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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige ökar andelen äldre i befolkningen och äldre ska så långt som möjligt ges 
möjlighet att bo kvar hemma. Detta leder till att andelen äldre som får vård och omsorg i 
ordinärt boende ökar och fler gamla sjuka med mat- och näringsproblem bor kvar hemma med 
hjälp från hemtjänsten.  

Syfte: Att utforska hemtjänstpersonalens inställning till mat och måltider för äldre inom 
ordinärt boende.  

Metod: Kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer med 
hemtjänstpersonal. Informanterna rekryterades från hemtjänstens olika geografiska områden i 
en norrländsk stad.  

Resultat: Informanterna upplevde att tiden inte räckte till för att hjälpa den äldre på bästa sätt, 
vilket ledde till stress och en känsla av otillräcklighet. Det var vårdtagarna som bestämde hur 
de ville ha det och de kunde välja att inte ta emot hjälpen som erbjöds, vilket informanterna 
upplevde som frustrerande. Det var viktigt att göra måltidssituationen speciell, genom att 
duka och lägga upp maten fint. Informanterna ansåg det viktigt att de äldre hade det bra och 
gjorde extrainsatser utöver arbetsuppgifterna för att åstadkomma detta. Det kunde handla om 
att koka lingonsylt med den äldre eller att ordna efterrätt hemma för att ta med till den äldre.  

Slutsats: Det fanns en medvetenhet bland informanterna om måltidssituationens betydelse för 
de äldres matintag. Tiden upplevdes som en begränsande faktor och gjorde att personalen 
kände sig stressade, att de inte kunde ge vårdtagarna den mat de skulle vilja och att maten 
som vårdtagarna fick tillagad kanske inte var näringsmässigt optimal. Upplevelsen av att tiden 
inte räcker till gav en känsla av otillräcklighet vilket informanterna kompenserade genom att 
offra egen tid och egna resurser för att ge vårdtagarna en guldkant på tillvaron.  

 



ABSTRACT 

Background: In Sweden, the population of elderly is increasing and elderly should as far as 
possible be given the opportunity to remain in their ordinary homes. More elderly people are 
given health and long-term care in their ordinary homes and more elderly with food and 
nutrition problems remain at home with help from the home service.  

Objective: To explore home service staff approach to food and mealtimes for elderly in 
ordinary accommodation.  

Method: Qualitative study carried out by means of four semi structured interviews with home 
service staff. The informants were recruited from the various geographical areas of a town in 
northern Sweden.  

Results: The informants felt that the time was the limiting factor influencing the informants’ 
work with helping the elderly, which led to stress and a sense of inadequacy. The elderly 
decided how they wanted to be cared for and they could choose not to receive help that was 
offered by the home service, which was frustrating for the informants. The informants felt that 
it was important to make the mealtimes special, by setting up the table and serving the food in 
a nice way. The informants thought it was important that the elderly were treated well and 
they did a little extra besides their chores to achieve this. This could include making 
lingonberry jam with the elderly person or making a dessert at home to bring to the elderly.  

Conclusion: There is an awareness among the informants about the importance of the 
mealtime situations influencing food intake among the elderly. Time is perceived as a 
restricting factor and contributes to stress among the staff, they cannot give the elderly the 
food they would like to and the food prepared and cooked for the elderly may not be 
nutritionally optimal. The experienced time limitation gives a sense of inadequacy among the 
informants, which they compensates by sacrificing own time and resources to provide that 
little extra something for the elderly.  
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1 BAKGRUND 

I Sverige ökar andelen äldre i befolkningen, år 2000 var 17 procent av befolkningen 65 år 
eller äldre och år 2030 kommer nästan 25 procent att vara ålderspensionärer (1). Enligt de 
nationella målen för äldrepolitiken ska äldre så långt som möjligt ges möjlighet att bo kvar 
hemma så länge som de själva önskar (2). Detta har lett till att andelen äldre som får vård och 
omsorg i ordinärt boende har ökat, samtidigt som andelen äldre som flyttar till särskilt boende 
har minskat (3). Mellan 2000 och 2006 ökade andelen äldre med hemtjänst med 16 procent 
och antalet hemtjänsttimmar som beviljades ökade med 21 procent (4).  När fler äldre bor i 
ordinärt boende ökar kravet på medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. Fler gamla sjuka 
med mat- och näringsproblem bor kvar hemma med hjälp från hemtjänsten. 

 

1.1 Ansvar 

Det är kommunerna som bär ansvaret för vård och omsorg av äldre, enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (5,6). Nästan alla kommuner har en 
policy eller riktlinjer för äldreomsorgens måltidsverksamhet, i drygt 60 procent av 
kommunerna omfattar dessa även verksamheten i ordinärt boende (7). Av kommunerna har 20 
procent riktlinjer för ett systematiskt nutritionsarbete för att upptäcka och behandla 
undernäring hos äldre i det ordinära boendet. 

 

1.2 Stöd för äldre inom ordinärt boende 

I vilken omfattning äldre behöver hjälp med mat kan skilja sig mycket åt (7). De flesta äldre 
klarar av måltiden själv men det finns de som har omfattande behov av hjälp i samband med 
måltiden. Många äldre klarar av att själva laga sin mat men behöver av olika skäl hjälp med 
att handla och bära hem matvarorna. Den hjälp som hemtjänsten kan tillhandahålla är att 
värma färdiga matlådor, som levereras hem till den äldre, värma fryst mat eller att tillaga mat. 
Vid matlagning är ofta den tid matlagningen får ta den enda restriktionen, den äldre får själv 
välja maten som ska tillagas. Det är dock ovanligt att kommunerna beviljar bistånd för annat 
än enklare matlagning. 

  

1.3 Nutritionella aspekter på mat för äldre inom ordinärt boende 

Det finns få studier kring maten för äldre som bor kvar hemma men inte längre kan laga sin 
egen mat. En svensk studie där äldre med hemtjänstinsatser ingick visade att nära hälften av 
dessa var undernärda eller på gränsen till att bli undernärda, de hade ofta nedsatt aptit eller 
tugg- och sväljproblem (8). En annan kartläggning visade att ungefär var tredje vårdtagare var 
undernärd redan vid ankomsten till det kommunala äldreboendet (9). Nästan lika många var i 
riskzonen för att utveckla undernäring. En annan studie som kartlade undernäring på 
äldreboende i Helsingfors visade att 29 % var undernärda och 60 % var i riskzonen för att bli 
undernärda (10). Undernäringen var associerad med kvinnligt kön, en längre vistelse på 
äldreboendet, funktionshinder, demens, stroke, trycksår, förstoppning och sväljsvårigheter. 
Den huvudsakliga anledningen till undernäring bland äldre är ett minskat matintag, vilket kan 
bero på flera olika orsaker (11). En minskad aptit är associerad med låg fysisk aktivitet, 
smärta, ensamhet och sjukdom. En försämring av smak- och luktsinnet kan ske i och med 
åldrandet och kan leda till minskad aptit. De personer som var undernärda eller på gränsen till 
att bli undernärda hade flera problem runt måltiden t ex svårigheter att tugga, svälja, problem 
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med tänderna och nedsatt aptit (8, 12). Maten har också betydelse för hälsotillståndet genom 
att förebygga till exempel undernäring, trycksår och fallolyckor eller genom att vara en 
förutsättning för att en medicinsk behandling ska vara verksam (7).  

 

1.4 Psykologiska aspekter kring mat för äldre inom ordinärt boende 

Måltiden handlar inte bara om att den äldre ska äta utan kan vara en viktig social händelse 
med betydelse för känslan av sammanhang och meningsfullhet (7). Det har visats att många 
äldre kvinnor identifierar sig med förmågan att ta hand om hushållet och att laga mat (13). För 
att behålla sitt oberoende förenklade kvinnorna sin matlagning (14-16).  

 

När tanken är att fler äldre ska bo kvar hemma och många av dessa kommer att behöva hjälp 
med att klara av matsituationen, och allt som kretsar kring den är det viktigt att även de som 
ska finnas där som hjälp och stöd får komma till tals och berätta om hur de ser på sitt arbete 
med mat för äldre. Med anledning av detta är den här studien viktig för att undersöka 
hemtjänstpersonalens erfarenheter och inställning till mat för äldre inom ordinärt boende. 

 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att utforska hemtjänstpersonalens inställning till mat och måltider för 
äldre inom ordinärt boende. 

   

3 METOD 

3.1 Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer användes som 
datainsamlingsmetod. Som stöd för intervjuerna användes en frågeguide (Bilaga) som 
formulerades efter tre frågeteman vilka utarbetades utifrån studiens syfte med hjälp av 
kvalitativa metodböcker (17, 18). I arbetet med att skapa frågeguiden gjordes en pilotintervju 
med en person som vikarierat inom hemtjänsten under en månad, och efter det modifierades 
frågeguiden för att slutligen godkännas av handledare. När frågeguiden var godkänd gjordes 
inga fler modifieringar. 

 

3.2 Urval 

Informanterna var hemtjänstpersonal som arbetade med äldre i ordinärt boende i en 
norrländsk stad. Urvalskriteriet var yrkesaktiv personal inom hemtjänst inom olika områden i 
en norrländsk stad. För att få stor variation användes inga exklusionskriterier. Informanterna 
var kvinnor, ålder 32-55 år och hade arbetat inom hemtjänsten 2-25 år. Två informanter var 
vårdbiträden, en informant var undersköterska. Fyra intervjuer genomfördes, men enbart tre 
av intervjuerna inkluderades i studien eftersom en informant inte uppfyllde inklusionskriteriet. 
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3.3 Genomförande 

De tre informanterna rekryterades genom att alla enhetschefer på hemtjänstens fyra olika 
områden i en norrländsk stad kontaktades via e-mail och telefon och informerades om studien. 
Enhetscheferna tillfrågade personal om intresse fanns för att delta i studien. En informant 
bokades in för intervju via enhetschefen utan kontakt med författaren innan intervjun. En 
informant tog själv kontakt via telefon efter att ha informerats om studien via sin enhetschef. 
En informant bokades in för intervju efter att författaren fått informantens kontaktuppgifter 
via enhetschefen. Två informanter deltog under arbetstid, en informant intervjuades utanför 
arbetstid. Intervjuerna genomfördes i hemtjänstpersonalens lokaler, i ett konferensrum som 
fanns till förfogande eller på ett kontor. Innan intervjun informerades informanterna om att 
inga svar skulle betraktas som korrekta eller inkorrekta. Studien genomfördes under 
september 2009. Intervjuerna tog 30-65 minuter och spelades in med mp3-spelare och 
transkriberades sedan av författaren. Under transkriberingen togs vissa utfyllnadsord bort, då 
de inte ansågs av betydelse i analysen. Skratt, tystnad och snabba svar nedtecknades under 
transkribering då dessa skulle kunna vara av betydelse i analysen. 

 

3.4 Analys 

Materialet analyserades enligt en innehållsanalys av Graneheim et al (19). Transkriptionerna 
lästes igenom och bröts ner till meningsbärande enheter. Transkriptionerna lästes igenom tre 
till fyra gånger för att få en översikt över materialet. De meningsbärande enheterna kodades 
och kategoriserades med hjälp av analysprogrammet Open Code 3.4.2703.16290 (Bilaga 2). 
Konstruerade kategorier var ömsesidigt uteslutande och används i resultatredovisningen som 
rubriker. Utvalda citat finns med för att tydliggöra tolkningen av materialet. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Inför varje intervju informerades informanterna om att deltagandet i studien var frivilligt och 
att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i intervjun och studien. 
Informanterna informerades om att intervjuerna behandlas konfidentiellt. Under 
transkriberingen togs de namn på personer och områden bort, som nämnts under intervjun. 

 

4 RESULTAT  

4.1 Tiden räcker inte till 

Informanterna upplevde att tiden var den begränsande faktorn som genomsyrade hela arbetet 
med att hjälpa de äldre med mat och matlagning. Arbetsdagen för hemtjänstpersonalen var 
uppdelad i ett schema, där ett besök hos vårdtagare för att hjälpa till med maten fick ta 
maximalt femton till trettio minuter. ”Idag så är det tyvärr det här med att det ska gå så fort 
som möjligt.” 

 

Tiden som var utsatt för att hjälpa vårdtagaren med maten räckte ifall vårdtagaren fick mat i 
form av matlåda och hade en mikrovågsugn att värma maten i. Den schemalagda tiden för 
besöket hos vårdtagaren var inte enbart till för att hjälpa till med maten, utan andra sysslor 
kunde tillkomma till den utsatta tiden, exempelvis att diska, eller hjälpa till vid ett 
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toalettbesök. En informant förklarade det så här: ”Men då har ju vi också fått då en yttepytte 
liten tid. Det kan ju handla om att ja kanske göra i ordning middag, värma upp någonting 
eller fixa till någonting snabbt. Det handlar ju om tjugo max trettio minuter och då kanske det 
ska vara ett toabesök i det där också. Och det förstår man ju att det får gå ganska raskt då 
och samtidigt så ska det vara trevligt och bra så att den som får den här hjälpen kan känna 
att det här är bra.”  

 

När vårdtagaren hade beviljats matlagning som insats så upplevde informanterna att tiden inte 
alltid räckte till för att laga den mat vårdtagaren önskade. Matlagningen som erbjöds 
vårdtagarna var enkel matlagning som att exempelvis steka korv och koka snabbmakaroner. 
”… man kommer till någons kylskåp och så ska man försöka kläcka ihop en måltid av 
ingenting… då tar det ju tid, det gör ju det”. Det fanns en önskan bland personalen att tillaga 
mer hemlagad mat hos vårdtagarna. Informantens inställning var att det bara krävdes mer 
planering för att de skulle kunna börja laga mer mat hos vårdtagarna. ”Och det handlar ju inte 
heller om att man ska behöva göra storkok och långkok utan det finns ju ganska mycket 
husmanskost på marknaden man kan laga till på kort tid” . En informants inställning var att 
matlagningen inte behövde vara återkommande varje dag men att de ibland skulle få laga mat 
hemma hos vårdtagarna.”Om man fick drömma då är det ju att man fick göra ugnspannkaka 
eller palt … att vi får vara där en timme och så att vi får göra det”. 

 

Schemat måste följas för att alla vårdtagare ska få den hjälp de är i behov av och har rätt till. 
Skulle personalen någon gång vilja eller vara tvungna att stanna kvar längre tid än schemalagt 
hos en vårdtagare så skulle det drabba nästa vårdtagare som behöver hjälp, det skulle även 
drabba informanten själv eftersom det påverkar deras arbetstid: ”Det är många som vi ska 
hjälpa med maten, då kanske vi måste börja ganska tidigt. Sen har man ju flera stycken på 
rad så det gäller att inte dra ut hur lång tid som helst på tiden för då får ju den sista lunchen 
så himmelens sent och undrar ska jag sitta här och svälta ihjäl och så får man ingen lunch 
själv om man inte har fixat det här”.  

4.1.1 Stress och en känsla av otillfredsställelse 

Schemat som ska följas leder ibland till stress. Det fanns ingen utsatt tid på schemat för att 
hemtjänstpersonalen skulle kunna transportera sig mellan vårdtagarna, den tiden togs från 
vårdtagarnas beviljade tid, vilket i vissa fall ledde till att den tid informanten var hos 
vårdtagaren blev mindre än schemalagt. Det upplevdes som en stressfaktor: ”Så att de här 
trettio minuterna som är beviljat kanske bara blir egentligen tjugo minuter eftersom jag ska 
transportera mig också. Och det kan vara en fördel på ett sätt just att jag hinner rensa 
huvudet litegrann när jag tar mig mellan men samtidigt när klockan styr hela tiden så är det 
ju en stressfaktor också. Och sen ska jag komma hem till den enskilde och vara lugn, jag ska 
inte ha andan i halsen och tänka på den här jag sprang ifrån kanske inte mådde så bra när 
jag gick därifrån och helst skulle vilja gå tillbaka dit utan då är det ju dig jag ska bry mig om. 
Och det är slitsamt”. 
 
Två informanter upplevde att stress i arbetet ledde till att hemtjänstpersonal inte klarade av 
arbetet och blev utbrända eller sjukskrivna. En informant uppfattade att orsak till förekomst 
av vanvård inom sjukvården var stress, som leder till utbrändhet. ”Man ser på äldreboenden 
att där det förekommer otrevliga vanvårdgrejer så handlar det sällan om att det har funnits 
personal som haft tid att tänka efter, och haft det stödet från ledningen eller arbetskamrater”.  
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När tiden inte räcker till, när informanterna inte känner att de har möjlighet att hjälpa 
vårdtagaren på bästa sätt på grund av att tiden är begränsad, leder det till att informanten 
känner sig otillräcklig och otillfredsställd med sitt arbete.  ”… att jag vet att jag kan göra ett 
mycket bättre jobb men jag har inte möjligheterna till det... det gör ju att ja man mår inte så 
bra”. 

 

4.2 Kung i sitt eget hem?  

Det var vårdtagaren som bestämde hur de ville ha det, vilken hjälp de ville få. En informant 
beskrev det på följande sätt: ”Jag menar man bor ju i sitt eget hem och där är man ju kung, så 
är det ju, vi är ju bara den som kommer och ska hjälpa till”.  Det upplevdes som om de 
vårdtagare som kunde precisera sina behov också fick behoven tillgodosedda med insatser 
från hemtjänsten. Behoven kunde variera från att vårdtagaren ansåg att de behövde hjälp med 
matlagningen till att inhandla matvaror och livsmedel. De vårdtagare som inte upplyste om 
vilka behov de hade fick dem inte heller tillgodosedda.  

 

I arbetet med äldre som bor hemma gällde det att respektera vårdtagaren och att inte gå över 
gränsen och kränka någon. Det går aldrig att tvinga någon att göra något mot dennes vilja 
även om flera informanter upplevde frustration när deras hjälp inte togs emot av vårdtagaren. 
”Det kan vara väldigt frustrerande ja. Som sagt jag vet hur jag skulle vilja hjälpa dig men jag 
får inte för du säger nej. Men det är ju det som är ganska slitsamt med det här jobbet 
egentligen att du jobbar lite grann i motvind, du jobbar för den enskildes bästa men du får 
inte alltid göra det du vet är det bästa för den här personen”. I arbetet med mat för äldre så 
ansågs det viktigt att inte kränka någon och att inte gå över gränsen, men det fanns tillfällen 
när det ändå ansågs nödvändigt att gå över gränsen. När det gällde vårdtagare med demens 
var informanternas inställning att det var lättare att gå över gränsen och göra något mot deras 
uttalade vilja. ”Har man en demensutveckling då ringer vi till anhöriga i alla fall och säger 
det att nu ringer jag faktiskt fast din mamma inte vill det, men vi känner oss oroliga”.  

 

En informant upplevde det som ett skådespel, humöret skulle anpassas efter vårdtagaren och 
även om informanten hade en dålig dag så fick det aldrig visas inför vårdtagaren. ”Man får ju 
vara lite av en kameleont, ibland säger vi i fikarummet att vi skulle kunna vara på Dramaten 
allihopa, så som man hos vissa ska vara så här uppåt och tjohohoho så roligt idag och hos 
andra ska man vara jättelugn och säga allt är okej allt är lugnt, det är bra, jag har koll”.  

 

Det krävdes flexibilitet för att arbeta med äldre och mat, eftersom läget kunde ändras från ena 
dagen till den andra. Vårdtagaren kunde ha varit nöjd med matlådorna ena dagen men nästa 
dag ändrat sig och inte längre ville ha matlådor hemlevererade. För att göra arbetet smidigt 
och med respekt för vårdtagaren gällde det att vara lyhörd, observant och fråga vårdtagaren 
hur de ville ha det.”Att försöka hitta vad som passar dig bra, det är det som är utmaningen. 
Det är kanske därför jag har hållit på i tjugo år. Man blir ju aldrig fullärd, det finns alltid 
någonting nytt man kan komma på”. 
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4.3 Att förlora sitt oberoende 

En informant upplevde att män var mer benägna att acceptera att de inte behövde eller längre 
kunde sköta matlagningen själv. ”Män som är i behov av hemtjänst nu, dom är liksom ändå 
vana att det kanske är kvinnor som har lagat maten och det är rätt okej för dom, även om dom 
har kanske lagat mat själva och hållit på, så är det ganska okej för dom att sätta sig”. 
Kvinnorna hade svårare att acceptera att de inte längre klarade av att sköta matlagningen 
själva, de ville hjälpa till och tyckte att de fortfarande kunde sköta det själva. Då försökte 
informanten se till att vårdtagaren fick hjälpa till med matlagningen i så stor utsträckning som 
möjligt för att vårdtagaren inte skulle behöva känna att hon inte klarade av att göra någonting. 
”Det är ofta kvinnor då som, man har haft det här husmorsansvaret och man vill fortsätta 
med det och dom tycker att det känns jättejobbigt och tycker att ja men det där kan jag ju 
göra själv… Då är det kanske bättre att damen håller på och jag kommer och kollar hur det 
går och vi pratar och skrattar och jag gör någonting, skalar potatis till exempel och diskar 
upp nånting, och sen har damen sysselsättning när hon har vilat lunchen, med att fixa i 
ordning middagen”.  

 

4.4 Att optimera den äldres matintag 

Att tänka på att göra måltidssituationen speciell och så bra som möjligt var något som ansågs 
som mycket viktigt för att få den äldre att äta. Informanterna uppfattade att vårdtagaren åt 
bättre ifall det var dukat fint och att maten var upplagt på ett snyggt sätt. ”… det får inte bara 
vara några slafs utan så att det ser fint ut. Man får ju tänka på att man ska duka fint… hur 
skulle jag själv vilja he upp på en tallrik”. 

 
När vårdtagarna inte åt fanns det flera strategier som informanterna brukade använda sig av. 
Att locka eller lirka, att försöka spela på samvetet eller ibland ta till milda hot. ”Vi pratar med 
den personen och säger så här ’jag blir ängslig nu när du’ man kan köra det kortet också ’jag 
blir ju jätte ängslig för dig, jag vet att du har ätit dåligt den här sista tiden, vad är det som är 
fel’”. Vårdtagare som upplevdes som smala och som inte åt så mycket kunde få maten 
berikad med smör eller grädde. Informanterna brukade också ordna mellanmål till de 
vårdtagare som de upplevde inte åt så mycket. Mellanmålen bestod av sådant som 
informanterna visste att vårdtagaren tyckte om, som till exempel smörgåsar. Att krydda maten 
mer var något som informanterna upplevde som viktigt, även matlådorna kunde kryddas lite 
extra, eftersom de äldre inte hade samma smak- och luktsinne kvar.  

 

Portionsstorlekarna var något som informanterna ansåg påverka vårdtagarnas matintag. 
Informanterna upplevde att de äldre åt bättre om man la upp små portioner av maten istället 
för stora.”… för att det är ju ganska rejäla portioner de får nu, de får ju fem sex potatisar… 
de blir bara mätta av att se förpackningen ibland”. 

4.4.1 Doften av hemlagad mat  

Vissa informanter ansåg att matlådorna gav bättre variation på maten än vad vårdtagarna 
skulle få om de fick beviljat enkel matlagning som hjälp.  Den enkla matlagningen upplevdes 
ibland som enformig och ensidig. Eftersom det i stort sett bara beviljades enklare matlagning 
så var valmöjligheterna begränsade, de äldre fick välja mellan maträtter som gick snabbt att 
laga.”När vi lagade mat då vart det ju kanske stekt fläsk och potatis hela veckan. Jag vet inte 
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om det var så mycket bättre”. Informanterna upplevde att de vårdtagare som fick matlådor åt 
mer grönsaker än de vårdtagare som fick hjälp med matlagning.  

 

Två informanter drömde om och längtade efter att få börja laga mat hemma hos vårdtagarna. 
En informant upplevde det som att vårdtagarna skulle må bättre och äta bättre om de fick 
hemlagad mat: ”Just det här att få känna att det luktar mat”. Vårdtagarna skulle då också få 
möjlighet att hjälpa till och vara delaktiga i matlagningen, och få känna doften av mat. De 
upplevde att matlådorna som värmdes i mikrovågsugn inte gav samma doft av mat som vid 
matlagning. 

 

4.5 Guldkant på tillvaron 

Informanternas inställning till arbetet med äldre i ordinärt boende var att de äldre skulle ha det 
bra. ”Det är ju de gamla som har byggt upp samhället de borde ju faktiskt kunna få lite 
trevligt för det också”. Informanterna gjorde extra insatser utöver arbetsuppgifterna för 
vårdtagarna för att de ville ge vårdtagarna en guldkant i tillvaron. Det kunde handla om allt 
från att ta med sig lingon som informanten plockat under sin fritid och som vårdtagaren fick 
rensa och koka sylt av eller att ordna efterrätt på sin egen fritid och med egna resurser för att 
ta med till vårdtagarna. ”Men det är ju sådant som man får göra då hemma och ta med sig hit 
för det finns ju ingen tid för det”. En av informanterna försökte ordna det lilla extra genom att 
göra det hon skulle göra på bästa möjliga sätt. ”Jag tror att det är det här att man vill göra 
någonting och om man känner det att man vill göra någonting så kan man lika gärna göra det 
bra. Alltså att man lägger ner lite krut på det faktiskt”. 

 

Anledningen till att informanterna offrade egen tid och egna pengar för att ordna guldkant i 
tillvaron för vårdtagarna var att de såg hur mycket det uppskattades av vårdtagarna. Om de 
inte fick resurser för detta från ledningen tog de egna resurser.”Jag tycker att det är både 
roligare att jobba och sen så ser man att de uppskattar det verkligen så att det är värt det. 
Men det skulle kännas lite roligare om det kanske kom från högre ort att självklart ska ni ha 
det här för att göra det lite trevligt för dom”. Det fanns begränsningar på hur mycket egen tid 
informanterna kunde avsätta för att göra det bättre för vårdtagarna. Det fanns en rädsla bland 
informanterna att bränna ut sig. Två informanter beskriver det på följande sätt: ”Men då 
känner man att man orkar ju inte hur ofta som helst och det kostar ju mig också. Men det är 
kul att se” ”… vad kan jag göra i min roll för att det ska vara lite bättre, eller mycket bättre. 
Med sådana ambitioner då bränner man ju ut sig. Alltså lite bättre. Ändå”. 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  

Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom syftet var att ta 
del av informanternas erfarenheter, att ge informanterna möjlighet att från sitt eget perspektiv 
förmedla sin egen situation och för att få mer djupgående svar. Intervjufrågorna formulerades 
efter uppsatsens syfte. Informanterna informerades innan intervjun om att inga svar skulle 
betraktas som korrekta eller inkorrekta för att öka möjligheten för att informanten kunde tala 
så fritt som möjligt. När författaren uppfattade att intervjun kändes färdig tillfrågades också 
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informanten om den hade något att tillägga för att vara säker på att allt som informanten ville 
belysa kom fram. Informanten tillfrågades också ifall författaren fick återkomma till dem i 
efterhand ifall det skulle behövas. 

 

I ett fall skedde rekryteringen av informanten enbart genom kontakt via enhetschefen. Det kan 
ha lett till att informanten inte var lika förberedd inför intervjun eftersom den inte haft tillfälle 
att ställa frågor och funderingar kring intervjun till författaren. Informanten hade heller ingen 
möjlighet att få en uppfattning om vem författaren var vilket kan ha lett till att informanten 
var mindre bekväm inför intervjun. Informanten hade visserligen tillgång till kontaktuppgifter 
genom sin enhetschef, men det hade förenklat för informanten om den blivit kontaktad innan 
intervjun. Att informanterna rekryterades via enhetschefer gjorde det möjligt för 
enhetscheferna att handplocka informanter. En fördel hade varit om författaren handplockat 
informanterna, men eftersom studien var tidsbegränsad ansågs rekryteringen via 
enhetscheferna som den mest tidseffektiva. Författaren hade ingen insyn i hur enhetscheferna 
gick tillväga för att rekrytera informanter. Enhetscheferna kanske enbart tillfrågade personal 
som de trodde skulle ge en bra bild av hemtjänsten. Det kan även vara så att de informanter 
som hade tid och kanske de som hade större intresse för ämnet deltog. Eftersom 
informanterna rekryterades från olika områden med olika chefer så är det sannolikt att en 
variation i informanturvalet uppnåtts. Informanterna var i olika åldrar och hade arbetat under 
en varierad tid.  

 

Det visade sig under ett intervjutillfälle att en av informanten inte arbetade med äldre i 
ordinärt boende utan arbetade med äldre i ett särskilt boende. Inom det särskilda boendet 
fanns en gemensam matsal där mat serverades till alla boende vilket gjorde att 
måltidssituationen mellan ordinärt boende och det särskilda boende skiljde sig åt. Eftersom 
informanten inte uppfyllde inklusionskriteriet exkluderades informantens intervju ur studien. 
Informanten hade bokats in för intervjun genom enhetschefen utan att författaren haft kontakt 
med informanten. Detta hade kunnat undvikas genom kontakt med informanten innan 
intervjun bokades in för att se om informanten uppfyllde inklusionskriteriet.  

 

Att intervjuerna skedde på arbetsplatsen och till största del under informanternas arbetstid kan 
ha medverkat till att det kändes naturligt för informanten att berätta om sitt arbete. Två av tre 
informanter deltog i studien under arbetstid, vilket kan vara en fördel då informanterna skulle 
prata om sitt arbete och då inte behövde göra det på sin fritid. En informant deltog på sin 
fritid, det kan ha varit en nackdel då informanten måste diskutera arbetet under sin fritid, men 
att göra intervjun under sin fritid kan också ha varit en fördel då informanten hade möjlighet 
att kliva ur sin arbetsroll och se mer objektivt på den. Eftersom intervjun genomfördes på 
arbetsplatsen och informanten själv valt plats och tid för intervjun så borde inte det faktum att 
intervjun skedde under informantens fritid haft en stor inverkan.  

 

Författarens förförståelse kan ha påverkat vid utformningen av frågeguiden, under 
intervjuerna och även under analysprocessen. Förförståelsen kan ha uppstått genom att 
personer i ens närhet som arbetar inom hemtjänsten berättat om sitt arbete samt genom den 
bild media förmedlar om äldreomsorgen. I arbetet med att skapa en frågeguide gjordes en 
pilotintervju med en person som arbetat inom hemtjänsten under en kortare period, vilket gav 
en inblick i hur hemtjänstpersonalen arbetar och vilken inställning personalen kan ha. Detta 
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kan ha lett till att vissa ämnen förväntades tas upp och på så vis styrde följfrågorna, som togs 
upp utöver frågorna i frågeguiden. I och med att frågeguiden följdes under varje intervju så 
borde en alltför stor styrning inte ha förekommit.  

 

Studien genomfördes av en författare vilket innebär att allt material har tolkats av enbart en 
person. En fördel hade varit om materialet tolkats av flera personer, eftersom det kan leda till 
att fler aspekter kommer fram vid analysen. Transkriberingarna av intervjuerna lästes dock 
igenom flera gånger för att hitta meningsbärande enheter. Att en person gör alla intervjuer kan 
vara en fördel då intervjutekniken borde vara densamma under alla intervjuer. Under analysen 
kan författaren ha tolkat på ett felaktigt sätt eller lagt för stor mening i det som informanten 
berättade.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Informanterna upplevde att tiden inte alltid räckte till. En informant ansåg att 
otillfredsställelsen leder till att personal blir utbrända och leder till att fler blir sjukskrivna. 
Personalen mår inte bra av att känna att de inte kan göra tillräckligt för vårdtagaren. I en 
studie som jämförde arbetsbörda, stress och tillfredsställelse mellan personal som arbetade 
inom äldreboende och med äldre i ordinära hem visar att arbetsrelaterad utmattning och stress 
var störst hos dem som var otillfredsställda med sitt arbete och vice versa (20). En annan 
studie visar också att en inte alltför hög arbetsbörda gav mer tillfredsställelse och ett större 
engagemang för arbetet (21). När personal har en för hög arbetsbelastning kan det leda till att 
nutritionsbehandlingar inte följs, vilket leder till att vårdtagaren inte får den behandling som 
de behöver (22). En studie visade att vårdtagarna upplevde att oregelbundna arbetsscheman 
kunde leda till att personalen kom så sent till vårdtagaren att två måltider fick kombineras och 
därmed blev vårdtagaren utan en måltid (16). Dock behöver inte orsaken till att personalen 
kom för sent till vårdtagaren vara oregelbundna arbetsscheman utan det faktum att den 
beviljade tiden inte räckte till och att arbetsbelastningen var hög. Att hemtjänstpersonalen är 
stressad ibland är något som även vårdtagarna märker av. I en studie om äldre kvinnor som 
bor hemma upplevde de äldre att personalen hade bråttom och aldrig hade tid att stanna och 
prata (16). Med mer personal kan tiden hos den enskilde vårdtagaren öka och därmed minska 
risk för undernäring hos vårdtagare (23) samt minska stress, arbetsbelastning och öka 
tillfredställelse hos vårdgivande personal 

 

Informanterna tyckte att det var frustrerande när vårdtagarna inte ville ta emot hjälpen som de 
var beviljade. Informanterna ville göra det som de tyckte var bäst för vårdtagarna men de fick 
inte alltid göra det för att vårdtagaren motsatte sig hjälpen. Det var viktigt att aldrig kränka en 
vårdtagare genom att göra något mot dennes vilja. Dock kan det tolkas som att informanterna 
hade olika strategier som kan tänkas kränka autonomin. Det kan tänkas att genom att spela på 
samvetet eller att försöka med milda hot för att få den äldre att äta begränsades vårdtagarens 
autonomi.  Om vårdtagaren var dement upplevdes det lättare att göra något mot deras uttalade 
vilja, som till exempel att kontakta anhöriga. Detta skildras även i en tidigare studie där 
sköterskor och äldre inom sjukvård intervjuades (24). Genom kompromisser, uppmuntran och 
tvång begränsade sköterskorna de äldres självbestämmande när de tyckte att den äldres val 
inte var i enlighet med behandlingen och i vissa fall kunde skada den äldre. 
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När man blir äldre och inte längre klarar av att sköta sitt hem själv förlorar man en del av sitt 
oberoende. En informant upplevde att kvinnor hade svårare än män att acceptera att de inte 
längre kunde klara av matlagningen själva, de ville hjälpa till med matlagningen för att göra 
nytta. Flera studier visar att äldre kvinnor i hög grad identifierar sig med förmågan att ta hand 
om matlagningen (13 - 16). Kvinnor ansåg att det var viktigt för dem att klara av 
hushållsarbetet och att fortsatt kunna utföra dessa aktiviteter för att behålla ett välmående och 
en mening med livet (13). När de inte längre kunde ta hand om matlagningen själva, förlorade 
de sitt oberoende (16). De ansåg att matlagningen hade ett värde i sig och var en uppgift som 
gav en mening till deras långa ensamma dagar. Kvinnorna såg det som sin uppgift att laga 
något åt andra (14, 15). När kvinnorna blev änkor riskerade meningen med matlagningen att 
gå förlorad, de lät bli att äta, köpte färdig mat eller förenklade sin matlagning (25). Även 
aptiten kunde minska om den äldre kände att deras oberoende hotades (26). För att minska 
risken för äldre kvinnor att känna sig beroende av andra och för att aktivera dem borde de i 
högre grad få vara aktiva i matlagningen om de vill (16). Förmågan att ta hand om sig själv 
och hålla sig fysiskt aktiv är korrelerat med oberoende och livskvalitet (27 s. 298).  

 

För att optimera vårdtagarnas matintag ansåg informanterna att det var viktigt att tänka på 
måltidsmiljön, hur man serverade maten och portionsstorlekarna när de hjälpte vårdtagarna 
med maten. Måltidsmiljön kan spela roll för aptiten, en studie av Wikby et al visade att äldre 
ville ha det rent och fint när de skulle äta, de ville äta i lugn och ro och utan stress (26). Att 
krydda maten mer var något som informanterna upplevde som viktigt ibland, för att optimera 
vårdtagarnas matintag. En försämring av smak- och luktsinnet är vanligt vid åldrande och det 
kan leda till dålig aptit (11, 27 s. 292). Vid försämrad lukt- och smaksinne är det viktigt att 
krydda maten mer med vissa kryddor (28). Några informanter upplevde att hemlagad mat 
skulle öka aptiten hos de äldre. Att få känna doften av mat kan öka aptiten, eftersom 
luktsinnet har en påverkan på smaksinnet (29 s. 577). Hemlagad mat kan stimulera aptiten 
eftersom den äldre då får känna doften av matoset under hela matlagningen. De som äter små 
mängder ska uppmuntras och stödjas att äta flera mindre mellanmål (30). Att ordna 
mellanmål, exempelvis extra smörgåsar, till vårdtagare som inte äter så mycket eller som är 
smala, som informanterna gjorde, kan vara ett bra sätt för att få de äldre att äta mer. 
Informanterna upplevde att det var bättre att servera mindre portioner till vårdtagarna för att 
de kunde bli överväldigade av alltför stora portioner och det skulle minska aptiten. Det kan 
tänkas att till personer som har svårigheter att äta och har en försämrad aptit är det mer 
fördelaktigt att servera mindre portioner för att öka aptiten. 

 

 Informanterna ansåg att matlådorna gav bättre variation på maten än vad vårdtagarna skulle 
få om de fick beviljat enkel matlagning som hjälp.  Den enkla matlagningen ansågs bli 
enformig och ensidig. En studie gjord på äldre inom äldreboende visar att en varierad kost kan 
ge ett högre energiintag och bättre nutritionsstatus (31).  En studie visar att äldre som 
förenklar sin matlagning när de inte längre klarar av att laga mat för att behålla 
självständigheten riskerar undernäring (25). Med mer tid beviljad för matlagning inom 
hemtjänsten kan matlagningen som beviljas för vårdtagarna varieras mer och bli mer 
näringsrik och på så sätt kan förhoppningsvis risken för undernäring, som är vanlig bland 
äldre, minska. 

 

Det var förvånande att informanter inte bara kände ett behov av att göra lite extra för 
vårdtagarna utan verkligen tog av sin egen fritid och av egna resurser för att göra det lite 
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bättre för vårdtagare, bara för att det uppskattades så mycket. Ingen tidigare forskning inom 
ämnet har visat på detta. Behovet av att ge en guldkant på tillvaron för de äldre kan vara ett 
sätt att kompensera för en känsla av otillräcklighet, att man inte har tid att göra tillräckligt för 
dem under arbetstiden, så man gör det på fritiden.  

 

6 SLUTSATS 

Det finns en medvetenhet bland hemtjänstpersonalen om måltidssituationens betydelse för 
den äldres matintag. Tiden upplevs som en begränsande faktor och gör att personalen känner 
sig stressad eftersom de inte kan ge vårdtagarna den mat de skulle vilja och att maten som 
vårdtagarna får lagad kanske inte är näringsmässigt optimal. Upplevelsen av att tiden inte 
räcker till ger en känsla av otillräcklighet vilket gör att personalen kompenserar detta genom 
att offra egen tid och egna resurser för att ge vårdtagarna en guldkant på tillvaron.  

 

7 TACK 

Vill rikta ett stort tack till informanterna som deltog i studien och till enhetscheferna inom 
hemtjänsten som förmedlade kontakten med informanterna. Vill tacka min handledare Sandra 
Ottosson för stöd, motivation och värdefull respons under arbetets gång samt mina opponenter 
Anna Hamilton och Karl-Johan Piehl för deras synpunkter och förslag. 
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  Bilaga 1 (1/3) 

 

 

 

Hemtjänstpersonalens syn på maten för äldre inom ordinärt boende 

― Frågeguide ― 

 

 

Jag studerar på institutionen för kostvetenskap vid Umeå Universitet och skriver en uppsats 

om hemtjänstpersonalens syn och tankar kring maten för den äldre inom ordinärt boende. 

 

• Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt 

• Inga namn eller personuppgifter kommer användas i intervjuerna 

• Intervjuerna kodas så att bara jag vet vem som intervjuats, namn byts ut direkt 

• Endast enstaka citat kan komma att användas i uppsatsen 

• Inspelningen av intervjun kommer förstöras 

• Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande i intervjun 

• Om du vill så kommer du efter intervjun att ha möjlighet att kolla igenom den 

nedskrivna intervjun för att kontrollera att inga missförstånd/missuppfattningar skett 

• Går det bra ifall jag kontaktar dig igen om jag märker att det är något som saknas? 

 

Intervjun kommer att spelas in eftersom det är svårt att få med all information när man endast 

antecknar.
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Bakgrund: 

∗ Ålder 

∗ Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

∗ Utbildning 

 

Informantens rutiner: 

∗ Måltidssituationen: 

∗ Berätta för mig om hur det går till när vårdtagaren får sin mat… 

- Frukost?  

- Lunch/Middag?  

- Kvällsmål?  

∗ Sker någon tillagning av mat? (Hur tycker du att det fungerar tidsmässigt?)  

∗ Finns det möjlighet för vårdtagaren att få hjälp med att handla mat/livsmedel? 

∗ Hjälper du till med någonting kring måltidssituationen? (dukningen och 

serveringen, uppvärmning?)  

∗ Är du med när de äter? (Sitter med, ordnar med annat?)  

∗ Hur mycket tid finns till måltiderna? (frukost, lunch, middag, kvällsmål) 

∗ Om du upptäcker att vårdtagaren inte äter vad gör du då? (Vilka rutiner finns för 

det? Vem har ansvar för det?) 

 

Personliga åsikter: 

∗ Hur upplever du rutinerna vid matsituationen? (Vad brukar fungera bra resp. 

mindre bra? Vad är det som gör att det fungerar bra resp. mindre bra?)
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∗ Hur upplever du att det är att arbeta med mat för äldre som bor hemma?  (Vad är 

viktigt att ha i åtanke när man arbetar med äldre som behöver hjälp med maten 

hemma?)  

∗ Hur tror du andra (allmänhet, kollegor, anhöriga) ser på matsituationen för de 

äldre som bor hemma?  

∗ Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos den som arbetar med mat för äldre 

som bor hemma?  

 

 

Drömscenariot: 

∗ Är du nöjd med hur det ser ut, med tanke på både vårdtagarna och 

verksamheten? 

∗ Om allt var perfekt hur skulle det se ut då, både med tanke på vårdtagarna och 

verksamheten? 

∗ Hur skulle förändringen märkas, på personalen, på vårdtagarna? 

 

∗ Något mer du vill tillägga? Något som du vill ska komma fram, men som jag kanske 

inte har frågat om? 
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Exempel på innehållsanalys: Meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier: 

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

(Subkategori) 

Men det är ju till syvende och 

sist så att man har ett eget val 

och vi kan ju liksom försöka 

men vi kan ju inte tvinga någon 

att äta, att äta det man inte vill 

äta.  

 

Kan inte tvinga någon Kung i sitt eget hem 

Ska man liksom försöka man 

kommer till någon och någons 

kylskåp och så ska man försöka 

kläcka ihop en måltid av 

ingenting som det ju faktiskt 

ofta är alltså då tar det ju tid, 

det gör ju det. 

 

Det tar tid Tiden räcker inte till 

Lägg upp maten lite fint så blir 

det godare 

Lägg upp maten fint så blir det 

godare 

Att optimera den äldres 

matintag 

Sen är det ju naturligtvis så att 

många gånger lagas det ju lite 

mat hemma hos, det är inte 

bara färdigmat det är det ju 

inte, men det skulle kunna få 

vara lite mer. Jag tror att 

många skulle äta och må bättre 

om dom fick. Just det här att få 

känna att det luktar mat. 

Doften av mat Att optimera den äldres 

matintag 

(Doften av hemlagad mat) 

 

 


