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Sammanfattning 

Bakgrund Av varierande orsaker, exempelvis dålig munhälsa, minskad fysisk aktivitet och 

sociala omständigheter, tenderar äldre människor att få en nedsatt aptit. Även om äldre har ett 

minskat energibehov så ser näringsbehovet näst intill densamma ut som hos yngre. I Kramfors 

kommun kan de som har matdistribution som bistånd få hemleveranser av färdiglagade och 

näringsrika matlådor. 

Syfte Syftet var att studera tillfredsställelsen med matlådor, och att undersöka behovet av 

eventuella förändringar rörande variationen på måltiderna, smaksättning och tillagning.  

Metod Undersökningen genomfördes i Kramfors kommun. Bland de vårdtagare som hade 

matdistribution delades 150 enkäter ut. Enkäterna skickades ut och samlades in med hjälp av 

hemtjänstpersonal. De fanns även behjälplig de gånger vårdtagaren inte på egen hand kunde 

fylla i enkäten. Jämförelser gjordes också med en enkät från 2007. 

Resultat Antalet vårdtagare som deltog i undersökningen var 67 stycken, vilket resulterade i 

en svarsfrekvens på 45 %. Resultatet visade att endast 52 % av deltagarna alltid blev mätta på 

sin matlåda. Även om de allra flesta var nöjda med både matens smak och utseende, tyckte 

nästan en femtedel att maten inte var god. En tredjedel av vårdtagarna tyckte att maten var för 

lite kryddad och 6 % tyckte att den var för kryddad. Mindre än hälften följde 

rekommendationerna och kompletterade sin matlåda med dryck, bröd och smör. Många av 

deltagarna kom med förslag på menyförändringar och några framförde också en del klagomål. 

Slutsats Det finns många punkter som kommunen kan arbeta med för att förbättra 

vårdtagarnas måltidssituation. Då risken för att drabbas av malnutrition är stor bland äldre 

som bor hemma, bör kostenheten till exempel så snart som möjligt undersöka varför så få av 

deltagarna i studien blev mätta och åtgärda problemet.   



 

Abstract  

Background For various reasons like poor oral health, reduced physical activity and social 

circumstances, older people tend to have a decreased appetite. Although the need for energy is 

reduced, the nutritional need for elderly is almost as big as for young people. In Kramfors 

municipality those who have food distribution as assistance can get home 

delivery of pre-cooked and nutritious lunch boxes. 

Objective The aim was to study the satisfaction with the lunch boxes, and to examine the 

need for changes regarding the variety of meals, condiments and cooking. 

Method The survey was conducted in the municipality of Kramfors. Among the care 

recipients who had food distribution 150 questionnaires were distributed. The questionnaires 

were sent out and collected by the home care workers. The staff also helped the care 

recipients who could not fill in the questionnaire on their own. 

Results The number of care recipients that participated in the survey was 67, which resulted 

in a response rate of 45 %. The results showed that only 52 % of the participants always felt 

full after they had eaten their lunch box. Although the majority was satisfied with both the 

taste and the appearance of the food, almost a fifth of the participants thought that the food 

did not taste good. One third thought the food was not enough seasoned, and 6 % found it too 

spicy. Less than half of the participants did as recommended and added fluid, bread and butter 

to their lunch boxes. Many of the participants came up with suggestions for menu changes, 

and some also expressed some complaints. 

Conclusion There are many things that the municipality can work on to improve the meal 

situation for the elderly. For instance, since the risk of suffering from malnutrition is high 

among elderly living at home, the “food unit” should as soon as possible examine why so 

many of the participants in the study did not feel full after they had eaten.   
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1. Bakgrund 

1:1. Matsituationen för de äldre  

När människor åldras sker många förändringar i kroppen, varav ett flertal påverkar den äldres 

relation till mat och ätandet. En förändring är försämrad munhälsa. Munhälsa definieras av 

WHO enligt följande: “Oral health means being free of chronic mouth and facial pain, oral and 

throat cancer, oral sores, birth defects such as cleft lip and palate, periodontal (gum) disease, tooth 

decay and tooth loss, and other diseases and disorders that affect the mouth and oral cavity” (1).   

En försämrad munhälsa påverkar förmågan att tugga, bearbeta och svälja maten, vilket vidare 

kan ge en känsla av obehag (2). Ytterligare en anledning till att många får svårt att bearbeta 

och svälja maten är att salivproduktionen ofta försämras.  

 

Det finns många sätt att lindra problemen, exempelvis genom att hålla en god munhygien (3). 

I och med att salivproduktionen ökar vid förtäring av syrliga livsmedel, kan till exempel en 

citronskiva, lingonsylt eller ättiksgurka till måltiden också göra att den äldre får lättare att 

både tugga och svälja maten.  Ett annat mycket vanligt sätt att underlätta ätandet för personer 

med muntorrhet, svälj- och tuggsvårigheter är att tillföra vätska via antingen dryck eller sås 

och/eller att konsistensanpassa måltiderna (4). Det finns ett flertal konsistenser att välja på, 

däribland; delad, paté, timbaler och flytande (5). Det finns också saliversättningsmedel för 

den som har stora problem med muntorrhet (3). 

 

Med åldern försämras inte bara hörsel och syn, utan även sinnena lukt och smak (6). 

Anledningen är att antalet receptorer i mun och näsa minskar och effektiviteten hos de som 

finns kvar blir sämre. Cirka 50 % av de äldre har en tydligt försämrad förmåga att uppfatta 

lukt och även förmågan att skilja på smaker är ofta försämrad. Detta problem kan avhjälpas 

med att tillsätta mer kryddor i maten.   

 

Aptiten kan också bli sämre på grund av att tarmens och magsäckens förmåga till relaxation 

och utspänning i samband med måltid försämras då människor åldras (7). Den äldre kan på så 

vis, tidigt in i måltiden, få en känsla av olust och därför förlora aptiten. Även minskad fysisk 

aktivitet kan ligga till grund för en försämrad aptit (8). Trots att energibehovet minskar med 

åldern så gör inte näringsbehovet det. Om den äldre äter mindre på grund av en minskad aptit 

finns risk för undernäring.  Ett av undernäringens symtom är trötthet som leder till minskad 

aktivitet. På så vis kan den äldre hamna i en ond spiral där han eller hon orkar allt mindre och 

får en allt sämre aptit.  

 

Ytterligare en sak som påverkar ätandet hos många äldre är ensamhet (9). Detta blir tydligt för 

de män och kvinnor som förlorat sin livskamrat. Måltiden som tidigare varit ett tillfälle för 

gemenskap kan då istället övergå till en trist stund där saknaden efter sällskap är stor.  

 

För att underlätta för de som inte själva klarar av eller orkar planera och tillaga måltider som 

middag och lunch är matdistribution ett bra alternativ. Matdistribution innebär att den äldre 

får färdiglagad mat levererad direkt hem till bostaden. På så vis får den äldre inte bara 

ordentligt lagad mat, utan också måltiderna levererade regelbundna tider.  
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1:2. Matdistributionen i Kramfors kommun 

I Kramfors kommun har pensionärer möjlighet att köpa lunch och/eller middag i form av 

matlådor lagade i något av kommunens kök (pers komm. 2010. Britt-Marie Borgström, 

Centrum hemtjänstgrupp, Kramfors). Matlådan är endast avsedd för de personer som inte 

själva klarar av att laga mat. Det innebär att biståndsenheten gör en bedömning, enligt 

Socialomsorgslagen, och tar beslut på om kunden har rätt till biståndet matdistribution. Våren 

2010 var det totala antalet kunder 166 stycken. Kunden kan välja bland tre olika typer av 

distribution, hel, halv eller kombi. Hel, innebär en matlåda per dag, halv, en låda varannan 

dag och kombi ger vårdtagaren två matlådor per dag. Matlådorna är näringsberäknade och 

avsedda som ett huvudmål (Bilaga 1). Vid näringsberäkningen har man utgått från en normal 

A-kost 7,5, (allmän kost för sjuka, portionsstorlek 7,5 MJ), men i och med att kostenheten fått 

synpunkter från vårdtagarna har de valt att öka portionsstorlekarna (pers. komm. 2010. Anita 

Åberg, kostenheten, Kramfors). Vid behov finns även möjligheten att få maten energi- och 

proteinberikad, fisk- och blodmatsfri, konsistensanpassad med mera. Vilka kosttyper som 

lagas varierar och styrs helt av vårdtagarnas behov (Tabell 1). 

Tabell 1. Sammanställning av antal lagade matlådor av olika kosttyper. Jan – feb. Kramfors 2010. 

Blodmatsfri E-kost Fiskfri Grov paté Individuell 

kost 

Matlåda 

Lunch 

Matlåda 

Middag 

203 31 179 9 192 6250 313 

Maten i lådan utgår ifrån tallriksmodellen och ska bestå av en tredjedel kött, fågel eller fisk, 

en tredjedel pasta, potatis eller ris och den sista tredjedelen av varma grönsaker (Bilaga 1). 

Kunden måste själv komplettera med bröd, smör och dryck för att måltiden ska bli komplett 

ur näringssynpunkt. Dock finns inga angivelser för vilken typ av bröd och dryck ska ingå och 

inte heller i vilka mängder kompletteringen bör ske. Anledningen till att kostenheten inte 

anger några exakta uppgifter beror på att de inte vet vad vårdtagarna äter under resten av 

dagen och därför inte heller kan göra en bedömning av hur mycket och vad de bör 

komplettera lådan med (pers. komm. 2010. Anita Åberg, Kostenheten, Kramfors). Av 

hygieniska skäl tillagas matlådorna en dag i förväg för att kunna kylas ned och transporteras 

kalla dagen därpå (12). Matlådorna levereras hem till kunden med hjälp av hemtjänsten. 

Redan i slutet av 70-talet tillverkades matlådor för de äldres räkning i kommunen. 

Tillagningen skedde då på ett flertal mindre kök runt om i kommunen, men har sedan en 

längre tid tillbaka begränsats till fem kök (Bilaga 2) (pers komm. 2010. Karin Lidén, 

kostenheten Kramfors). Ända fram till 2007 har den enda riktlinjen varit att maten ska vara 

enligt tallriksmodellen. Eftersom inga andra direktiv fanns så kunde portionsstorlekarna skilja 

ganska mycket åt. På vissa kök kunde mängden mat vara nästan dubbelt så stor som på andra. 

En del pensionärer kunde på så vis dela upp sin låda i två rejäla mål mat. Även priset skiljde 

sig åt mellan orterna, då man på den tiden beräknade priset per låda utifrån kökets totala 

kostnader. Större kök som producerade fler portioner fick på så vis ett lägre pris per låda. Det 

visade sig också att vissa inte räknat in momsen, vilket gav ett alldeles för lågt 

försäljningspris. För att få bukt med orättvisorna rörande de varierande priserna bestämde 

kostenheten att kostnaderna skulle fördelas lika på samtliga av kommunens kök, detta gällde 

även skolor, förskolor och så vidare. På så vis kostar idag en skollunch, måltid på förskola och 

en matlåda, lika mycket oavsett i vilken del av kommunen man bor. För att lösa problemet 

med portionsstorlekarna lades riktlinjer upp för alla kök att följa så att matlådorna skulle se 

likadana ut runt om i kommunen. Åtgärderna bidrog till att priset på matlådan höjdes, samt att 
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pensionärerna på många håll fick mindre mat i sina lådor. Det väcktes ett missnöje bland 

kunderna vilket ledde till beslutet att öka portionsstorleken i matlådan.  

Kommunen har genomfört två enkätundersökningar för att undersöka hur nöjda kunderna är. 

Den senaste utfördes under hösten -07, vilket var strax efter att kostenheten hade ökat 

portionsstorleken i lådorna. Resultatet såg överlag bra ut och kostenheten har av den 

anledningen inte arbetat vidare med att försöka höja tillfredsställelsen. Detta arbete är en 

uppföljning av tidigare undersökningar som genomförts på uppdrag av kostenheten i 

Kramfors kommun.  

2. Syfte 

Syftet var att studera tillfredsställelsen med matlådor, och att undersöka behovet av eventuella 

förändringar rörande variationen på måltiderna, smaksättning och tillagning. Dessutom 

undersöktes om kundtillfredsställelsen hade förbättrats sedan 2007 och om det år 2010 var 

någon skillnad mellan män och kvinnors inställning till matlådorna. 

3. Material och Metod 

3:1. Urval  

Under hösten 2007 genomförde kostenheten i Kramfors en enkätundersökning bland 

kommunens vårdtagare. Enkäten var riktad till de vårdtagare som hade matdistribution med 

avsikt att undersöka kundtillfredsställelsen. Information angående hur många enkäter som 

skickades ut finns inte tillgänglig då det inte dokumenterades. 

I undersökningen år 2010 delades 150 enkäter ut på de orter i Kramfors kommun som hade 

hemtjänstens. Enkäten riktade sig som tidigare till de vårdtagare som hade matdistribution. 

Det togs ingen hänsyn till kön, ålder, etnicitet och så vidare. 

3:2. Tillvägagångssätt  

Det var kostenheten själv som ansvarade för genomförandet av undersökningen -07. Ansvarig 

kontaktade personal inom hemtjänsten runt om i kommunen och bad om deras hjälp att 

genomföra undersökning. Enkäten (Bilaga 3) bestod av elva slutna och två öppna frågor om 

bland annat matens smak och utseende, hur avbeställning av matlådor fungerade och om 

vårdtagaren saknade någon speciell maträtt. Det fanns också utrymme för deltagaren att ge 

övriga kommentarer samt att lämna uppgifter om hon eller han ville bli kontaktad av 

kostenheten. Med hjälp av hemtjänsten skickades enkäterna ut till vårdtagarna och samlades 

in två veckor senare.  

Eftersom detta är en uppföljning av 2007 års enkät (Bilaga 4) inleddes arbetet genom att 

kontakta uppdragsgivare för att få bakgrundsfakta till ämnet. Tidigare enkätresultat 

granskades och utifrån den gamla enkäten utformades en ny. Frågor som berörde information 

till vårdtagare plockades bort och ersattes med nya frågor som; kön, eventuell komplettering 

av måltiden, vem som fyllt i enkäten med mera. Utseendet på enkäten förändrades något, 

kryssfrågor gjordes i lodräta rader med större textstorlek för att deltagarna lättare skulle kunna 

läsa och svara på frågorna För att öka svarsfrekvensen inleddes enkäten med ett följebrev som 

beskrev syftet med enkäten och vem som genomförde den. 
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En vecka innan enkätundersökning skulle genomföras skickades ett meddelande ut till all 

hemtjänstpersonal i Kramfors kommun (Bilaga 5).  I mejlet fanns en kortfattad beskrivning 

om undersökningen, vem som var uppdragsgivare och vem som skulle genomföra arbetet, 

samt hur och när enkäten skulle genomföras. Hemtjänstens personal ombads att hjälpa till 

med utdelning och insamling, samt att hjälpa vårdtagarna när de skulle fylla i enkäten.  

I samband med två utbildningsdagar där hemtjänstens enhetschefer deltog, fördelades 

enkäterna mellan hemtjänstgrupperna. Enkäten skulle precis som tidigare delas ut i samband 

med att matlådor levererades ut till kund. Personalen hade cirka två veckor på sig att se till så 

att så många som möjligt av vårdtagarna med matdistribution fick chansen att fylla i enkäten. 

De ifyllda enkäterna samlades in av hemtjänstens personal som vidarebefordrade dem till sina 

enhetschefer. Vid ett möte där alla enhetschefer deltog samlades slutligen enkäterna in för 

sammanställning och bearbetning.  

3:3. Databearbetning/analys  

Resultatet av enkätundersökningen sammanställdes i Excel och bearbetades i SPSS 17:0 

(SPSS Chicago, IL USA). Resultat för 2007 och 2010 års undersökningar analyserades och 

presenteras i procentenheter och antal. Eftersom antalet deltagare i de två enkäterna var olika 

användes procentenheter då det underlättade jämförelsen av åsikter och svar trots att antalet 

var <100/grupp. Genom att utföra ett Chi-2-test på variablerna ”hur tycker du maten smaker?” 

och ”blir du mätt på portionen i matlådan?” med fördelningen på ”kön” analyserades 

skillnaden mellan könen i 2010-års enkät. För att undersöka om det skett någon förändring 

mellan 2007 och 2010, genomfördes två Chi-2-test. De variabler som testades var ”hur tycker 

du maten ser ut?” och ”hur tycker du maten smakar?”. Signifikansnivån var satt till p<0.05 i 

samtliga tester. 

3:4. Etiska aspekter 

Undersökningen var ofarlig och innebar ingen risk för personskada. Vårdtagarna informerades 

i det bifogade följebrevet om att deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt och 

anonymt. Anonymiteten försäkrades genom att numrera enkäterna. Informationen från 

enkätundersökning har endast använts vid författandet av uppsatsen.  

Ett etiskt problem var att många av kunderna inte själva kunde fylla i enkäterna. Det fanns då 

en risk för att dessa personer upplevde sig stå i en beroendeställning och att personal från 

hemtjänsten i viss mån kunde ta del av deltagarnas svar.  

4. Resultat 

4:1. Vårdtagare och svarsfrekvens 2007 respektive 2010  

I undersökningen 2007 deltog 60 vårdtagare. Det finns ingen information tillgänglig om hur 

många pensionärer som tillfrågades och därför kan ingen svarsfrekvens anges. På ett antal 

frågor förekom det en del interna bortfall som berodde på att frågorna inte var korrekt ifyllda.  

I och med att enkäten inte innehöll någon fråga om kön, finns inte heller någon information 

om könsfördelningen bland deltagarna. 
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Figur 1. Sammanställning av deltagarnas åsikt om matens smak 

fördelat på kön. n = 67. Kramfors 2010 

I 2010 års undersökning skickades 150 enkäter ut, varav hälften (n = 75) återficks. Åtta av 

vårdtagarna ville inte delta i undersökningen, vilket slutligen resulterande i en svarsfrekvens 

på 45 % (n = 67). Inga bortfall på enstaka frågor förekom. Av de som besvarat enkäten var de 

flesta kvinnor (n = 42, 63 %). Femton av de 67 vårdtagarna hade fyllt i enkäten på egen hand, 

de övriga 52 fick hjälp av antingen hemtjänst, anhörig eller annan. Mer än hälften,  

(n = 44, 66 %), fick hjälp av personal från hemtjänsten. 

Statistiken visar att antalet kunder har ökat med 54 % från 2007 till 2010 (Tabell 2). Det är 

framförallt antalet kvinnor med matdistribution som har ökat.  Enligt undersökningen från 

2007 var det sex personer som angett att de hade ”kombi”, medan statistiken visar att det bara 

var fyra som hade det.  

 
Tabell 2. Sammanställning av det totala antalet vårdtagares samt enkätdeltagarnas typ av matdistribution fördelat på år och 

kön. Kramfors okt 2007 respektive mar 2010. 

 Svarande 2007 Totalt 2007 ♂  ♀ Svarande 2010 Totalt 2010 ♂  ♀ 

Hel 34 67 36 31 37 96 40 56 

Halv 19 37 12 25 28 64 16 48 

Kombi 6 4 2 2 2 6 3 3 

Totalt 59 108 50 58 67 166 59 107 

 

4:2. Åsikter om matlådorna 2010 

De flesta, (n = 62, 93 %), angav att de åt 

sin mat på tallrik. Resterande (n = 5) 

svarade att de åt direkt ur matlådan. 

Mer än hälften, (n = 42, 63 %), ansåg att 

maten var tillräckligt kryddad och sex 

procent (n = 4) av dessa ansåg att maten 

innehöll för mycket krydda. De övriga  

(n = 25) svarade att maten inte var 

tillräckligt kryddad och några (n = 3) 

hade också kommenterat i slutet av 

enkäten att maten var ”klent” smaksatt 

och någon ansåg att den alltid var 

smaklös.   

Majoriteten, (n = 58, 87 %), tyckte att 

maten såg aptitlig ut. De övriga svaren var jämt fördelade över de övriga svarsalternativen. 

Flest deltagare, (n = 38, 72 %), svarade att maten var god. Tolv personer tyckte att maten var 

”mindre god” eller ”inte god alls”. Det var ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

åsikter om den färdiglagade maten (p=0.55). 

I undersökningen från 2010 hade den största de flesta, (n = 35, 52 %), svarat att de alltid blev 

mätta av portionen i matlådan och (n = 30, 45 %) att de oftast blev det (figur 2). De övriga  

(n = 2) hade svarat att de sällan respektive aldrig blev mätta. Det var ingen skillnad mellan 

män och kvinnors åsikt om hur mättande matlådan var (p=0.74). 

8%
12%

72% 71%

20%
12%

0%
5%

Män (n=25) Kvinnor (n=42)

Mkt god God Mindre god Inte alls god
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52% 52%
48%

44%

0% 2%0% 2%

Män (n=25) Kvinnor (n=42)

Alltid Oftast Sällan Aldrig

Merparten av deltagarna, (n = 61, 91 %), 

kompletterade sin matlåda med någon av 

dryckerna; saft, juice, mjölk, läsk eller 

lättöl. Mindre än hälften (n = 31) 

kompletterade, som rekommenderat, med 

både dryck och bröd. Sammanlagt var 

det 32 av deltagarna som kompletterade 

med bröd och smör och (n = 21, 31 %) 

som la till frukt eller grönt till måltiden. 

De personer som inte kompletterade med 

någon av dryckerna tenderade att inte 

heller lägga till något av de övriga 

livsmedlen till måltiden.  

Drygt två tredjedelar (n = 21) av de deltagare som svarade att de oftast blev mätta (Figur 2) 

kompletterade matlådan med smörgås, frukt eller grönt. Av de som svarat att de alltid blev 

mätta var det (n = 14, 40 %) som varken la till smörgås, frukt eller grönt till sin matlåda. 

Kvinnan som tidigare angav att hon sällan blev mätt kompletterade med dryck och frukt eller 

grönt, medan kvinnan som svarade att hon aldrig blev mätt kompletterade maten med enbart 

dryck 

Av undersökningens deltagare uppgav (n = 25, 38 %) att de saknade en del maträtter men 

också att vissa av rätterna de fick förekom för ofta (tabell 3). På övriga kommentarer nämnde 

fem av vårdtagarna att potatis och grönsaker inte alltid är färdigkokta utan är hårda.  

Tabell 3, Sammanställning av vårdtagarnas framförda önskemål och kritik i enkätundersökningen, Kramfors 2010. 

Siffror angivna inom parentes avser antal röster. 

Upprepad 

efterfrågan av 

maträtter 

Efterfrågan av 

maträtter 

Efterfrågan av 

tillbehör 

Önskemål om 

minskning 

Framförda 

klagomål 

Blodbröd m. 

vitsås o. fläsk (5) 

Varmkorv m. 

potatismos (1) 

Större variation på 

såserna(2) 

Rätten gryta i 

olika former (4) 

Köttprodukterna är 

för lite stekta (2) 

Kroppkakor (3) Kåldolmar (1) Rotsaker (1) Stekt korv (1) Hårda grönsaker (1) 

Pölsa(2) Pizza (1)  Dessert/efterrätt (4) Gröna ärtor (1) Hård potatis (5) 

Mer soppor (3) Gravad lax (1) Röda grönsaker (1)  För mkt salt (1) 

Fläsk- o. 

tunnpannkaka (5) 

Köttbit, typ oxfilé el. 

entrecote (2) 

Större variation på 

grönsakerna (3) 

 Tråkigt - Efterlyser 

mer fantasi (3) 

Stekt fläsk (4) Sill o. ägg (1) Ris o. pasta (2)  Svåröppnade lådor (1) 

Fisk (6) ”Mer husman” (1) Lök (3)  Slarvigt lagad mat (1) 

Köttbullar alt. 

Pannbiff m. stekt 

lök (3) 

Möjlighet att välja 

mellan olika rätter (1) 

Klimp i  

köttsoppan (1) 

 För liten mängd av 

kött, korv, fisk 

kyckling osv. (1) 

 

4:3. Jämförelse med 2007 

Resultaten från är 2007 var överlag positiva. De allra flesta, (n = 53, 91 %) tyckte att maten 

såg mycket aptitlig eller aptitlig ut. Däremot ansåg något färre, (n = 44, 73 %), av deltagarna 

att maten var mycket god eller god. Vid en jämförelse visade det sig att vårdtagarnas 

synpunkter angående matens smak och utseende inte hade förändrats mellan 2007 och 2010 

(p=0.36 respektive p=0.41) (Fig. 3-4). Andelen som tyckte att maten var mindre god eller inte 

alls god hade minskat från 27 till 18 %. Skillnaden var inte signifikant (p=0.26). 

Figur 2. Sammanställning av hur ofta deltagarna blev mätta på 

sin matlåda fördelat på män och kvinnor. n = 67 Kramfors 2010 
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5. Diskussion 

Det faktum att de allra flesta av deltagarna i undersökningen inte på egen hand fyllde i 

enkäten kan ge ett missvisande resultat. Hemtjänstpersonal kan exempelvis ha ställt ledande 

följdfrågor som ”men visst tycker du maten är god?” alternativt att vårdtagaren i hemtjänstens 

sällskap känt sig hämmad att svara vad hon eller han verkligen tycker om maten. Detta 

eftersom kunden på sätt och vis kan förknippa hemtjänsten med matlådan då det är de som 

levererar den. Det kan också vara så att de anhöriga som hjälpt till att fylla i enkäten gett oss 

sin åsikt och inte vårdtagarens.  

Trots upprepade påminnelser till personal och enhetschefer samlades bara hälften av de 

utlämnade enkäterna in. Ett högre deltagande hade kanske kunnat uppnås om personal och 

vårdtagare haft längre tid på sig att utföra undersökningen.  Enligt Plan Survey bör man vid 

enkätundersökningar via e-post, skicka ut två påminnelser för att få den bästa  

svarsfrekvensen (10). De nämner också att det tar ungefär 25 dagar innan samtliga som 

kommer att vilja delta i undersökningen har besvarat enkäten. Även om enkäten i detta fall 

inte gick ut via mejl tror jag det hade varit klokt att ge de utvalda minst tre veckor att fylla i 

och skicka in enkäten.   

Samtidigt berodde nog också det låga deltagandet en del på hög arbetsbelastning hos 

hemtjänstpersonalen och kanske på bristande engagemang hos såväl vårdtagare som 

hemtjänstpersonal. Bland de hemtjänstgrupper som deltog i undersökningen hade en av dem 

inte lyckats få en enda enkät ifylld.   

För att i framtida uppföljningar öka svarsfrekvensen kan hon, han eller de som genomför 

uppdraget på egen hand dela ut, samla in och finnas behjälplig vid ifyllandet av enkäten. På så 

vis ökar säkert intresset hos många av vårdtagarna för att delta i enkäten samtidigt som man 

kan vara säker på att svaren inte påverkats av hemtjänstpersonal eller anhöriga (11).  

Genomförandet skulle inte heller vara beroende av att hemtjänstpersonalens engagemang och 

tillgång på tid. Det skulle även bidra till att minska den etiska problematiken med att många 

av vårdtagarna kanske inte känner att de kan vara helt uppriktiga i de svar de ger 

hemtjänstpersonalen.  

Figur 4, Vårdtagarnas åsikt om matens smak fördelat på de 

två undersökningarna, n = 127, Kramfors 2007 resp. 2010 
Figur 3, Vårdtagarnas åsikt om matens utseende fördelat på 

de två undersökningar. n = 125, Kramfors 2007 resp. 2010 
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Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är tidpunkten för ifyllandet av enkäten (11). 

Om undersökningen genomfördes i samband måltid, finns en risk att vårdtagaren blivit 

påverkad av den mat som serverades. Om kundens favoriträtt serverades kan inställning till 

maten ha varit mer positiv inställning till maten än vanligt. Motsatt sak gäller om kunden 

serverades en rätt som hon eller han inte tyckte om. Missnöjet kan då ha färgat svaren i 

enkäten.     

Trots den låga svarsfrekvensen går det att dra vissa slutsatser eftersom könsfördelningen är 

densamma som för det totala antalet vårdtagare med matdistribution i Kramfors kommun 

(Tabell 2). 

Endast hälften av deltagarna, 52 %, svarade att de alltid blev mätta på maten i matlådan.  

Resultatet skulle kunna tolkas som att det är för små portioner i matlådan och i och med att 

många äldre har nedsatt aptit är resultatet ännu mer oroväckande.  Samtidigt är man på 

kostenheten medveten om att många av de äldre inte äter hela sin låda med en gång, utan 

istället delar upp den i två mål mat (pers komm. Karin Lidén. kostenheten Kramfors). Detta 

skulle kanske kunna förklara varför två kvinnor svarade att de sällan respektive aldrig blev 

mätta. En följdfråga där vårdtagaren fick ange om hon eller han äter upp maten skulle därför 

ha behövts för en rättvis bedömning. På så vis hade man kunnat avgöra om mängden av 

innehållet i matlådan måste förändras.  

En av anledningarna till att de äldre inte blir mätta alla gånger kan bero på att de inte 

kompletterar sina matlådor. Enligt enkätresultatet var det inte särskilt många, mindre än 

hälften, som kompletterade sin måltid med både dryck, bröd och smör. Då måltiden inte är 

komplett ur näringssynpunkt utan de båda tillbehören är det inget gott resultat. Speciellt 

oroväckande är det i de fall där det visat sig att den äldre inte kompletterar sin måltid med 

något av alternativen.  

Anledningarna till varför man väljer att inte lägga till något av de tänkta livsmedlen kan vara 

många. Det kan till exempel röra sig om att den äldre inte vet vad som är rekommenderat eller 

att den personal som levererar, och många gånger hjälper kunden att värma matlådan, inte är 

medveten om att måltiden bör kompletteras. Om detta är fallet så kan det enkelt åtgärdas 

genom att kostenheten informerar både personal och vårdtagare om varför matlådan ska 

kompletteras och med vad.  

För att underlätta för såväl vårdtagare som personal bör kostenheten sätta upp riktlinjer för 

vilken typ av dryck och bröd och i vilka mängder de bör lägga till. Då kostenheten själva 

säger att måltiden inte blir komplett utan bröd och dryck bör de också veta vad som krävs för 

att måltiden ska bli det och det bör alltså inte vara något problem att sätta upp dessa riktlinjer. 

Det är klart att alla människor har olika behov av näring och energi men då kostenheten gjort 

sina näringsberäkningar på en vanlig A-kost bör man också veta hur mycket och vad som 

måste läggas till matlådan för att den skall kunna ses som en komplett lunch eller middag. 

Genom att föreslå ett antal drycker och bröd samt ange ett minimum för hur mycket som 

behövs för att måltiden ska vara komplett kan kostenheten säkerhetsställa att alla vårdtagare 

får i sig en komplett måltid till middag/lunch. Den som sedan känner att han eller hon behöver 

mer kan naturligtvis lägga till en extra smörgås eller en frukt.  

Resultatet visande att de allra flesta var nöjda med både smaken och utseendet på maten, men 

trots att det var relativt få som var mer eller mindre missnöjda med matens utseende och smak 

får dessa personer inte glömmas bort. I och med att maten lagas till personer som inte själva 

klarar av att tillreda en egen måltid är det viktigt att de äter av maten de får i lådorna. Av den 

anledningen är det viktigt att samtliga vårdtagare är, om inte mycket nöjda, åtminstone nöjda 
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med smaken och utseendet på den maten de serveras. På så vis skulle risken att drabbas av 

undernäring minska betydligt hos många äldre i Kramfors kommun.  

För att förbättra kvalitén och smaken på maten bör kostenheten först och främst se över sina 

tillagningsrutiner. Ett flertal brukare har lämnat klagomål på att de fått potatis som inte varit 

färdigkokt vid ett antal tillfällen. Detta får naturligtvis inte förkomma och måste åtgärdas 

direkt.  

En förklaring till att inte alla tycker att maten är god kan bero på att den smakar litet. Att 

nästan 40 % av deltagarna tyckte att maten var lite kryddad tyder på att många av vårdtagarna 

troligtvis lider av ett nedsatt lukt och smaksinne. För många av de äldre verkar maten vara för 

dåligt smaksatt och mat som inte smakar något är sällan god.  

För att förbättra situationen för de personer som tycker att maten är smaklös är ett förslag att 

smaksätta med glutamat. Glutamat kan med fördel användas som smakförstärkare istället för 

natriumklorid då det varken visat sig vara allergiframkallande eller skadligt för kroppen (12). 

Studier visar att personer som blivit serverade mat smaksatt med glutamat ökar intaget av det 

smaksatta livsmedlet (13). Personerna i studien fick inte en ökad aptit utan ökade enbart 

intaget av den smaksatta maten. Då de lämnade måltiden mer mätta än vanligt valde de dock 

bort till exempel efterrätten och på så sätt blev näringsintaget under dagen oförändrat. 

Personerna i studien verkade ha fått en ökad aptit för det smaksatta livsmedlet. Det verkar 

som att glutamat höjer smaken på maten. Om pensionärer i Kramfors skulle få mat smaksatt 

med glutamat eller möjligheten att krydda den själva kanske aptiten för matlådan skulle öka. 

Fördelen med att krydda maten själv är den som vill ha mer smak kryddar lite extra och vice 

versa.  Det skulle också kunna vara en lösning på problemet med att många äldre byter ut sina 

ordentliga måltider mot fikabröd och snacks (9). Om de precis som testdeltagarna äter mer av 

den smaksatta maten kanske de också avstår från de energirika men näringsfattiga livsmedlen.   

Ett relativt enkelt sätt att höja aptiten är att servera mat som ser aptitlig ut och som smakar 

mycket och gott, och då gärna i form av rätter de äldre känner igen och tycker om. Enligt en 

studie gjord i USA kunde man se att smakcentrat i cortex aktiverades bara av att 

testdeltagarna fick se bilder på ”god mat” (14).  Annan forskning visar att smaker vi tidigt 

introduceras för, exempelvis via bröstmjölken, är de smaker vi i resten av livet kommer att 

tycka om och att det troligtvis är därför många har svårt att bryta sina matvanor (15). 

Näst intill hälften av vårdtagarna angav i enkäten att de saknar en eller flera maträtter. De 

allra flesta maträtter som nämndes var olika typer av husmanskost, men det förekom också 

önskemål om exempelvis pizza, entrecote och oxfilé. Möjligheten att välja på två eller flera 

rätter kom som förslag och likaså införandet av efterrätt. Till detta skall tilläggas att 

kommunen sedan 2008 infört en tvårätters meny i flera skolor, vilket innebär att eleverna har 

möjlighet att välja på två olika rätter i skolmatsalen (pers komm. Karin Lidén. kostenheten 

Kramfors). Det skall också tilläggas att de som äter på kommunal restaurang får efterrätt alla 

dagar i veckan (pers komm. Britt-Marie Borgström. Centrum hemtjänstgrupp, Kramfors). Det 

kan till exempel vara en tallrik kräm, fruktcocktail med grädde eller äppelkaka med vaniljsås.  

Svenska skolor rekommenderas att servera skolbarnen två rätter (16). På så sätt minskar 

risken för att barnen inte gillar maten och till följd av det, hoppar över lunchen. På samma sätt 

bör kostenheten resonera kring de äldre och matlådorna. Får vårdtagarna möjlighet att välja 

bland två rätter minskar även risken att de äldre serveras mat de inte gillar och väljer att inte 

äta av. Ett relativt enkelt sätt att gå till väga hade varit att låta vårdtagarna välja en rätt var dag 

från skolmatsedeln, då de två alternativen ändå skall tillagas. Detta förutsätter nästan att ett av 

alternativen är någon typ av husmanskost, men det bör inte vara något problem för de som 
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planerar matsedeln att ordna. Med exempelvis fyra veckors mellanrum skulle den äldre i 

samband med att hemtjänsten levererar matlådorna, kunna fylla i ett formulär över vilken av 

de två rätterna hon eller han vill ha. På så vis skulle den som gillar typisk husmanskost välja 

det, och hon eller han som gillar eller vill prova på något nytt kan då välja de lite modernare 

rätterna på matsedeln.  

För de som äter på kommunens restaurang kostar maten 58,00 kronor och är alltså något 

dyrare än matlådan som kostar 52,87 kronor (17) (Bilaga 2).  I priset ingår bröd och smör, 

måltidsdryck, salladsbuffé samt efterrätt och kaffe (pers komm. Britt-Marie Borgström. 

Centrum hemtjänstgrupp Kramfors). Restaurangerna i sig har inget tillagningskök utan tar 

emot färdiglagad mat från tillagningsköket där också matlådorna tillagas. Logiskt sett bör 

därför även efterrätten som restaurangen serverar tillagas i samma kök. Eftersom 

transportkostnaderna blir desamma som tidigare och det troligtvis redan finns en befintlig 

produktion av efterrätter blir omkostnaderna knappast större om kommunen skulle erbjuda 

efterrätt till de personer som har matdistributionen. Ansvarig inom kostenheten bör kunna se 

över möjligheten, men också räkna på de direkta kostnaderna samt komma med ett 

kostnadsförslag till de äldre som via röstning får avgöra om det eventuella förslaget skall tas i 

bruk. Alternativet skulle kunna vara att de äldre kan välja till efterrätt som en del i 

matdistributionen. På så vis skulle de äldre själva kunna bestämma om de vill betala extra för 

att få efterrätt eller ej.  

Personal på kostenheten i Kramfors menar att matlådan har fått ett sämre rykte än vad den 

förtjänar (17). Nyligen bjöd man in elva personer däribland kommunpolitiker, representanter 

för kostutskottet, kommunala pensionärsrådet samt pensionärsföreningarna PRO och SPF för 

att testa maten i hopp om att höja dess status.  Maten fick bra betyg, men så menade också 

Gunilla Nilsson, BAS-nämndens ordförande, att maten troligtvis inte upplevs som god på 

grund av den situation många av de äldre befinner sig i. Oavsett hur god mat som serveras 

kvarstår ändå problemet med att många av de äldre äter sin matlåda i ensamhet. Detta kan 

vara något att fundera på för kommunen i och med att studier visar att personer som äter i 

gemensam matsal tenderar att få en ökad aptit och äta mera (18).  

Det var ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna åsikter om maten i 2010 års 

undersökning. Det var inte heller några signifikanta förändringar i åsikterna sedan 

undersökningen 2007. Däremot visade resultatet att andelen som tyckte att maten var mindre 

god eller inte alls god hade minskat från 27 till 18 % (figur 3-4). Skillnaden är inte signifikant 

(p=0.26) men får ändå ses som ett positivt resultat.  

Studier visar att mellan tio och 20 % av de äldre, >84 år, som fortfarande bor hemma är i 

riskzonen för att drabbas av malnutrition (19-20). I och med att kommunens matlåda är 

näringsberäknad och kan fås konsistens- och allergianpassad är den ett betydligt bättre val än 

många av de färdiga matlådor som finns att köpa i livsmedelsbutiken. Den kostar dock nästan 

dubbelt så mycket som de frysta lådorna från exempelvis Felix och Dafgårds, men då ingår 

också distributionen i priset (19). I och med att kommunens låda är betydligt dyrare är det 

viktigt att innehållet ger nöjda kunder så vårdtagarna fortsätter att äta maten som till stor del 

är anpassade till just deras behov.  
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5:1. Åtgärder 

Kostenheten bör: 

 Undersöka hur det kommer sig att så stor del av vårdtagarna inte alltid blev mätta, och 

utifrån resultatet  

 Sätta upp direktiv om vilken typ av dryck och bröd samt i vilka mängder matlådan 

skall kompletteras, och vidare se till så att samtliga vårdtagare och anställda inom 

hemtjänsten blir informerade om vad som gäller. 

 Undersöka huruvida det är möjligt att låta pensionärerna smaksätta sin matlåda med 

glutamat och/ eller andra kryddor. 

 Undersöka möjligheten att införa ett tvårättssystem för vårdtagarna att välja mat ifrån.  

 Undersöka möjligheten att införa efterrätt som standard alternativt som ett tillval för 

den som önskar.  

 Se över tillagningsrutiner i köken. (Exempelvis att ta för vana att se så att potatisen är 

färdigkokt innan den placeras i lådorna.) 

6. Slutsats 

Det finns många punkter som kommunen kan arbeta med för att förbättra vårdtagarnas 

matsituation. Då risken för att drabbas av malnutrition är stor bland äldre som bor hemma, bör 

kostenheten så snart som möjligt undersöka varför så få av deltagarna i studien blev mätta och 

åtgärda problemet. I och med att kostenheten också säger att måltiden inte är komplett utan 

dryck och bröd bör de också se till så att all personal inom hemtjänsten och alla vårdtagare är 

medvetna om det.  

7. Tack 

Jag vill börja med att tacka alla vårdtagare som deltagit i undersökning. Jag vill också tacka 

samtlig personal vid Kramfors kommuns hemtjänst som lagt ned tid och energi och på så vis 

gjort enkätundersökning möjlig. Ett extra tack till Britt-Marie Borgström, enhetschef på 

Centrums hemtjänstgrupp, som inte bara delat ut och samlat in enkäterna från övriga gruppers 

enhetschefer, utan också vid upprepade tillfällen påmint sina kollegor om 

enkätundersökningen samt korrekturläst arbetet. Tack till kostenheten i Kramfors kommun 

som bidragit med material. Jag vill även tacka min opponent, Anna Norrby, för synpunkter 

och förslag.  Tack också till Simon Edström som tecknat bilden till försättsbladet.   
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Matlådan 

 

Information till dig som köper matlådor från 
kostförvaltningen i Kramfors kommun 

 

”Alla människor sätter i sig mat. Men få kan konsten att äta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 (1/4) 



 

 

 

Information om matlådor 

 

En matlåda från kommunens kök 



Maten 

Maten du köper tillagas i något av 
Kramfors kommuns kök av kockar 

och kokerskor anställda i 
Kostförvaltningen.  

Den är näringsberäknad, vilket 

betyder den innehåller de 
näringsämnen som 
rekommenderas av Svenska 

Näringsrekommendationer. 



Matsedel 
Maten tillagas efter en matsedel 
som är olika för vinter, vår och 

sommar. Vi har försökt välja rätter 
som passar att packa i matlådan 
och transportera ut till dig.  

Maten levereras kall, och det görs 
av livsmedelshygieniska skäl. Om 
den skulle levereras varm, skulle 

temperaturen på  
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Maten i lådan måsta vara minst 60 grader, 
och det har vi inga möjligheter att kunna 
hålla.  

Sjunker temperaturen på maten ökar 
bakterietillväxten. Vill det sig riktigt illa 
kan det bli matförgiftning i den 

halvljumma portionen, och det vore 
förödande både för både dig och oss.  

Därför lagar vi maten, paketerar och kyler 

den dag ett. Vi levererar den sedan kyld till 
dig dag två och på så sätt håller vi de 
hygieniska regler som finns.  

Portionen   

Tanken är att maten från matlådan läggs 

upp på tallrik så att den ser aptitlig ut. 

Matlådan är avsedd för en portion, 
den räcker inte till både 

lunch och middag.  

Portionen är planerad 
efter den efter den så 
kallade tallriksmodellen 

vilket innebär att en  
tredjedel ska bestå av grönsaker, en tredjedel av potatis, ris eller pasta och 

en tredjedel av kött, fisk, färs eller dylikt. 

Tillbehör 
För att portionen ska bli komplett ur näringssynpunkt är meningen att du 
själv ska komplettera med bröd, smör, dryck, eller det tillbehör som du själv 
tycker passar till. Till några maträtter medföljer sylt och rödbetor, till 

exempel pannkaka och pölsa.  

 



Maten till matlådorna lagas i 
olika storkök  
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Lite om kostförvaltningen  

Kramfors kommuns kostförvaltning är en 
förvaltning som lagar mat till förskolan, 
skolan och äldreboendena. Tillsammans 
är vi cirka 85 personer som tillagar och 
serverar över en miljon portioner per år 
till kommunmedborgarna. Förvaltningen 
är indelad i tre geografiska områden. 1. 
Bollstaområdet inkluderat Nyland 2. 
Kramforsområdet 3. Höga 
Kustenområdet I varje område finns en 
kökschef som ansvarar för alla kök, 
förskole-, skol- och äldreomsorgskök, i 
sitt område  

Vår ambition är att matlådorna ska se 
likadana ut oavsett om man bor i Nora 
eller Kyrkdal. Kryddningen kanske kan 
variera, men det beror på att det är olika 
personer som lagar maten olika dagar. 
Maten beställs via kommunens 
hemtjänst, och det är också dom som 
ombesörjer att du får din mat hemburen. 
Du kan alltså inte beställa eller avbeställa 
via köken. Vi som ansvarar för 
kommunens kostservice finns i 
kommunhuset och heter 

Karin Lidén 0612- 80 414.  
Anita Åberg 0612- 80 41

Maten till matdistributionen 
tillagas i följande kök: 
Ytterlännäsområdet: Solsidans servicehus, 
Nyboköket. 

Kramforsområdet: Centralköket på 
Kvarnbacken. 

Höga Kustenområdet: Sundbrolunds 
sjukhem, Sunnebo servicehus.  

         Karin Lidén och Anita Åberg 
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Enkät avsedd för undersökningen 2007 

 

Några frågor till dig som köper mat i ”matlådor” från Kostförvaltningen i 

Kramfors. 

 

1.   Var bor du? (ort) 

 

……………………………………………………… 

 

2. Hur ofta köper Du matlådor? 

 

    Varje dag  Varannan dag Några dagar i veckan 

 

3. Hur tycker Du att maten ser ut? (färg, uppläggning osv.)  

 

    Mycket aptitlig Aptitlig      Oaptitlig  Mycket oaptitlig. 

                                                         

4. Hur värmer Du maten? 

 

    I mikrovågsugn             I vanlig ugn               Annat sätt. I så fall hur? 

         

5. Hur äter Du maten? 

 

      Ur matlådan  På tallrik 

          

6. Hur tycker Du att maten smakar? 

 

   Mycket god God Mindre god Inte gott alls 
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7. Blir Du mätt av portionen i matlådan? 

 

     För det mesta  Ibland  Sällan 

 

8. Hur fungerar det med beställning/avbeställning av matlådan? 

 

    Bra  Oftast bra  Mindre bra  Dåligt 

 

9. Vet Du i vilket av kommunens kök matlådan är tillagad? 

 

     Ja   Nej 

 

10. Är det viktigt för Dig att veta det? 

 

    Ja    Nej 

 

11. Har Du någon gång fått en informationsbroschyr angående matlådorna? 

 

    Ja   Nej 

 

12. Är Du nöjd med de möjligheter Du har att välja mat?  

(lunch och/eller middag)  

 

     Ja   Nej   
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13. Saknar Du någon maträtt?  

 

     Ja  Nej 

 

I så fall vilken………………………………………………………………….. 

 

Har Du några synpunkter på maten eller på distributionen som Du vill förmedla 

till oss, går det bra att göra det här nedan eller på baksidan.  

Vill Du bli kontaktad av oss, skriv namn och telefonnummer här nedan.  

 …………………………………………………………………………….        

 ………………………………………………………………………………………….                                             

 

Tack för hjälpen!      Oktober 2007. 
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Följebrev och enkät avsedda för undersökningen 2010 

Hjälp oss att göra maten bättre!! 
 

Hej! Mitt namn är Johanna Borgström. Jag läser till kostekonom på 
Umeå universitet och ska skriva en uppsats om Kramfors 
kommuns matlådor. Jag är därför intresserad att få veta just Din 
åsikt. Jag hoppas med detta arbete kunna hjälpa kostenheten att få 
veta om det finns någonting som kan göras för att förbättra 
matlådorna. Det kan vara att lägga till någon maträtt i menyn, 
förändra smaksättning, öka variationen på grönsakerna och så 
vidare. 
     Med detta brev medföljer en enkät som jag hoppas att du vill 
fylla i. Deltagandet är frivilligt och all information från Dig behandlas helt anonymt.  
Om du inte kan fylla i enkäten själv hoppas jag att Du kan få hjälp av någon anhörig 
eller av någon personal inom hemtjänsten.    
     Näst lägst ned på sista sidan i enkäten finns en ruta att kryssa i för dig som tagit 
del av frågorna, men ej vill delta i enkätundersökningen.   
  

Tack på förhand! Johanna  
 
den 28 januari 2010 

 

 

 

 

 

Johanna Borgström, student 
vid Umeå universitet. 
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1. Är du man eller kvinna? 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Var bor Du? (ort) 

 

3. Vilken typ av matdistribution har Du? (Hel, halv el. Kombi?) 

 Hel  

 Halv   

 Kombi  

 

4. Hur äter Du maten? 

 Direkt ur matlådan   

 På tallrik 

 

5. Hur tycker Du att maten ser ut? (färg, uppläggning osv.)  

 Mycket aptitlig 

 Aptitlig       

 Oaptitlig 

 Mycket oaptitlig.    

                                   
6. Hur tycker Du att maten smakar? 

 Mycket god  

 God  

 Mindre god  

 Inte alls god 

 

7. Tycker Du att maten är tillräckligt kryddad? 

 Ja 

 Nej 

 

8. Kompletterar Du din matlåda med något av följande? 

Saft/juice/mjölk/läsk/lättöl    Ja  Nej 

Grönsak/frukt    Ja  Nej 

Bröd (och smör)     Ja  Nej 
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9. Blir Du mätt av portionen i matlådan? 

 Alltid 

 För det mesta 

 Sällan 

 Aldrig 

 

10. Saknar Du någon maträtt?  

 Ja 

 Nej 

I så fall vilken/vilka 

 

11. Vem har fyllt i enkäten? 

 Vårdtagare 

 Anhörig 

 Hemtjänstpersonal 

 Annan  

 

Har Du några synpunkter på maten eller på distributionen som Du vill förmedla 

till oss, går det bra att göra det här nedan eller på baksidan.  

Vill Du bli kontaktad av oss, skriv namn och telefonnummer här nedan.  

 

 

 

 

( Jag har tagit del av frågorna men väljer att inte delta!) 

 

 

 

 

Tack för Ditt deltagande!   

Johanna med kostenheten   januari 2010  
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Brev till hemtjänstpersonal 2010 

Till personal i hemtjänsten.  

 januari 2010  

Jag behöver er hjälp! 

 

Mitt namn är Johanna Borgström. Jag studerar till kostekonom på Umeå universitet. 
Jag skriver nu en uppsats om Kramfors kommuns matdistribution och skall på 
uppdrag av Kostförvaltningen göra en uppföljning på den enkät som genomfördes 
under hösten 2007.  

Jag kommer under två veckor, 5 och 6, befinna mig i Kramfors för att utföra själva 
undersökningen. Jag vill därför att ni under vecka 5 delar ut ett kuvert till alla 
kunder som får en matlåda. Kuvertet innehåller en enkät med ett följebrev. Under 
vecka 6 vill jag att ni samlar in kuverten igen och vidarebefordrar dem till 
kostenheten så att jag får dem med mig då jag åker tillbaka till Umeå den 12:e 
februari. Kuverten får ni med er när ni hämtar matlådorna i början av vecka 5. 

För att få ett så bra utfall som möjligt ser jag gärna att ni i personalen ligger på lite så 
att vi får in så många enkäter som möjligt. Jag är tacksam om personal kan vara 
behjälplig hos de kunder som har behov av hjälp med frågorna. 

Hoppas att det är OK för er. 

 

Tack på förhand!  Johanna 

 

 

Vid frågor når ni mig på 

mobil nr: 0738325334 

E-post: jobo0027@student.umu.se 
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