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Förord 

 
Vi är tre kostvetarstudenter från Uppsala Universitet med ett gemensamt intresse av att förbättra 
måltidssituationen för äldre personer i samhället. Vi har gjort denna studie i samarbete med 
Sandvikens kommuns servicekontor eftersom ett önskemål från dem var att få åsikter om vad 
mottagarna av matlådor i det ordinära boendet inom kommunen tycker om matlådorna. Denna 
kontakt påbörjades redan under hösten 2016 då en av oss studenter hade verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) där och tanken kom upp om ett vidare samarbete när kandidatuppsatsen skulle 
utföras under kommande vårtermin. Uppsatsarbetet har varit ett intensivt men givande arbete 
som kommer att ha betydelse för oss i vår kommande yrkesroll som kostvetare.  
 
Vi vill till att börja med rikta ett stort tack till servicechef Maria Eriksson och övrig personal i 
Sandvikens kommun som har varit till stor hjälp i vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare 
Ingela Marklinder på Institutionen för kostvetenskap på Uppsala Universitet för vägledning i vårt 
uppsatsarbete. Ytterligare tack går till Inger Persson och Fredrik Johansson på statistikhjälpen vid 
Uppsala universitet för rådgivning vid bearbetning av statistiska data. Sist men absolut inte minst 
så vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss under arbetets gång. 
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SAMMANFATTNING  

 
 
Bakgrund 
Undernäring är ett problem inom äldreomsorgen och den största delen av de satsningar som görs 
sker inom de särskilda boendeformerna samtidigt som allt fler äldre bor kvar hemma. 
Uppmärksamhet behöver i större omfattning även riktas till måltider hos de äldre i ordinärt 
boende. Rätten för de äldre att själva påverka sin vardag och sina måltider betyder mycket för 
dem som individer och fler studier inom detta område efterfrågas. 

 
Syfte 

Syftet var att undersöka vad äldre personer i ordinärt boende i Sandvikens kommun tycker om de 
matlådor som leverera till dem. I syftet inkluderas även frågeställningar om vad de äldre 
personerna har för önskemål om maten på menyn samt om de själva får välja vilka maträtter som 
ska beställas från menyn. 
 
Metod  
I studien användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning, som utfördes på 
individer i ordinärt boende med matlådeleverans i Sandvikens kommun. Enkäten behandlade 
frågor om matlådorna som levereras och systemet kring matlådorna. Databearbetning utfördes i 
form av beskrivande statistik där resultaten först beräknades med hjälp av statistikprogrammet 
SPSS. 

 
Resultat 
Resultaten visar att de 178 svarande individerna överlag tyckte att matens smak och utseende var 
bra. Portionsstorlekarna ansågs av de flesta vara lagom stora och variationen av maträtter på 
menyn tyckte de flesta var bra. Resultaten visar också att majoriteten av respondenterna själva 
väljer vilka maträtter de ska beställa från menyn. De flesta önskemålen om menyn gäller 
kötträtter. Klassisk husmanskost med fläskkött, nötkött och korv var det som flest respondenter 
efterfrågade.  
 
Slutsats 
Resultatet av den aktuella studien visade att majoriteten av de äldre var nöjda med matlådorna, 
med avseende på smak, utseende och variationen på menyn. De äldre framförde egna önskemål 
om traditionellt svenska maträtter, men även modernare maträtter. Majoriteten av de äldre 
individerna i studien fick själva välja vilka maträtter som skulle beställas från menyn. 
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ABSTRACT 

 

Background 
Malnutrition is a problem in elderly care and most efforts that are made regarding this issue take 
place in retirement homes. At the same time more elderly people are staying in their own homes. 
More attention needs to be drawn to the meal situation regarding elderly people living in their 
own homes. The right of the elderly to influence their daily lives and their meals means a lot for 
their autonomy and more research in this area is needed. 
 
Objectives 
The purpose of the study was to investigate what elderly people living at home in Sandvikens 
municipality, think about the prepared meals distributed by their municipality. The objectives also 
include questions about what the elderly people think about the meals on the menu and whether 
they can choose which dishes to order from the menu themselves.. 
 
Method 
This study used a quantitative method in the form of a survey. The participants consisted of 
individuals living at home in Sandvikens municipality, receiving prepared meals by their 
municipality. The questionnaire addressed questions about the prepared meals and the meal 
system. Data was analyzed in the form of descriptive statistics and the results were first calculated 
using the SPSS statistics program. 

  
Results 
The results show that the majority of 178 responding individuals found that the taste and 
appearance of the food was good. The portion sizes were considered by the majority to be quite 
adequate and the variety of dishes on the menu was considered to be good. The results also show 
that the majority of respondents choose themselves, which dishes they order from the menu. 
Most menu requests were made concerning meat dishes. Traditional home cooked food with 
pork, beef and sausage were what most respondents asked for. 

  
Conclusion 
The result of the current study showed that the majority of the elderly people were satisfied with 
the prepared meals, with regard to the taste, appearance and variation of the menu. The elderly 
had menu requests regarding traditional Swedish dishes, but also more modern dishes. The 
majority of the elderly individuals in the study were allowed to choose themselves which dishes to 
order from the menu. 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Äldre i Sverige som grupp 

Medellivslängden har ökat successivt sedan 1860-talet och enligt statistiska centralbyråns senaste 
befolkningsprognos förutspås medellivslängden att öka med ungefär sju år för män och fem år 
för kvinnor fram till år 2060 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017a). Enligt andra prognoser från 
Statistiska Centralbyrån förväntas antalet äldre ≥65 år att öka i framtiden. År 2015 bestod 
denna grupp av 1.947 000 individer och antalet förväntas stiga till 2.419 000 individer år 2030, 
vilket är en ökning med cirka 24 procent. Antalet äldre personer ≥80 år uppmättes år 2015 till 
501 700 personer, och förväntas öka till 820 300 personer till år 2030, vilket är en ökning med 
cirka 64 procent (SCB, 2017b). Mellan år 2001 och 2014 har andelen äldre personer ≥65 år som 
är utrikesfödda ökat kontinuerligt från 9,7 till 12,3 procent (Socialstyrelsen, 2016a). Idag är 
knappt 1,8 miljoner eller 18 procent av befolkningen född utomlands. Antalet utrikesfödda 
svenskar ökar och om tio år förväntas nästan 2,4 miljoner svenskar vara födda utomlands (SCB, 
2017c). Därför kommer framtidens pensionärer innefatta fler kulturer som förväntas ställa högre 
krav på valfrihet och individanpassning. Denna statistik kommer att medföra ett ökat behov av 
äldreomsorg och därmed ökade samhällskostnader (Livsmedelsverket, 2014). 

  

1.2 Undernäringsproblematik inom äldreomsorgen 

Undernäring är ett problem inom äldreomsorgen, vilket gör att matens och måltidens betydelse 
för äldre har uppmärksammats i Sverige de senaste åren (Livsmedelsverket, 2014; Mattsson 
Sydner, 2002). I en avhandling av Saletti (2007) mättes undernäring enligt MNA1 hos äldre 
individer ≥65 år. En av studierna i avhandlingen visade på undernäring eller risk för undernäring 
hos 49 procent av 353 studiedeltagare med hemtjänst. En fjärdedel av de totalt 1305 
studiedeltagarna i avhandlingen som hade någon form av stöd för vård och omsorg, bedömdes 
som undernärda. Hälften av dessa bedömdes som misstänkt undernärda. Samma avhandling 
visade att 54 procent av de äldre personerna med hemsjukvård som inte hade matlåda eller 
måltidsstöd från kommunen bedömdes som undernärda eller låg i riskzonen för att bli 
undernärda. 43 procent av dessa äldre personer som bedömdes som välnärda hade däremot 
måltidsstöd från kommunen. Detta trots att 66 procent av de äldre individerna med hemleverans 
av matlåda uppgav att de delade på sin matlåda alltid eller ibland. 

  
Smak och luktstörningar som sker på grund av bland annat sjukdomar, medicinering och 
miljöexponering är en del i det normala åldrandet och är en utmaning för folkhälsan eftersom det 
kan minska livskvaliteten och öka risken för undernäring (Schiffman & Zervakis, 2002). En studie 
av Edfors & Westergren (2012) visar att äldre individer som får problem med att äta på grund av 
tugg- och sväljsvårigheter anpassar valet av maträtter efter konsistenser som passar dem. Orsaker 
till tugg- och sväljsvårigheter kan vara till exempel försämrad tandhälsa, svampinfektion i munnen 
och illamående som har orsakats av problem från matstrupen och magen (Edfors et al., 2012). 

 
Måltidssituationen för de äldre som bor i ordinärt boende och inte har kontakt med sjukvård eller 
närstående kan vara svår att följa av utomstående och måltidsproblematik som leder till  
 

                                                           
1
 MNA- Mini nutritional assessment, är ett instrument för bedömning av undernäring hos vuxna och som 

beskrivs i riktlinjerna i den europeiska nutritionsorganisationen, ESPEN. Instrumentet 
MNA är validerat med hjälp av kliniska studier och består av poängviktade frågor. Bedömning av 
viktförlust och sjukdom görs bland annat genom att beräkna body mass index (BMI, kg/m^2) 
och antropometriska mått, såsom överarmsomfång och vadomkrets (Saletti, 2007). 
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undernäring uppmärksammas många gånger först när de äldre kommer i kontakt med sjukvård 
(Livsmedelsverket, 2014; Saletti, 2007). Plötsliga och stressfulla livshändelser, som att bli änka 
eller bli sjuk och kräva sjukhusvistelse, kan också öka risken för att utveckla undernäring (Edfors 
et al., 2012).  

 

1.3 De äldres möjligheter att påverka sin måltidssituation 

Det är en svår omställning för de äldre, från att ha klarat sig själva, till att bli beroende av hjälp 
från andra för att bland annat klara sin mathållning. Därför är det av stor vikt att de äldre som har 
levt ett självständigt liv kan fortsätta påverka sin vardag, trots att de behöver praktisk hjälp utifrån 
(Fjellström & Mattsson Sydner, 2012; Harnett & Jönsson, 2014; Livsmedelsverket, 2014). 
Måltiden och valmöjligheten att äta det man längtar efter och tycker om spelar en viktig roll i 
detta (Livsmedelsverket, 2014). Harnett et al. (2014) skriver om att det för äldre personer har 
betydelse att få sätta guldkant på tillvaron ibland genom att till exempel få göra lyxigare matval. 
 
Många äldre som bor ensamma förenklar matlagningen genom att köpa mer färdiga måltider och 
undvika svåra och tidskrävande procedurer i köket (Edfors et al., 2012; Sidenvall, Nydahl & 
Fjellström, 2000). Samtidigt kan en del individer känna skam inför att köpa färdiga matlådor i 
butik, då oro kan finnas för att omgivningen ska ha anmärkningar på individernas 
matlagningsförmåga (Ahlgren, Gustafsson & Hall, 2004). Drivkraften att vilja klara sig själv kan 
medföra en risk som leder till att många äldre inte får i sig tillräckligt med mat (Sidenvall, 
Fjellström & Ek, 1996). Det är dock samhällets skyldighet att ta hand om sina medborgare, vilket 
resulterar i en fråga om självbestämmanderätt kontra säkerhet, det vill säga hur oberoende man 
kan vara utan att äventyra säkerheten (Fjellström et al., 2012). 

  
Enligt Fjellström et al. (2012) kan det anses som ett misslyckande att vara beroende av andra 
personer, då många människor vill kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt.  
Känslan hos de äldre av att vara beroende av någon annan kunde enligt en intervjustudie från 
Pajalic, Persson, Westergren & Skovdahl (2012) infinna sig när de kände att de inte hade något 
inflytande över de matprodukter som måltiderna i matlådorna tillagades av. Studiedeltagarna sa 
sig vara medvetna om deras möjlighet till att påverka sin målsituation, trots att de var beroende av 
någon annan. Denna möjlighet användes på olika sätt av de äldre, men det kunde bland annat 
handla om att de äldre själva valde rätter från menyn och deltog i enkätundersökningar om 
matlådeleveranser. Gemensamt för samtliga intervjuer var att känslan av att få delta aktivt gjorde 
skillnad för dem och ökade deras självkänsla, även om de i övrigt var beroende av andra. 
Möjligheten att välja mellan olika alternativ på menyn och dess variation värderades högt. 

  
I och med att befolkningen blir allt äldre kommer fler att behöva stöd senare i livet. 
Måltidssituationen kan lätt bli lidande, eftersom det kan vara problematiskt för äldre att be om 
hjälp med sina måltider (Fjellström et al., 2012; Sidenvall et al., 1996). I den tidigare nämnda 
studien av Pajalic et al. (2012) visade det sig att de äldre ofta tyckte att det var svårt att tvingas ta 
emot hjälp från främlingar då ett beroendeförhållande kopplat till måltidsrelaterade aktiviteter 
även associerades med den äldres personliga integritet. Studien visade även att de äldre behövde 
tid på sig för att acceptera hjälp från andra, vilket ledde till att det till en början vägrade att ta 
emot matlådorna men accepterade och uppskattade servicen efter ett tag. 
 
Enligt Livsmedelsverket (2014) finns det mycket att vinna på hälsofrämjande insatser med syfte 
att äldres förmåga att klara sig själva uppmuntras i den utsträckning det går. Exempel på 
förebyggande åtgärder är lokala träffpunkter och gemensamma måltider för de äldre. Kommuner 
kan även skicka ut information till äldre personer om bland annat grundläggande näringslära, 
hälsoinformation samt enklare recept (Livsmedelsverket, 2014). 
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1.4 Systemet kring leveransen av matlådor i Sverige 

Arbetet med mat och måltider omfattas både av socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Ansvarsfördelningen mellan dessa är oklar, vilket kan förklara 
varför ansvaret bollas mellan landsting och kommun som i sin tur leder till att måltidsfrågorna 
hamnar i kläm (Livsmedelsverket, 2014). Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 (motion 
1998/99: So436) bär varje enskild kommun ansvaret för långvarig service och omsorg för äldre 
personer, såväl för särskilda som ordinära boendeformer. Det innebär att kommunen är ansvarig 
att vid behov erbjuda hjälp för att hantera inköp, leverans, tillagning och intag av mat. Enligt 
Socialstyrelsen (2016b) är det upp till varje enskild kommun att besluta och utforma vilken typ av 
matförsörjningssystem de vill ha och hur denna organisation ska fungera, men eftersom det finns 
otydligheter är kommunernas bistånd inte jämförbara inom landet (FoU Seniorium, 2009). Alla 
individer som anser sig vara i behov av omsorg och service kan ansöka om bistånd (SoL 
2001:453, 4 kap. 1 §), en sådan biståndsbedömd insats omfattar bland annat mat och måltider 
(FoU Seniorium, 2009). Det finns ingen detaljerad vägledning eller fastställda kriterier för 
kvaliteten på den biståndsbedömda matlådan hos någon av regelverken (SoL och HSL), trots att 
matlådor som levereras hem till det ordinära boendet är den vanligaste stödformen (Saletti, 2007). 
När ett biståndsbeslut fattas har den berörda kommunen en skyldighet att verkställa beslutet 
omedelbart, oberoende av om det kommer att överklagas eller ej. Den hjälp som beviljas ska 
stärka den äldres möjligheter att bo kvar i det ordinära boendet eller att på andra sätt kunna leva 
ett självständigt liv, den så kallade kvarboendeprincipen (Socialstyrelsen, 2017a). Socialstyrelsen 
(2016b, s.7) säger att “kommunernas bistånd ska utformas och genomföras tillsammans med den 
enskilde”. Den äldre ska med andra ord i den mån det går kunna välja hur och när hjälp och stöd 
och annan service ska ges i det ordinära boendet (Prop. 2009/10:1169).  

  

1.5 Maten i matlådan 

Matlådor har kritiserats i massmedia med avseende på bland annat tråkigt utseende, bristande 
smak och doft (Engelheart, Grell, Edlund & Akner, 2012). I en pilotstudie av matlådor som 
levereras till pensionärer i Örebro län genomfördes provsmakning av matlådor. De flesta som 
hade distribution av matlådor var mellan 85–94 år och studiedeltagarna var friska pensionärer i 
åldersspannet 60–89 år som inte själva var beställare av matlådor. Kategorierna som bedömdes 
var: utseende, doft, smak och konsistens samt mängden mat. Resultatet visade att 
studiedeltagarna överlag var nöjda med ovanstående kategorier (Engelheart et al., 2012).  

  
I en studie som undersökte äldre av Edfors et al. (2012) visade det sig att uppfattningen av 
kvaliteten på de hemlevererade matlådor skiljde sig åt beroende på vilket kök maten tillagades i. 
Gällande maten från ett av köken så var respondenterna nöjda med maten, och menyn ansågs 
bestå av varierande och välsmakande rätter med en bra variation mellan vardag och helg. Medan 
maten som kom från ett annat kök ansågs vara dåligt tillagad, smaklös och såg oaptitlig ut. 
Respondenterna ansåg att det användes för mycket främmande kryddor och att maträtterna var 
för influerade av moderna mattrender, exempelvis pizza. De önskade mer traditionell 
husmanskost som de kände igen och slängde mat som inte var god (Edfors et al., 2012). Även i 
den tidigare nämnda studien av Pajalic et al. (2012) ansågs den traditionella maten som "riktigt 
mat" och var även den mat som var mest uppskattad. Syftet med denna studie var att beskriva 
äldre individers upplevelser av matlådor som levereras i en medelstor svensk kommun genom en 
kvalitativ intervjustudie där äldre personer (≥65 år) deltog. Resultatet visade att studiedeltagarnas 
erfarenheter av att motta matlådor från kommunen tolkades som en samverkan mellan mentala, 
emotionella, sociala och existentiella behov. Samtliga studiedeltagare var väl medvetna om att mat 
var nödvändigt för deras hälsa och de beskrev måltiderna i matlådorna som varierad, hälsosam, 
ett bra alternativ till hemlagad mat, god och prisvärd (eftersom efterrätt och råa grönsaker ingick i 
priset). Till exempel hade de en uppfattning om att "riktig mat" borde tillagas från naturliga 
råvaror och inte från halvfabrikat. Enligt de äldres erfarenhet kunde mat som lagas i 
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institutionella kök smaka som hemlagad mat eftersom den baserades på naturliga matprodukter. 
Angående portionsstorlekarna upplevde studiedeltagarna att de var för stora och delade därför 
upp matlådorna i två portioner (Pajalic et al., 2012). 

  
I en svensk intervjustudie som syftade till att undersöka och beskriva faktorer som var viktiga i 
förhållande till äldre personers aptit beskrev respondenterna att deras aptit ökade när maten var 
väl tillagad och i linje med deras förväntningar (vilka till exempel kunde vara när maten hade rätt 
konsistens eller när den serverades färsk). Andra faktorer som sades öka aptiten var till exempel 
när maten smakade bra eller när deras favoriträtter serverades. De äldre i studien föredrog 
traditionell svensk mat som de var vana med. Aptiten sjönk dock när de blev serverade rätter som 
inte levde upp till deras förväntningar, till exempel om maten som serverades hade fel konsistens, 
ovanliga rätter, blandningar och obekanta konsistenser (Wikby & Fägerskiöld, 2004). 

  
I en annan svensk studie av Pajalic & Pajalic (2015) var syftet att ge en översiktlig bild av hur 
äldre individer som bor i sina hem uppfattar maten som de mottar genom sin kommunala 
matleverans och vad som är viktigt för dem. Data samlades in med hjälp av enkäter. Totalt 
besvarade 274 deltagare enkäten. Resultaten visade att de äldre i studien i stor utsträckning var 
nöjda, särskilt med portionsstorlek och leveranstid. De äldre som hade nyttjat matleveransen 
under en längre tid var inte nöjda med alternativen som erbjöds. Pajalic et al. (2015) menar att 
detta skulle kunna förklaras med att de äldre skulle kunna ha tröttnat på alternativen som erbjuds. 
Detta antagande får stöd i en studie som genomfördes i Massachussets av Meiselman, de Graaf & 
Lesher (2000). Studiedeltagarna bestod av en grupp civilanställda inom militären. Resultatet 
visade att monotoni i variation av maträtter leder till minskat matintag. Monotoni definierades i 
studien som att servera samma måltid under fem på varandra följande arbetsdagar. Upprepad 
konsumtion av samma mat under fem på varandra följande arbetsdagar resulterade i minskad 
acceptans med avseende på maten sensoriska egenskaper. Detta upplevdes i synnerhet av 
studiedeltagare som fick samma mat dagligen utan någon möjlighet till att välja bland olika 
smaker. Resultatet visade på en positiv korrelation mellan acceptans och matintag. 
 

1.6 Behovet av satsningar på maten i det ordinära boendet 
En verklig utmaning enligt Fjellström et al. (2012) är att skapa en äldreomsorgsorganisation för 
livsmedelsservice som kan införliva en kombination av fysiologiska behov med sociala och 
kulturella behov relaterad till mat och måltider för den enskilda äldre personen. Det har gjorts 
satsningar inom äldreomsorgen, bland annat stimulansmedelssatsningen (Livsmedelsverket, 
2014). Satsningen är riktad till äldre och syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde genom ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen. 
Det är upp till varje kommun att ansöka om stimulansmedel för den enskilda organisationens 
verksamhet (Socialstyrelsen, 2017b). 

  
Socialstyrelsen (2006), utförde en enkätundersökning om riktlinjer för mat och måltider bland 
Sveriges kommuner. 250 kommuner svarade och resultatet visade att 98 procent hade infört 
riktlinjer för mat och måltider inom det särskilda boendet men endast 60 procent av 
kommunerna hade infört riktlinjer inom det ordinära boendet. Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen (2011) har tidigare haft frågor om måltider 
i enkäten för äldre i det ordinära boendet, men dessa togs bort 2011 utan att ersättas av nya. 
Anledningen till att frågorna togs bort var att förenkla enkäten med förhoppningen att höja 
svarsfrekvensen. Dessutom tycktes det vara svårt att tolka resultaten. Sedan 2011 är enkätfrågor 
som handlar om mat enbart inkluderad i de enkäter som skickas till individer som bor i särskilt 
boende. Detta i motsättning till Livsmedelsverkets rapport (2014) Bättre måltider i äldreomsorgen- vad 
har gjorts och vad behöver göras, där det lyfts fram att satsningar behöver göras på måltider i ordinärt 
boende. Ett steg i rätt riktning är att även låta äldre med hemtjänst få möjlighet att svara på frågor 
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om hur de tycker att kommunens tjänster fungerar gällande mat- och måltidsstödet 
(Livsmedelsverket, 2014). 

  
Äldre över 80 år som beviljats hemtjänst i det ordinära boendet ökade med 16 procent mellan 
år 2000–2006, samtidigt som antalet i de särskilda boendeformerna under samma tidsperiod 
minskade (Socialstyrelsen, 2007). Även om det totala antalet personer som fick hjälp av den 
offentliga äldreomsorgen var relativt oförändrat mellan år 2000–2006, så har en minskning av 
äldre med hjälp i särskilt boende ersatts av en ökning av äldre med hemtjänst i ordinärt boende 
med nära 20 procent (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Livsmedelsverket (2014), har denna trend 
pågått de senaste 20 åren. Medan utvecklingen går mot att allt fler äldre med omfattande vård- 
och omsorgsbehov bor kvar i sitt ordinära boende, så har regeringens stimulansmedel främst 
fokuserat på projekt för äldre som bor i särskilda boenden. Därför är det ännu en lång väg kvar 
för att måltiden ska bli en generell positiv upplevelse inom äldreomsorgen. Eftersom 
stimulanssatsningarna görs för de äldre och bland annat för deras måltidssituations skull, så är det 
enligt Livsmedelsverket (2014) rimligt att effekten av satsningen också utvärderas hos de som 
omfattas av äldreomsorgen, vilket inkluderar måltidssituationen i det ordinära boendet. 

  
Efter den tidigare nämnda pilotstudien i Örebro län (Engelheart et al., 2012) efterfrågar 
författarna förslag till utveckling och förbättring av kvaliteten på maten. Ett av förslagen handlar 
om att varje kommun bör ha tydligt definierade kvalitetskrav på mat som levereras hem till de 
ordinära boendena. Vidare bör pensionärer ses som en resurs när det gäller det löpande 
utvecklingsarbetet och kommunerna bör genomföra årliga enkätundersökningar till pensionärer 
som har biståndsbedömt beslut om matlåda. Detta för att utvärdera pensionärernas åsikter om 
kvaliteten på den levererade maten. Även portionsstorleken och hur stor del av maten som äts 
upp bör utvärderas, anser författarna. Det finns enligt Livsmedelsverket (2014) flera frågor som 
skulle behöva besvaras för att få kunskap om hur organisationen kring måltiderna påverkar dess 
kvalitet och de äldres vardag. En av dessa frågor är exempelvis hur många äldre i ordinärt boende 
som faktiskt får välja på olika måltidslösningar samt hur många äldre som utnyttjar de 
valmöjligheter som kommunen erbjuder.  

  
I den tidigare nämnda studien av Pajalic et al. (2012) hade vissa av studiedeltagarna förslag för 
hur matlådeservicen kunde förbättras. Författarna påpekar att det finns för få studier som 
undersöker individers upplevelser av att vara beställare av matlådor som levereras av kommunen. 
Kunskap om detta är viktig för att kunna erbjuda och försäkra en högkvalitativ matlådeservice 
och att detta system möter kundens individuella behov (Pajalic et al., 2012). 

 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka vad äldre personer i ordinärt boende i Sandvikens kommun tycker om de 
matlådor som levereras till dem. 

  

2.1 Frågeställningar 

  
 Vad tycker de äldre individerna om matlådorna utifrån matens smak och utseende, 

portionsstorlek samt variationen av maträtter på menyn?  

  
 Vad har de äldre för önskemål gällande maten på menyn? 

  
 Får de äldre själva välja vilka maträtter som ska beställas från menyn? 

  

 



6 

 

3. Metod och material 
  

3.1 Litteratursökning 

Innan studien inleddes så genomfördes en informationssamling för att summera det rådande 
kunskapsläget kring ämnesområdet. Informationsinhämtning har i huvudsak skett via 
vetenskapliga artiklar och rapporter från olika myndigheter. De databaser som har använts för 
litteratursökning är följande: Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Google Scholar, 
Scopus och Uppsala universitetsbiblioteks databas. 

  
Sökord: 

 Hemmaboende+äldre+mat 
 (lunchbox*/ mealbox*/ foodbox* AND home* AND elderly NOT children, School) 
 Nutritional status, mealtime 
 Home-Living elderly 
 Elderly People Views on Food and Meals 

  
Förutom specifika sökord så har referenslistor från tidigare uppsatser, artiklar, antologier, 
avhandlingar och rapporter granskats. 

  

3.2 Studiedesign 

För att nå ut till så många som möjligt som har leverans av matlådor i Sandvikens kommun och 
få information om deras åsikter om matlådan så valdes en kvantitativ metod i form av en enkät 
(Bryman, 2011). En enkät i pappersform valdes för att det ansågs mest lämpligt för att nå ut till 
målgruppen äldre individer över ≥65 år eftersom man inte kan utgå ifrån att alla inom denna 
målgrupp har tillgång till dator och internet (Eliasson, 2010). 

  

3.3 Populationsurval 
Utgångspunkten för urvalet var samtliga kunder med leverans av matlådor i Sandvikens kommun, 
ett så kallat totalurval (Trost, 2012). Efter att ha haft kontakt med servicechef Maria Eriksson 
(personlig kommunikation, 1 april 2017) valdes ett stickprov ut av totalurvalet som ansågs 
motsvara de dagar då flest personer hade leverans av matlådor för att nå så många som möjligt av 
personerna i det totala urvalet. Eftersom studien avsåg att undersöka äldre individer ≥65 år, så 
exkluderades respondenter <65 år med leverans av matlådor efter datainsamlingen. Enkäten var 
skriven på svenska, vilket gjorde att de individer som inte behärskade de skandinaviska språken 
och inte tog hjälp med översättning av enkäten indirekt exkluderades. I ett informationsbrev 
(Bilaga 3) hänvisades personal som delade ut enkäterna (hemtjänstpersonal och personal från 
Servicekontoret), att exkludera individer som på grund av sjukdom inte skulle kunna förstå 
enkätfrågorna. Detta beslut togs efter pilotstudien gjorts eftersom det under besöken på 
seniorträffen noterades att en del av bortfallet kanske kan komma att bero på att många äldre inte 
är i tillräckligt bra skick för att svara på enkäten. Det är av stor vikt att det är respondenternas 
egna åsikter och svar som framkommer i enkäten. 
 
Totalt antal individer som hade leverans av matlådor i Sandvikens kommun vid studietillfället var 
342 stycken. Enkäten delades ut en fredag och de 304 personer stora stickprovet som var utvalt 
avsåg de personer som hade leverans av matlådor för lördag, söndag samt nästkommande 
måndag. Totalt delades 291 enkäter ut och antalet besvarade enkäter uppgick till 182 stycken. Det 
externa bortfallet bestod av 109 stycken obesvarade enkäter, tre enkäter som exkluderas på grund 
av att personerna var under 65 år (exklusionskriterie i studien) samt en enkät som var en dubblett. 
Totalt externt bortfall var 113 stycken enkäter. Efter externt bortfall så fanns 178 enkätsvar kvar 
som resultatet beräknades utifrån. Internt bortfall som fanns på respektive fråga var följande: 
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fråga 5: 2 personer, fråga 6: 1 person, fråga 7: 95 personer, fråga 11: 6 personer samt fråga 22: 4 
personer. Inga enkäter som innehöll internt bortfall exkluderades från resultatbearbetningen 
eftersom det interna bortfallet ansågs vara så pass litet. Det enda stora interna bortfallet var på 
fråga 7, men eftersom denna var en önskemålsfråga så var inte bortfallet lika viktigt som för de 
andra frågorna. Slutligen, efter att exkludering gjorts, så fanns 178 enkätsvar kvar som resultaten 
beräknades utifrån.  
 

3.4 Sandvikens kommun 

Sandvikens kommun hade 38 949 folkbokförda invånare år 2016 (SCB, 2017a). Informationen 
om hur systemet kring matlådor i Sandvikens kommun fungerar inhämtades genom personlig 
kommunikation med kommunens servicechef (M. Eriksson, 1 april 2017). Alternativen som finns 
för kunden att välja på är att få leverans av tre, fem eller sju matlådor per vecka. Leveransen av 
dessa sker på tisdagar, torsdagar och fredagar. Matlådorna har etiketter på som talar om att de bör 
förvaras i kylskåp vid maximalt +8°C, när den är tillverkad samt ett bäst före- datum. Bäst före-
datumet förklarar vilken dag som maten senast bör konsumeras för att garantera att kvaliteten 
inte försämras (Livsmedelsverket, 2017). Tiden från tillagning till bäst före-datum är generellt fyra 
dagar. Matlådorna tillagas av kommunens centralkök som tillhör kommunens servicekontor. 
Tillagningsmetoden som används är cook-chill, vilket innebär att maten levereras kyld ut till 
kund. Beställningen av matlådor görs av kunden fyra veckor i förväg och det är hemtjänsten som 
samlar in alla beställningar. Kunderna som inte har specialkost har tre alternativ av rätter att välja 
på varje dag och de som har specialkost har generellt färre rätter (oftast bara en) att välja på. 
Leveransen av matlådorna ut till kund sker delvis av personal från Servicekontoret och delvis av 
hemtjänstpersonal. Sandvikens kommun har ett register över vilka personer som har leverans av 
matlådor, men dessa register får enligt Maria Eriksson (personlig kommunikation, 1 april 2017) 
inte innehålla några personnummer på grund av Personuppgiftslagen (PUL). 
 

3.5 Pilotstudien 

Innan den huvudsakliga studiens start genomfördes en pilotstudie av enkäten med syfte att 
förbättra enkätens utformning (Bryman, 2011). För att finna rätt målgrupp för studien, gjordes ett 
besök på en seniorträff i Solna kommun. Målet var att finna äldre personer ≥65 år som har 
leverans av matlådor hem till det ordinära boendet. Det gjordes två besök på seniorträffen och 
totalt fyllde elva respondenter ≥65 år i enkäten, varav tre personer som hade hemleverans av 
matlådor, det var två män och nio kvinnor. Pilotenkäten innehöll 23 frågor och det uppskattades 
ta cirka 15 minuter att fylla i enkäten. Respondenterna som deltog i pilotstudien ansåg att enkäten 
var lagom lång och att den inte innehöll för många frågor. Textstorleken var tillräckligt stor och 
frågorna var korta och “raka” och därför enkla att förstå enligt respondenterna. Det noterades att 
respondenterna gärna vill fylla i ett svar på varje fråga, även om det handlade om en följdfråga. 
Efter pilotstudien gjordes vissa justeringar, bland annat på frågorna om specialkost, matförvaring 
och frågan med öppet svarsalternativ angående önskemål på menyn. Ordningen på vissa frågor 
och rubriker ändrades och svarsalternativen utökades på vissa frågor för att det skulle finnas ett 
passande svarsalternativ för varje fråga, även vid följdfrågor. 
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3.6 Enkäten  
3.6.1 Reliabilitet och validitet 
Utformningen av enkäten i denna studie grundar sig på fakta från Samhällsvetenskapliga metoder 
(Bryman, 2011), Kvantitativ metod från början (Eliasson, 2010) och Enkätboken (Trost, 2012). Dessa 
har använts i denna undersökning för att styrka reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 
Undersökningens syfte bör vara klart innan man börjar konstruera sina mätinstrument och 
insamling av data (Bryman, 2011; Trost, 2012). För att undvika kritik för bristande trovärdighet, 
har det från början tagits i beaktning, över hur man kan ge undersökningen hög reliabilitet och 
validitet. Reliabiliteten anger hur tillförlitlig mätningen varit, resultatet ska bli detsamma vid 
upprepade mätningar om reliabiliteten är hög. Validiteten avser att man mäter det man faktiskt 
avser att mäta. Validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten (Eliasson, 2010). Man ska kunna 
kontrollera data för undersökningens vetenskapliga trovärdighet för att de slutsatser 
undersökningen kommit fram till inte ska ifrågasättas (Trost, 2012). Begreppen reliabiliteten och 
validiteten kopplas till denna uppsats undersökning i kommande stycken. 

  
3.6.2 Layout 
För att minska bortfall och höja validiteten i denna enkätundersökning har hänsyn tagits till en 
del faktorer (Bryman, 2011). Enkätens framsida är enkel och har ett namn som beskriver vad 
enkäten kommer att handla om. Framsidan följs sedan av ett följebrev med tydlig information om 
studien. Följebrevet är bland det första respondenten ser och fokus har därför legat på att försöka 
få följebrevet att se tilltalande och attraktivt ut och inte vara för långt, men samtidigt innehålla all 
nödvändig information (Trost, 2012). Frågornas inbördes ordning är viktig. De demografiska 
frågorna om kön och ålder inleder enkäten för att öka chansen att dessa blir ifyllda. Skulle de ha 
placerats sist är risken större för internt bortfall ifall att den svarande av olika anledningar väljer 
att inte fylla i hela enkäten. I denna enkät har lättsammare frågor placerats i början, och känsliga 
frågor mer mot slutet. Det förekommer ett alternativt svarsalternativ på vissa frågor där det anses 
vara befogat, för att säkerställa att det finns ett svarsalternativ som passar alla, så att svaret blir ett 
så kallat uttömmande svar. Dessa svarsalternativ är ”annat, ange eget alternativ” eller “vet inte”. 
Genom att ha med dessa svarsalternativ minskar risken för internt bortfall (Bryman, 2011; Trost, 
2012).  
 
För att undvika osäkerhet för respondenterna kring hur undersökningen ska genomföras så 
formulerades klara och tydliga frågor samt en beskrivning av hur genomförandet ska ske under 
varje fråga (Eliasson, 2010). Standardisering ger förutsättning för hög reliabilitet, ju lättare det är 
att fylla i enkäten, desto större precision och högre reliabilitet (Trost, 2012). Layouten är tydlig 
och konsekvent med numreringar och stilsorter samt instruktioner inför varje fråga (Bryman, 
2011). En vertikal uppställning av svarsalternativen används i alla frågor, för att det ska bli 
tydligare för respondenten att svara på rätt fråga och motverka förvirring och osäkerhet (Bryman, 
2011). Det är dessutom något man kanske bör vara extra tydlig med när det är en enkät som äldre 
individer ska svara på. Frågorna är numrerade i löpande följd och svarsmarkeringarna görs i rutor 
eftersom detta kan anses mer neutralt än numrering framför svarsalternativen. Numrering skulle 
kunna uppfattas som gradering, vilket kan påverka hur respondenten svarar (Trost, 2012). 
Enkäten avser att undersöka endast en variabel per enkätfråga, eftersom det annars kan finnas en 
tvetydighet som blir svår att tolka om flera variabler undersöks i samma frågeställning. Språket är 
vardagligt och lättbegripligt. I enkäten undviks negationer, värdeladdade ord och långa 
formuleringar eftersom det kan påverka respondentens svar (Bryman, 2011; Trost, 2012). 

  
Enkäten i denna undersökning är i huvudsak av strukturerad form, endast en fråga med öppet 
svarsalternativ finns. Enkäten innehåller en fråga i en kvotskala, och det är fråga 2 om åldern. 
Denna fråga var nödvändig för att kunna exkludera individer under 65 år samt räkna ut 
åldersspannet och medelåldern på studiedeltagarna. Förutom frågan med ett öppet svarsalternativ 
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är resterande frågor på ordinal- och nominal nivå, det vill säga attityds- och sakfrågor, där 
svarsalternativen är mellan tre till fem svar att välja på. (Bryman, 2008; Eliasson, 2010; Ejlertsson, 
2012; Trost, 2012). Enkäten är indelad i rubriker över vilka typer av frågor som följer härnäst 
(Trost, 2012). Enkäten är anpassad för målgruppen äldre personer ≥65 år som har leverans av 
matlådor i Sandvikens kommun. Som mall för ytterligare utformning av lämplig layout, antal 
frågor och textstorlek användes Socialstyrelsens enkät Vad tycker du om din hemtjänst 2017 
(Socialstyrelsen, 2017c).  

  
3.6.3 Val av frågor 
När man samlar in egna originaldata i en kvantitativ metod, vilket är fallet med denna 
undersökning, gäller det att konstruera ett frågeformulär som tar fram de data man vill ha, och 
det behövs minst en fråga för att kunna undersöka varje variabel (Trost, 2012). Som inspiration 
för lämpliga frågor till enkäten i denna undersökning användes en tidigare enkät från 
Socialstyrelsen (2011), Vad tycker du om din hemtjänst 2010. Följande frågor gällande maten ställdes: 
Hur nöjd är du med: 1. Hur maten smakar? 2. Dina möjligheter att få de maträtter du vill ha? 3. 
Storleken på portionerna. För ytterligare inspiration till lämpliga frågor gällande måltiden för 
äldre personer granskades en rapport från FoU Seniorium (2009). Instrument för systematisk 
kvalitetsgranskning av mat och måltider för äldre i ordinärt boende. De har utformat intervjufrågor 
gällande genomförandet av insatser i mat och måltider för äldre personer i ordinärt boende med 
frågor om bland annat hur nöjda kunder är med: matens anpassning till äldre, utbudet av variation av 
maträtter, att maten är god och smakar bra, att det ingår tillräckligt med grönsaker och sallad, att 
portionsstorleken är lagom till en portion, att det finns minst två rätter att välja bland dagligen, att 
det finns möjlighet att beställa specialkost varje dag (till exempel på grund av allergi eller om man 
behöver en sjukdomsanpassad eller lättuggad kost). 

  
Enkäten består av 22 frågor som inledningsvis handlar om demografiska uppgifter med frågan 
om kön och ålder (fråga 1 och 2). Vidare är frågorna uppdelade i rubriker efter mat, måltidsmiljö, 
leverans, matförvaring och en avslutande fråga angående vem som har fyllt i enkäten (fråga 22). Den 
avslutande frågan avslutade även Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
(Socialstyrelsen, 2017c). Trovärdigheten och därmed reliabiliteten i svaren kanske kan påverkas 
om man fått hjälp med att fylla i enkäten. 

  
Ur enkäten valdes fråga 1–7, 11 och 22 för att dessa var av intresse att analysera mot uppsatsens 
syfte. Svaren från övriga frågor överlämnades till Servicekontoret i Sandvikens kommun i hopp 
om att dessa kan bidra till deras fortsatta förbättringsarbete kring matlådorna. För enkätens 
samtliga frågor se Bilaga 2. 

  
Frågor gällande maten i matlådorna har svarsalternativ i ordinalskala på fråga 3–6 och inleder 
med fråga 3, “vad tycker du om portionsstorleken i matlådorna överlag?” med svarsalternativ i en 
skala från “för små portioner” till “för stora portioner”. Anledningen till att ta med denna fråga 
var för att det är en fråga som ofta finns med i liknande undersökningar (Engelheart et al, 2012; 
FoU Seniorium, 2009; Pajalic et al., 2015; Pajalic et al., 2012; Socialstyrelsen, 2011). För att höja 
reliabiliteten i detta frågeformulär ställdes olika frågor för att ta reda på vad de äldre tycker om 
maten i matlådan, eftersom upplevelsen kan påverkas av fler faktorer. Exempel är fråga 4 om 
utseendet. Eftersom utseendet är det första gästen ser kan det påverka upplevelsen av smaken, 
sedan ställs frågan om själva smaken (fråga 5) (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 
2006). Fråga 4 lyder “Hur upplever du att maten i matlådan överlag ser ut när den levereras till 
dig?” med svarsalternativ från “mycket aptitlig” till “mycket oaptitlig” samt “ja brukar inte se 
matlådan”. Fråga 5 lyder “Hur upplever du att maträtterna på menyn oftast smakar?” och fråga 6 
“Vad tycker du om variationen av maträtter på menyn?”, båda med svarsalternativ från “mycket 
bra” till “mycket dåligt”. 
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Fråga 7 är frågan med öppet svarsalternativ och formuleras som “Har du några önskemål 
gällande menyn?” med en förklaring på att det kan gälla maträtter som respondenterna saknar 
eller vill ha oftare. Denna fråga valdes delvis på grund av att det framkom tydligt i studien av 
Pajalic et al. (2012) att de äldres åsikter på specifika maträtter på menyn hade lett till att de äldre 
tyckte sig se positiva förändringar i systemet för matlådeleveranser. 
På fråga 11 som handlar om vem som vanligtvis väljer vilka maträtter respondenten ska beställa 
från matsedeln, är svarsalternativen i nominalskala. Alternativen går från att man själv väljer 
maträtter till att någon annan person väljer. Frågan är med eftersom resultatet från fler studier 
visar på att känslan av att få delta aktivt kan göra skillnad för de äldre och öka deras självkänsla 
även om de i övrigt är beroende av andra (Fjellström et al., 2012; Harnett et al., 2014; Pajalic et 
al., 2012). Även den öppna frågan om önskemål på menyn kan kopplas till möjligheten att de 
äldre ska få påverka matvalen själv. 

 
3.6.4 Kodning av frågan med öppet svarsalternativ 
Processen vid analysen av frågan med öppet svarsalternativ kan liknas vid en innehållsanalys 
eftersom kodningen görs i efterhand, så kallade post-kodning. Svaren har sammanställts till svar 
som liknar varandra (Bryman, 2011). Efter analys av svaren på vilka önskemål respondenterna har 
gällande menyn valdes en uppdelning på fem kategorier, dessa är: kötträtter, fiskrätter, grönsaker, 
potatis och övriga önskemål. Kötträtter innefattar alla maträtter innehållande landlevande animalier 
och de berörda animalierna är fläsk, nötkreatur, kyckling och lamm. Fiskrätter innefattar maträtter 
innehållande vattenlevande animalier. Grönsaker innefattar åsikter om grönsaker i form av 
tillbehör till en maträtt, både som kokta grönsaker och råkost. Potatis omfattar alla synpunkter och 
önskemål om potatis, som tillagats genom olika tillagningsmetoder. Övriga önskemål innefattar 
allting som inte kan placeras i någon av de andra kategorierna. Denna kategori innefattar 
önskemål och synpunkter på till exempel efterrätter, kryddning och maträtter där respondenterna 
inte har specificerat önskemål om innehåll av animalier, såsom pasta, pizza och soppa. 

  
3.6.5 Utdelning och insamling av enkäter 
Enkäterna delades ut med hjälp av kommunens hemtjänstpersonal och Servicekontorets 
leveranspersonal i samband med leverans av matlådor. Servicechefen och en av studieledarna 
deltog vid enkätutdelningen för att informera personalen om utförandet. Innan enkäten delades 
ut fick personalen både muntliga och skriftliga anvisningar för hur utlämnandet skulle utföras. 
Respondenterna uppmuntrades till att besvara enkäten själv, men de respondenter som av någon 
anledning behövde hjälp, fick ta hjälp av valfri person. Svarstiden för enkäten var sju dagar och 
ingen påminnelse skickades ut. Enkäterna samlades sedan in av kommunens hemtjänstpersonal 
och Servicekontorets leveranspersonal.  

  

3.7 Databearbetning 

Först räknades bortfallet som sågs vid datainsamlingen bort. Sedan sammanställdes resterande 
data i kalkylprogrammet Microsoft Excel 2016 och efter det gjordes frekvenstabeller med hjälp av 
statistiskprogrammet SPSS statistics version 22 (utgivet av IBM). Resultaten bearbetades som 
beskrivande statistik och resultaten presenteras genom passande tabeller och diagram samt i 
löpande text. De diagram och tabeller som presenteras i resultatdelen har skapats med hjälp av 
SPSS statistics version 22 och Microsoft Word 2016.  
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3.8 Etiska överväganden 

I denna studie har de fyra forskningsetiska grundprinciperna tagits i beaktning. Dessa fyra 
principer är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet handlar om att forskaren ska informera 
forskningsdeltagarna om den aktuella undersökningens syfte. Detta innebär bland annat att 
studiedeltagarna ska informeras om studiens innehåll, deltagarnas roll i studien, att deltagande 
sker frivilligt, samt att deltagarna närsomhelst kan välja att avbryta studien utan att behöva 
meddela orsak. Deltagarna i den aktuella studien fick i följebrevet till enkäten skriftligen 
information om studien i enlighet med informationskravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
som samlats in om enskilda individer endast får användas för forskningsändamålet och får därför 
inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk. Enligt nyttjandekravet får inte heller insamlade 
personuppgifter användas för beslut och åtgärder som direkt påverkar den enskilde 
studiedeltagaren, utan särskilt medgivande från den berörda individen. I den aktuella studien 
samlades inga personuppgifter in men deltagarna fick i följebrevet skriftlig information om att 
samtlig information som de lämnat kommer att användas till att besvara studiens syfte. 

  
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla individer som ingår i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa. Som tidigare nämnts så inhämtades inga personuppgifter 
i studien, men studiedeltagarna fick i följebrevet skriftlig information om att samtliga uppgifter 
som deltagarna lämnat inte kommer att gå att spåra tillbaka till den enskilde individen och att 
enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 
kan ta del av dessa. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan och därför ska forskarna inhämta samtycke om att delta i studien 
från studiedeltagarna. I den aktuella studien har muntligt samtycke i enlighet med 
samtyckeskravet inhämtats från samtliga studiedeltagare med hjälp av den personal som delat ut 
enkäterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4. Resultat 
Efter bortfall var svarsfrekvensen för enkätundersökningen 61%. Svaren för enkätfråga 22 visade 
att det var 68% av de som besvarat enkäten som själva hade fyllt i enkäten. Resterande 32% hade 
fått hjälp av någon annan person att fylla i enkäten. 

  

4.1 Demografiska uppgifter 

Resultaten från enkäten visar en könsfördelning bland de svarande och ser ut enligt följande: 102 
stycken (57%) kvinnor och 76 stycken (43%) män. Åldersspannet för de som deltog i enkäten 
ligger mellan 65–98 år. Medelåldern var 82,9 år och medianåldern var 84,5 år. 
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4.2 Matens smak (fråga 5) 

Majoriteten av respondenterna, 144 stycken (82%), tycker att maträtterna på menyn oftast smakar 
bra och 9 stycken (5%) tycker att maträtterna smakar dåligt (Figur 1). Internt bortfall för denna 
fråga var 2 personer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Matens utseende (fråga 4) 

De flesta av de som svarade på enkäten, 142 personer (80%), anger att maten i matlådan överlag 
ser aptitlig ut och 10 stycken, 6%, tycker att maten ser oaptitlig ut (Figur 2). På denna fråga fanns 
inget internt bortfall. 
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4.4 Portionsstorleken i matlådorna (fråga 3) 
De flesta av respondenterna, 163 personer (92%), tycker att portionsstorleken i matlådorna är 
lagom stor. 7 stycken, 4%, tycker att det är för små portioner (Figur 3). På denna fråga fanns 
inget internt bortfall. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Variationen av maträtter på menyn (fråga 6) 

128 stycken, 72%, av de som svarade på enkäten anger att variationen av maträtter på menyn är 
bra och 17 personer (10%) tycker att variationen är dålig (Figur 4). Internt bortfall för denna 
fråga var 1 person. 
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4.6 Önskemål gällande menyn (fråga 7) 

Totalt antal svarande på denna fråga var 83 stycken. Internt bortfall var 95 personer. Det var 
många respondenter som tycks vara nöjda med maten och menyn. Åtta personer svarade enbart 
”Nej” på frågan om de hade några önskemål om menyn. Sedan följer kommentarer som ”Tycker 
det är bra”, ”Allt är bra”, ”Variationen är bra”, ”Det mesta är bra” och ”Jag äter allt”. En 
svarande skrev ”Eftersom jag alltid har två maträtter att välja på så är det inget problem för mig” 
och en annan respondent svarade ”I och med att jag äter specialkost så tycker jag den är perfekt”. 
Slutliga svar var “P.S. Allt är bra som det är” och ”Har inget särskilt att klaga på”. De flesta 
önskemål gäller olika kötträtter. Klassisk husmanskost med fläskkött, nötkött och korv 
efterfrågas i hög utsträckning. Medan en respondent önskar kyckling oftare så önskar en annan 
mindre kyckling på menyn, samtidigt vill en ha mer kött i grytorna medan en annan istället vill ha 
mer grönsaker. Det finns även några önskemål på mer internationell och kryddig mat och en 
respondent önskar sushi. Önskemål om kötträtter, fiskrätter och övriga önskemål kan läsas i 
Tabell 1. 
 
Potatis 
15 respondenter har synpunkter, framför allt klagomål, på den kokta potatisen och vill gärna byta 
ut den mot andra potatisrätter eller ris. 13 kommentarer handlade om önskemål medan åtta 
kommentarer var klagomål på den kokta potatisen (samma respondent kunde ha både önskemål 
och klagomål). Kommentarerna var till exempel: “Mindre potatis”, “Jag vill inte ha så mycket 
kokt potatis”, “Den är inte god”, “Hellre potatismos, potatisgratäng eller stekt potatis”, “Kokt ris 
istället för potatis ibland”, “Vi vill ha stekt potatis den andra är seg”, “Potatisen är tråkig. Vore 
bra med potatismos oftare”, “Bättre potatis - det är en hård hinna på den”, “Bättre potatis (hårt 
skal utanpå)”, “Den kokta potatisen är inte god, jag brukar ta rätter med ris eller pasta” och 
“Pommes frites”. 
 
Grönsaker 
Sju respondenter har synpunkter på grönsaker (som tillbehör till maten) i form av både råkost 
och kokta grönsaker. Kommentarer som löd var: “Mer färska grönsaker”, “mera grönsaker t.ex. 
rivna morötter oftare”, “En god sallad till lunch”, “Kokta grönsaker”, “Större variation på 
grönsakerna”, “Mera råkost”, “Bättre grönsaker”, “Mindre gröna ärtor”. 

  
Tabell 1. Visar vad respondenterna svarat på fråga 7: “Har du några önskemål gällande menyn? 
(till exempel maträtter du saknar eller några maträtter du vill ha oftare)”. Samma respondent 
kunde ha önskemål inom flera olika kategorier. Maträtterna under “Vanligaste önskemålen” är ett 
utdrag av de vanligaste svarsalternativen inom respektive kategori 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kötträtter Fiskrätter Övriga önskemål 

53 önskemål 10 önskemål 29 önskemål 

Vanligaste önskemålen: 

  
Paltbröd med fläsk, 7  
Kålpudding, 6 
Kåldolmar, 3 
Köttfärslimpa, 2 
Fläsk med löksås, 3 

Vanligaste önskemålen: 

  
Kokt fisk, 3 
Rödspätta, 2  
Stekt sill, 2 

  

Vanligaste önskemålen: 

  
Pastarätter, 5 
Pizza, 3 
Soppor, 4 
Risgrynspudding, 3 
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4.7 Val av maträtter från menyn (fråga 11)  

159 personer, 92%, av respondenterna väljer själva vilka maträtter som ska beställas från menyn 
(Figur 5). Internt bortfall för denna fråga var 6 personer. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Diskussion 

Resultatet från denna studie visade att de flesta respondenterna upplever att maträtterna på 
menyn oftast smakar bra och även att maten i matlådorna överlag ser aptitlig ut. Vidare så visade 
resultaten att majoriteten av de svarande tycker att portionsstorleken i matlådorna är lagom stor. 
Nästan en tredjedel av respondenterna tycker att variationen av maträtter på menyn är bra. De 
flesta önskemålen på menyn gäller olika kötträtter. Klassisk husmanskost med fläskkött, nötkött 
och korv efterfrågas i hög utsträckning. Det fanns även några önskemål på mer internationell och 
kryddig mat. Över 90% av respondenterna anger att de själva väljer vilka maträtter som ska 
beställas från menyn. 

 
5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Svarsfrekvens och bortfall  
Det är vanligt med en svarsfrekvens på mellan 50–75 procent vid enkätundersökningar (Trost, 
2012). Denna enkät har en svarsfrekvens på 61 procent, vilket får anses vara ganska bra då det 
ligger i mitten av det ovan angivna spannet. Dessutom får man ha i åtanke att svarstiden var 
ganska kort och att inga skriftliga påminnelser skickades ut. En anledning till att svarstiden var 
kort var för att den valdes att vara det på grund av att det ansågs ta mycket tid med logistiken 
kring pappersenkäterna då ingen av studieledarna bor i den valda kommunen. Det ansågs också 
viktigt att hålla svarstiden kort för att respondenterna inte skulle missa att svara på enkäten. 
Enligt Trost (2012) så är det viktigt att skicka ut påminnelser till de tänkta respondenterna. I den 
aktuella undersökningen skedde påminnelserna muntligt till de som fått enkäten. De som delade 
ut och samlade in enkäterna fick påminna dessa personer eftersom de besökte dem under 
svarstiden. Det går dock inte att utesluta att möjligheten finns att svarsfrekvensen hade kunnat bli 
högre om en skriftlig påminnelse skickats ut och om svarstiden hade varit längre. Det var fler 
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kvinnor än män som svarade på enkäten och enligt Trost (2012) uppvisar kvinnor praktiskt taget 
alltid större svarsfrekvens än män. Det går dock inte att påstå att det är anledningen till att det i 
den utförda studien var fler kvinnor än män som svarade, då en eventuell annan förklaring till 
exempel skulle kunna vara om fördelningen mellan könen bland de med matlådeleverans i 
Sandvikens kommun var ojämn, vilket vi inte vet. 
 
Det interna bortfallet var obefintligt eller nästintill obefintligt på de flesta av frågorna, den enda 
frågan som hade ett större internt bortfall var den öppna frågan (fråga 7). Bortfallet i denna fråga 
ansågs ändå inte vara något problem utan snarare var alla inkomna svar tacksam information för 
att se vad respondenterna hade önskemål om. När det gäller det externa bortfallet så kan det 
finnas många anledningar till detta. Till exempel så kan vissa personer inte alls ha fått enkäten om 
de som delade ut enkäten ansåg att de var för sjuka för att kunna svara. Andra anledningar till det 
externa bortfallet kan ha varit att personerna var under 65 år eller att de helt enkelt inte ville svara 
på enkäten. Eftersom vi inte vet vad anledningen är så kan vi bara spekulera i frågan och därför 
fanns heller inga siffror eller procentsatser för detta att redovisa tidigare i denna uppsats. 

  
5.1.2 Pilotenkäten 
Till pilotstudien var målet att hitta respondenter ≥65 år som hade leverans av matlådor. Detta 
visade sig vara svårt, trots att en seniorträff besöktes vid två tillfällen. Tre personer som hade 
leverans av matlådor fyllde i enkäten. De åtta respondenter som inte hade leverans av matlådor 
kunde ändå bidra med synpunkter om enkätens layout och frågornas utformning, dessutom var 
många av frågorna ändå möjliga att besvara trots att respondenterna inte hade leverans av 
matlåda. De som hade leverans av matlådor kunde dessutom egentligen inte ha åsikter om 
matlådorna och hur systemet fungerar i Sandvikens kommun, då pilotenkäten utfördes i Solna 
kommun. Validiteten av pilotstudien är därför bristande trots att många bra synpunkter och 
noteringar på förbättringar ändå togs i beaktning. Med insikter nu i efterhand så kanske det allra 
bästa alternativet hade varit att låta en del av de med matlåda i Sandviken svara på pilotenkäten 
innan den riktiga enkäten gjordes, för att få en högre validitet. 

  
5.1.3 Enkäten 
Eftersom denna enkät inte är validerad, utan egna originaldata samlats in för att konstruera 
frågeformuläret, så har stort fokus legat på att försöka konstruera ett frågeformulär utifrån 
metodböcker och tidigare enkäter. Metoden för utformningen av layouten och valet av frågor 
med tillhörande svarsalternativ har beskrivits utförligt därför att de resultat och slutsatser 
undersökningen kommit fram till ska ifrågasättas i så låg grad som möjligt och minimera kritik för 
bristande trovärdighet (Bryman, 2011; Trost, 2012). 
 
Utformning av frågor till enkäten 
 
Matens smak, utseende och variationen av maträtter på menyn 
Ordningen på svarsalternativen är av betydelse. Enligt Trost (2012) kan det första 
svarsalternativet kanske uppfattas som det ”rätta” svaret av många respondenter. I denna enkät 
var de positiva svarsalternativen först, vilket även de flesta respondenter svarade. Därför kan 
ordningen på svarsalternativen ha påverkat respondenternas svar. Gällande de frågorna med 
svarsalternativ på ordinalskala (fråga 4–6, Figur 1, 2 och 4) så hade dessa frågor de fyra 
svarsalternativen: “mycket bra”, “bra”, “dåligt” och “mycket dåligt” samt liknande från “mycket 
aptitligt” till “mycket oaptitligt”. Det finns en risk för att dessa alternativ är för få och inte ger 
respondenterna möjlighet att uttrycka sin exakta åsikt, utan istället tvingar respondenterna att 
välja mellan motpolerna bra eller dåligt. Det diskuterades om fler alternativ på skalan skulle vara 
lämpligt, till exempel alternativet “ganska bra”, men det beslutades att ett sådant alternativ skulle 
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bli svårt att tolka och att mer specifika åsikter om matlådan skulle kunna lyftas under fråga 7 
(Tabell 1) som efterfrågade övriga önskemål. 

  
Portionsstorlek 
Vissa frågor i denna enkät kan tyckas ha låg validitet. Om frågan kan missuppfattas av 
respondenten så är både validiteten och reliabiliteten låg (Trost, 2012). Exempel är fråga 3 om 
portionsstorlek (Figur 3). Enligt Saletti (2007) delade 66 procent av de äldre på sin matlåda alltid 
eller ibland. I studien av Pajalic et al. (2012) uppgav vissa av studiedeltagarna att de brukar dela på 
portionen. Resultatet från denna enkät visade att de allra flesta tycker att portionerna i matlådan 
är ”lagom stor”. Det är dock oklart vad respondenterna menar med att matlådan är lagom stor. 
Lagom stor för att dela i flera portioner eller lagom stor för en portion? Det borde ha tydliggjorts 
i frågeställningen att frågan gällde om portionen i matlådan var lagom stor för en portion.  

  
Önskemål gällande menyn 
Det finns ett dilemma mellan balansen av öppna och fasta svarsalternativ, men det kan vara 
lämpligt med en öppen fråga. I enkäten finns en fråga (fråga 7) med öppet svarsalternativ (Tabell 
1). Fördelarna är att de svar man ofta får av de som gärna själva vill ge sina synpunkter om något, 
är nyansrika och till hjälp vid analysen och tolkningen av data (Trost, 2012). Öppna frågor är 
därav bra för att utforska nya områden och komma fram till ett antal fasta svarsalternativ 
(Bryman, 2011). Nackdelarna är att bearbetningen av data blir tidskrävande, speciellt om det är 
svårt att tyda handstilen. Dessutom leder öppna frågor ofta till stort internt bortfall, vilket skedde 
i denna enkät gällande den öppna frågan (Trost, 2012). Genom att man kan koda svaren på olika 
sätt kan mätfel uppstå och på så vis en bristande validitet (Bryman, 2008). Syftet med den öppna 
frågan i denna enkät var att få information om vad respondenterna hade för önskemål på menyn, 
och dessa önskemål kan komma att vara viktig information för kommunen i ett 
förbättringsarbete. Svaren som inkom var dock inte bara önskemål utan även klagomål, men även 
de är av betydelse för kommunen att få ta del av. 
 
5.1.4 Utdelning och insamling av enkäter 
Eftersom utdelningen och inhämtning av enkäten utfördes av hemtjänstpersonal och 
leveranspersonal från Servicekontoret så kan vi som studieledare inte vara säkra på att allt har gått 
rätt till, vilket kan vara en brist. Till exempel så kan man som studieledare aldrig garanterat vara 
säker på att dessa personer har sagt det till de tänkta respondenterna som nämndes i 
informationsbrevet, att enkäten är frivillig att svara på. Ett förslag till förbättring är att alla 
studieledarna skulle varit på plats i Sandviken för att lämna ut enkäten, då helst direkt till de 
tänkta respondenterna. Detta hade möjligen kunnat ordnas, kanske genom att gå till någon 
gemensam träffpunkt för de äldre personerna, vilket är en av de saker som Eliasson (2010) 
föreslår som ett bra alternativ för att få in så många enkätsvar som möjligt. Det som hade varit 
negativt med den utdelningsvarianten är att vi troligtvis inte hade kunnat nå en lika stor grupp 
med tänkta respondenter på lika kort tid som gjordes via att enkäten delades ut av personalen, 
samt att alla i den valda målgruppen kanske inte uppehåller sig på sådana gemensamma 
träffpunkter. Ett annat sätt att dela ut enkäterna på kunde ha varit att skicka dem per post, men 
det är mer kostsamt och det ansågs ändå trevligare med en personlig utdelning. Vad som däremot 
hade kunnat skickas med enkäterna är ett svarskuvert, så att respondenterna skulle känna sig 
tryggare med att ingen obehörig skulle kunna läsa deras svar. Tyvärr hade vi inte den aspekten i 
åtanke, vilket kan ses som en liten brist i utförandet. Eliasson (2010) nämner att det är en fördel, 
för att få in så många enkätsvar som möjligt, att de som delar ut enkäterna uppmuntrar 
personerna som får enkäten till att svara. Genom kontakt med servicechef Maria Eriksson 
(personlig kommunikation, 5 april 2017) så har vi fått information om att många av de som delat 
ut enkäten ställt sig positiva till att denna undersökning skulle göras och varit motiverade till sin 
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uppgift samt kontakt med de som mottagit enkäten och därmed uppmuntrat till att svara på 
enkäten.   
 
5.1.5 Etiska överväganden 
En brist i studiens utförande skulle kunna vara att deltagarnas samtycke om att delta i studien 
endast inhämtats muntligt. Dessutom så gjordes detta av hemtjänstpersonal och Servicekontorets 
leveranspersonal och inte personligen av studieledarna, vilket gör det svårare att med säkerhet 
veta om all personal verkligen har tillfrågat deltagarna. Därför hade det varit bra om det funnits 
utrymme för deltagarna att förtydliga sitt samtycke till att delta, vilket det uttryckligen inte gjorde. 
Det fanns dock information i följebrevet om att deltagandet var frivilligt. I och för sig finns det 
inte heller någonting som tyder på att deltagarna inte velat delta med avseende på internt bortfall, 
då det interna bortfallet skulle kunna tänkas vara stort om deltagarna inte känt sig bekväma med 
att besvara frågorna. Om deltagarna känt sig tvingade att delta i studien kan man tänka sig att 
svarsfrekvensen skulle varit mycket högre än 61%. Eftersom att deltagarna tilläts att ta hjälp av 
någon annan att fylla i enkäten, så skulle dessutom det muntliga ses som en fördel. Detta 
eftersom att personalen kunde tillfråga deltagaren personligen och minimera risken att någon 
annan person tvingade de äldre att delta, utan att deltagaren upplysts om att deltagandet ska vara 
frivilligt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Maten i matlådorna 
Undernäring är ett problem bland äldre (Livsmedelsverket, 2014; Mattsson Sydner, 2002) och det 
finns studier som visar på att individer som får matlådor levererade löper risk för att drabbas av 
undernäring (Johansson, Bachrach- Lindstrom, Carstensen, & Ek, 2009; Payette, Boutier, 
Coulombe, & Gray-Donald, 2002). Det är därför viktigt att inte bara kunna erbjuda matlådor till 
äldre utan man behöver även individanpassa matlådorna och systemet runt omkring efter den 
äldre individens enskilda behov. En förutsättning för att minska risken för undernäring är att 
maten som serveras smakar bra så att den äts upp. Detta får stöd i Meiselman et al.:s (2000) 
studie som visade att acceptans för sensoriska egenskaper ökade matintaget. Samma studie visade 
att monotoni i variation av maträtter leder till minskat matintag. Att majoriteten av de äldre i den 
aktuella studien säger sig vara nöjda med smak, variation, portionsstorlek och utseende på den 
mat som de får levererad, skulle kunna minska risken för upplevd monotoni och otillräckligt 
matintag hos studiedeltagarna. Engelheart et al. (2012) skriver om att matlådor har kritiserats i 
massmedia med avseende på bland annat tråkigt utseende, bristande smak och doft. Trots detta 
så verkar majoriteten av deltagarna i den aktuella studien överlag vara nöjda med matlådorna. 
Den aktuella studiens resultat stämmer även överens med liknande forskning som gjorts inom 
området, då respondenterna även varit nöjda överlag med matlådorna i Pajalic et al.:s (2015) 
studie. En annan avgörande faktor för äldres matintag, är aptiten. I en tidigare studie av (Wikby 
et al., 2004) med syfte att undersöka faktorer som var viktiga i förhållande till äldre personers 
aptit beskrev respondenterna att deras aptit ökade om maten smakade bra, och var i linje med 
deras förväntningar. Förväntningarna kunde bland annat handla om att maten skulle ha rätt 
konsistens eller serveras färsk. 

  
Att den minoritet av respondenter som i den aktuella undersökningen inte sa sig var nöjda med 
maten skulle kunna ha att göra med deltagarnas allmäntillstånd. Eftersom vi upplever smaken 
med alla våra sinnen, även synen (Gustafsson et. al, 2006), så kan smak och luktstörningar som 
sker på grund av bland annat sjukdomar, medicinering och miljöexponering och är en del i det 
normala åldrandet, påverka upplevelsen av maten negativt och därigenom öka risken för 
undernäring (Schiffman & Zervakis, 2002). Tidigare forskning har även visat att äldre individer 
som får problem med att äta på grund av tugg- och sväljsvårigheter (som kan ha orsakats av 
sjukdom) anpassar valet av maträtter efter konsistenser som passar dem (Edfors et al., 2012). 
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Dessa faktorer skulle kunna tänkas leda till att man inte kan välja mat som man själv tycker om 
och därför inte heller är nöjd med maten i matlådan, vilket kan minska aptiten. Detta upplevde de 
äldre i Wikby et al.:s (2004) studie när de blev serverade rätter som inte levde upp till deras 
förväntningar, till exempel om maten som serverades hade fel konsistens, ovanliga rätter, 
blandningar och obekanta konsistenser.   

  
5.2.2 Portionsstorlek 
Resultatet av denna studie visade att övervägande majoritet tyckte att portionsstorleken på 
matlådorna var lagom stora. En brist i denna fråga, som tidigare nämnts, är att frågan inte svarar 
på om den är lagom för en portion eller för att dela upp till flera portioner. Forskning visar på att 
det är vanligt att äldre individer med hemleverans av matlådor delar på matlådorna till en eller 
flera portioner (Pajalic et al., 2012; Saletti, 2007), något som även hemtjänstpersonal säger är 
vanligt förekommande (U. Svensson, personlig kommunikation, 11 april 2017). Anledningarna till 
detta kan vara flera, men en av dessa anledningar verkar kunna bero på att portionsstorlekarna 
upplevs vara för stora (Pajalic et al., 2012). Den ekonomiska frågan påstås också vara en 
bidragande orsak till att många äldre delar på sin matlåda, enligt personal på hemtjänsten (U. 
Svensson, personlig kommunikation, 11 april 2017). I en undersökning av Socialstyrelsen kan 
man läsa att Sandvikens kommun har ett lägre pris på sin matlåda än genomsnittet i riket, 33 
kronor per matlåda jämfört med genomsnittet 50 kronor per matlåda i hela Sverige, exklusive 
matdistribution (år 2014). Hälften av kommunerna i undersökningen har satt ett pris på matlådan 
som varierar mellan 45 och 55 kronor per styck (Socialstyrelsen, 2014). I dagsläget för denna 
undersökning kostar matlådan 44 per styck inklusive matdistribution till kund (M. Eriksson, 
personlig kommunikation, 20 maj 2017). Även utan dagsfärska siffror på genomsnittet i riket kan 
vi anta att priset inte sjunkit sedan 2014 och att Sandvikens kommun kan betraktas ha ett ganska 
lågt pris för sina matlådor. Att Sandvikens kommun säljer sin matlåda för 44 kronor till sina 
kunder skulle kunna bidra till att de flesta är nöjda med mängden mat de får för det priset. Detta 
kan i sin tur tänkas bidra till att det äldre inte i lika stor utsträckning känner att de behöver dela på 
matlådan av ekonomiska skäl och därmed tycker att portionerna är lagom stora.  

  
Det kan dessvärre få konsekvenser för äldre som delar på sina matlådor till fler ättillfällen. 
Matlådorna bör energimässigt vara beräknade att täcka energibehovet av ett genomsnittligt 
huvudmål för en vuxen individ om tillverkarna följer Nordiska näringsrekommendationer (2012). 
Men om äldre personer delar sin matlåda kan det resultera i ett otillräckligt energiintag om de inte 
täcker upp det med andra energikällor under dagen. Det kan vara en bidragande orsak till 
undernäring (Saletti, 2007). Samtidigt som Salettis studier (2007) tyder på att det kan vara positivt 
ur ett näringsperspektiv för äldre att motverka undernäring genom att få hemleverans av 
matlådor, så finns det andra studier som visar på att individer som får matlådor levererade 
faktiskt löper risk för att drabbas av undernäring (Johansson et al., 2009; Payett et al., 2002). Så 
att de äldre får hem matlådor är förmodligen en fördel ur näringssintag för många äldre, men om 
de delar dessa till fler ät- tillfällen kan det kanske vara en bidragande orsak till undernäring. 

  
5.2.3 Övriga önskemål gällande menyn 
Vad gäller de äldres egna önskemål om menyn så är den svenska husmanskosten den typ av mat 
som önskas mest i denna undersökning. Detta är inte speciellt förvånande då det är denna typ av 
mat de flesta som är äldre idag ofta är uppväxta med.  Detta har även visat sig i tidigare forskning 
där man studerat åsikter kring matlådor (Pajalic et al., 2012; Edfors et al., 2012; Wikby et al., 
2004). Av rätterna som kan ses som traditionell svensk mat är kötträtter den kategori som 
efterfrågades flest gånger i den aktuella studien. Kålpudding, paltbröd med fläsk och stekt fläsk 
var några av de rätter som var populära bland önskemålen.  Fiskrätter var inte lika efterfrågade i 
den aktuella enkätundersökningen, men många ville ha ett större och bättre utbud av grönsaker. 
En del önskemål innefattade maträtter av mer internationell karaktär som till exempel pastarätter, 
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pizza och crepes samt mer kryddad mat. Tidigare forskning har visat att en äldre gillar denna typ 
av modern och internationell kost, medan andra finner den främmande (Edfors et al., 2012).  Ett 
tänkbart skäl till dessa önskemål kan vara att matvanor förändras med tiden och den svenska 
matkulturen har influerats av många nya smaker och rätter. En del av de äldre individerna med 
matlådor har möjligtvis också rest utanför Sveriges gränser och på det sättet influerats av nya 
kulturer och hunnit skaffa sig andra matvanor än svensk husmanskost.  Ett annat skäl till mer 
exotiska önskemål kan vara att andelen äldre personer som är utrikesfödda har ökat i Sverige, 
enligt uppgifter från Socialstyrelsen (2016a). En fortsatt ökning av antalet utlandsfödda svenskar, 
kommer enligt Livsmedelsverket (2014) att innebära att högre krav kommer att ställas på valfrihet 
och individanpassning inom äldreomsorgen. Förutom mycket klassisk husmanskost var det 
många olika önskemål där vissa individer ville ha mer av något på menyn medan andra vill ha 
mindre av samma sak. Detta visar på gruppen inte är en homogen grupp, något som bör tas i 
beaktning då man planerar måltider åt denna målgrupp.  

  
Potatisen var ett livsmedel som fick kritik bland synpunkterna gällande matlådorna i Sandvikens 
kommun. Åtta personer framförde klagomål om potatisen. Klagomålen handlade bland annat om 
att den är seg och har en hård hinna. Fyra respondenter vill ha andra potatisrätter istället för den 
kokta potatisen Exempel som ges är bland annat potatismos, potatisgratäng, stekt potatis och 
pommes frites. Andra vill ha mindre potatis allmänt och några önskar mer ris istället för potatis. 
Potatisdilemmat tycks vara ett sedan tidigare uppmärksammat problem, då dessa uppfattningar 
även styrkas av en kvalitativ studie i form av en magisteruppsats från högskolan i Gävle 
(Engberg-Nordqvist, 2014). Det diskuterades om att ta med en fråga om potatisen i den utförda 
enkätstudien i Sandviken, men valet föll på att exkludera frågan eftersom studiens fokus låg på att 
göra en helhetsbedömning, inte att bedöma specifika komponenter. I stället finns frågan om hur 
de upplever att maten oftast smakar samt den öppen fråga på vad de önskar se mer på menyn 
och om de saknar någon maträtt. Där visade det sig att potatisen inte var ett önskemål utan ett 
tillfälle till att ge kritik mot denna komponent. Sammanfattningsvis så visar uppsatsens 
studieresultat på att den kokta potatisen generellt skulle behöva förbättras där denna typ av 
potatis levereras till personer i ordinärt boende. Att genom undersökningar tillfråga kunderna om 
specifika önskemål kring matlådeservicen och vad de tycker om maten har i tidigare forskning 
visat sig leda till positiva förändringar, enligt kunderna själva.  Dessa positiva förändringar har 
visat sig resultera i en bättre service som baserats på de äldres åsikter (Pajalic et al., 2012).  

 
5.2.4 Äldres tacksamhet  
Anledningen till att så många respondenter var nöjda med matlådorna överlag kan ha att göra 
med påverkan av de äldres normer från uppfostran (Sidenvall et al., 1996; Edfors et al., 2012). Att 
spara mat och känna tacksamhet inför maten är viktigt för de äldre i studien av Pajalic et al., 
(2012), då det var något som de lärt sig under sin livstid. De uttryckte även genuin tacksamhet för 
matlådeservicen som de mottog. Denna norm styr generationen äldre idag till att vara nöjda och 
inte klaga som i sin tur kan resultera i att de äldre väljer att upprätthålla social disciplin och 
undviker att be om saker och ha en krävande roll. Det betyder att det kan finnas en risk för att de 
äldre strävar efter att säga att maten är till belåtenhet oavsett vad de egentligen tycker (Sidenvall et 
al., 1996). Detta skulle så även kunna vara fallet i den aktuella studien. En annan potentiell orsak 
till att de flesta var nöjda kan också vara att de faktiskt är nöjda. I enkätstudien av Pajalic et al 
(2015) visade resultaten att de äldre i stor utsträckning var nöjda med matlådorna, särskilt med 
portionsstorlek och leveranstid.  
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5.2.5 Val av maträtter från menyn 
Majoriteten av respondenterna väljer själva vilka maträtter som ska beställas från matsedeln 
(Figur 5). Anledningen till att många är nöjda med maten i denna undersökning kan bero på att 
de just är de själva som väljer maträtter från menyn. Forskning visar på att den egna 
självbestämmanderätten är viktig och innebär stor inverkan på välbefinnande (Fjellström et al., 
2012; Livsmedelsverket, 2014; Pajalic et al., 2012; Sidenvall, 1996). Trots att äldre vill vara 
självständiga så länge som möjligt, så känner ändå många att matlådan kan vara en acceptabel 
hjälp (Livsmedelsverket, 2014). Tacksamhet beskrevs i studien av Pajalic et al. (2012) med hjälp 
av termer som; möjligheten att välja mellan två olika alternativ på menyn och dess variation. 

  
Resultaten efter Salettis studie (2007) tyder på att för att motverka undernäring hos äldre 
personer i ordinärt boende så är det positivt ur näringssynpunkt att få lagad mat hem till sig. 
Studien av Pajalic et al. (2012) visade att de äldre ofta tyckte det var svårt att tvingas ta emot hjälp 
från främlingar då ett beroendeförhållande kopplat till måltidsrelaterade aktiviteter även 
associerades med den äldres personliga integritet. Studien visade även att de äldre behövde tid på 
sig för att acceptera hjälp från andra, vilket ledde till att det till en början vägrade att ta emot 
matlådorna men accepterade och uppskattade servicen efter ett tag (Pajalic et al., 2012). 
Detta innebär att leverans av matlådor kan behöva nå ut till fler äldre personer, även till de som 
vill klara sig självständigt och inte själva vill be om hjälp med måltider (Sidenvall et al., 2012; 
Fjellström et al., 1996).  

 
5.3 Slutsats 
Resultatet av den aktuella studien visade att majoriteten av de äldre var nöjda med matlådorna, 
med avseende på smak, utseende och variationen på menyn. De äldre framförde egna önskemål 
om traditionellt svenska maträtter, men även modernare maträtter. Majoriteten av de äldre 
individerna i studien fick själva välja vilka maträtter som skulle beställas från menyn. 

 
5.4 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
Det är viktigt för oss kostvetare att i vår kommande yrkesroll vara medvetna om att ansvaret för 
mat och måltider för äldre personer bollas mellan socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763) som har resulterat i att det saknas fastställda kriterier för 
kvaliteten på den biståndsbedömda matlådan. Dessutom bör medvetenhet finnas om att det är 
varje enskild kommuns ansvar att besluta och utforma vilken typ av matförsörjningssystem de vill 
ha och hur organisationen ska fungera (FoU Seniorium, 2009; Socialstyrelsen, 2016b). Därför är 
kommuner inte jämförbara inom landet. Dessutom är det bra om vi kostvetare är medvetna om 
att de flesta satsningar görs inom de särskilda boendeformerna, trots att fler äldre bor hemma. 
Detta beror förmodligen till stor del på den så kallade kvarboendeprincipen som innebär att stärka 
den äldres möjligheter att bo kvar i det ordinära boendet eller att på andra sätt kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Maten och måltiden behöver fortfarande förbättras i flera aspekter 
(Livsmedelsverket, 2014). Det skulle behöva fastställas riktlinjer för kvaliteten på matlådorna för 
hela landet (FoU Seniorium, 2009), som sedan kan följas genom öppna jämförelser (Sveriges 
kommuner och landsting, 2017). Hänsyn behöver även tas till de äldres möjligheter till ett 
självbestämmande gällande mat och måltider (Fjellström et al., 2012; Harnett et al., 2014; 
Livsmedelsverket, 2014), så behov av kostvetare inom äldreomsorgen är därför stort. 
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5.5 Förslag för vidare forskning 

Även om kunderna av matlådor i Sandvikens kommun överlag är nöjda med matlådorna så är i 
dagsläget inte kommunerna i landet jämförbara med varandra (FoU Seniorium, 2009; 
Socialstyrelsen, 2016b). Därför skulle undersökningar om kundens uppfattning av kvaliteten på 
matlådor som levereras till det ordinära boendet behöva göras i alla Sveriges kommuner. Detta 
skulle då med fördel sammanställas i öppna jämförelser (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 
Systemet kring den kokta potatisen som packas till matlådorna skulle behöva ses över för att se 
om det går att göra någon generell förbättring, för detta tycks vara ett generellt problem i stora 
delar av landet. Förbättringen måste anpassas efter varje enskilt kök utefter vilka möjligheter varje 
kök har till förbättring. 
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Vad tycker du om matlådorna som du 

får levererade hem till dig? 

 

 

 

 

 

 

Dina svar är viktiga för oss! 
 

 

 

 

 

En enkätundersökning av studenter från Uppsala universitet i samarbete med 

Servicekontoret i Sandvikens kommun. 
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Vänd blad! 

Hej!  

 

Vi är tre studenter från kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet som just nu skriver 

vårt examensarbete. Därför genomför vi nu en enkätundersökning i samarbete med 

Servicekontoret i Sandvikens kommun. Syftet med vår studie är att ta reda på hur Du 

som kund upplever kvaliteten på matlådorna som levereras hem till dig.  

Vi skulle verkligen uppskatta om Du ville ta dig tid till att besvara dessa frågor, då 

vår förhoppning är att vi med hjälp av dina svar kan bidra till utveckling och 

förbättring av matlådorna för dig som kund. 

 

 

Du tillfrågas att delta i denna enkätundersökning eftersom att Du för närvarande har 

hemleverans av matlådor från Servicekontoret i Sandvikens kommun. Ditt deltagande är 

helt frivilligt, men dina svar är viktiga för att vi ska kunna få tillförlitliga och användbara 

resultat till vårt examensarbete. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

att ange skäl om varför. Enkäten som Du ombeds att fylla i består av ett antal korta 

frågor som handlar om matlådorna och beräknas ta cirka 15 minuter att besvara.  

Vi ber dig att läsa igenom frågorna noggrant innan Du fyller i dina svar. 

 

 

Det är viktigt att det är dina åsikter personligen som framkommer i 

enkäten, men det går bra att ta hjälp av någon annan med att läsa 

frågorna eller skriva ner svaren om Du har behov av det. 

 

 

Enkäten kommer att samlas in torsdag 27/4, så vi skulle uppskatta om 

Du hunnit fylla i enkäten tills dess.  
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Samtliga enkätsvar som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifter 

som Du lämnar till oss kommer inte gå att spåra tillbaka till dig som enskild individ, 

varken av oss som genomför studien eller av utomstående. Vi känner inte heller till några 

uppgifter om dig sedan tidigare utöver att Du beställer matlådor. All information som Du 

lämnar i enkäten kommer att användas till att besvara syftet med vår studie.   

 

 

Tack så mycket på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Josefin Eliasson, kostvetarstudent, Uppsala universitet, josefin.eliasson.1630@student.uu.se 

Maria Lagerqvist, kostvetarstudent, Uppsala universitet, maria.lagerqvist.6765@student.uu.se   

Jeanette Pettersson, kostvetarstudent, Uppsala universitet, jeanette.pettersson.4002@student.uu.se 

 

Ingela Marklinder, handledare, universitetslektor, institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet, 

ingela.marklinder@ikv.uu.se 
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~*~ Personuppgifter ~*~ 

   

1.  Är du?  

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ     

     Kvinna 

     Man 

     Annat 

 

 

2.  Hur gammal är du?  

     Fyll i ditt svar på raden till höger.             Jag är _______________ år.  

 
 

 

~*~ Mat ~*~ 

 

 

3.  Vad tycker du om portionsstorleken i matlådorna överlag? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     För små portioner 

     Lagom stora portioner 

     För stora portioner 

     Vet ej 

 

 

4.  Hur upplever du att maten i matlådan överlag ser ut när den levereras till dig?  

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Mycket aptitlig 

     Aptitlig 

     Oaptitlig 

     Mycket oaptitlig 

     Jag brukar inte se matlådan 
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5.  Hur upplever du att maträtterna på menyn oftast smakar? (Gäller EJ dessert) 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Mycket bra 

     Bra 

     Dåligt  

     Mycket dåligt 

 

 

6.  Vad tycker du om variationen av maträtter på menyn? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Mycket bra 

     Bra  

     Dåligt 

     Mycket dåligt 

     

      

7.  Har du några önskemål gällande menyn?  

     (t.ex. maträtter du saknar eller några maträtter du vill ha oftare) 

 

     Skriv de önskemål du har på raderna nedan 

  

      

 

 

 

 

 

8.  Har du någon specialkost? (t.ex. allergianpassad kost eller konsistensanpassad kost) 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Ja  

     Nej  

     Vet ej 
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9.  Om du har specialkost, vad har du för typ av specialkost?  

 

Kryssa i det/dem svarsalternativ som passar in på dig  

     Jag har inte specialkost 

     Allergianpassad kost (t.ex. utan gluten, laktos, mjölkprotein eller nötter)  

     Vegetarisk kost 

     Konsistensanpassad kost (mer lättuggad mat t.ex. timbalkost, passerad kost, grov paté)  

     Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

 

 

 

 

10.  Vem hjälper dig vanligtvis att fylla i din beställning av matlådor? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      Ingen, jag fyller i beställningen själv 

      Hemtjänstpersonal 

      Närstående 

      Annan person än de ovanstående alternativen 

      Vet ej 

 

 

 

11.  Vem väljer vanligtvis vilka maträtter du ska beställa från matsedeln? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      Jag själv som får leverans av matlådor 

      Hemtjänstpersonal 

      Närstående 

      Annan person än de ovanstående alternativen 

      Vet ej 
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~*~ Måltidsmiljö ~*~ 

 
12.  Hur äter du vanligtvis maten du får levererad i dina matlådor? 
 
Kryssa i endast ett svarsalternativ 
      Direkt från matlådan 

      Från porslin (t.ex. tallrik, djup tallrik, skål) 

      Från engångsartikel (t.ex. papptallrik) 

      Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

 

 

13.  I vilket sällskap äter du vanligtvis dina matlådor? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      Jag äter utan sällskap 

      Jag äter i sällskap av närstående 

      Jag äter i sällskap av personal 

      Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

 

~*~ Leverans ~*~ 

   

14.  Vem levererar dina matlådor?  

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      Hemtjänsten 

      Servicekontoret 

       Vet ej 

 

15.  Hur många matlådor får du levererade per vecka? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      3 st. 

      5 st. 

      7 st. 

      Vet ej 
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16.  Hur länge har du haft leverans av matlådor? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Mindre än ett år  

     1-3 år  

      4 år eller mer  

      Vet ej 

 
       
17.  Om du har leverans av färre än 7 st. matlådor per vecka, vad beror det på? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      Jag har redan leverans av 7 st. matlådor per vecka 

      Matsedeln tilltalar inte mig 

      Jag har inte behov av fler matlådor 

       Ekonomiska skäl 

      Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

      Vet ej 

 

 

18.  Skulle du vilja ha fler än 7 st. matlådor per vecka om det hade funnits    

       möjlighet till det? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Ja 

     Nej 

     Vet ej 

 

 

19.  Vem var det som valde att ansöka om matlådor till dig? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Jag själv som får leverans av matlådor 

     Närstående 

     God man 

     Vet ej 
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~*~ Matförvaring ~*~ 

 

20.  Hur förvarar du vanligtvis din matlåda?  

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

      I kylskåpet (enligt rekommendation på förpackningen) 

      I frysen 

      Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

      Vet ej 

 

 

21.  Mäter du din kylskåpstemperatur regelbundet? 

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Nej, jag mäter inte alls 

     Ja, jag brukar läsa av termometern som jag själv har lagt in i kylskåpet 

     Ja, jag brukar läsa av den inbyggda kylskåpstermometern 

     Ja, jag brukar stoppa in handen och känna 

     Annat, ange eget alternativ ____________________________________ 

 

 

~*~ Avslutande fråga ~*~ 

 

22.  Vem har hjälpt dig att fylla i denna enkät?  

 

Kryssa i endast ett svarsalternativ 

     Ingen, jag som har leverans av matlådor har fyllt i enkäten själv 

     Jag har fått hjälp av närstående 

     Jag har fått hjälp av god man  

     Jag har fått hjälp av hemtjänstpersonal 

     Jag har fått hjälp av någon annan person än de ovanstående alternativen 

 

 

 

                         Stort tack  för din medverkan!  
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1 
 

Hej! 

 

Vi är tre kostvetarstudenter vid Uppsala universitet som just nu gör vårt examensarbete. Syftet med detta 

arbete är att undersöka hur personer i ordinärt boende upplever kvaliteten på de matlådor som levereras 

från Servicekontoret. För att undersöka detta har vi utformat en enkät med frågor som berör matlådan. 

Vi behöver nu Era kunders hjälp med att besvara frågorna i enkäten. 

 

Vår önskan är att kunderna ska svara på enkätfrågorna själva i så stor utsträckning som möjligt. Om de 

inte klarar av att göra det själv eller om de behöver ha någon form av hjälp eller stöd, så är vi mycket 

tacksamma om de kan få hjälp av hemtjänstpersonal eller någon närstående. Vidare instruktioner om hur 

enkäten ska fyllas i går att se på enkätens första sida. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i. Om 

kunden på grund av sjukdom inte anses kunna förstå frågorna (även om de får hjälp) så ber vi er 

att inte dela ut enkäten till dessa personer. 

 

Utdelning av enkäter kommer att ske fredag 21/4. 

Insamling av enkäter kommer att ske torsdag 27/4 och fredag 28/4. 

Vänligen notera att endast en enkät per kund ska delas ut! 

 

För att vår undersökning ska bli så bra som möjligt och eftersom svarstiden för kunderna är kort, så är vi 

väldigt tacksamma om Ni kan hjälpa oss att samla in så många besvarade enkäter som det bara är möjligt 

senast fredag 28/4. Vi kommer att hämta upp de besvarade enkäterna i Sandviken denna dag. 

 

Viktigt! Ni som delar ut enkäterna kommer att få en lista där Ni ska pricka av 

vilka kunder Ni delar ut enkäten till samt pricka av när Ni sedan samlar in de 

besvarade enkäterna. 

 

Vi hoppas att med detta examensarbete kunna bidra till utveckling och förbättring av matlådan för Era 

kunder i ordinärt boende. 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar tveka inte att höra av Er till oss! 

Tack så mycket på förhand för er hjälp med utdelning & insamling av enkäter! 
 

Vänliga hälsningar, 

 

Josefin Eliasson, kostvetarstudent, Uppsala universitet, 073-578 71 07 

Maria Lagerqvist, kostvetarstudent, Uppsala universitet, 070-156 61 19   

Jeanette Pettersson, kostvetarstudent, Uppsala universitet, 073-733 28 04 

 

Ingela Marklinder, handledare, universitetslektor, institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet, 

ingela.marklinder@ikv.uu.se  

 

Maria Eriksson, servicechef, Servicekontoret Sandvikens kommun, 026 – 24 12 17 

mailto:ingela.marklinder@ikv.uu.se
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