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Sammanfattning 
 
Bakgrund ”Mat är mer än bukfylla” löd rubriken på en artikel i Skånska tidningen 
från januari 2014. Artikeln kom av kritiken som riktats mot de kylda matlådorna som 
på flera ställen serveras inom äldreomsorgen. Artikelns huvudsakliga syfte var att 
belysa de brister som finns med maten som serveras till de äldre. Att inte få i sig 
tillräckligt med näring och energi kan leda till komplikationer som exempelvis nedsatt 
immunförsvar, svårläkta sår, orkeslöshet samt depressioner.  
 
Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur kunder som utnyttjar tjänsten 
matdistribution inom äldreomsorgen i en utvald kommun i Mellansverige upplever 
beställning, leverans samt maten som de får distribuerad av kommunen.  
 
Metod En enkät togs fram i samarbete med dietist i utvald kommun. Under våren 
2014 delades 170 enkäter ut. Det räknades ut median, genomfördes chi-2-test och t-
test. Signifikansnivån sattes till P=0,05 
 
Resultat Utifrån de 170 enkäter som skickades ut samlades 89 enkäter in. Studien 
kom att bestå av 39 stycken män och 49 stycken kvinnor. Informanterna tyckte 
överlag att maten smakade bra och de var nöjda med beställning och leverans. Det 
fanns dock skillnader mellan könen, män tenderade att vara mer nöjda/mycket nöjda 
än kvinnorna.  
 
Slutsats Studien visar att kunderna i kommunen sammantaget är nöjda med de kylda 
matlådorna. Det har inte skett någon större förändring gentemot tidigare studier som 
gjorts i kommunen, vilket indikerar på att maten håller en god standard. Det vi anser 
att kommunen bör se över är grönsakerna som medföljer, eftersom de klagomål som 
framkom av kunderna berörde främst dessa. Vi anser också att vidare studier bör 
genomföras för att få en djupare bild av upplevelsen kring matsituationen.  
 
 
 



Abstract 
 
Background"Food is more than just the amount of food you eat” read the headline on 
an article from Skåne magazine from January 2014. The article arose because of the 
criticism levelled against the refrigerated lunch boxes served in senior care. The lunch 
boxes that were send to the elderly people were not assessed for nutrient content so 
there could be a lack of nutrients in the boxes. There were also a lack of procedures 
and controls, to show how much of the food they ate. Not getting enough nutrients 
and energy can lead to complications such as impaired immune system and 
depression. 
 
Objective The purpose of the study was to find out how customers in senior care in a 
selected municipality in the middle of Sweden experienced ordering, delivery, and the 
food that the municipality distributed them. 
 
Method A questionnaire was designed in collaboration with the dietician at the 
selected municipality. During the spring of 2014 170 questionnaires were distributed. 
It was calculated median and mean some of the results were compared with previous 
studies conducted in the municipality. 
 
Results From the 170 questionnaires sent out 89 samples were returned. The study 
came to consist of 39 male and 49 women. The informants felt overall that the food 
tasted good and they were satisfied with the order, delivery and food. There was some 
differences between the genders, men were more satisfied then the women.  
 
Conclusion The study shows that the customers in the municipality overall were 
satisfied with the lunch boxes. No major changes had occurred since previous studies 
carried out in the municipality. This indicates that the food was of good standard. 
What we saw in the comments were that the costumers were complaining about the 
vegetables that are included in the lunch boxes.  We believe that these complaints 
need to be resolved by the municipality. We also believe that further studies should be 
conducted to get at deeper picture of the consumers food experience.   
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1 Bakgrund 

”Mat är mer än bukfylla”, är rubriken på en artikel hämtad ur Skånska tidningen från 
januari 2014 (1). Artikeln uppkom efter granskningar av de kylda matlådorna vilka 
väckt stor debatt. Slutsatsen som författaren till artikeln ovan nämnd kom fram till 
löd: ”I stället för att lägga tid på att föra anteckningar över exakt hur mycket som äts 
av en snabb levererad matlåda, ge i stället tid till samvaro under måltiden. De som 
beslutar om hur matleveransen till de äldre ska se ut måste inse att måltiden är mer 
än bara mat, rätt utformad kan den ge näring till både kropp och själ”. Med andra 
ord anser författarna att personal och beslutsfattare borde sätta fokus på samvaro med 
de äldre under måltiderna, för att öka aptit och livskvalité.  

Maten är en viktig del en människors liv och är så mycket mer än bara näring(2-3).  
Mat är en social aktivitet och kan bidra till att höja livskvalitén oavsett ålder. En av de 
biståndsbedömda insatser som finns är matdistribution till äldre människor i ordinärt 
boende. I och med att den svenska befolkningen blir allt äldre ökar också behovet 
omvårdnad. De äldre som är i behov kan få insatser beviljade av kommunen.  
Kommuner runt om i Sverige väljer själva hur de vill upphandla mat/måltider som 
serveras inom äldreomsorgen. Vid en upphandling kring mat inom äldreomsorgen är 
det av stor vikt att maten och sammansättningen är av mycket god kvalité för att 
tillgodose målgruppens behov.  

Vid val av typ av mat att servera inom äldreomsorgen finns det för och nackdelar att 
väga mot varandra (4).  Matlådans fördelar är bland annat att den ger utrymme för 
mer flexibilitet och ett ökat socialt liv för de som kan ta hand om en del av måltiderna 
själva. Nackdelar som finns med matlådorna är att den aptitretande doften från 
matlagning försvinner och att valet av maträtter görs långt i förväg. 

 Systemet med kylda matlådor som levereras för flera dagar har också kritiserats för 
att kommunerna i Sverige inte har uttalade kontroller och rutiner för att se om de äldre 
äter av maten som levereras (5).  Finns det brister i maten som serveras till de äldre 
ökar risken för sjukdom och undernäring, och på grund av detta är det viktigt att slå 
fast hur de äldre uppfattar sin matsituation (2-3).   

Förutom nackdelarna nämnda ovan har det på senare tid kommit ny kritik mot de 
kylda matlådorna och en del av kritiken har handlat om att de inte har varit 
näringsberäknade (6).  Tidigare forskning visar att genom en god och 
näringsberäknad måltid ökar hälsan och möjligheterna till ett sunt liv för de äldre (2).  
Detta i sin tur ökar deras livsglädje samt möjligheterna till att leva ett bra liv. Får 
äldre personer inte i sig tillräckligt med näring leder det till nutritionsproblem som i 
sin tur kan det leda till komplikationer så som svårläkta sår, nedsatt immunförsvar, 
muskelnedbrytning och i vissa fall depressioner (7-9)  

Tidigare forskning visar på att maten är mer än bara näring för äldre människor som 
bor hemma (10).  År 2008 skrevs en uppsats vid Göteborgs universitet som belyste 
måltidssituationer hos äldre människor med hemtjänst. Syftet med uppsatsen var att 
beskriva och analysera hur de äldre i ordinärt boende med hemtjänst uppfattar sin 
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egen måltidssituation. Uppsatsen tog också upp hur viktig måltidsmiljön är, och 
eftersom många äldre idag äter ensamma hemma varierar miljön runt måltiden. 

De flesta kommuner i Sverige beskriver sina folkhälsomål i en så kallad folkhälsoplan 
som bygger på folkhälsopolitiska beslut (3). Det övergripande folkhälsomålet i 
Sverige lyder: ”Samhället ska skapa förutsättningar för god hälsa och lika villkor för 
hela befolkningen.” För att kommuner ska kunna leva upp till de politiska målen 
behöver de blad annat ha rätt kompetens hos de som jobbar med mat och måltider. En 
annan viktig del är även att maten följs upp regelbundet.  

Som det ser ut i dag har många kommuner brist på utbildad personal som 
kostekonomer, dietister samt kökspersonal vilket påverkar maten som serveras till de 
äldre negativt(11-12).  Även forskning talar för vikten av utbildad och kompetent 
personal (13). Dietisternas riksförbund har utifrån sina undersökningar kommit fram 
till att inget om görs nu kommer det saknas utbildad och kompetent personal inom 
kost och hälsa i 234 av landets kommuner år 2015. Samtidigt ökar andelen gamla och 
sjuka (11).  

För att göra de äldres röster hörda har media och politiker allt mer börjar engagera sig 
i de äldres matsituation (14). De anser att det är ett stort problem och att det nu får 
vara nog. De äldre ska inte behöva bli lidande. Besparingarna som idag görs på 
matlådorna inom äldrevården kommer i längden att kosta samhället mer i form av 
sjukvård. En annan viktig aspekt och framtida problem som kan komma att uppdagas 
är när de nya fyrtiotalisterna ska in i vårdcirkeln (15).   

Vi vill med denna studie därför ta reda på vad kunderna i kommunen tycker om 
beställning, leverans och maten. Att låta de äldres röster bli hörda och berätta sin 
upplevelse av maten ska ses som en resurs som kan bidra med att förbättra 
matsituationen (10).  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att ta reda på hur kunderna inom äldreomsorgen i en utvald 
kommun i Mellansverige upplevde beställning, leverans samt maten som de får 
distribuerad av kommunen.  
 
Övergripande frågeområden i denna studie var: 
 
Hur upplevde kunden att maten smakade? 
Hur upplevde kunden portionsstorleken? 
Hur stor del av en matlåda åt kunden upp? 
Hur upplevde kunden bemötandet i samband med beställning och leverans?  
Fanns det skillnader mellan könen? 
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3 Metod 
 

3.1 Val av metod 
Genom att göra en kvantitativ studie kan man kvantifiera resultatet samt få fram 
mätbara resultat (16 s.14-15). Detta var en av de orsakerna till varför vi valt att 
använda oss av denna metod. En annan fördel som vi anser finns med en kvantitativ 
metod är att resultatet är lätt att ta till sig för utomstående, eftersom tydliga 
uppställningar går att göra. 
 

3.2 Kommunens verksamhet  

Denna studie skrivs på uppdrag av utvald kommun och genom en intervju med 
kommundietisten samlades information in om hur verksamheten krig 
matdistributionen till de äldre ser ut. Kommunen i denna studie har idag 550 äldre 
kunder som via ett enkelt eller ordinarie biståndsbeslut beviljats matdistribution och 
regelbundet beställer matlådor. En del av dessa äldre har även andra insatser från 
kommunen som till exempel hjälp med omvårdnad, sjukvård och/eller städ och tvätt, 
andra har enbart matdistribution. I kommunen finns i dagsläget fyra olika utförare av 
hemtjänst. Oavsett utförare så erbjuds de äldre mat som tillagas i köket på 
centralsjukhuset som ligger i kommunen och levereras hem i form av kylda matlådor. 
På varje matlåda finns tydliga instruktioner för hur den ska hanteras vid förvaring 
samt uppvärmning. Alla matlådor går att få som specialkost.  

Leveransen av matlådor hem till de äldre sker med hjälp av transportföretag som har 
särskild personal avsatt för att jobba med detta (benämns leveranspersonal i resten av 
uppsatsen). De äldre gör sina beställningar av matlådor veckovis, och beställningen 
lämnas vid leverans av matlådor. Om man behöver hjälp med att fylla i sin beställning 
hjälper leveranspersonalen till. Leverans sker till kunden en gång per vecka. Om 
kunden av någon anledning, inte kan ha flera matlådor i hemmet levereras en matlåda 
åt gången av hemtjänstpersonal i samband med måltid. Leveranspersonalen lämnar i 
dessa fall matlådorna i hemtjänstlokalen. Hemtjänsten ansvarar då för att kunderna får 
sina matlådor och att nya beställningar görs och lämnas in.  

Kunderna har cirka tio rätter att välja på per vecka och de kan beställa 3-14 lådor per 
vecka. Matlådorna innehåller enbart det som står på den specifika matsedeln som 
kryssas i vid beställning. Det innebär att kund själv får stå för tillbehör, så som råa 
grönsaker, sylt och ketchup. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det första som gjordes innan arbetet med enkäten började var att vi skapade 
informationsbrev till personal på transportföretaget (Bilaga 1), 
hemtjänstpersonal/enhetspersonal (Bilaga 2) samt gjorde en uppföljningsplan (Bilaga 
3). En enkät bestående av elva påståenden och sex frågor skapades i Word: Mac 2011 
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(Bilaga 4). Påståendena samt frågorna utformades utifrån en frågekonstruktion som 
bland annat innebär att frågorna inte bör vara ledande, ha ett enkelt språk samt vara 
entydiga. (17, s52-53,57) Enkätens design byggde på tidigare enkäter som används i 
kommunen, och den valdes att utformas med få och korta påståenden eftersom det 
skulle vara lätt att besvara frågorna och att en hög svarsfrekvens skulle kunna säkras. 
Påståendena utformades så att frekvensen gick från 1 till 5, där 5 är instämmer helt 
och 1 är instämmer inte alls. Denna attitydskala användes för att få svar på de 
påståenden som ställdes i enkäten. Attitydskala som användes heter likertskalan, och 
som nämnt ovan bygger den på att respondenterna ska instämma eller inte instämma i 
de påståenden som ställs (17). Påståendena i vår enkät hade två stycken ytterpunkter, 
där 1 var instämmer inte alls och 5 instämmer helt. Enkäten innehöll förutom 
påståendena sex stycken slutna frågor som hade mellan två till fyra svarsalternativ. 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där kunderna frivilligt fick fylla i om de hade 
övriga synpunkter som de ville tilldela.  
 
Arbetet med att skriva ut enkäter och lägga i kuvert skedde på plats i kommunen 
under vecka 6. Färdiga enkäter i kuvert levererades till transportföretaget på fredag i 
vecka 6 för att de skulle kunna börja utdelningen fredagen veckan efter. 

Enkäten valdes att delas ut i fysisk form till de äldre i kommunen som har hjälp med 
matdistribution i form av kylda matlådor. Enkäten delades ut i samband med leverans 
av matlådorna som skedde via personal som jobbar på transportföretaget. Leveransen 
av matlådor till de äldre i kommunen sker under perioden onsdag till fredag. Enkäten 
valdes att delas ut under fredagen eftersom att alla geografiska områden då berördes 
samt att det var tillräckligt många leveranser den dagen. Enkäterna delades ut under 
vecka 7. Leveranspersonalen samlade sedan in enkäterna vid nästa leverans av 
matlådor. Alla enkäter låg vid insamlingen i kuvert. Insamlingen av enkäter skedde 
under fredag vecka 8 och de i fall som en kund inte svarat på enkäten skedde en 
påminnelse och insamlingen skedde då fredag vecka 9.  

 
3.4 Databearbetning 
 
De insamlade enkäterna scannades in för att sedan skickas via mail. De 
sammanställdes i Excel 2007 och SPSS 21.0. Vid inmatningen i SPSS 21.0 
sifferkodades alla respondenter och deras svar kopplades till påståendena samt 
frågorna. Efter att alla enkäter matats in i SPSS 21.0  skapades tabeller samt diagram. 
Resultaten redovisas huvudsakligen som medianvärde [25-75 percentilerna] i form av 
box-plottar samt några medelvärden ± 1 standardavvikelse (SD). Svarsalternativen på 
påståendena ordnades i grupper, alternativ ett till tre blev gruppen missnöjd/neutral 
och alternativ fyra till fem blev gruppen nöjd/mycket nöjd. Svarade kunden mellan 1 
till tre var det missnöjda/neutrala och svarade de fyra till fem var de nöjda/ mycket 
nöjda. Denna gruppindelning gjordes för att statistiska tester skulle kunna 
genomföras.  
 
 
Det gjordes också en jämförelse med tidigare studier som genomförts i kommunen 
under åren 2006 och 2007. Men på grund av brister i materialet från kommunen gick 
det inte att genomföra alla de statistiska tester som var tänkt från börja. Det gjordes 
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enbart en jämförelse i hur många matlådor som kunderna beställer per vecka. Chi-2 
test samt t-test användes i denna studie för att kunna jämföra skillnader mellan män 
och kvinnor, P-värdet sattes till P=0,05.   

3.5 Urval och bortfall 
 
Urvalet till studien var 170 stycken, vilket utgjorde cirka 30 % av det totala 
underlaget av de som har bistånd med matdistribution i kommunen.  
Målgruppen för studien var kunder i äldreomsorgen som bor inom kommunen, samt 
har beslut om matdistribution och regelbundet beställer minst tre matlådor per vecka. 
Studien innefattade både de äldre som har specialkost och de som har normalkost.  
Kunder som får sina matlådor levererade av hemtjänstpersonal exkluderades eftersom 
enkäten delades ut av transportföretagets personal vid leveransdagen. Urvalet gjordes 
stegvis för att säkerställa att både tätort och glesbygd skulle inkluderas. Först 
exkluderades de som fick mat levererad av hemtjänstpersonal. Sen valdes den dag i 
veckan ut då alla områden nåddes samt att det skulle finnas tillräckligt med kunder. 
Undersökningar från tidigare år visade på ett bortfall på cirka 40 %, och detta togs 
hänsyn till och ett utskick på 170 enkäter gjordes för att få in minst 100 svar. Vi ville 
få in en hög frekvens av svar eftersom detta styrker studiens trovärdighet.  
Vid bearbetning av materialet uppkom det interna bortfall på samtliga frågor. Störst 
bortfall fanns det på påståendet som berörde bemötandet då man kommenterade eller 
gjorde ändringar i beställning. Totalt så var bortfallet på denna fråga 32 stycken. På 
övriga frågor var bortfallen mellan n=1-12. Ingen av enkäterna med internt bortfall 
plockades bort, utan det interna bortfallet togs det hänsyn till i redovisningen i 
resultatet.  

3.6 Etiska aspekter 
 
Alla kunder som deltog var anonyma för oss när vi analyserade. Detta innebar att 
respondenterna inte behövde lämna namn på enkäten, och detta framkom tydligt i 
inledningen av enkäten. Frågorna i enkäten utformades på ett sådant vis att inga etiska 
problem skulle kunna förekomma. Det var också frivilligt att besvara enkäten. 
 
Enkäterna delades ut i kuvert eftersom alla respondenter skulle vara och förbli 
anonyma, samt att en av frågorna i enkäten handlade om bemötande vid leverans. 
Vissa av deltagarna behövde eventuellt hjälp med att fylla i enkäten, men eftersom det 
enbart vara tillåtet att anhöriga samt bekanta hjälpte till såg vi inget etiskt problem i 
detta. Hemtjänstpersonal fick inte hjälpa till vid ifyllnad eftersom det ansågs att de 
kunde påverka svaren och leda till missvisande resultat.  

4 Resultat 
 
Utav 170 enkäter som skickats ut kom det in 89 svar. Av de 52 % (n=89) som ingick i 
studien var 44 % män (n=39) och 55% var kvinnor (n=49).  Detta innebar ett internt 
bortfall på en enkät rörande könsfördelningen. Av de 89 stycken enkäterna som kom 
in fanns det 11 % (n=10) kunder med specialkost, varav en man samt nio kvinnor.  
 
Medelvärdet för beställda antal matlådor per vecka 6 ± 2 för män samt 5 ± 2 för 
kvinnor, Medianen var 7[4-7] respektive 5[3-7]. Det fanns ingen skillnad på hur 
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många matlådor män respektive kvinnor beställde per vecka. Däremot beställdes 
signifikant färre matlådor jämfört med 2007, 5,5 ± 2,2 vs 7,0 (P<0,001). Av de som 
besvarat enkäten var 75 % (n=67) respondenterna och 10 % (n=9) var anhöriga, 15 % 
(n=13) angav inte vem som besvarat enkäten.  

4.1 Kundernas nöjdhet kring mat, beställning och leverans 
 
Frågan om hur de äldre i kommunen tycker att maten smakar fanns det en tydlig 
signifikant skillnad (P=0,045) mellan männen och kvinnorna. Männen var oftare 
nöjda/mycket nöjda med matens smak (75 %) och kvinnorna var missnöjda/nöjda (47 
%). Av männen var 80 % (n=31) och kvinnorna 81 % (n=40) nöjda/mycket nöjda med 
portionsstorleken, dock var kvinnorna mer kritiska vilket ses på dess spridning i Figur 
1. Deras svar sträckte sig från neutral till nöjd/mycket nöjd. Det fanns ingen skillnad 
(P=0,837) mellan män och kvinnor gällande portionsstorleken.  
 
 

 

 
Figur 1. Kundernas åsikter berörande beställning, leverans och mat, våren 2014. A= Män B=Kvinnor 
1=Instämmer inte alls. 5=instämmer helt.(n=77-88)Det förekom ett stort bortfall på frågan 
”Trevligt_bemött_ringer” n=57  
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Både män (n=38) och kvinnor (n=44) tyckte att det var lätt att beställa maten, och det 
fanns ingen skillnad mellan könen rörande beställning (P=0,155). Kvinnorna (n=15) 
var mer missnöjda/neutrala än männen (n=4) när de ringde in och gjorde ändringar i 
sin beställning, dock fanns ett stort internt bortfall på detta påstående som bara 
besvarades av 64 % (n=57). Det fanns tendens till en signifikant skillnad (P=0,081) 
mellan könen. Både män (n=39) och kvinnor (n=47) upplevde att det blev trevligt 
bemötta av personalen vid leverans av matlådor.  
 
Männen och kvinnor var inte överens på påståendet om matlådans aptitlighet. Av 
männen var 72 % (n=28) nöjda/mycket nöjda medan 47 % (n=23) av kvinnorna var 
missnöjda/neutrala. Det fanns en signifikant skillnad (P=0,02) mellan könen. 
Kunderna ansåg att det fanns tillräckligt med rätter att välja på, dock var 82 % (n=32) 
av männen mer nöjda än kvinnorna var, 68 % (n=33). Det fanns ingen skillnad 
(P=0,158) mellan könen. 
 
Av männen var det 63 % (n=25) som upplevde matlådans utseende tilltalande jämfört 
med 37 % (n=18) av kvinnorna. Det fanns en signifikant skillnad (P= 0,017) mellan 
männen och kvinnorna. Matens kvalité ansåg både män (n=30) och kvinnor (n=30) 
höll en jämn och bra nivå över veckan. Det fanns ingen skillnad mellan männen och 
kvinnorna. Sammantaget var 85 % (n=33) av männen och 69 % (n=34) av kvinnorna 
nöjda med beställning, leverans samt mat. Det fanns tendens till en signifikant 
skillnad (P=0,091) mellan könen, männen tenderade att vara mer nöjda än vad 
kvinnorna var.  

4.2 Matlådan, komplettering samt andel av maten som äts upp 
Frågorna som berörde matlådan, komplettering samt hur stor del av lådan som 
kunderna åt upp visade att 42 % (n=16) av männen åt maten direkt ur lådan medan 87 
% (n=43) av kvinnorna lade upp den på en tallrik. Det fanns en tydlig signifikant 
skillnad (P=0,003) mellan könen. Av männen var det 83 % (n=32) som åt upp hela 
matlådan jämfört med kvinnorna var det 62 % (n=30) som åt hela matlådan. Av 
kvinnorna svarade 7 % (n=3) att de åt mindre än halva av matlådan. Mellan könen 
fanns en tendens till signifikant skillnad (P= 0,06). Vid komplettering av matlådan 
svarade 50 % (n=19) av männen samt 34 % (n=17) av kvinnor att de sällan 
kompletterar sin matlåda med egna tillbehör. Enbart 13 % (n=5)av männen och 10 % 
(n=5) av kvinnorna svarade att de alltid kompletterar sin matlåda med egna tillbehör.   
 

4.3 Övriga synpunkter 
 
Av de 89 enkäter som kom in hade 34 % (n=30) lämnat övriga synpunkter. 
Synpunkterna handlade överlag om klagomål på grönsakernas kvalitet. Utav de 30 
synpunkter som kom in hade 11 % (n=10) klagomål på grönsakerna: ”Grönsakerna är 
inte bra, endera överkokta eller hårda. Varför använda sig av majs på burk eller över 
huvud taget majs”. “Grönsakerna är inte goda….  
 
Det kom även in klagomål på matens kvalitet och fel i beställningar:” för mycket 
potatis, smaklöst!”, ”När jag väljer mos, kommer det ibland bara potatis. Jag har 
påtalat detta några gånger”. Det fanns enstaka klagomål som berörde tillsatser i 
maten och halvfabrikat:” Det är för mycket tillsatser i maten! Sjukhuset köper själva 
in färdiga produkter såsom exempel biffar och buljong…jag är glad att jag(dotter) 
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inte tvingas vara beroende av äta mat med så mycket tillsatser, min mor skulle helst 
vilja ha hemlagad mat och ekologisk”. 

5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
 
Urvalet till studien var 30 % utav 550 kunder i kommunen. Utifrån den 170 enkäter 
som skickades ut fick vi en svarsfrekvens på 52 %, vilket innebär att det 
externabortfallet blev 48 %. Bortfallet på 48 % är relativt stort men var även väntat 
eftersom det från tidigare år haft jämförelsevis lika stora externabortfall. Bortfallet 
menar vi till största delen kan bero på att de äldre glömmer att besvara enkäten. Men 
eftersom vi antog utifrån föregående år att bortfallet skulle bli stort hade vi beräknat 
med detta vid utskicket. Undersökningen kom att inkludera 89 enkäter. Det fanns ett 
intern bortfall på frågan om kön, vilket resulterade till 39 stycken män och 49 stycken 
kvinnor. Störst interna bortfall fanns på påståendet som handlade om bemötande vid 
inringning av ändringar i beställning. Av 89 enkäter hade vi på denna fråga ett internt 
bortfall på 32 stycken. Det stora bortfallet på detta påstående berodde bland annat på 
att kunderna inte hade ringt in och gjort ändringar, detta skrevs som en egen 
kommentar vid sidan av påståendet. De interna bortfall som förekom i studien innebar 
att resultatet fick ett annat utfall än om det inte hade förekommit interna bortfall. 
Trots bortfallen ger resultatet en god bild över hur kunderna i kommunen upplever sin 
matsituation.   
 
Deltagarna i undersökningen fick enkäten levererad i samband med sin matleverans, 
som skedde under vecka 7. Enkäten levererades under torsdagen den 13 februari och 
vi valde att skicka med enkäten under torsdagsleveransen eftersom det under denna 
dag skedde störst antal leveranser, samt alla geografiska områden nåddes. Vi valde att 
inte inkludera de personer som får sina matlådor levererade till hemtjänstlokal 
eftersom vi ansåg att risken var högre att enkäten skulle försvinna på vägen samt att 
dessa personers inte hade den fysiska och psykiska kapaciteten att besvara enkäten.  
 
Till denna undersökning gjordes ett bekvämlighetsurval för att göra distributionen 
enklare. Nackdelen med ett icke slumpmässigt urval är att det inte går att generalisera 
på hela populationen vilket vi hela tiden haft i åtanke under arbetets gång. Dock anser 
vi att studien har ett representativt urval och att vi fått en överblick om hur kunderna i 
kommunen upplever beställning, leverans och mat.   
 
Designen av enkäten gick fort att arbeta fram eftersom vi genom dietisten i 
kommunen fick ta del av tidigare enkäter som skickats ut. Vi använde oss av samma 
design eftersom den hade fungerat bra tidigare år och att den var anpassad efter 
målgruppen.  
 
Att få enkäten godkänd i kommunen drog ut på tiden vilket innebar att utskicket 
skedde en vecka senare än planerat. Detta i sin tur innebar för oss att inmatningen och 
sammanställningen skedde under en begränsad tidsperiod. Vi anser inte att detta har 
påverkat resultatet. Det vi dock har diskuterat författare emellan är om val av 
undersökningsmetod har påverkat resultatets utfall. Hur hade resultatet sett ut om 
urval och tillvägagångssätt sett annorlunda ut? Vi anser att resultatet inte hade 
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påverkats av om urvalet sett annorlunda ut, och detta menar vi eftersom de tidigare 
studierna som genomförts i kommunen haft liknade utfall.  
 
Tillvägagångssättet är den delen som vi anser kan ha påverkat utfallet på resultatet. 
Den del i tillvägagångssättet som vi anser kan ha påverkat resultatet är ifyllandet av 
enkäten. I de fall som det inte varit kund som fyllt i enkäten ställer vi oss frågan hur 
stort inflytande har den anhörige haft? Har den anhörige påverkat svaren åt det 
positiva eller negativa hållet? Eller är det enbart den anhöriges åsikter som finns i 
enkäten? Vi anser också att det finns en risk att kund inte vill ställa till med problem 
utan vara alla till lags. Detta kopplar vi samman med bland annat det stora bortfall 
som vi hade på frågan om hur de upplever att de blir bemötta när de ringer in 
ändringar i sin beställning, samt de kommentarer som fanns skrivna vid denna fråga: 
”Gör inga ändringar”. Vi anser också att det skulle ha gynnat vår studie om 
datainsamlingstiden varit en vecka längre. Hade enkäten varit ute under tre veckor i 
stället för två menar vi på att fler svar hade kommit in vilket i sin tur hade stärkt 
resultatet.   
 
Från början var tanken att delar av resultatet som vi fick fram i studien skulle 
jämföras med tidigare studier som genomförts i kommunen och sammanställas i 
tabeller. Detta fick vi dock ändra om eftersom vi inte hade tillgång till rådata utan 
enbart medelvärden. På grund av detta valde vi enbart att jämföra medel av antal 
matlådor som kunderna beställer per vecka.  
  
Det vi i efterhand inser vi att vi skulle ha behövt börja med enkäterna, följebrev samt 
alla informationsbrev tidigare, eftersom de då hade kunnat distribueras till kund 
tidigare. Vi anser också att det hade varit intressant om fler deltagare skulle ha kunnat 
inkluderas, eftersom vi anser att det skulle ha givit en ännu bättre bild av hur 
kunderna i kommunen upplever beställning, leverans samt mat.  
 
Nackdelen som vi finner med att genomföra en kvantitativ studie är att man inte 
kommer ner på djupet som vid kvalitativa studier. Hade tidsramen varit längre hade vi 
kunnat genomför både en kvantitativ samt kvalitativ undersökning för att få en större 
helhetsbild 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade att överlag är de äldre i kommunen nöjda med beställning, leverans 
och maten som de får distribuerad. Eftersom studiens resultat var positivt anser vi att 
det inte kan jämställas med den negativa kritik som lyfts fram i media under hösten 
2013 samt våren 2014, som har berört maten inom äldreomsorgen. Kritiken har 
specifikt riktats mot matlådor som levereras till de äldre i kommuner runt om i 
Sverige, och har bland annat handlat om att maten inte hållit en god kvalitet så som 
smak och utseende (6). Matlådorna i kommunerna har också tillagats långt i förväg 
och på så vis har det medfört en sämre kvalitet (4). Frågan vi ställde oss när vi fick 
fram vårt resultat och jämförde det med kritiken från media är: Vad är det som leder 
till att vårt resultat inte speglar kritiken? Är det att media enbart lyft fram det negativa 
och på så vis ger en snedvriden bild av verkligheten? Vi menar på att detta kan vara 
en faktor och att det finns fler kommuner i Sverige som har nöjda kunder, och dessa 
bör lyftas fram. 
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Trots att kunderna i kommunen överlag var nöjda med beställning, leverans och 
maten, gick det att se skillnader mellan könen på vissa av påståendena och frågorna. 
Där det gick att se skillnader mellan könen var det för det mesta männen som 
indikerade på att de var nöjda/mycket nöjda.  Kvinnorna var oftare neutrala eller 
mindre nöjda. Dock visade resultatet att majoriteten av kvinnorna la upp och åt sin 
mat på tallrik, vilket männen inte gjorde. Vad beror detta på? Tidigare studier som 
gjorts på området kring äldre och deras måltidssituation belyser bland annat 
avsaknaden av makt över den egna måltidssituationen och hur maktlösheten påverkar 
de äldres matintag (18). De flesta äldre associerar maten med en trevlig stund som 
avnjuts i en hemtrevlig miljö där man tillsammans avnjuter måltiden med sina nära 
och kära. Forskning visar på att människor under alla tider har konstruerat 
meningsbärande funktioner kring mat (19). Funktionerna har handlat om hur maten 
ska tillagas, hur den ska serveras samt hur måltiderna ska genomföras.  
 
Är det så att kvinnorna i denna studie är missnöjda med sin måltidsituation och att det 
på så vis påverkar deras inställning till maten som de får levererad? Vi menar på att 
kvinnornas roll i hemmet såg annorlunda ut när respondenterna var yngre. De 
förväntades vara en husmoder som skötte hemmets alla sysslor, varav maten var en 
del (20, s.115). På grund av detta menar vi att kvinnornas krav på hur maten ska 
tillagas, se ut, smaka och lukta är högre än männens. Vi menar också på att 
kvinnornas syn måltiden och hur den ska genomföras kan vara svaret på frågan varför 
de i större utsträckning än männen äter sin mat på tallrik.  
 
En annan bidragande faktor till varför det finns en viss negativ inställning till maten 
som serveras inom kommunen bland kvinnorna kan vara att de senaste femtio åren 
har maten och människors kosthållning dramatiskt förändrats (21). Kvaliteten på 
maten har blivit bättre samt att tillgången och utbudet har vuxit. I och med det har en 
mer kräsen människa skapats. Men frågan vi då ställer oss är varför finns inte denna 
kräsenhet hos männen i studien? Vi anser att det kan bero på att männen till skillnad 
från kvinnorna inte varit lika delaktiga i hem och hushåll, och att de på så vis inte har 
samma krav på maten som kvinnorna har.  
 
 
Resultatet i studien visade att männen i större utsträckning än kvinnorna åt upp hela 
matlådan. Undersökningar som tidigare genomförts visar på att äldre som får hjälp 
med matdistribution i form av matlådor tenderar att dela upp innehållet på flera 
måltider(22). Samma studie visar på att undernäring är vanligt bland äldre med 
hemtjänst vilket är oroande. Vi menar på att en bidragande orsak till undernäring just 
kan vara att matlådorna delas upp på flera måltider, vilket innebär att de äldre får i sig 
för lite energi. Matlådorna som delas ut är avsedda för en måltid, vilket resulterar i att 
delas den upp på exempelvis lunch och middag får individen ett energiunderskott.  
 
 
Den enda jämförelse vi gjorde med tidigare studier som genomförts i kommunen var 
att se hur mång matlådor i snitt de äldre beställer. År 2007 beställde de äldre i 
kommunen i snitt 7 matlådor i veckan. Resultatet i denna studie visade ett snitt på 
5,45 matlådor i vecka, vilket innebär en minskning på 1,55 matlåda. En bidragande 
orsak till denna minskning anser vi kan bero på att priset sedan 2007 har ökat och att 
en matlåda i dag kostar 49 kr. Med detta pris innebär det en kostnad på 1372 kr i 
månaden om en äldre beställer sju matlådor i veckan. År 2013 var den genomsnittliga 
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pensionen i Sverige 12 000 kr före skatt (23), och att då ha en kostnad på cirka 1400 i 
månaden kan då upplevas som mycket. Vi menar på att eftersom priset har ökat kan 
det vara en bidragande faktor till varför antalet beställda matlådor har minskat.   
 
De öppna frågorna som ställdes i enkäterna belyste framförallt klagomål som 
handlade om grönsakerna som medföljer i matlådan. Synpunkterna handlade om att 
grönsakerna var för mjuka, för hårda och för salta. Tidigare material som vi fått tagit 
del av, visar att det även förkommit klagomål på grönsakerna i matlådorna. Eftersom 
klagomålen fortfarande existerar anser vi att kommunen borde se över tillagningen av 
grönsaker, för att höja kundnöjdheten ytterligare. 

6 Slutsats 
 
I denna undersökning visar att de äldre i kommunen sammantaget är nöjda med de 
kylda matlådorna. Det har inte skett någon större förändring gentemot tidigare studier 
som gjorts i kommunen, vilket indikerar på att maten håller en god standard. Utifrån 
resultatet framgick det också att männen i kommunen överlag tenderade att vara mer 
nöjda än kvinnorna. För att få svar på varför männen är mer nöjda än kvinnorna anser 
vi att kommunen bör se över detta genom en djupare studie samt att klagomålen på 
grönsakerna ses över. Detta för att ytterligare höja kundnöjdheten.  

7 Yrkesrelevans 
 
Som blivande kostekonomer så har denna studie genomförts för att få en djupare 
inblick i de äldres uppfattning av de kylda matlådorna. Utifrån tidigare forskning har 
det framkommit att det fortfarande finns utrymme för förbättringar och att samhället 
måste agera. I och med detta kommer denna studie att bidra med de äldres synpunkter 
på de kylda matlådorna, och utifrån det kan förändringar ske. Tidigare års studier som 
gjorts i kommunen har enbart resultatet bestått av medelvärden. På grund av detta så 
rekommenderar vi att de i framtida studier använda sig av korrekt statistik för att 
jämförelser ska kunna genomföras.  

8 Författarnas bidrag till arbetet 
 
LA och MB har under denna studie tillsammans arbetet fram en enkät, 
informationsbrev samt sökt referenser. Författarna har sammanställt och analyserat 
resultatet och utifrån detta skrivit uppsatsen.   

9 Tack  
 
Vi vill tacka kommunen, transportföretaget, alla som medverkat i studien samt vår 
handledare
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Informationsbrev till leveranspersonal 
Information till     Jetpaks  personal angående  
kundenkät matdistribution 
 
Karlstad kommun kommer tillsammans med två studenter vid Umeå universitet 
genomföra en kundenkät angående matdistribution.  
 
Syftet med enkäten är att få information om vad kunderna tycker om beställning, 
leverans och maten.  
 
Dela ut enkäten 
Under fredagen den 14:e februari (vecka 7) ska enkäten delas ut. Ni som 
leveranspersonal delar ut enkäten i samband med att ni lämnar maten till kund. Ni 
behöver säga till kund att det är en enkät som delas ut för att få reda på vad de tycker 
om matdistributionen. Be kunderna att besvara enkäten och sedan lägga den i 
medföljande svarskuvert. Säg till kunderna att ni hämtar enkäten kommande vecka 
när ni levererar maten.  
 
Själva enkäten kommer att sitta fast med ett gem på ett kuvert som kunderna ska 
lägga enkäten i när de besvarat den.  
 
För att få så bra bild som möjligt av vad kunderna tycker är det viktigt att så många 
som möjligt besvarar enkäten så säg gärna till kunderna att deras åsikt är viktig.  
 
Ni kommer att få svarskuvert med enkät fastsatt på levererad till er senast fredag den 
7:e.  
  
Samla in enkäten 
Ni som leveranspersonal samlar in enkäten kommande fredag, den 21 februari (vecka 
8). Kunderna lämnar enkäten i medföljande kuvert.  
 
De kunder som inte svarat påminner ni om enkäten och i de fall kund tappat bort 
enkäten men vill svara lämnar ni ut en ny enkät och säger att ni hämtar enkäten 
kommande leverans (fredagen den 28:e). 
 
Kom dock ihåg att det är frivilligt att svara på enkäten.  
 
Pricka av de kunder som lämnar in sina enkäter den 21 februari, så att ni vet vilka 
kunder ni ska samla in hos kommande vecka.  
Om ni har några frågor kontaktar ni Frida Karlsson 0545405519.  
 
Med vänlig hälsning 
Frida Karslsson 
Lina Andersson 
Maria Brannelid 
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Informationsbrev till omvårdnadspersonal 
Information till omvårdnadspersonal angående kundenkät matdistribution 
 
Vi är två studerande kostekonomer som tillsammans med Karlstad Kommun ska göra en 
undersökning angående de kylda matlådorna som skickas till kunder i ordinärt boende. 
Undersökningen, som sker i form av en enkät, kommer att delas ut via JetPak och berör de 
kunder som får mat levererad till dörr och har leveransdag fredagar. Kunder som får sina 
matlådor levererade till hemtjänstlokal kommer inte att beröras.  
 
Syftet med enkäten är att få information om vad kunderna tycker om beställning, leverans och 
maten. 
 
Under fredag den 14:e vecka 7 kommer enkäten att delas ut och detta sker i samband med 
matleveranser av JetPak. När kunderna fyllt i enkäten ska de lägga den i medföljande kuvert.  
 
Enkäten kommer att samlas in av JetPaks personal under fredagen den 21:e vecka 8. Kunder 
som till den 21:e inte fyllt i sin enkät, men vill delta i undersökningen kommer påminnas av 
JetPaks personal samt få en ny enkät om de tappat bort den första. JetPaks personal kommer 
att samla in dessa kunders enkäter fredagen den 28:e vecka 9.  
 
För att få en så riktig bild som möjligt av vad kunderna tycker är det av stor vikt att så många 
kunder som möjligt besvarar enkäten. Påminn dem gärna och informera dem därför om att 
deras åsikt är mycket viktig. 
 
 
Vid frågor kontaktas Frida Karlsson, 054-5405519 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Frida Karlsson, dietist 
Lina Andersson, student 
Maria Brannelid, student 
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Plan över kunduppföljning 
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Tillsynsenheten 

 

Karlstad  2014-02-03  

Frida Karlsson, dietist 054-540 5519 
 
Lina Andersson, kostekonomstuderande  
Maria Brannelid, kostekonomstuderande  
 

 

Plan över kunduppföljning gällande kall matdistribution 
 
1. 550 kunder i Karlstad kommun får varje vecka matdistribution levererad. JetPak delar ut 
matlådorna till alla som inte behöver speciell tillsyn/åtgärd av hemtjänstpersonal i samband 
med mat. JetPak delar ut mat på onsdagar, torsdagar och fredagar. De kunder som får sin mat 
levererad på fredagar tillhör urvalet till kundundersökningen. Det är 170 kunder vilket 
innebär ett urval på 31 %. Kunderna representerar Karlstads olika bostadsområden; glesbygd, 
tätort och ytterområden. 
 
 
Lina Andersson iordningsställer enkäter med bifogade svarskuvert. Lina lämnar enkäterna 
med svarskuvert till JetPak på fredag den 7 februari. 
 
Leveranspersonal som kör ut matlådorna lämnar enkät och bifogat svarskuvert till kunderna 
fredagen den 14 februari. Personalen informerar kunden att detta är en enkätundersökning för 
att se vad kunderna tycker om beställning, leverans och mat. De informerar vidare om att 
kunden har en vecka på sig att svara och att de tar emot kuvertet med enkäten när de kommer 
vid nästa matleverans.  
 
När personalen kommer nästa leveranstillfälle så tar de emot kuverten och prickar av på sin 
kundlista. De som inte lämnar kuvertet påminns om möjligheten att svara på enkäten och 
lämna den nästkommande fredag (den 21:e februari). JetPak har med sig extra enkäter och 
delar ut om kund tappat bort sin enkät. Observera att det är frivilligt att svara på enkäten. 
 
Personalen samlar ihop alla kuvert och Frida Karlsson tar kontakt med Peter på JetPak efter 
att inlämningsdatum har passerat för att få reda på antalet besvarade enkäter. Frida hämtar 
kuverten hos JetPak och lämnar dem sedan till Lina och Maria. 
 
Lina och Maria sammanställer materialet och skriver en rapport. Information om resultatet 
ges till dietist, Peter på JetPak, upphandlingsledare och förvaltningsdirektör.
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