala behov blev bättre tillgodosedda då omsorgspersonalen 

var medveten, kunnig samt betedde sig empatiskt. Resultaten visade även att personalen mer 

effektivt kunde tillgodose dessa behov och planera samt utföra behandlingar då vårdprocessen 

dokumenterades och utvärderades. Resultaten visade att de äldre blev mer självständiga, fick 

mer inflytande samt att hospitalisering i stor utsträckning undveks. Vårdtagarna visade 

exempelvis ett ökat psykologiskt välbefinnande samt färre beteendesymptom och även 

vårdkvaliteten ökade. 
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Metod 

Metodval 

I denna undersökning genomfördes fyra kvalitativa intervjuer samt två observationsstudier. 

Motiveringen till de kvalitativa intervjuerna var att få en djupare inblick i de äldres 

upplevelser av inflytande i relation till omsorgspersonalen kring måltidssituationen. Det var 

äldres inflytande vid val av maträtt, tidpunkt för servering, val av sittplats vid matbordet samt 

även äldres upplevelser av inflytande i relation till omsorgspersonalen, vid själva 

måltidssituationen som studerades. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2004, s.279) innebär samtalsintervjuer goda möjligheter för både uppföljningar samt 

registrering av oväntade svar. Samtalsintervjuer innebär ett samspel och interaktion mellan 

forskaren och intervjupersonerna som ger möjligheter för forskaren att få fram fördjupade 

resultat kring intervjupersonernas vardagliga erfarenheter. I denna undersökning handlar detta 

om hur de äldre verkligen uppfattar sin möjlighet till inflytande och delaktighet.  

     Genom att komplettera de kvalitativa intervjuerna med två observationsstudier ges 

möjlighet att se hur måltidssituationen fungerar i praktiken och hur de äldres inflytande i 

relation till omsorgspersonalen ter sig vid måltidssituationen. Direktobservationer kan vara 

fördelaktiga vid studerandet av processer eller strukturer som kan vara svåra att framställa 

muntligt för inblandade parter. Metoden kan även vara lämplig att använda då personer som 

är mitt uppe i ett skeende inte alltid är medvetna om vad som försiggår. Dessutom behöver 

inte forskaren förlita sig på vad andra återberättar (Ibid., s.333f).  

     Genom att kombinera de kvalitativa intervjuerna med observationsstudierna ges olika 

perspektiv på de äldres inflytande kring måltidssituationen.  

 

Urval 

De kvalitativa forskningsintervjuerna samt observationsstudierna genomfördes på ett 

äldreboende av ålderdomshems- och sjukhemskaraktär i en kommun som tillhör Stockholms 

län. Ett gruppboende för dementa finns i samma lokaler men undersökningen genomfördes 

dock inte där. Orsaken till detta var att det skulle ha varit svårare att hitta intervjupersoner 

som klarar av att genomföra en kvalitativ intervju då vissa demenssjukdomar på sikt sätter 

ned den drabbades förmåga att kunna föra ett längre samtal. Valet av äldreboende motiveras 

med att en av studenterna sedan tidigare har kontakt med enhetschefen för detta boende vilket 

underlättade processen.  
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     Enhetschefen valde ut vilka personer som skulle intervjuas tillsammans med 

omsorgspersonalen. Anledningen till varför just de fyra personerna valdes ut var att dessa 

personer har en sådan fysisk och psykisk hälsa som möjliggör att de kan uppfatta frågor samt 

ge svar på dessa.  

     Vid observationsstudierna valde enhetschefen samt omsorgspersonalen ut vilken matgrupp 

som skulle observeras. Skälet till att just denna matgrupp utsågs var att enhetschefen och 

omsorgspersonalen upplevde att de äldre i denna grupp kände sig mest bekväma med 

främmande människor och därmed kunde ge en bild av måltidssituationen på ett realistiskt 

sätt. 

  

Datainsamling 

Kvalitativ metod med intervjustudie 

Som tidigare nämnts genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med fyra personer över 65 

år. Samtliga intervjupersoner bor på ett och samma särskilda boende som är av 

ålderdomshems- och sjukhemskaraktär beläget i en kommun som tillhör Stockholms län. För 

att få nyanserade och uttömmande svar användes halvstrukturerade intervjufrågor från en 

intervjuguide (se bilaga). Intervjupersonerna fick inte ta del av frågorna i förväg på grund av 

att så spontana svar som möjligt önskades.  

     Efter kontakt med enhetschefen mailades ett informationsbrev ut till denne en tid före 

intervjutillfället. Syftet med detta var att enhetschefen eller omsorgspersonalen i förväg skulle 

delge intervjupersonerna informationen. I brevet informerades de äldre om de 

forskningsetiska principerna, studenternas namn och telefonnummer samt handledarens namn, 

titel och telefonnummer. 

     Vid varje intervjutillfälle ställde en av studenterna intervjufrågor, båda studenterna 

närvarade dock. Vid slutet av intervjun fick den passiva studenten möjlighet att ställa frågor 

samt be intervjupersonen utveckla och förtydliga eventuella svar. Studenterna höll i två 

intervjuer var. Varje intervju varade i cirka 30 minuter och spelades in på MP3-spelare och 

överfördes därefter till en dator. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Utskrifterna utgjorde 

materialet för analys och tolkning. Datafilerna samt utskrifterna raderades och förstördes efter 

nyttjandet. 
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Direktobservation 

Genom direktobservationen gavs möjlighet att finnas på plats och göra iakttagelser med egna 

ögon av vad som rent konkret skedde vid måltidssituationen. Enligt Esaiasson et al. (1998, 

s.333f) är det nämligen inte alltid som personer själva ser vad som försiggår då de är mitt 

uppe i ett skeende. Genom observationsstudien studeras icke-verbala data, det vill säga vad de 

äldre gör, till skillnad från de språkliga utsagor en kvalitativ intervju medför. I 

undersökningen genomfördes två observationsstudier. Dessa ägde rum vid samma särskilda 

boende som där de kvalitativa intervjuerna utfördes.  

     Observationerna genomfördes vid sidan av matgruppen under lunchtid samt vid 

eftermiddagsfikat och varade under den tid som de äldre åt respektive fikade. Anteckningar 

om vad som iakttogs skrevs ned vid observationstillfällena och renskrevs därefter i dator. 

Materialet förstördes därefter.  

 

Utförande 

Efter telefonsamtal med enhetschefen bestämdes att samtliga intervjuer samt 

observationsstudierna skulle genomföras under en och samma dag på äldreboendet. 

Tillsammans med enhetschefen bedömdes att det tidsmässigt skulle räcka att genomföra 

studierna vid detta tillfälle och att det skulle kännas tryggare samt lugnare för de äldre att inte 

ha främmande personer vid olika tidpunkter och dagar i deras hemmiljö.  

     Dagen då undersökningarna genomfördes informerade en omsorgspersonal om vilka äldre 

personer som skulle intervjuas under dagen samt vilken personal som arbetade. Därefter bjöds 

det på fika under tiden som de äldre gjorde sig i ordning inför dagen.  

     Den första intervjun ägde rum på morgonen hos en äldre man. Mannen fick då ta del av ett 

exemplar av informationsbrevet. Det framkom då att enhetschefen eller omsorgspersonalen 

inte delat ut informationsbrevet till de äldre. Informationsbrev lämnades då även till de övriga 

tre intervjupersonerna. När intervjun var avslutad var tanken att en äldre kvinna boende på 

samma våningsplan skulle intervjuas. Kvinnan var dock inte hemma utan befann sig på 

äldreboendets dagverksamhet. Vid samtal med kvinnan framkom att hon ville bli intervjuad 

efter lunch istället. Därmed intervjuades en annan äldre kvinna under tiden.   

     Efter den andra intervjun var det dags för förberedelser inför den första 

observationsstudien som skulle pågå under lunchen. Tanken var från början att kort informera 

de äldre personerna om observationsstudien. Efter samtal med ansvarig personal samt 

enhetschefen framkom att de ansåg att det bästa vore att inte informera de äldre om studien. 
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De menade istället att det var mer naturligt att sitta i en soffgrupp och ”låtsas” läsa en tidning 

alternativt skriva ut de genomförda intervjuerna för hand. Enhetschefens samt 

omsorgspersonalens önskemål respekterades därmed.  

     Omsorgspersonalen informerades inte om att det var just äldres inflytande i relation till 

omsorgspersonalen vid måltidssituationen som skulle observeras. Istället gavs ett mer 

svävande budskap om att det var måltiderna, det vill säga exempelvis köksmiljön med mera, 

som skulle studeras. Vid observationen antecknade en av studenterna medan den andra 

observerade, och samtidigt informerade den skrivande studenten om allt som skedde i 

rummet. Detta för att på bästa sätt inte gå miste om något viktigt skeende i matrummet. 

Studenterna turades om att anteckna samt observera då det var mycket information att ta in.  

     Efter lunchobservationen genomfördes den tredje intervjun, med kvinnan som tidigare 

ville vänta med att bli intervjuad till efter lunch. Därefter gjordes den sista intervjun med en 

äldre kvinna.  

     Den sista observationsstudien genomfördes vid eftermiddagsfikat på boendet. Samma 

matgrupp observerades återigen. 

 

Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden som gjorts är baserade på etikreglernas fyra huvudkrav på 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1999). De fyra huvudkraven är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Samtliga presenteras nedan med fokus på uppsatsen. 

     För att försäkras om att det så kallade informationskravet skulle uppfyllas mailades i 

förväg ett informationsbrev ut till enhetschefen. Tanken var att de äldre skulle informeras om 

studien i god tid och därmed kunna ta ställning till om de ville delta i undersökningen. Det 

framkom dock vid intervjutillfällena att de äldre inte fått ta del av informationen. 

Enhetschefen ansåg inte att de äldre intervjupersonerna behövde informeras i förväg då de 

eventuellt skulle kunna komma att bli nervösa. Då studenterna tagit med sig fyra exemplar av 

informationsbrevet samt noggrant gått igenom detta tillsammans med de äldre uppfylldes 

dock ändå informationskravet.  

     Nackdelen med att de äldre fick ta del av informationen strax före intervjutillfället, samt att 

det var studenterna själva som informerade, var att de äldre möjligen kan ha upplevt sig 

tvingade att delta i intervjun. Enhetschefen samt omsorgspersonalen tillfrågade de äldre om 
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att delta i intervjuerna vilket även kan ha bidragit till att intervjupersonerna känt sig pressade 

att tacka ja. Detta innebar eventuellt att det så kallade samtyckeskravet inte uppfylldes.  

     I uppsatsen har äldreboendet, intervjupersonerna samt personerna som deltog vid 

observationsstudien avidentifierats för att inte bli igenkända. Därmed uppfylldes det så 

kallade konfidentialitetskravet. De medverkande avidentifierades genom att samtliga namn 

samt vid ett tillfälle även kön ändrades. Faktorer som är typiska för intervjupersonerna 

uteslöts om dessa inte var viktiga för resultatet. Medvetet har även en presentation av 

intervjupersonerna utelämnats på grund av att de ska vara svåra att känna igen. En vetskap 

finns dock att enhetschefen samt omsorgspersonalen eventuellt kan känna igen 

intervjupersonerna trots detta. Det var ju enhetschefen samt omsorgspersonalen som valde ut 

vilka personer som skulle medverka i studien vilket medför att de äldre inte kan vara helt 

anonyma gentemot dem.   

     Observationsstudierna upplevdes vara mest etiskt tveksamma. Studenterna försökte dock 

tillgodose enhetschefens samt omsorgspersonalens önskningar om vad de ansåg var bäst för 

de äldre. Ett övervägande gjordes om omsorgspersonalen skulle få information om vad som 

egentligen skulle observeras. Då personalen troligtvis skulle ha blivit mycket påverkade av att 

veta vad som verkligen observerades valdes dock att inte informera om detta. Därmed vägde 

kvaliteten av resultatet tyngre än de etiska principerna.   

     Det så kallade nyttjandekravet uppfylldes genom att endast intervjupersonernas svar samt 

resultatet av observationerna användes i undersökningen. Därefter förstördes materialet från 

både de kvalitativa intervjuerna samt från observationsstudierna, vilket de äldre personerna 

samt omsorgspersonalen informerades om. 

 

Resultatets validitet 

Syftet med undersökningen var att beskriva äldre personers inflytande i relation till 

omsorgspersonalen kring måltidssituationen på ett särskilt boende. I studien har detta gjorts 

genom kvalitativa intervjuer med de äldre samt genom observationsstudier vid 

måltidssituationen. Ett validitetsproblem kan vara att det endast är de äldres synpunkter på 

inflytande kring måltidssituationen som undersöks genom de kvalitativa intervjuerna. För att 

undersökningen skulle få ett så bra resultat som möjligt skulle även personalens syn på de 

äldres inflytande gentemot dem själva ha studerats. Detta skulle dock inte vara möjligt i en 

undersökning av denna omfattning då det empiriska materialet skulle ha blivit alltför stort att 

bearbeta och analysera.  
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     Därmed uppfylls syftet med studien egentligen bara till viss del, nämligen enbart med de 

äldres synpunkter kring inflytande vid måltidssituationen. Tack vare observationsstudierna 

vägs dock personalens agerande gentemot de äldre in men det råder än dock övervikt av de 

äldres syn på det hela. Att både använda sig av observationer samt kvalitativa intervjuer 

upplevs dock vara det bästa sättet för att besvara studiens syfte med tanke på just 

undersökningens omfattning. 

     Den teori som valts till studien anses vara passande för att mäta de äldres inflytande i 

relation till omsorgspersonalen kring måltidssituationen. Genom teorin kan både materialet 

vid observationerna men även intervjumaterialet analyseras på ett bra sätt utan för många 

spekulationer om hur det kan förhålla sig på äldreboendet.       

     Då det var enhetschefen som valde ut intervjupersonerna samt vilken grupp som skulle 

observeras, finns en risk att denne valde de äldre personer som är mest nöjda med 

måltidssituationen. Å andra sidan kunde det ha blivit ett annat resultat om personer med 

demenssjukdom varit med i undersökningen. Detta på grund av att det är svårt för en del 

personer att medverka vid en längre intervju till följd av demenssjukdom.  

 

Resultatets reliabilitet 

Mätinstrumenten i undersökningen består av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

samtalsintervjuer samt observationsstudier. Samtalsintervjuerna utgick från en intervjuguide 

bestående av fyra kategorier; maträtt, tidpunkt för måltider, bordsplacering och vid själva 

måltiden. Intervjuguiden underlättade vid intervjutillfällena då det fanns en mall att utgå ifrån. 

På så sätt blev samtliga intervjuer relativt lika varandra och därmed även jämförbara. Vid 

intervjutillfällena undveks dessutom ledande frågor vilket innebär att resultats reliabilitet 

ökar. Vid varje intervju ombads de äldre att förtydliga sina svar av den person som höll i 

intervjun. I slutet av varje intervju fick även den student som suttit passiv möjlighet att be den 

äldre personen att förtydliga.  

     Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare och skrevs därefter ut ordagrant på dator. 

Resultatet av intervjuerna samt observationsstudierna analyserades därefter med stöd av Mats 

Franzéns (2000) teori om makt samt Per-Erik Liss (2004) presentation av begreppet 

empowerment. Teorierna hade valts för att lyfta fram stora delar av resultatet och ta upp det 

relevanta med koppling till studiens syfte.        

     Vid observationsstudierna var det svårt att iaktta noggrannhet. Mycket hände under 

observationerna och det var därmed vid vissa tillfällen svårt att hinna med och skriva. Detta 
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försöktes dock att förebyggas genom att en av studenterna antecknade medan den andre 

iakttog måltidssituationerna. Observationerna skrevs sedan ut direkt efter genomförandet för 

att inte delar av materialet skulle glömmas bort. En medvetenhet finns dock att det som 

observerades, trots ansträngningar för objektivitet, blivit påverkat av subjektiva värderingar.    

 

Resultatets generaliserbarhet 

I denna undersökning har endast fyra kvalitativa intervjuer samt två observationsstudier gjorts 

vilket innebär en begränsad omfattning. Detta kan möjligtvis ses som ett hinder för 

generaliserbarheten i denna undersökning, då antalet intervjuade är litet. Samtidigt har syftet 

inte varit att få många personers olika uppfattningar, utan att istället få ett djup i analysen.    

     Intervjupersonerna i studien har valts ut av enhetschefen och omsorgspersonalen samt 

därmed inte efter ett slumpmässigt urval. De äldre personerna är dock bosatta på ett 

äldreboende och det finns många liknande särskilda boenden runt om i landet. Att bli beviljad 

plats på ett särskilt boende innebär att man som äldre har nedsatta förmågor, såväl fysiska 

som psykiska. När en äldre person flyttar in på ett äldreboende är denne därmed redan i 

underläge gentemot personalen i och med att hon eller han inte är frisk och fungerande. 

Personalen är redan på plats och vet vilka regler som gäller och det är de som har den 

medicinska kompetensen, vilket innebär att personalen får makt över den äldre. Detta är 

förhållanden som anses råda på samtliga äldreboenden runt om i Sverige vilket gör att 

resultatet skulle kunna generaliseras till liknande äldreboenden. 

 

Resultat och analys 

Medvetande om inflytande 

Vid observationsstudierna framkom att de äldre inte fått budskapet om att det faktiskt är deras 

bostad som personalen arbetar i. Utifrån personalens agerande sänds istället ett budskap ut 

vilket kan tolkas som att personalen har rätt att ta plats, det vill säga att synas och höras. Ett 

exempel på detta är under observationen av eftermiddagsfikat då personalen satt i olika ändar 

av matrummet och pratade högt samt ropade till varandra om framtida bak de skulle 

genomföra på äldreboendet. Vid detta tillfälle kom ytterligare två vårdbiträden gående i 

korridoren och stannade till vid matrummet. Personalen som befann sig i rummet utbrast då 

högt ”nämen hej Sofie!”. Sofie svarade då ”har ni fest här”? och syftade på att det var många 
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personer i rummet. Efter att ha växlat några ord med personalen vandrade de båda 

vårdbiträdena vidare i korridoren varpå personalen fortsatte att ropa efter dem. Situationen 

uppfattades som mycket högljudd och de äldre personerna kring borden satt helt tysta. Det 

tolkas som att personalen agerade utan respekt för de äldre och deras hem och tog över 

måltidssituationen.   

     Vid flertalet andra tillfällen agerade personalen på liknande sätt. De plockade bland annat 

ur diskmaskinen och tog undan fikat utan att fråga de äldre, som fortfarande fikade vid det 

högra bordet, om det var okej. Vid ovanstående exempel kan det vara oerhört svårt för de 

äldre att komma till tals och ta plats då det av situationen framgår som att det snarare är 

personalen som har rätt att ta plats. Ovanstående situation uppfattas såsom att en diskurs råder 

på äldreboendet. Genom denna ges personalen högre status och får därmed möjlighet av de 

äldre att ta plats och komma till tals. Observationerna tyder på att både de äldre och 

omsorgspersonalen delar denna uppfattning. Personalen har helt enkelt inte lyckats förmedla 

budskapet till de äldre personerna att det faktiskt är de äldre som bor i huset.  

     Ytterligare ett exempel på detta är vid intervjuerna då det framgår att de äldre personerna 

inte anser sig ha rätt att ta plats. En av de äldre kallar äldreboendet för ett sjukhus och sig 

själv för patient vid ett flertal tillfällen, vilket tyder på att han inte betraktar boendet som sitt 

eget hem. Detta kan tala för att det råder en tydlig rollfördelning mellan de äldre och 

personalen som baserar sig på den traditionella sjukvårdens roller. Enligt denna rollfördelning 

är det de professionella, det vill säga personalen, som har makten att agera hur de själva vill. 

Det kan därmed ses som att professionernas diskurs träder in och stärker de äldres underläge. 

     Något som dock är viktigt att väga in i resonemanget är att det inte behöver vara medvetet 

från personalens sida att inte förmedla till de äldre att de har rätt att bestämma i sitt eget hem. 

Det kan ju i sin tur vara chefen som sänt ut ett budskap om vilka förhållanden som ska råda på 

äldreboendet vilket ger personalen signaler om att de agerar på ett korrekt sätt. 

     Två av de äldre personerna berättade även vid intervjuerna att deras bordsgranne tappar 

löständerna ibland under måltiden. En av intervjupersonerna sade: 

 

Ja, vi har väl en dam här som hostar och ibland är det lite äckligt. Ja, det har till och 

med hänt att hon har tappat löständerna på tallriken. Och är man då lite kräsmagen, 

då tror jag nog att man reser sig upp och går därifrån. Så jag har sagt att man 

egentligen behöver ha en skärm emellan oss. Men man får vara god och ta allt 

sådant.  
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Då en av studenterna under intervjun frågar om intervjupersonen sagt till personalen att han 

upplever detta som jobbigt svarar denne förvånat att han inte alls tänkt göra det. Detta visar 

återigen att personalen inte nått ut med budskapet att de äldre har rätt att säga ifrån och ha 

möjlighet att exempelvis få byta plats. Den äldre personen verkar, som nämnts, förvånad då 

studenten ifrågasätter varför denne inte talat med personalen då han tycks ha blivit illa berörd 

av händelsen. Att två av intervjupersonerna tagit upp händelsen under sina intervjuer visar på 

att det tycks vara en relativt stor sak för dem båda. Trots detta tar ingen av dem upp problemet 

med personalen. 

     Samtliga intervjupersoner berättar att om det är någonting de skulle vilja ha inflytande 

över så är det tidpunkterna för när måltiderna ska serveras. På frågan om de framfört sina 

synpunkter till personalen svarar samtliga nej. En av intervjupersonerna uttrycker följande: 

 

Nej… (osäkert)… Nej! (bestämt) På eftermiddagen äter vi ju varannan 

timme så man hinner inte bli hungrig. Nej, det hinner man inte. Och jag vet 

inte varför det ska behöva vara så tätt men… jag är ju ingen stor kaffetunna 

så jag brukar hoppa över 14-kaffet ibland. 

        

Detta är ytterligare ett exempel på att de äldre inte fått rätt information av personalen om att 

de verkligen har rätt att vara med och påverka när måltiderna ska serveras. Den äldre 

personen struntar till och med i kaffet ibland just för att måltiderna äger rum alldeles för tätt. 

Personalen kan medvetet ha valt att inte informera de äldre om deras rättigheter då de på så 

vis förmodligen sparar mycket tid och energi om de äldre inte är med och påverkar. 

Omsorgspersonalen vill förmodligen även kunna bestämma över vilka maträtter som ska 

serveras med utgångspunkt i vilken maträtt som är mest näringsrik med mera.  

     En av intervjupersonernas svar skilde sig från de övriga tre på frågan om hon tycker att det 

är viktigt att diskutera måltiderna med personalen. Hon berättade att detta är viktigt på grund 

av att personalen inte kan veta vad de äldre tycker om för mat och att det även finns äldre 

personer som inte kan uttrycka sig. Hon fortsätter vidare: 

 

Men det blir ju så att vi som kan säga ifrån vi blir istället tjatiga, det blir ju 

så! Tyvärr! Man får hålla käft! (skrattar) 

 

Intervjupersonens svar kan tolkas som att hon fogat sig efter hur äldreboendet är utformat. Det 

märks väl att hon inte vill motsätta sig personalens regler samt upplever sig vara tjatig då hon 
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har synpunkter på maten. Detta tolkas som att den äldre inte har eller inte vågar ha synpunkter 

på måltidssituationen. Personalen tycks inte ha nått ut med budskapet att de äldre har rätt att 

påverka måltidssituationen på äldreboendet vilket innebär att de har makt över de äldre. 

     Ett exempel, vid själva observationen, på hur det kunde se ut när personalen sände ut ett 

budskap om att de äldre inte har rätt till inflytande var då en äldre herre vid namn Bertil reser 

sig upp från bordet för att själv lämna sin mattallrik vid diskbänken. Personalen kommer då 

genast springande och hindrar honom från detta genom att ta tallriken. Bertil får då gå och 

sätta sig vid bordet igen. Personalen menade vid tillfället säkerligen väl men deras handlande 

visar något annat då de inte frågade Bertil om de kunde ta tallriken. Det tolkas som att 

personalen sänder ut ett budskap av misstro om att Bertil inte klarar av momentet på egen 

hand. Det kan även uppfattas som att personalen anser att det är deras kök och att de äldre är 

deras matgäster. 

     Vid ett annat tillfälle sträcker sig en äldre kvinna fram över bordet för att riva av en bit 

hushållspapper. Ett vårdbiträde sträcker sig genast fram för att hjälpa till utan att den äldre 

kvinnan bett om detta. Av ovanstående exempel framgår att personalen har makt gentemot de 

äldre vilket innebär att de äldres inflytande kommer i skymundan. Då personalen har ett 

tydligt övertag är det svårt för de äldre att vara med och påverka. När de själva försöker ta 

egna initiativ blir de hindrade av personalen som helt och hållet tar över. 

     Tre av de äldre personerna som intervjuades tycktes dock inte heller vilja vara med och 

påverka måltidssituationen då de berättade att de inte ansåg att det var viktigt att träffas 

tillsammans med personalen och diskutera måltider. En av de äldre uttryckte följande:  

 

Nej, jag tycker inte det behövs för att det är så välorganiserat och välskött 

här. De är så pass erfarna så de vet precis hur det ska vara. Det finns ingen 

anledning att opponera sig. Och ingen som gör heller vad jag vet.  

  

Här syns tydligt att den äldre personen anser att omsorgspersonalen vet bäst vilka 

förhållanden som ska råda på äldreboendet. Den äldre överlämnar sig helt och hållet i 

personalens händer och låter dem bestämma på äldreboendet. Den äldre personen använder 

till och med orden ”opponera sig” vilket tydligt visar att denne anser att det är naturligt att 

personalen ska bestämma. Personalen har i detta fall monopol på sin kunskap inom 

omvårdnadsyrket och etablerar därmed en expertställning gentemot de äldre. Det märks väl att 

de äldre har svårigheter att sätta sig emot denna expertställning. På frågan om samma person 

har någon uppfattning om vad dennes grannar anser om mattiderna svarade han att de 
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förmodligen, som han själv gör, finner sig i vilka tider som maten skall serveras. Detta 

beroende på att det är många personer som bor på äldreboendet och som därmed måste 

anpassa sig till varandra. 

     En av de äldre personerna svarade under intervjun att denne ansåg att maten serverades för 

ofta. På frågan om denne talat om detta för personalen svarade hon nej. Hon har heller inte 

tänkt tala om detta för personalen utan berättar att det fungerar bra ändå. Detta är även ett 

exempel på att den äldre lämnar över mattiderna till personalen och att de helt och hållet 

bestämmer när det är dags att äta. 

     Omsorgspersonalen vill ha makt för att exempelvis kunna bestämma över vilka maträtter 

som ska serveras med utgångspunkt i vilken maträtt som är mest näringsrik med mera. Vid en 

intervju framkommer även att personalen ”parat ihop” två av de äldre personerna genom att 

ändra om i bordsplaceringen och sätta dem jämte varandra vid matbordet, utan att dessa 

personer själva fått vara med och påverka vart de vill sitta. Den intervjuade mannen i fråga 

var nöjd med detta men det skulle lika gärna ha kunnat gå snett när personalen ägnade sig åt 

så kallad ”matchmaking”. 

     Ett exempel som visar att den boende är patient och personalen den professionella, är vid 

observationsstudien då personalen vid det högra matbordet sitter betydligt högre upp än vad 

de äldre gör, ett vårdbiträde sitter på en rollator och ett annat på en hög pall. De äldre får då 

titta upp på personalen som i sin tur tittar ner på de äldre. Den fysiska placeringen i rummet, 

med personalen som sitter högre upp och därmed tittar ner på de äldre och tvärtom, kan skapa 

associationer till den rollfördelning som tidigare har beskrivits. Det vill säga med den boende 

som patient och personalen som den professionella, där rummets fysiska utformning bidrar till 

att ge personalen tolkningsföreträde. 

 

Personalens resurser gentemot de äldre 

Ett tydligt exempel på när personalen har makt över en äldre person är då denne blir matad. 

Vid observationen studerades följande: vårdbiträdet Inga, som matar en äldre dam som i 

denna studie kallas Beata, utbrister: ”är du mätt nu”? Beata ger ifrån sig ett stönande ljud 

”huu”. Inga skrattar då och säger lite medlidande ”stackarn…” och fortsätter därefter att prata 

bebisspråk med Beata ”vill du gå och lägga dig nu?” men Beata svarar inte. Reflektionen av 

detta är dels att Inga inför hela matgruppen ställer sig över Beata och anser att hon har rätt att 

prata till henne som om hon vore en bebis. Inga kallar även Beata för ”stackarn” då hon 

troligtvis syftar på att Beata är väldigt trött eller har svårt att uttrycka sig i ord. Dessutom 
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skrattar Inga åt Beata när hon försöker tala. I detta exempel är det Inga som besitter resurserna 

gentemot Beata, då hon är Beatas ”händer och armar”. Utan Inga får Beata ingen mat över 

huvud taget. Hon har heller inte möjlighet att ta sig till sitt rum eller gå och lägga sig. Beatas 

öde ligger i Ingas händer som därmed har makt över Beata. Inga har då möjlighet att helt och 

hållet bestämma över Beata. 

     Personalen på äldreboendet har redan innan den äldre flyttat in på äldreboendet makt över 

denne genom den resursfördelning som är inbyggd i själva situationen. Den äldre är i behov 

av hjälp och det är omsorgspersonalen som besitter den. Detta ger viktiga utgångspunkter för 

hur relationen mellan personalen och de äldre kommer att utspelas ur maktsynpunkt. Utifrån 

resultatet kan tolkas att personalen på äldreboendet inte vill se att den äldre ”krånglar”. Den 

äldre är dock medveten om att det inte är särskilt klokt att motsätta sig vad personalen anser är 

det bästa, vilket kan innebära att denne får en sämre behandling än de övriga äldre personerna. 

Den äldre blir därmed beroende av personalen som i sin tur kan dominera och ha makt över 

den äldre.  

     Vid intervjuerna framkommer att de äldre tycks anse att personalen är experter och 

ifrågasätter därmed inte deras agerande. Enligt Franzén (2000, s.107) är det svårt att gå in och 

styra anställda uppifrån då det endast är de själva som vet exakt vilka arbetsuppgifter de har 

samt hur dessa ska genomföras. Det är därmed personalen som besitter resurserna vilket då 

medför att de äldres möjligheter till inflytande försämras. 

 

Anpassning efter äldreboendets regler 

För att förstå de äldre måste deras bakgrund samt de förhållanden som tidigare rådde i Sverige 

vägas in. På frågan om personalen beställer in annan mat då en av intervjupersonerna inte 

tycker om maten svarar denne:  

 

Nä, det vet jag inte, jag försöker äta ändå. Jag är en gammal krigare, 

militär, och då fick man lära sig att äta och jag är inte så kräsen. 

 

Denna person har, som han nämner, varit verksam inom det militära. Han uttrycker vid ett 

flertal tillfällen under intervjun att han fått lära sig att inte vara kräsen utan uppskatta den mat 

han får. Han har genom sitt tidigare yrke fått lära sig att anpassa sig efter andra personer och 

upplever inte detta som något besvärande utan har helt enkelt fortsatt att göra detta då han 

flyttade till äldreboendet. 
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     Vid intervjuerna framkommer att en av de äldre personerna i nuläget är missnöjd med 

maten på äldreboendet då hon uttrycker följande:  

 

Jag tycker att de har så konstig mat här, det är ju ingen svensk husmanskost 

som man hade hemma och åt förr i tiden. Jag menar, jag har aldrig hört 

talas om skinkfrestelse till exempel. Jag har bara hört talas om Janssons 

frestelse. Och sen alla soppor såsom potatis- och purjolöksoppa eller så 

Nikkaluoktasoppa… Ja, det är sådana där konstiga ord som man aldrig har 

hört! Man får bilda sig en egen uppfattning om vad soppan är för något och 

man kan inte jämföra den med något man ätit tidigare. 

 

Här kan det tolkas som att intervjupersonen längtar tillbaka till den mat hon åt tidigare i sitt 

liv. Hon är van vid svensk husmanskost och har svårt att förstå sig på dagens typ av maträtter. 

I intervjun kan utläsas en besvikelse från intervjupersonens sida då hon inte längre klarar av 

att laga mat på egen hand, eller få den mat hon är van vid. En annan person berättar följande 

om vad hon tycker om maten som serveras på boendet:  

 

Jo, i början tyckte jag inte att den var bra. Jag vet inte… Det var väl lite 

svårt att ha kommit hemifrån då man lagade sin egen mat. Men nu har det 

blivit mycket bättre. Ja… man behöver ju klaga lite.   

 

I svaret framträder tydligt att hon haft svårt att anpassa sig till äldreboendets mat till en 

början. Med tiden har hon dock accepterat den nya maten.  

     Samtliga intervjupersoner har redan från början, eller efter att ha bott på äldreboendet en 

tid, fått anpassa sig efter dess regler. Äldreboendet är uppbyggt kring omsorgsberoendets 

relationer och en normalitet har skapats som innebär förväntningar på hur de äldre ska 

förhålla sig och agera. Detta kan tolkas som att det är en diskurs, som formats av personalen 

och de äldre, vilken ligger till grund för hur de äldre personerna förväntas agera.   

 

De äldres försök att ställa krav och göra motstånd 

Franzén (2000, s.103) menar att med makt föds också motstånd. Detta skulle eventuellt kunna 

utläsas i situationen då Beata vägrar öppna munnen vid ett flertal gånger vid matbordet när 

personalen försöker mata henne. Beata har dock troligtvis svårigheter att organisera sig 
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tillsammans med de andra äldre samt därigenom förändra maktkontexten, om det skulle vara 

så att hennes matvägran berodde på att det inte fungerade med en viss personal.  

     Som tidigare nämnts har även en av intervjupersonerna tidigare försökt att uttrycka sitt 

missnöje över maten. Hon har dock med tiden fått acceptera hur måltidssituationen på 

äldreboendet fungerar. Båda dessa personer har försökt/försöker göra motstånd mot 

personalens sätt att agera. 

     De äldre skulle dock eventuellt kunna förändra kontexten genom att prata med deras 

anhöriga. De anhöriga kanske eventuellt kontrollerar resurser som de anställda är beroende 

av? På detta sätt skulle maktrelationen förändras till den äldres fördel. En av de äldre 

personerna nämner bland annat under intervjun att dennes son varit med och påverkat vilken 

plats denne ska ha vid matbordet. Orsaken till att personalen då tillgodosett önskemålen om 

bordsplaceringen skulle kunna vara att den anhöriga har någon form av resurs som personalen 

är beroende av. 

     Om personalen istället arbetat för att de äldre ska få ökat inflytande skulle de kunna låta de 

äldre i grupp få diskutera måltidssituationen. En av intervjupersonerna berättar att hon och en 

granne gått samman och tillsammans diskuterar den dåliga maten. De har dock inte värvat 

några fler av de äldre personerna till deras grupp. Enligt Franzén (2000, s.104) saknar en 

enskild individ vanligtvis resurser att sätta emot motparten. Däremot om flera personer går 

samman har de lättare att få sin vilja igenom. Det är dock ingen enkel uppgift att gå samman 

till en större grupp samt därefter komma överens om hur gruppen på bästa sätt ska gå tillväga. 

     De äldre personerna på äldreboendet saknar troligtvis förmågan att kunna identifiera sig 

som en grupp. En faktor som tros ligga till grund för att de äldre inte organiserat sig i grupp, 

med strävan efter att påverka måltidssituationen, är att de tvingats flytta till äldreboendet med 

helt olika förutsättningar och bakgrunder. Det enda de egentligen har gemensamt är att de bor 

under samma tak. De har eventuellt inte gemensamma intressen och åsikter och kan därmed 

inte identifiera sig med varandra på samma sätt som exempelvis medlemmarna i en förening 

(Ibid., s.105). 

     De äldre tycks vid ett par tillfällen under intervjuerna neka till att de är i underläge 

gentemot personalen. Tre personer berättar att de inte anser det vara viktigt att träffas 

tillsammans med personalen och samtala om måltidssituationen. De vill därmed inte erkänna 

att de vill ha inflytande över måltiderna på grund av att de då erkänner att de inte har det i 

nuläget. Om de äldre går ut och berättar att de inte har något som helst inflytande över 

måltidssituationen bekräftas deras underläge gentemot personalen. De äldre kanske inte är 

beredda att öppna sig och berätta om att de känner ett underläge då det endast handlar om att 
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ställa upp och låta sig bli intervjuad till en C-uppsats. Det kanske hade varit mer värt för dem 

att berätta om att de inte har inflytande över måltidssituationen om exempelvis en TV-kanal 

besökt äldreboendet och velat intervjua dem. 

 

De äldres inflytande utifrån empowerment 

Samtliga intervjupersoner upplever att de kan berätta för personalen om de har synpunkter på 

maten såsom när denna ska serveras, bordsplaceringen samt även vid själva 

måltidssituationen. En intervjuperson uttrycker följande: 

 

Ja då, och det finns en maträtt som jag klagar på och det är lapskojs. De 

bara dränker ju in den i rödbetsspad! I måndags så var det lapskojs men då 

hade de inte dränkt in den i rödbetsspad, utan hade beställt en annan, som 

inte var indränkt till mig. Jag tycker att det ser så äckligt ut när den är 

indränkt i rödbetsspad, men min var ju inte färgad! 

 

Detta kan tolkas som att omsorgspersonalen tagit del av den äldre personens åsikter och 

därmed låtit henne vara delaktig i beslutsprocessen. Den äldre har troligtvis vid det tillfället 

fått en känsla av inflytande då denne fått vara med och påverka. Ytterligare en intervjuperson 

berättar hur han går tillväga när han inte tycker om maten som serveras: 

 

Då säger jag till personalen där ute. Jag har varit här så pass länge så de 

vet vad jag inte gillar och då får jag inte det. Jag får i stort sett det jag vill 

ha. 

 

Den äldre mannen uttrycker att han är väldigt nöjd med situationen och att personalen lyssnar 

samt tar tillvara på hans åsikter. De tycks även komma ihåg vad han inte tycker om för 

maträtter. Mannen verkar därmed uppleva en känsla av delaktighet och inflytande då han får 

framföra sin åsikt och att denna tas tillvara på.  

     En av intervjupersonerna berättar att hennes grannar ibland talar om att de inte vill ha 

maten. De äter då istället mat från affären vilken de själva valt ut och som personalen handlar 

åt dem. Maten betalar de dock själva för. Detta tyder på att de äldre framför sina åsikter 

genom att tydligt markera att de inte tycker om maten. De är dock inte delaktiga i 
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beslutsprocessen men kan ändå välja vilken maträtt de vill äta genom att tala om för 

personalen vad de ska handla åt dem.  

     Något som även är viktigt att ta upp är vad de intervjuade anser om möjligheten att 

påverka tidpunkten för när måltiderna serveras. De fyra intervjupersonerna berättar att de 

skulle vilja att måltiderna serveras vid andra tidpunkter än vad de gör idag. Ingen av dem har 

dock framfört detta till personalen då de ändå anser att det passar dem bra. De äldre 

personerna väljer själva medvetet att inte vara med och påverka mattiderna utan fogar sig 

istället efter de tider som redan är bestämda. 

     På samma sätt tycker tre av de intervjuade inte att det är viktigt att diskutera 

måltidssituationen tillsammans med personalen. En av dem anser dock att detta är mycket 

viktigt då personalen inte kan veta vad de äldre tycker om för maträtter. Hon anser även att 

det är betydande för de personer som inte kan uttrycka sig att på något sätt få sina åsikter 

framförda. Det märks tydligt att personalen tidigare inte har arbetat med att tillsammans med 

de äldre diskutera samt ta tillvara på deras åsikter. Då de äldre inte får möjlighet att framföra 

sina åsikter vid ett möte får de heller inte möjlighet till inflytande över måltidssituationen 

vilket är en form av empowerment. 

      Vid flertalet av de intervjufrågor som handlade om att framföra sina synpunkter till 

personalen svarar de äldre att de inte gör detta. En av intervjupersonerna är förlamad från 

halsen och nedåt och är därför i behov av att bli matad. Hon berättar att hon inte vill bli matad 

för fort på grund av att det då finns risk att sätta i halsen. Vid de tillfällen hon matas för fort 

säger hon till personalen att lugna ned sig och då brukar de göra som hon säger. Under 

intervjun berättar den äldre personen dock att hon aldrig annars brukar tala om för personalen 

om det är något som känns fel. Hon säger endast till då det handlar om hennes egen hälsa och 

välbefinnande, det vill säga då hon exempelvis riskerar att sätta i halsen och kvävas. Den 

äldre personen har själv valt att inte framföra sina åsikter till omsorgspersonalen förrän det 

handlar om allvarliga situationer som hon då har inflytande över. 

 

Sammanfattning 

Kvalitativa samtalsintervjuer 

Vid intervjuerna framkommer vid flera tillfällen att de äldre inte anser sig ha rätt att ta plats. 

En man kallar sig för patient och äldreboendet för sjukhus. Samma person verkar bli förvånad 

över frågan om han tänkt berätta för personalen att han tycker att det är stötande att sitta vid 
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samma bord som en person som tappar sina löständer. Personen i fråga berättar att han inte 

tänkt säga något och det framstår som att han själv inte alls anser sig ha rätt till att klaga. 

Ingen av de äldre har heller framfört till personalen att de tycker att måltiderna serveras vid 

fel tidpunkter och personalen på äldreboendet har till och med flyttat på en av de äldre så att 

denne, efter deras egen bedömning, ska få sitta jämte en person han tidigare känt.       

     Ovanstående exempel visar tydligt på den rådande diskurs som finns på äldreboendet där 

personalen har rätt att bestämma över de äldre samt att de äldre låter personalen göra detta. 

Personalen har inte alls nått ut med budskapet att de äldre har rätt att vara med och påverka 

och därmed ha inflytande över sin måltidssituation. En äldre kvinna upplever till och med att 

hon är tjatig då hon säger ifrån till personalen och uttrycker därefter att hon ”får hålla käft” 

vilket visar på att det återigen finns förväntningar på att det är just personalen som ska 

bestämma.  

     Vid intervjuerna framkom att tre av de äldre inte tycktes vilja vara med och ha inflytande 

över måltidssituationen då de inte ansåg att det var viktigt att diskutera måltider tillsammans 

med personalen. Detta är ytterligare ett exempel på att de äldre helt och hållet låter personalen 

bestämma.  

     En äldre kvinna har tidigare försökt att uttrycka sitt missnöje över maten men har med 

tiden fått ge upp och därmed acceptera hur måltidssituationen på äldreboendet ser ut. 

Anhöriga har vid ett tillfälle gått in och förändrat placeringen vid matbordet för en av de äldre 

personerna. De äldre har därmed inte möjligheten att själva sätta sig emot personalen på 

äldreboendet och att organisera sig i grupper har inte fungerat för den kvinna som tidigare 

klagat mycket på maten, hon har endast lyckats gå samman med en annan boende. De äldre 

personerna har även ett dilemma vilket är att om de berättar för någon om att de vill ha 

inflytande och vill vara med och påverka, erkänner de på samma gång att de i nuläget inte har 

dessa möjligheter och att de därmed befinner sig i underläge. 

     Samtliga intervjupersoner upplever dock att de kan tala om för personalen om de har 

synpunkter på maten, bordsplaceringen, när maten ska serveras samt även kunna säga till vid 

själva måltidssituationen. De äldre känner sig därmed förmodligen delaktiga vilket ger dem en 

känsla av inflytande.        

 

Direktobservation 

Vid direktobservationerna kunde de äldres inflytande inte uppmärksammas vid något tillfälle. 

Istället uppfattades en diskurs som råder på äldreboendet där personalen ges rätt att ta plats 
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och där de äldre i princip inte ger sig till känna överhuvudtaget. Omsorgspersonalen ropade 

till varandra, pratade om privata angelägenheter och slamrade i köket medan de äldre satt 

tysta och åt. Personalen skyndade sig även fram och hjälpte de äldre vid två tillfällen trots att 

de klarade sig på egen hand. Detta agerande från personalens sida kan tolkas som att de 

motverkar de äldres inflytande och istället stärker budskapet om att personalen vet bäst och 

har den största kompetensen.  

     Vid måltiderna satt personalen högre än de äldre vid matbordet när de matade en äldre 

kvinna. Detta kan även bidra till den rådande diskurs där personalen har tolkningsföreträde 

gentemot de äldre. 

     Något som även kunde studeras vid observationstillfällena var personalens resurser 

gentemot de äldre. Personalen är de äldres ”armar” vid matningen. Det är personalen som 

klarar av att köra de äldres rullstolar om de själva inte kan detta och personalen är även de 

medicinska experterna. Ovanstående exempel visar att det är personalen som besitter 

resurserna gentemot de äldre och har därmed makt över de äldre som gör vad personalen vill 

för att få tillgång till personalens resurser.  

     Vid observationerna kunde en tendens till motstånd bland en av de äldre observeras. I detta 

fall var det den äldre kvinnan Beata som vid ett flertal tillfällen vägrade att öppna munnen då 

hon matades. Detta kan tolkas som hennes sätt att protestera samt därmed skapa inflytande 

över sin situation. För övrigt kunde, som tidigare nämnts, inget inflytande observeras.        

 

Diskussion 

Vald metod i relation till resultatets giltighet 

Meningen med denna studie var att få ökade kunskaper om äldre personers inflytande i 

relation till omsorgspersonalen kring måltidssituationen på ett särskilt boende. För att besvara 

studiens syfte ansåg vi att kvalitativa intervjuer med äldre personer boende på ett särskilt 

boende skulle vara mycket passande. Detta för att få fram de äldres egna tankar kring 

inflytandet. För att även studera med egna ögon vad som sker vid själva måltidssituationen 

genomfördes två observationsstudier. På så vis fick vi ta del av både de äldres, men 

framförallt personalens, faktiska agerande vid själva måltidssituationen.  

     Resultatets giltighet kan ha påverkats av att vi studenter iakttog de äldre och personalen 

vid måltiden samt att de därmed agerade på ett sätt som de inte brukar göra. På grund av att vi 

inte talade om ordentligt vad vi gjorde där, varken till de äldre eller personalen, anser vi dock 
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att resultatet inte påverkats nämnvärt av att vi var där och iakttog. Flera av de äldre 

personerna satt dessutom med ryggen mot oss och uppfattade aldrig att vi var där. Resultatet 

kan dock ha påverkats av våra subjektiva värderingar som vi förmodligen omedvetet vägt in 

då vi observerade de äldre samt personalen under måltidssituationen. Eftersom vi var inlästa 

på Franzéns (2000) maktteori innan vi gjorde vår undersökning kan vi även omedvetet ha valt 

att fokusera på de situationer där makt utspelar sig och därmed inte fokuserat på de situationer 

där inflytande kunde ha uppmärksammats.  

     De kvalitativa intervjuerna kan ha påverkats av att vi var två personer som närvarade vid 

intervjuerna. Det hade eventuellt varit lättare att få de äldre att öppna sig om endast en av oss 

varit närvarande. Orsaken till att vi båda var med under intervjuerna var bland annat att kunna 

hjälpas åt att se till att vi båda förstod vad de äldre menade samt därmed kunna be de äldre att 

förtydliga sina svar vid behov. Ytterligare en orsak till att vi båda närvarade var att vi ville 

vara med vid varje intervju och träffa samtliga äldre som intervjuades. 

     Om vi istället hade delat ut enkäter till de äldre personerna hade de kanske svarat 

annorlunda på våra frågor. De hade då haft möjligheten att vara anonyma och på så vis kunnat 

svara ärligt på enkäterna. Det hade dock medfört praktiska svårigheter att genomföra en 

enkätundersökning då flertalet äldre personer på äldreboendet inte klarar av att varken förstå 

eller fylla i enkäter på egen hand. Vi hade dessutom gått miste om möjligheten att ställa 

följdfrågor vid behov med mera. 

     Att genomföra undersökningen i så kallade fokusgrupper hade heller inte varit ett 

fungerande alternativ. Flera av de äldre personerna hör mycket dåligt och det hade därmed 

blivit svårt att föra en diskussion. Dessutom hade det varit svårt att få ihop tillräckligt med 

personer till en fokusgrupp på grund av att flertalet äldre inte klarar av en längre diskussion 

till följd av sjukdom och ålderdom. Vid en gruppdiskussion hade de äldre förmodligen även 

haft svårt att uttrycka sina tankar och känslor då de eventuellt skulle ha blivit alltför 

påverkade av varandra.   

     Vi vet dock inte om de äldre svarat ärligt på våra frågor och verkligen uttryckt vad de 

känner och tänker kring måltidssituationen. Som resultatet av studien visar är de äldre 

påverkade av den rådande diskursen där personalen har tolkningsföreträde. På samma vis 

kanske det råder en diskurs vid intervjutillfället där de äldre inte vågar uttrycka det de tänker 

och känner gentemot oss då vi studenter eventuellt anses ”stå högre i rang”. 

     Som tidigare nämnts har vi helt uteslutit att belysa personalens syn på de äldres inflytande. 

Detta beror på att det då blivit ett alltför omfattande arbete. Det skulle dock ha varit intressant 
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att även studera denna sida av situationen för att därmed på ett ännu bättre sätt kunna besvara 

studiens syfte. 

     Vi anser dock att vi lyckats besvara studiens syfte på ett bra sätt genom de kvalitativa 

intervjuerna samt observationsstudierna. Tack vare att vi strukturerat våra intervjufrågor i fyra 

kategorier som passade två av våra tre frågeställningar fick vi svar som passade syftet med 

studien. Frågorna utformades även för att kunna passa Mats Franzéns (2000) maktteori samt 

Per-Erik Liss (2004) definition av begreppet empowerment, vilket underlättade avsevärt vid 

analysen av resultatet. På detta sätt kunde även i stort sett hela materialet analyseras då 

teorierna ”täckte upp” materialet, och därmed behövdes delar av materialet inte ”kastas bort”.  

     Eftersom vi inte funnit någon lämplig definition av begreppet inflytande fick vi i denna 

undersökning använda begreppet empowerment för att genom detta definiera inflytande. Vi 

anser att begreppet empowerment har fungerat bra att använda i denna undersökning. 

 

Studiens resultat kontra tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring inflytande bland äldre personer pekar bland annat på att de 

äldre är som mest nöjda då personalen arbetar med en mångsidig vårdideologi som är både 

humanistisk och reflekterande (Bauer Alfredson, 2001). Genom denna ideologi främjas de 

äldres självbestämmande och när personalen lyssnar på de äldre gynnas även personalen av att 

de äldre mår bra samt är positiva. Av denna undersöknings resultat kan dock utläsas att detta 

inte uppfylls på det äldreboende som studerats. De äldre uttrycker dock att de har möjlighet 

att säga till om de är missnöjda men de gör sällan det. Denna humanistiska och reflekterande 

vårdideologi kan därmed inte antas äga rum på äldreboendet som studeras i undersökningen.  

     En studie som gjorts med i princip samma resultat som vår, är Bäckmans (1996) studie av 

att det råder en objektifierad människosyn inom vården samt att den äldre personen inte är 

delaktig i omvårdnadsprocessen. Här kan paralleller dras till våra resultat angående att de 

äldre i princip inte har något inflytande över sin måltidssituation utan helt och hållet har 

anpassat sig till äldreboendets regler. Dock diskuteras inte personalens människosyn i vår 

uppsats utan vi fokuserar mer på de diskurser som råder där det är helt acceptabelt att 

omvårdnadspersonalen tar plats, styr och ställer. 

     Ytterligare en studie som gjorts visar att det är viktigt att personalen har tillräckligt med 

handlingsutrymme för att på bästa sätt tillmötesgå de äldre (Szebehely, 1995). Är 

handlingsutrymmet för strikt påverkas de äldres inflytande. På sätt och vis skulle detta även 

kunna kopplas till vår studie där den rådande diskursen bidrar till att personalens 
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handlingsutrymme blir begränsat, vilket de förmodligen inte reflekterar över själva. Det är 

diskursen som gör att det är en självklarhet att personalen har rätt att ta plats trots att det är de 

äldres hem de arbetar i. Skulle det exempelvis anställas ett nytt vårdbiträde skulle denna 

person snabbt anpassa sig till den diskurs som råder och därmed begränsas i sitt 

handlingsutrymme.  

     Szebehely nämner även den tacksamhetsskuld som de äldre känner till personalen vilken 

därmed ligger till grund för de äldres beroendeställning gentemot personalen. Detta har även 

belysts i vår undersökning där personalen besitter resurser såsom att de till exempel hjälper de 

äldre med saker de själva inte klarar av vilket inskränker på de äldres inflytande, på samma 

sätt som Szebehely tar upp.  

     Samuelsson och Sjöbecks (2002) studie visar även att om de äldre som tog emot hemtjänst 

var anpassningsbara, tacksamma och vänliga samt gjorde så mycket de kunde på egen hand, 

men ändå vågade uttrycka hur de ville ha det, blev kvaliteten bättre än om de äldre uppträdde 

på det motsatta sättet. På detta vis upplevde de äldre underläge gentemot personalen men de 

kunde ändå resonera med personalen samt därmed känna självbestämmande. I vår studie kan 

även detta underläge uppmärksammas genom att, som ovan nämnts, personalen har resurser 

gentemot de äldre samt den rådande diskurs som ger personalen rätt att ”stå över” de äldre 

personerna. De äldre i vår studie upplevde dock att de kunde tala om vad de ansåg om maten, 

trots att de sällan gjorde detta, samt att personalen till viss del tog till sig det de äldre berättat. 

     Att tre av de äldre personerna i vår undersökning inte verkar vilja bestämma och ha 

inflytande skulle kunna jämföras med resultatet av en tidigare studie som gjorts (Ibid., 2002) 

där äldre personer med hemtjänst fick rangordna fem kvalitetskategorier. Av de fem 

begreppen hamnade inflytande lägst på listan vilket dock inte behöver innebära att inflytande 

inte är viktigt, utan att äldre personer anser att andra faktorer såsom tider, kontinuitet, 

personlig relation samt vårdbiträdens lämplighet väger tyngre. Detta resultat skulle kunna 

kopplas till vår studie där de äldre heller inte tycks prioritera inflytande särskilt högt. Dock 

skiljer sig våra bakomliggande faktorer till orsaken till detta mot den tidigare studien på grund 

av att vi fokuserar mer på maktrelationen som bidrar till inskränkningar av de äldres 

inflytande.  

     Studien, vars resultat visar att det är viktigt att även betrakta hur en äldre person tidigare 

levt sitt liv och resonerat när denne inte längre kan uttrycka sig på egen hand, skulle eventuellt 

kunna kopplas till denna studies resultat (Karlawish, Quill & Meier). Det är när en äldre 

persons tidigare bakgrund och värderingar vägs in som denne får möjlighet att vara så pass 

delaktig som möjligt. Vid observationsstudierna studerades situationen då Beata vägrade att 
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öppna munnen när hon blev matad. Detta skulle kunna bero på att Beata inte alls tyckte om 

den mat som serverades men på grund av att hon inte kunde förmedla detta till personalen fick 

hon ändå äta denna mat. Hade Beata haft anhöriga som förmedlat detta till personalen vid 

detta tillfälle hade situationen inte behövt uppstå. 

     I denna studie vägs de äldres tidigare förhållanden in till viss del. Det är bland annat en 

äldre man som varit militär som uttrycker att han fått lära sig att inte vara kräsen utan 

uppskatta den mat som serveras. Denne man har därmed heller inte några problem att anpassa 

sig efter de förhållanden som råder på äldreboendet. En annan person uttrycker att hon är 

missnöjd med den mat som serveras på grund av att den inte liknar den mat som hon tidigare 

ätit i sitt liv. En tredje person berättar att även hon varit missnöjd med detta till en början men 

att det nu efter en tid blivit bättre. Det framgår därmed av resultatet att de äldres tidigare 

förhållanden inte vägts in och uppmärksammats av omsorgspersonalen på äldreboendet. 

     Den tidigare forskning som tar upp att personalens utbildning är betydande för att de äldre 

ska kunna få möjlighet till inflytande, är dock inte något som vi kan knyta an till vår egen 

studie på grund av att vi varken har intervjuat personalen eller valt att belysa detta 

överhuvudtaget.      

 

Framtida forskning kring området 

Då vi påbörjade denna undersökning upptäckte vi att det fanns forskning kring 

måltidssituationen för äldre personer. Vi fann dock ytterst lite forskning kring vårt specifika 

område, det vill säga äldre personers inflytande i relation till omsorgspersonalen kring 

måltidssituationen på ett särskilt boende. Detta har väckt tankar kring varför detta område inte 

utforskats ordentligt.  

     Efter att vi gått igenom en del av den forskning som gjorts inom området inflytande fann vi 

endast lite forskning som enbart fokuserat på äldre personers inflytande och delaktighet. Den 

forskning som vi tagit del av nämner begreppen men det är inte i huvudsak endast detta som 

forskaren haft för avsikt att undersöka. 

     Den forskning kring inflytande som vi tagit del av bekräftar i princip endast att de äldre 

personerna inte upplever att de har inflytande. Vi anser att det inte finns så mycket forskning 

som fokuserar på vilka faktorer som bidrar till att äldre kan känna delaktighet samt uppleva 

inflytande. Endast ett fåtal av de undersökningarna vi tagit del av påvisar faktorer såsom att 

en utbildad omsorgspersonal kan bidra till att äldre upplever inflytande och delaktighet samt 

att hemtjänstpersonalens arbete inte får vara för strikt styrt på grund av att detta kan påverka 
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den äldres inflytande. Det skulle därmed vara intressant att i framtiden få ta del av fler 

forskningsresultat som visar hur omvårdnadspersonalen skall arbeta för att äldre personer ska 

kunna få vara med och påverka samt därmed ha inflytande i sin vardag. 

     Enligt vår uppfattning är inflytande en central del i människors liv vilken borde vara en 

självklarhet på samma sätt som en rättighet. Dessutom menar vi att det är viktigt att 

forskningsmetoderna utvecklas så att det är möjligt att studera det som inte alltid är uttalat i en 

vardagssituation så att det som ”sitter i väggarna” åtkommes.  

     I dagens läge finns mycket forskning kring makt och maktutövning. Denna forskning har 

dock enligt vår uppfattning inte fokuserat på äldre personers inflytande i relation till 

omsorgspersonalen. Vi menar att det är viktigt att kunskap om makt och hur denna utövas 

samt uttrycks i en verksamhet som äldreomsorgen, måste studeras och diskuteras mer. Först 

då tror vi att det går att få fram kunskap som är förståelig och tillämpbar i omsorgsarbetet. 

 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av resultatet är att de äldre personerna inte är medvetna om att de 

har rätt till inflytande. På äldreboendet råder en diskurs där personalen har högre status och 

rätt att agera som de själva vill. Både observationsstudierna men även intervjuerna tyder på att 

de äldre i princip alla situationer tycks finna sig i detta förhållande trots att det faktiskt är 

deras hem personalen arbetar i. De äldre fogar sig därmed efter de regler som råder på 

äldreboendet och väljer att inte ifrågasätta. 

     Orsaken till att de äldre inte ställer krav och försöker vara med och påverka är förmodligen 

att personalen besitter en mängd resurser gentemot de äldre personerna. Skälet till att de äldre 

har flyttat till ett äldreboende är att de inte längre klarar sig på egen hand med både personlig 

omvårdnad men även med tillredning av måltider med mera. De äldre blir då beroende av 

hjälp med detta och det är just personalen som kan ge den hjälpen. Detta är personalens 

största resurs gentemot de äldre personerna som därmed är rädda för att inte få den hjälpen de 

är i behov av. 

     De möjligheter de äldre har för att förändra den rådande diskursen på äldreboendet är att 

försöka förändra kontexten. Något tydligt exempel på detta har dock inte framträtt vid vare sig 

observationsstudierna eller under intervjuerna. Det är endast en av intervjupersonerna som 

nämner att dennes anhöriga hjälpt till och påverkat bordsplaceringen. Det kan vara svårt för 

de äldre att på egen hand påverka kontexten då personalen besitter resurser gentemot de äldre 

samt på grund av den rådande diskurs som finns på äldreboendet. 
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     De äldre upplever trots allt att de kan berätta för omsorgspersonalen om de skulle ha 

synpunkter på något gällande måltidssituationen. De berättar att personalen till största delen 

lyssnar på vad de har att säga vilket medför att de äldre känner att de har inflytande. 

Resultatet tyder dock på att det inte är ofta som de äldre framför vad de tycker vilket, som 

tidigare nämnts, kan bero på den rådande diskursen samt på personalens resurser gentemot de 

äldre. Diskursen hindrar de äldre att diskutera måltidssituationen tillsammans med personalen. 

De äldre ges då heller inte möjlighet till inflytande över måltidssituationen vilket är en form 

av empowerment. En av de äldre personerna väljer dock att vid allvarliga situationer, då hon 

riskerar att fara illa, att framföra sina åsikter till personalen trots att hon då bryter mot den 

diskurs som råder. 

     Det framgår av intervjuerna att personalen inte tidigare träffats tillsammans med de äldre 

för att diskutera måltider och därmed ta tillvara på de äldres synpunkter kring detta. Genom 

att det inte har arrangerats något möte får de äldre inte möjlighet att framföra sina åsikter och 

därmed inte heller chansen till inflytande över måltidssituationen.  

 

Slutord 

Syftet med denna studie var att studera äldre personers inflytande i relation till 

omsorgspersonalen kring måltidssituationen på ett särskilt boende. Det har varit värdefullt att 

undersöka detta på grund av att det anses viktigt att lyfta fram samt belysa de äldres 

inflytande inom just äldreomsorgen.   

     Efter de slutsatser som dragits utifrån materialet är det därmed viktigt att beakta att bara 

för att det råder lugn och ro på ett särskilt boende, behöver detta inte vara ett uttryck för att 

samtliga är nöjda samt att det råder maktbalans mellan de äldre personerna och 

omsorgspersonalen. I en hemtrevlig miljö kan det likväl förekomma maktskillnader mellan de 

äldre och personalen, där en kamp utspelar sig om vem som ska ha makt, exempelvis makt 

över maten. 
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Hej! 
 
Vi heter Cecilia Lindqvist och Frida Petersson och 
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terminen på socionomprogrammet med inriktning mot 
omsorg om äldre och funktionshindrade.  
 
Vi skriver för närvarande en C-uppsats och har i den 
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måltidssituationen på ett särskilt boende, därför vänder 
vi oss till Dig som är insatt i detta område. Syftet med 
studien är just att få ta del av Dina erfarenheter av detta, 
eftersom det är Du som har den kännedomen. Det är 
betydelsefullt för oss att få Din kunskap. Det är givetvis 
frivilligt att medverka och Du kan avbryta Din 
medverkan när som helst. 
 
Vid intervjun kommer vi att ställa frågor som berör 
Dina egna upplevelser av inflytande kring 
måltidssituationen. Intervjuerna tar ca 30 minuter och 
sker i Ditt hem. Vid intervjuerna vill vi gärna använda 
bandspelare. Självklart kommer inget av det Du säger 
att föras vidare till någon och utskrifter och band 
kommer att förstöras när arbetet färdigställts. 
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Vi kommer till Ditt äldreboende onsdagen den 23/11 
2005 och hoppas att Du vill vara med i vår studie.  
 

 
 

 
Vänliga hälsningar 

Cecilia & Frida 
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Vid eventuella frågor hör mer än gärna av Dig till oss: 
 
Cecilia Lindqvist:  
Frida Petersson:  
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Intervjufrågor 
 
 

Maträtt 
 

1. Vad tycker du om maten som serveras här? 
 

2. Om det är någon maträtt som du inte tycker om, vad gör du då? 
 

3. Har du möjlighet att få någon annan maträtt istället? 
 

4. Upplever du själv att du kan säga till om det är någon maträtt som du inte tycker om? 
 

5. Om så, hur blir du bemött vid dessa tillfällen? 
 

6. Har du någon uppfattning om vad dina grannar tycker om maträtterna? 
 
 
Tidpunkt för måltider 

 
7. Vid vilka tider äter ni här och hur många mål om dagen? 

 
8. Om du skulle bestämma helt själv, skulle måltiden serveras oftare eller mer sällan, 

eller vid andra tidpunkter? 
 

9. Om inte, har du talat om för personalen att du skulle vilja ha det lite annorlunda? 
 

10. Om så, hur blir du bemött vid dessa tillfällen? 
 

11. Har du någon uppfattning om vad dina grannar tycker om mattiderna? 
 
 
Bordsplacering 
 
12. Hur sitter ni vid matbordet? (antal personer vid varje bord m.m.). 

 
13. Sitter du vid samma plats varje gång? 

 
14. Har du själv fått välja plats eller vem har annars valt plats åt dig? 

 
15. Är du nöjd med bordsplaceringen? 

 
16. Om inte, har du talat om detta för personalen och i sådana fall, hur blev du då bemött? 

 
17. Har du någon uppfattning om vad dina bordsgrannar tycker om placeringen vid 

bordet? 
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Vid själva måltidssituationen 
 

18. Hur tycker du att måltidssituationen fungerar för dig? (är det trevligt sällskap, god 
mat, stressigt m.m.). 
 

19. Om det fungerar dåligt, talar du då om det för någon? 
 

20. Om så, hur blir du bemött?  
 

21. Är det någon av dina bordsgrannar som påvisat missnöje vid matbordet? 
 
22. Är du i behov av hjälp från personalen när du ska äta? 

 
23. Om så, hur fungerar detta? 

 
24. Är personalen med mycket vid måltiden, äter de tillsammans med er eller finns de bara 

tillhands? 
 

25. Hur tycker du det fungerar att ha personal omkring dig när du ska äta?  
 

26. Har ni som bor här samlats vid något tillfälle och diskuterat måltidssituationen? 
 

27. Om så, hur gick detta till? 
 

28. Tycker du att det är viktigt att diskutera måltidssituationen tillsammans med 
personalen? 


