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Sammanfattning 

Bakgrund Dagens äldre uppnår en högre ålder och de blir allt fler. Äldre personer idag har 

generellt sett bättre matvanor än vad de hade förr men trots detta är undernäring ett vanligt 

förekommande problem. Detta inkluderar även äldre personer med hemtjänst. Många äldre 

riskerar även att drabbas av social isolering, vilket kan påverka ett hälsosamt åldrande och 

motivationen att äta. Personalen i hemtjänsten har en betydelsefull roll när det kommer till 

maten och det är därför av vikt att lyfta fram deras tankar och åsikter kring matsituationen.   

Syfte Syftet var att undersöka hemtjänstspersonalens tankar kring maten som serverades till 

brukarna i en mindre kommun.   

Metod Fyra individuella kvalitativa intervjuer genomfördes med personal i tre 

hemtjänstsgrupper. Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad frågeguide. Varje intervju 

spelades in och transkriberades ordagrant samma dag som de genomfördes. Därefter 

analyserades materialet med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Deltagarna delade till stor del åsikter, tankar och känslor kring den mat som 

tillagades åt brukarna. Det framkom frustration över tiden till matlagningen, 

biståndsdirektiven samt att deltagarna inte kunde påverka maten från en privat aktör i 

kommunen. Det upplevdes ansvar över den mat som tillagades och inhandlades till brukarna. 

Deltagarna gjorde sitt bästa utifrån den tid som brukarna var beviljade till matlagningen och 

de hade många önskemål och drömmar för att förbrättra brukarnas situation.   

Slutsats Deltagarna uttryckte frustration kring tidsbrist, tvetydiga direktiv, brukarnas 

anpassning samt missnöjde över att inte ha möjlighet att påverka brukarnas matsituation. 

Personalens erfarenheter bör ses som en tillgång och deras tankar och idéer bör tas tillvara.    

 

  



 

Abstract  

Background Today’s elderly achieves a higher age and they become more and more. Older 

people today generally have better eating habits than they had before, but despite this, 

malnutrition remains a widespread problem. This includes older people with assisted living. 

Many older people are potentially affected by social isolation. This can affect healthy aging 

and the motivation to eat. The staff in home care has an important role when it comes to food 

and nutrition and it is therefore important to highlight their thoughts and opinions regarding 

the food situation.  

Purpose The aim is to investigate assisted living staff's thoughts on the food being served to 

users in a small municipality. 

Method Four individual interviews were conducted with staff in three home-help groups. The 

interviews used a half- structured interview guide. Each interview was recorded and 

transcribed verbatim on the day they were made. Then the material was analyzed with a 

qualitative content analysis. 

Results Participants were largely opinions, thoughts and feelings about the food that was 

cooked to users. It was revealed frustration over time for cooking, aid directives and that the 

participants could not affect the food from a private party in the municipality. Participants felt 

that they had responsibility over the food that was cooked and was purchased for the users. 

The participants did their best according to the time users were granted when cooking and 

they had many wishes and dreams to improve the users' situation.  

Conclusion There was a sense of frustration about lack of time, ambiguous directives, 

adaption from the useers and the inability to influence the food situation of the occupants. 

Employees' experiences should be seen as an asset and their thoughts and ideas should be 

utilized. 

  



 

 

Innehåll 

1 Bakgrund ................................................................................................................................. 5 

2 Syfte ........................................................................................................................................ 6 

3 Metod ...................................................................................................................................... 6 

3.2 Datainsamling ................................................................................................................... 7 

3.3 Analys ............................................................................................................................... 7 

3.4 Etiska aspekter .................................................................................................................. 7 

4 Resultat .................................................................................................................................... 8 

4.1 Tidsbrist leder till kreativitet, stress och anpassning ........................................................ 8 

4.2 Ansvar med varierande möjlighet att påverka ...................................................................... 9 

4.3 Tvetydighet och bristande förutsättningar att påverka skapar frustration ...................... 10 

4.4 Önskningar och drömscenarion ...................................................................................... 11 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 11 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 11 

5.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 12 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 14 

7 Yrkesrelevans ........................................................................................................................ 14 

8 Tack ....................................................................................................................................... 14 

9 Referenser .............................................................................................................................. 15 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Bilaga 2. Frågeguide 

Bilaga 3. Analysexempel 

 
  



 

  



 

5 
 

1 Bakgrund 
Dagens äldre (>65 år) uppnår en högre ålder än tidigare och de blir allt fler, vilket kommer att 

leda till problem i samhället då färre ska försörja fler (1). År 2009 utgjorde andelen äldre ca 

18 procent av Sveriges befolkning, motsvarande 1,6 miljoner människor. Prognoser beräknar 

att andelen kommer att stiga till 25 procent, motsvarande 2,7 miljoner människor, till år 2060. 

Socialstyrelsen visade år 2013 att det fanns ca 300 000 äldre i Sverige som klassades till 

gruppen mest sjuka äldre (2). Gruppen utgörs av personer som är 65år eller äldre och som är i 

behov av sjukvård och omsorg. År 2013 fanns det ca 160 000 äldre med hemtjänst i ordinärt 

boende i Sverige (3) som hade hjälp mer än 25 timmar per månad (2). Begreppet hemtjänst 

innefattar att äldre samt fysiskt och psykiskt funktionshindrade personer ska ha möjlighet till 

hjälp i hemmet (4). Äldre har enligt socialtjänstlagen (SOL) 2011, rätt till att bestämma när 

och hur stöd och hjälp i boendet ska ske. Enligt SOL bär varje kommun ansvar för 

socialtjänsten i sitt område (5). Lagen innefattar att alla äldre som inte kan tillgodose sitt 

behov har rätt till biståndsbedömning från socialnämnden (2). För att ta reda på vilken typ av 

hjälp och stöd som den äldre behöver utförs en biståndsbedömning av en biståndshandläggare. 

Bedömningen utgår från individens livssituation och en tydlig beskrivning av individens 

behov tas fram för att biståndshandläggaren ska kunna ge förslag på insatser enligt SOL.  

Äldre personer idag äter generellt bättre idag än vad de gjorde förr, då deras kunskap kring 

kost ökat (6). Dagens äldre äter för det mesta mer traditionell mat än yngre (7). Trots detta har 

det ändå visat sig att ju äldre vi blir desto mer minskar variationen på maten samt 

konsumtionen av frukt och grönt (6).  

Matens sociala betydelse har en väsentlig roll för motivationen att äta (8). Många äldre löper 

en risk för social isolering, vilket påverkar matlusten negativt. Matlusten har även visat sig 

vara lägre hos kvinnor än hos män (8), vilket främst beror på att matlagningen för det mesta 

varit kvinnornas uppgift (8). Många änkor upplever att de förlorar inspirationen till att laga 

mat när de blivit ensamma, vilket medför att de börjar förenkla sin mat samt hoppa över 

måltider (9). Personer som bor kvar hemma med nedsatt kognitiv förmåga glömmer ofta bort 

att äta (10). Detta medför att de har en ökad risk att gå ner i vikt.  

Med stigande ålder är det vanligt att kroppens basalmetabolism sjunker (11) samt att 

muskelmassan och den fysiska aktiviteten försämras (12). Kravet på näringstät mat blir därför 

större eftersom näringsbehovet behöver täckas in på mindre mängd mat. Många äldre har 

problem med att äta en fullstor portion mat, vilket kan motverkas genom att sprida ut 

måltiderna under dagen så att de lättare kan tillgodose sitt näringsbehov (11). Att dagens äldre 

löper en risk för att bli undernärda är inget ovanligt då nedsatt aptit samt försämrat lukt- och 

smaksinne är bland de största riskfaktorerna för undernäring (1,6,8). Undernäring förekommer 

även hos äldre med hemtjänst, vilket visas i en finsk studie från 2005 (13). I studien deltog 51 

deltagare och 47 procent av dem var i riskzonen för undernäring.  

En välsmakande måltid (14) utgör en faktorer för att skapa ett hälsosamt åldrande hos äldre. 

Genom att skapa en inbjudande atmosfär och servera maten på ett sätt som får den äldre att bli 

förväntansfull framkallar det en positiv stämning och lusten att äta blir starkare (15). Att 

kommunicera med den äldre samt att visa med hjälp av kroppsspråket att maten är viktig, 

leder till att den äldre känner sig mer motiverad att äta.  

Forskning har visat att många äldre har problem med att få i sig den näring de behöver inom 

äldreomsorgen (16). Det har även målats upp en negativ bild av media på den mat som 

serveras till de äldre (17). Därför är det intressant att titta närmare personalens tankar kring 
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maten som serveras i hemtjänsten. Maten definieras i denna studie som maten som serveras 

till de äldre och som måltidssituationen i stort.  Personalens inflytande över maten som 

serveras samt deras attityder och arbetssätt kan ha både en positiv och negativ inverkan på de 

äldres matintag (18). Personalen i hemtjänsten har även en betydande roll när det kommer till 

inköp av varor (8). Det som många äldre ger upp först i vardagslivet är att handla mat från 

affären.  Äldre personer, främst kvinnor, orkar inte bära de tunga matkassarna och väljer 

istället att överlämna detta till hemtjänsten. Hemtjänsten får då till uppgift att handla det som 

den äldre vill ha och i en del fall även skriva inköpslista samt titta efter vad som behövs köpas 

in till de personer som inte kan göra detta själv. Det är således viktigt att personalen blir 

medvetna om hur de kan undvika att fastna i ett uppgiftsorienterat arbetssätt när det kommer 

till matlagningen samt att de ser till brukarens behov (16). Möjligheten att njuta av maten i 

lugn och ro är en lika viktig faktor för de äldre som matens kvalité och smak (18). Personalen 

kommunicerar sällan med de äldre om maten utan tenderar att fokusera på allmäntillståndet 

(19). Ett samspel mellan personalen och de äldre i samband måltiden kan därför gynna 

matintaget hos de äldre (16).  

Personalen i hemtjänsten har således en betydelsefull roll när det kommer till maten, vilket 

gör att det är av stor vikt att lyfta fram deras uppfattningar och tankar om den mat som servas 

till de äldre. Förhoppningen är att detta kan bidra till den befintliga forskningen inom detta 

område.  

2 Syfte  
Syftet var att undersöka hemtjänstspersonalens tankar kring maten som serverades till 

brukarna i en mindre kommun.   

3 Metod 
En kvalitativ metod ansågs vara mest lämpad till denna studie då den ämnade förstå samt att 

hitta mönster i individers sätt att hantera och värdera en viss miljö (20). Kvalitativ metod 

innebär att den ger en inblick i människors tankar, känslor och inställning samt att risken för 

missförstånd minimeras (20,21).  

Författarens förförståelse innefattade tidigare arbete inom hemtjänsten i kommunen samt 

studier inom kostvetenskap. Förförståelsen kunde färga studien vid exempelvis utformandet 

av frågeguide, men var även en värdefull kunskap vid tolkningen av resultaten (21). 

Betydelsen av förförståelsen beaktades därför i alla steg av processen.    

3.1 Urval och rekrytering   

En kommun med ca 15 000 invånare 2012 (22) valdes ut baserat på geografisk placering. Det 

valdes ut tre hemtjänstgrupper i kommunen och detta urval skedde efter gruppernas 

geografiska placering i kommunen. Därefter kontaktades enhetschefer för respektive grupp 

via telefon för en muntlig beskrivning av studien. Därpå besöktes de tre grupperna för muntlig 

information samt överlämnande av informationsbrev (Bilaga 1). Alla tre grupper tackade ja 

till att delta i studien. Grupperna representerades av en till två deltagare från varje grupp. 

Deltagarna rekryterades genom personligt kontaktnät. Vid önskemål angående genomförande 

av intervju på arbetstid meddelades enhetschefen för schemaläggning.  

Då studien utfördes under begränsad tid avgränsades antal deltagare till fyra. Sammanlagt 

genomfördes fyra intervjuer. Inklusionskriterier för deltagarna var erfarenhet av arbete inom 

hemtjänsten under minst fem år, samt att de hade någon form av utbildning kring kost för 
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äldre. Motivet till dessa kriterier var att det ansågs vara av vikt att deltagarna hade en bred 

kunskap kring yrket, olika typer av matsystem samt kost för äldre. Innan intervjuerna 

genomfördes hade informanterna läst igenom informationsbrevet samt tagit del av muntlig 

information för studien. I samtliga fall gavs medgivande till att medverka i studien.   

3.2 Datainsamling  
Data insamlades genom individuella fysiska intervjuer. Två av intervjuerna genomfördes på 

schemalagd arbetstid på arbetsplatsen, en på arbetsplatsen efter arbetstid och en hemma hos 

deltagaren. Samtliga deltagare kände till författaren sedan tidigare arbete i kommunen. Utifrån 

syftet med studien hade en frågeguide utarbetats och användes vid intervjuerna (Bilaga 2). 

Den frågeguide som konstruerades var av halvstrukturerad karaktär med huvudsakligen öppna 

frågor. Detta för att intervjuerna skulle bli så informationsrika som möjligt samt ge deltagarna 

möjlighet att besvara frågorna ifrån sina egna intressen. Intervjufrågorna konstruerades med 

hjälp av Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer (21), egna erfarenheter samt de frågeställningar 

som kommit upp utifrån genomgång av relevant litteratur. De frågor som formulerats sattes 

sedan in i kategorierna öppningsfrågor, inledningsfrågor, övergripandefrågor, 

fördjupningsfrågor samt frågor om påverkan. Frågeguiden avslutades med ett par 

sammanfattande frågor. Frågorna i frågeguiden reviderades ett antal gånger innan 

datainsamlingens början, för att skapa så öppna frågor som möjligt. Detta upplevs bidragit till 

mer följsamma svar under intervjuerna. Då intervjuerna transkriberades samma dag 

upptäcktes det att en del frågor var konstigt formulerade och svåra att förstå av informanterna. 

Dessa frågor formulerades då om så att de skulle vara lättare att förstå, men innehållet i 

frågorna var fortfarande detsamma.  

Intervjuerna var mellan 48-60 minuter långa och spelades in med hjälp av en diktafon för att 

det sedan skulle vara möjligt att transkribera dem i sin helhet. Under intervjuerna fördes även 

fältanteckningar för att underlätta tolkningen samt reflektionen av det insamlade materialet. 

Fältanteckningarna innehöll bland annat ansiktsuttryck hos deltagarna. Efter varje intervju 

reflekterade författaren kring materialet som samlats in. 

3.3 Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag som de genomfördes. Därefter lästes de 

igenom noggrant av författaren för att hitta en röd tråd och gemensamma nämnare. En 

innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundmans principer (23). Efter 

genomläsningen identifierades meningsbärande enheter som kondenserades för att underlätta 

konstruktion av koder (Bilaga 3). Subkategorier konstruerades efter likheter hos koderna och 

användas sedan vid bildningen av kategorier. Varje kategori konstruerades efter de 

gemensamma mönster och nämnare som framkommit i analysen där exempelvis allt som 

innefattade tid ingick under samma kategori. Kategorierna återfinns i rubrikerna i resultatet 

för att belysa varje resultatdels innehåll och göra det enklare för läsaren att följa med i texten. 

Citat från intervjuerna med täcknamn användes för att belysa och exemplifiera de resultat som 

framkommit.  

3.4 Etiska aspekter  
Då enhetschefen blev informerad angående vilka deltagare som ville utföra intervjuerna på 

arbetstid, blev dessa deltagare inte anonyma. Deltagarna informerades att medverkan i studien 

var frivilligt samt att det fanns möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång. Insamlad data behandlades konfidentiellt. Anonymiteten på deltagarna 

säkerställdes med hjälp av fingerade namn. Information om hur deltagarna kunde ta del av 

studien tillkännagavs vid intervjuerna.  
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4 Resultat 
Tre hemtjänstgrupper belägna i olika delar av kommunen ingick i studien. I var och en av 

grupperna tillagade hemtjänstspersonalen enklare måltider hemma hos brukarna. I materialet 

framkom att flera brukare köpte mat från en restaurang i kommunen. Denna restaurang 

benämns som en privat aktör i studien, då den inte samarbetar med kommunen utan valt att 

marknadsföra sig mot äldre personer. Antalet brukare som beställde mat från aktören 

varierade mellan grupperna.  

Deltagarna som ingick i studien, fyra kvinnor, var mellan 40 – 60 år. Samtliga hade någon 

form av vårdutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Deltagna 

hade alla genomgått en kostutbildning i kommunal regi cirka tre år före studiens 

genomförande. Genomförandet av kursen skedde i samband med att personalen skulle börja 

tillaga måltider åt brukarna. Samtliga deltagare beredde och tillagade måltider samt serverade 

övriga mål, såsom frukost, mellan – och kvällsmål. Personalen hade även ansvar för inköp av 

varor till brukarna och detta system varierade beroende på grupp. I en grupp var det fyra till 

sex personer som hade huvudansvaret för inköpen och de handlade tillsammans två och två en 

gång i veckan utefter ett rullande schema. I denna grupp skedde inköpen med hjälp av bil och 

inköpslistan skrevs dagen innan. I de andra två grupperna skedde inköpen två gånger i veckan 

där inköpslistorna skrevs samma dag. I dessa grupper fanns det ingen som hade 

huvudansvaret över inköpen utan vem som helst av personalen, oftast flera, kunde få till 

uppgift att handla. I en av dessa grupper skedde inköpen med hjälp av bil medan det i den 

andra gruppen skedde med cykel.  

4.1 Tidsbrist leder till kreativitet, stress och anpassning 
I stort fokuserade personalen på tiden som brukarna enligt biståndsdirektiven var beviljade till 

matlagningen. Tiden upplevdes vara för knapp och det var tydligt att detta ansågs vara ett 

hinder i arbetet. Tre av fyra deltagare uppgav att den tid de hade till matlagningen var mellan 

15- 20 minuter och att denna tid var alldeles för kort för att hinna tillaga en bra måltid. I en 

grupp fanns det möjlighet till att önska den tid de ville ha och det var sällan mindre än 40 – 45 

minuter. Samtliga angav att de på morgonen förberedde potatisen genom att skala den och 

skära den i tunna klyftor för att de skulle hinna med att koka den vid middagsbesöket. Det 

förekom även att personalen kokade potatisen på morgonen och sedan kokade den igen på 

middagen för att få tiden att räcka till.  

Då skivar de potatisen tunt på morgonen och så efter att de har kokat gröt eller något så 

ställer de [potatisen] på plattan och låter det koka upp. Och så stänger de av plattan och så 

när man kommer dit vid tolv så sätter man på den igen och då blir den ju inte nykokt.  

Barbro 

Vid flera tillfällen nämnde deltagarna att de hade möjlighet att justera tiden för matlagningen 

så att de kunde tillaga en bra måltid. Det framkom i flera av intervjuerna att personalen 

behöver ett giltigt skäl till att förlänga tiden. Författaren upplevde att deltagarna försökte hitta 

kryphål i systemet för att bli beviljade mera tid till matlagningen. Personalen kunde 

exempelvis hävda att de behövde stanna kvar över måltiden eller att de behövde diska för att 

bli beviljade mer tid till matlagningen.  

Men sen om man ska stanna kvar över måltid så får vi ju femton minuter till, men sen så kan 

vi ju justera tiden. Det kan vi ju naturligtvis! Vi kan ju sätta disk, så kan vi ju säga att vi måste 

diska efter middagen, så kan vi ju justera det om vi ser att det inte räcker.  

Ester 
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Det framkom i intervjuerna att deltagarna uppfattade att brukarna kände av att personalen 

hade kort om tid till matlagningen. Deltagarna berättade att brukarna försökte anpassa sig och 

hitta på lösningar för att underlätta för personalen. En del av brukarna försökte underlätta för 

personalen genom att koka sin potatis själv. Detta behövde dock inte alltid resulterade i någon 

tidsvinst för personalen, utan snarare tidsförlust. Deltagarna upplevde att de blev mer 

stressade samtidigt som de tyckte synd om brukarna som kände att de behövde anpassa sig 

efter dem.  

Men sen för att det skulle underlätta för oss då så hade de ju kokat dem [potatisen] tills vi 

kom. Men jag menar skalen var ju på så det tog ju [längre tid]. De kan ju inte äta med skalen 

på! De försökte hjälpa till men så blev det fel. 

 Ester 

Det framkom att tiden till inköpen inte heller räckte till. Flera uttryckte sitt missnöje över att 

tiden var för knapp och att de kände sig maktlösa över situationen. 

Men det är vad som står i planerarnas papper, så står det att vi har fem minuter för att skriva 

nota, tjugo minuter för att handla och fem minuter att lämna varorna.   

Gunborg 

Deltagarna nämnde att personalen vid ett flertal tillfällen försökt utöka den tid som var 

beviljad till inköpen men utan resultat. I två av grupperna hade man tillgång till bil men i den 

tredje skedde inköpen med hjälp av cykel. Deltagarna i denna grupp upplevde att det var 

stressigt att hinna med alla moment som inköpen inkluderade, vilket var särskilt tydligt på 

vintern. I denna grupp försökte personalen underlätta situationen genom att använda sin egen 

bil till att handla åt flera brukare på en och samma gång. De hade även köpt in extra 

cykelkorgar för att få med sig så mycket varor som möjligt från affären.  

4.2 Ansvar med varierande möjlighet att påverka  
Flera av deltagarna upplevde att det var deras ansvar att se till att brukarna hade mat en hel 

vecka och att personalen vid flera tillfällen styrde vilka varor som inhandlades och hamnade 

på tallriken. Deltagarna uppgav att brukarna överlag uppskattade maten samt att brukarna inte 

ställde några krav på den mat som serverades. Då biståndsbeslutet innefattade ’’lättare 

matlagning’’ var det vanligt förekommande med halvfabrikat och frysta rätter. Detta ansågs 

inte vara något negativt då möjligheten till att koka potatis och andra tillbehör upplevdes som 

det mest positiva. 

Ja det är väl mamma Skans köttbullar eller fiskpinnar eller något sådant. Men det är ju inte 

dålig mat heller tycker jag! Just att de får potatisen eller riset nykokt och frysta grönsaker 

som vi kokar upp, det går ju fort!  

Barbro 

Då deltagarna upplevde att personalen hade ett ansvar över maten, var det vanligt att det var 

personalen som bestämde vad brukarna skulle äta. Detta medförde att den mat som tillagades 

sällan varierades och brukarna hade inte alltid möjlighet att själva bestämma vad de ville äta. 

Under samtliga intervjuer framkom det att flera av brukarna köpte mat från en privat aktör i 

kommunen. Det som deltagarna uppskattade mest med den maten, var att brukaren fick en 

chans att i större utsträckning själva välja vad de ville äta. Brukarna gavs även möjlighet till 

varierande mat då det till varje måltid fanns två rätter att välja mellan. Portionerna från den 
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privata aktören uppfattades som billiga och rejäla, vilket gjorde att en matlåda delades i två 

portioner då flera av brukarna inte orkade äta upp en fullstor portion. Maten som beställdes 

från aktören levererades i plastlådor och flera av deltagarna berättade att de portionerade upp 

den på tallrik för att maten skulle se mer aptitlig ut. Detta medförde att deltagarna uppfattade 

att brukarna tyckte det var roligare att äta maten.  

Jag lägger alltid upp [maten] på tallrik för att det ska se lite trevligare ut och maten som 

levereras kommer ju i sådana svarta plastlådor! Det är lite roligare att sätta sig och äta, än 

att äta ur en plastlåda!  

Gunborg 

4.3 Tvetydighet och bristande förutsättningar att påverka skapar 
frustration 
Under intervjuerna framkom det en upplevelse av besvikelse och frustration hos deltagarna. 

Det var tydligt att det fanns delade åsikter mellan deltagarna beträffande biståndsbeslutet 

’’lättare matlagning’’. En del av deltagarna upplevde att det var svårt att veta vad begreppet 

innebar.  I direktiven från bistånd framgick det att brukarna var beviljade ’’lättare matlagning’’ 

och biståndsläggaren besökte brukaren för att delge vad direktivet innebar. Trots detta fanns 

det en underliggande frustration från deltagarna då begreppet uppfattades som tvetydigt.  

Deltagarna nämnde att de tyckte att det var svårt att veta vilken typ av matlagning som de 

kunde genomföra på den tid som brukarna var beviljade. De nämnde även att det fanns delade 

åsikter bland personalen angående vad som klassades som ’’lättare matlagning’’.  

En del har lite svårt att veta vad lättare matlagning är och det kan jag också tycka är svårt att 

veta vad lättare matlagning är egentligen. 

Karin 

Deltagarna uttryckte vid flera tillfällen att personalen inte fick någon hjälp eller gehör från 

biståndsenheten när de ville göra någonting extra för brukarna. Det uppstod även irritation 

över att det var upp till dem att se till att logistiken vid inköpen och matlagningen fungerade 

som den skulle. Personalen hade svårt att få igenom förslag och var frustrerade över att det 

fanns flera parter som bestämde vad de fick och inte fick göra i arbetet.  

Bistånd har ju i sin tur en chef som bestämmer vad de får ge bistånd på! Då blir det ju väldigt 

krångligt! Det är ungefär som all annan byråkrati!  

Gunborg 

Deltagarna uttryckte att brukarna var nöjda med maten som de beställde från den privata 

aktören men det var tydligt att deltagarna inte var lika positiva. Deltagarna nämnde att de inte 

var nöjda med leveransen av maten som de ansåg skedde för tidigt. I en grupp, där de hade 

flera brukare som bodde inne på ett trygghetsboende, där levererades maten till värmeskåp 

medan det i de andra grupperna levererades hem till dörren. I båda fallen levererades maten 

cirka en och en halv timme innan brukarna hade sitt middagsbesök.  

Det har jag varit lite irriterad på för vi börjar ju inte dela ut maten förrän klockan tolv och 

han är där halv elva med maten. Så det kan ju stå där i en och en halv timme.   

Gunborg 
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Deltagarna uttryckte även missnöje över att aktören inte var tillmötesgående när de ringde och 

bad om mera sås till maten. Då portionerna oftast delades upp i två dagar kunde det vara svårt 

att värma maten dagen därpå eftersom det fattades sås. Maten ansågs var fräsch och god den 

dag den anlände men för att kunna värma den dagen efter hade personalen infört att det vid 

matvaruinköpen skulle köpas färdig sås på tetrapack. Detta för att ha möjlighet till att värma 

den mat som var kvar.  

4.4 Önskningar och drömscenarion  
Deltagarna hade många önskemål och drömmar för att förbättra matsituationen för de äldre. 

Det var tydligt att deltagarna verkligen engagerade sig och ville att brukarna skulle ha det så 

bra som det bara gick. Deltagarna önskade att de kunde erbjuda brukarna hemlagad mat från 

grunden samt att det fanns möjlighet att låta burkarna delta i matlagningen.  

Att man kanske kunde laga mat tillsammans med dem.. (..).. Det är ju lite rehabilitering 

också! Som pannkakssmet exempelvis. De kanske inte kan göra smeten men de kanske kan 

tala om vad som ska vara i den exempelvis. 

Ester 

Många av deltagarna uttryckte en längtan efter att kunna erbjuda brukarna social gemenskap i 

samband med måltiden. Det förekom att personalen stannade kvar under måltiden men då var 

det oftast hos de dementa för att se till att de åt av maten. Flera av deltagarna ansåg att de 

äldre skulle få möjlighet till att äta sin mat tillsammans med andra för att återuppliva 

matlusten. 

En hör ju att kyrkor har på andra ställen, sådana där soppluncher på torsdagar! Jag menar 

det är ju också en bra grej och bryta lite ensamhet.  

Karin 

Det uttrycktes även önskemål om att kunna köpa huvudkomponenten från en privat aktör men 

koka potatisen hemma hos brukarna. Detta för att kunna erbjuda brukarna chansen till att få 

den mat som personalen inte hade tid att tillaga.  

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
Den kvalitativa metoden som användes i studien ansågs vara ett passande val, då den 

information som framkommit under intervjuerna var uttömmande och informationsrik. 

Deltagarnas berättelser upplevdes beskriva deras erfarenheter och inställningar, vilket inte 

hade varit möjligt att fånga med en kvantitativ metod. Eftersom hemtjänstsgrupperna var 

belägna i olika delar av kommunen samt använde sig av olika system vid bland annat inköp, 

kan man anta att de mönster som framkom i resultaten, åtminstone ur vissa aspekter, var 

överförbara på hemtjänstens arbete i kommunen. 

Två av intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen under arbetstid. Vid dessa tillfällen 

kontaktades enhetschefen för schemaläggning av tider. Detta medförde att dessa deltagare inte 

blev anonyma för enhetschefen men detta ansågs inte vara något problem då tillgång till 

materialet inte kommer att lämnas ut samt att det inte går att identifiera enskilda deltagare i 

studien. Då antalet intervjuer var begränsade kan de inte representera hela personalstyrkans 

syn på matsituationen. Istället representerade intervjuerna deltagarnas enskilda åsikter. Den 

information som framkom bedömdes vara innehållsrik och återkommande i alla intervjuer. 
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Mönster beträffande bland annat tiden till matlagningen kunde urskiljas i intervjuerna vilket 

styrker dessa aspekter i arbetet.    

En del av min förförståelse baserades av tidigare arbete inom äldreomsorgen i kommunen 

samt studier inom kostvetenskap. Detta sågs som en styrka då deltagarna kände sig trygga 

med den som intervjuade dem. Förförståelsen underlättade även tolkningen av materialet ur 

denna synvinkel. Under arbetsprocessen reflekterades det över förförståelsen för att minska en 

eventuell påverkan på analysen. Samtliga deltagare kände till författaren sedan tidigare, vilket 

kan vara en nackdel då en eventuell påverkan på datainsamlingen kan ha förekommit. Denna 

påverkan kan exempelvis vara att deltagarna ansåg att intervjuaren redan kände till deras 

arbete och därför inte berättade allt som var av vikt för studien. Dock ansågs inte denna 

påverkan vara av stor vikt då deltagarna endast kände till författaren från tidigare arbete och 

inte privat.  

Frågorna reviderades så att de frågor som ställdes var så öppna som möjligt. Denna revidering 

skedde innan datainsamlingen och upplevdes bidragit till mer följsamma svar. En del av 

frågorna formulerades om under intervjuernas gång, då de uppfattades som svårtolkade. Detta 

kan ha bidragit till att svaren på dessa frågor varierade. De svar som gavs upplevdes ändå 

innehålla tillräckligt med information för att besvara syftet med studien. Författarens trygghet 

i rollen som intervjuare ökade mellan intervjuernas gång och detta kan ha påverkat resultatet 

eftersom intervjutekniken varierade. Intervjutekniken kan skilja sig åt mellan intervjuerna 

men berättelserna från deltagarna har varit uttömmande och innehållsrika.  

5.2 Resultatdiskussion  
Studien visade att hemtjänstpersonalen hade många gemensamma erfarenheter kring den mat 

som serverades till brukarna. Det framkom att hemtjänstpersonalens arbete påverkades av 

flera faktorer när de kom till matlagningen. Dessa faktorer var tidsbrist, otydliga ramar kring 

vad ’’lättare matlagning’’ innebar, anpassning från brukarna samt bristande möjlighet att 

påverka brukarnas matsituation.  

Flera av deltagarna betonade att tid till matlagningen var för kort. Det överensstämmer med 

tidigare forskning som visar att tiden är en faktor som personalen inom hemtjänsten inte kan 

bortse från och de är vana vid att pussla ihop sin arbetsdag för att få tiden att räcka till (24). 

Deltagarna upplevde att brukarna kände av att personalen var stressad och att brukarna 

försökte underlätta genom att skicka iväg personalen tidigare eller koka potatisen själva. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att många brukare inte vill vara till besvär 

för personalen utan försöker att göra så mycket som möjligt på egen hand (25). Deltagarna 

uttryckte att de tyckte synd om brukarna som försökte anpassa sig efter personalen och att det 

inte var tvärtom. Att denna situation förekommer ansågs av författaren vara mycket olycklig. 

En studie från 2006 visar att äldre som bor kvar hemma äter sina måltider mer utspritt under 

dagen vilket skiljer sig från de äldre som bor på äldreboende (26). Om brukarna anpassar sig 

efter personalen och skickar iväg dem tidigare skulle detta kunna leda till att personalen inte 

har någon kontroll på vad brukarna äter eller när brukarna äter sina måltider. Deltagarna 

nämner att de upplever att de har ett ansvar över den mat som tillagas till brukarna men om 

brukarna skickar iväg personalen tidigare eller underlättar personalens arbete kommer detta 

ansvar att läggas på brukarna. Brukarna är beviljade hjälp från hemtjänsten på grund av att de 

behöver hjälp i sin vardag. Om ansvaret över maten skulle tillfalla brukarna försvinner syftet 

med att brukarna har hjälp med måltiderna. 

Forskning visar att en hälsosam kosthållning är en viktig del för ett hälsosamt åldrande hos 

äldre (27). Om personalen inte får den tid eller möjlighet som krävas för att tillaga en bra 

måltid till brukarna skulle detta kunna påverka ett hälsosamt åldrande för brukarna. 
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Deltagarna nämner att de har svårt för att påverka matsituationen för de äldre och de upplever 

att de inte får något gehör från vare sig bistånd eller den privata aktören. Brukarna är de som 

blir lidande i slutändan och personalen försöker göra allt i sin makt för att brukarna ska få det 

så bra som möjligt. Bristen på gehör skulle därmed kunna påverka personalens motivation att 

skapa en bra matsituation för de äldre, vilket skulle vara mycket olyckligt.  

Den beviljade tiden till matlagningen varierade i arbetsgrupperna, vilket förbryllade 

författaren. Tre av fyra deltagare uppgav att det i två arbetsgrupper var 15- 20 minuter till 

matlagningen medan det i den tredje arbetsgruppen sällan var mindre än 40 -45 minuter. Man 

kan därför fråga sig varför detta skilde sig åt? Enligt biståndsdirektiven ska den tid som 

brukaren är beviljad motsvara brukarens faktiska behov av stöd (28). En tänkbar orsak kan då 

vara att det i den ena gruppen fanns fler brukare som var i behov av mer hjälp och stöd i 

samband med måltiden, än vad det var i de andra grupperna. Om det inte var fallet är det 

olyckligt att en grupp ha mer tid vid matlagningen. Samtliga deltagare nämnde att de hade 

möjlighet att justera den tid som var beviljad till matlagningen. När beviljad tid till 

matlagning var kort såg detta ut att ge utrymme för personalen att använda kreativa strategier 

för att bli beviljade mer tid till matlagningen, exempelvis genom att hävda att de behövde 

diska i samband med måltiden. Att lägga till arbetsuppgifter för att få mera tid görs sannolikt 

av personalen för att de vill tillgodose brukarnas behov samtidigt som deras egen 

arbetssituation ska bli dräglig. Men om det läggs till mer tid hos brukaren borde det bli mindre 

tid vid något annat biståndsdirektiv som brukaren är beviljad för att schemat ska gå ihop. 

Tiden ska som tidigare nämnt vara anpassad utefter brukarens tillstånd (28) men om alla 

brukare är i behov av samma tid så kommer inte detta att fungera utan någon blir i slutändan 

lidande. I en perfekt värld skulle det finnas tid till alla brukare och deras behov. Om man ökar 

tiden hos varje brukare kommer mer personal att krävas vilket ökar lönekostnaderna för 

kommunen. Detta kan leda till att många kommuner inte har råd att anställa den personal som 

behövs för att tillgodose brukarnas behov av tid. Således måste någon vara den som beslutar 

vems behov som är viktigast.  

Matlagningen formulerades som ’’lättare/ enklare matlagning’’, ’’förberedning av måltid’’ 

eller ’’uppvärmning av färdig mat’’ i biståndsbesluten (29). Dessa uttryck upplevdes som vaga 

och svåra att förstå, vilket är begripligt då uttrycken förenklar och förminskar matens 

betydelse. Genom att beskriva något så viktigt som mat på detta sätt skulle det kunna leda till 

osäkerhet hos både brukare och personal. Det som ansågs vara enklare matlagning för en 

person kunde upplevas som något helt annat för en annan. Däremot ansågs möjligheten att 

tillaga måltider åt brukarna som något positivt. Detta överensstämmer med tidigare forsning 

som visar att matlusten ökar i samband med doften av mat men även med social gemenskap 

(30). Deltagarna nämnde en önskan om att kunna ge brukarna möjlighet till att vara med och 

tillaga sin måltid. Detta skulle ge tillfälle till delaktighet, gemenskap samt att personalen ges 

en möjlighet att se till brukarens behov (16,19,30). Personalen skulle då kunna kommunicera 

med brukaren om maten och inte enbart kring det allmänna tillståndet. Social gemenskap i 

samband med måltid var något som deltagarna ansåg var positivt. Många äldre lever ensamma 

och äter sin mat i ensamhet, vilket kan leda till att matlusten minskar (31). Äldre som bor på 

boende är mer benägna till att gå upp i vikt och äta mer just på grund av att de äter sin mat 

tillsammans med andra individer (32). Då deltagarna som intervjuades var kvinnor kan man 

tänka sig att denna önskan beror på att kvinnor rent generellt har större benägenhet att skapa 

nära relationer till de äldre (33). Det hade därför varit intressant att se om det fanns någon 

skillnad mellan manlig och kvinnlig hemtjänstpersonal beträffande detta önskemål. Detta 

ansågs dock inte relevant att undersöka eftersom det inte ingick i studiens syfte.  



 

14 
 

Deltagarna uttryckte en oro över att matlådorna från den privata aktören levererades relativt 

lång tid innan servering. Matlådorna kunde enligt personalen antingen stå i värmeskåp eller 

utanför brukarens dörr i ca en och en halv timme, vilket kan öka risken för bakterietillväxt då 

maten levererades varm (34). Kärntemperaturen vid varmhållning av mat bör inte vara lägre 

än +60 grader för att minska risken för tillväxt av bakterier. Det som framkom av intervjuerna 

var att i ett fall varmhölls maten i 100 grader i värmeskåp medan det i de andra fallen 

levererades direkt hem till dörren. Den mat som levererades till dörren stod där fram tills 

personalen kom. Detta ses som en riskfaktor då de bakterier som finns i maten kan leda till att 

brukaren blir sjuk om inte maten värms upp till en kärntemperatur på + 75 grader. Detta ses 

som en allvarlig risk då äldre har ett sämre immunförvar och en större benägenhet för att 

drabbas av matförgiftning (35).  

Varmhållning av mat påverkar näringsinnehållet samt den sensoriska aspekten på maten (36). 

Då deltagarna nämnde att maten varmhölls under lång tid på trygghetsboendet, påverkar detta 

innehållet av vitaminer. Äldre äter i regel mycket potatis (6) är det viktigt att den behåller sin 

smak och sitt utseende och bör därför inte varmhållas i mer än en timme (36). Om denna 

tidsgräns överstigs finns det risk för näringsförlust i form av vitaminer samt smakförändring. 

Med tanke på risken för näringsförluster samt den begränsade tiden matlagningen, ökar detta 

risken för undernäring hos brukarna (37). Undernäring är som tidigare nämnt förekommande 

inom hemtjänsten (13) men även i sjukvården (38). En studie från 2004 visade att nutrition 

inte var ett prioriterat område inom sjukvården (38). Studien visade även att det förekom 

bristande kunskap kring behandling av personer med undernäring. Med tanke på resultatet 

från denna studie kan man därför fråga sig om personalen i hemtjänsten har den kunskap som 

krävs vid förebyggande och behandling av undernäring. Deltagarnas kunskap kring 

undernäring framstår som otillräcklig vilket ses som en allvarlig brist då det är personalen 

som i slutändan bär ansvaret för maten som hamnar på tallriken.  

6 Slutsats 
Det förekom en känsla av frustration kring tiden till matlagningen, tvetydiga direktiv, 

burkarnas anpassning samt bristande förutsättningar att påverka matsituationen hos brukarna. 

Trots detta ansträngde sig deltagarna genom att vara kreativa i sitt arbete och för att ge 

brukarna en så bra måltid som möjligt. Personalens erfarenheter bör ses som en tillgång och 

deras tankar och idéer bör tas tillvara.    

7 Yrkesrelevans 

Det kan vara av vikt för kostchefer att känna till vad personalen i hemtjänsten anser om 

måltiden och sin roll kring den. Denna synvinkel skulle möjligen kunna leda till ett förbättrat 

samarbete mellan de två yrkesgrupperna, vilket även skulle kunna förebygga undernäring hos 

brukare.  

8 Tack 
Författaren vill tacka personalen för deras deltagande som gjorde denna studie möjlig. Ett 

stort tack riktas även till de som bidragit med råd och tips under studiens gång.  
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En studie om erfarenheter och tankar kring matsituationen i 

hemtjänsten 

Hej!  

Jag är en student vid kostvetarprogrammet vid Umeå Universitet som skriver min C-uppsats 

där syftet är att undersöka tankar och erfarenheter kring matsituationen för äldre med 

hemtjänst, i utvalda hemtjänstsgrupper i Säffle kommun.  

Jag söker fyra deltagare med erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten för en intervju på ca 

45 minuter vardera och som kommer äga rum vecka 6. Intervjuerna kommer att ske på en dag, 

en tid och en plats där du som deltar känner dig bekväm. Detta kan exempelvis vara hemma 

hos dig, arbetsplatsen, biblioteket eller på ett café. Intervjuerna kommer att spelas in med 

hjälp av diktafon för att sedan kunna analyseras. När studien är avslutad kommer 

inspelningarna att raderas. Materialet som samlas in kommer endast att användas till denna 

studie och kommer inte att spridas.  

Denna studie är konfidentiell vilket innebär att ingen utomstående kommer att ta del av 

materialet. Det kommer inte heller att vara möjligt att identifiera enskilda deltagare när 

resultatet presenteras. Deltagandet i studien är frivilligt och det är fritt att hoppa av när man 

vill utan konsekvenser för dig som deltagare. Resultatet av studien kommer att presenteras i 

en uppsats i kostvetenskap vid Umeå Universitet.  

Om du är intresserad av att delta i studien får du gärna kontakta mig via e-post eller telefon. 

Ditt deltagande är av stor vikt för studien och jag är mycket tacksam för din hjälp.  

 

Tack på förhand och jag ser fram emot att höra från er!  

Sandra Ferneborg  

 

Kontaktinformation:   

Sandra Ferneborg  sandraferneborg@hotmail.com 073-8316823  
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Frågeguide  

Öppningsfrågor  

Hur gammal är du?  

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen och hemtjänsten? 

Har du någon utbildning inom kost för äldre?  

 

Inledningsfråga  

Kan du berätta på vilket sätt du hjälper de äldre du besöker med maten?  

 

Övergripande 

Hur fungerar det när ni köper in varor till brukarna?  

Vad tycker brukarna om maten de får?  

Hur är det med direktiven från bistånd?  

 

Fördjupningsfrågor  

Har brukarna några problem med maten? Kan du ge exempel?  

Vad har ni haft för typer av matsystem? Skillnader? Bättre/sämre?  

 

Frågor om påverkan  

Finns det nått ni vill ändra på? Kan du ge förslag?  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis så har vi pratat om........har jag tolkat detta korrekt?  

Ni har inte tagit upp nått om.......men det kanske inte är så viktigt?  
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Exempel på analys 

 

 

Exempel på konstruktion av kategorier 

 

 

 

Tema Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Koder 

Tid …’’Hmm ja..en kvart 

är ju lite lite det beror 

ju på vad det är 

då..men en 

halvtimme kan vi ju 

få också… Ja de kan 

ju vara så att de vill 

vara med och laga 

mat också! Då kan en 

ju få lite mer tid..men 

det är inte så ofta det 

är så.. ’’ 
 

En kvart är ju lite lite 

det beror ju på vad 

det är då..men en 

halvtimme kan vi ju 

få också.  

 

Ja de kan ju vara så 

att de vill vara med 

och laga mat också! 

Då kan en ju få lite 

mer tid. 
 

En kvart 

 

 

 

 

 

Vara med och laga 

mat  

 

Mer tid 
 

Koder Subkategorier Kategorier 
En kvart  

Mer tid 
 

Personalen upplever att tiden 

inte räcker till.  
Längtan efter mera tid. 

 
 

Vara med och laga mat  

 

Personalen önskar mer 

gemenskap, delaktighet och 

social samvaro för de äldre.  

 

Hopp och drömmar om social 

gemenskap och delaktighet.  

 


