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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Andelen äldre är i idag en kraftig växande grupp och med stigande ålder ökar risken 

för sjukdom och ohälsa, däribland undernäring. Hemtjänsten bistår äldre med personlig 

omvårdnad vilket kan innebära att äta, förflytta sig eller sköta personlig hygien och det är idag 

den typ av äldreomsorg som kommunerna främst prioriterar. Tidigare forskning visar att 

hemtjänstpersonalen upplever svårigheter i sitt arbete. Återkommande aspekter är tidsbrist, 

bristande kompetens, oklar ansvarsfördelning mellan kommun och primärvård samt äldre 

individer som lever i ensamhet. 

Syfte: Att undersöka hemtjänstpersonals upplevelser och hantering av det matrelaterade arbetet 

hos äldre. 

Metod: Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med hemtjänstpersonal inom Stockholms stad. 

En semistrukturerad frågeguide användes vid intervjuerna och de transkriberade intervjuerna 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studien visar på att personal inom hemtjänsten upplever flera utmaningar i sitt arbete. 

Brist på tid beskrivs som det största problemet. Utöver tidsbrist framkommer den äldre brukaren 

som lever i ensamhet samt äldres autonomitet som utmaningar. För att komma runt dessa 

använder sig personalen av olika typer av planering och förberedelser. Samtliga deltagare är 

engagerade i sitt arbete och känner ett ansvar för de äldres matintag. 

Slutsats: De utmaningarna som hemtjänstpersonalen upplever inom arbetet bör 

uppmärksammas för att i framtiden kunna utveckla och förbättra det matrelaterade arbetet inom 

hemtjänsten och på så sätt minska förekomsten av undernäring. 
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ABSTRACT 

 

Background: Today the population of elderly is a rapidly growing part of society and with 

increasing age there is also an increasing risk of illness and diseases, including malnutrition. At 

home caregivers assist the elderly with meal preparation, which today is the main type of 

elderly care that the municipalities primarily prioritize. Previous research shows that at home 

caregivers experience several difficulties in their work. Recurring aspects are the lack of time 

and expertise, the unclear division of responsibilities between the municipality and the primary 

care and older individuals living in solitude. 

Purpose: To investigate the at home caregivers’ experiences and management of food-related 

work with elderly. 

Method: Six qualitative interviews were conducted with at home caregivers in the municipality 

of Stockholm city. A semi-structured questionnaire was used in the interviews and the data was 

analyzed based on a qualitative content analysis. 

Results: The study shows that the at home caregivers experience multiple challenges in the 

food-related work with elderly. Amongst the challenges are the time constraint aspect, the 

elderly living in solitude as well as the elderlies’ autonomy. To overcome these challenges the 

at home caregivers make use of planning and preparation in various ways. All participants are 

engaged in their work and feel a responsibility regarding the elderlies’ food intake.  

Conclusion: The challenges that the at home caregivers experience at work should be 

acknowledged and taken into consideration to improve and develop the food-related work to 

reduce the occurrence of malnutrition of elderly.   
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1 BAKGRUND 

1.1 EN VÄXANDE ÄLDRE POPULATION 

Andelen äldre är idag en kraftigt växande grupp och i de flesta världens länder väntas 

medellivslängden att öka. Antalet individer över 60 år beräknas år 2050 att stiga från 12% till 

22% av den totala globala populationen (World Health Organization, 2012). Enligt World 

Health Organization (2012) finns det ingen “typisk” äldre person när det kommer till hälsa. 

Vissa bibehåller fysisk och mental hälsa upp i hög ålder medan andra upplever en försämring av 

dessa i ett tidigt skede. Faktorer som påverkar hälsa och livskvalité hos äldre är bland annat den 

fysiska och sociala miljön som omger individen (Papathanasiou et al., 2019, World Health 

Organization, 2012) samt socioekonomisk status (Lallo & Raitano, 2018, Huisman et al., 2004). 

Många av världens hälsosystem är i nuläget oförberedda på att ta hand om äldres behov av stöd, 

inte minst vid ett ökande antal äldre. Detta håller snabbt på att utvecklas till ett globalt problem 

(World Health Organization, 2012). Andelen äldre över 65 år i Sverige går i linje med globala 

trender och år 2060 beräknas var fjärde invånare i Sverige vara över 65 år (Socialstyrelsen, 

2019a). Folkhälsan har överlag en positiv utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2019) och det har 

skett en ökning av äldre som anser att de är vid god hälsa (Lennartson & Heimerson, 2012). 

Detta gäller dock inte äldre över 80 år där förmågan att ta hand om sig själv snabbt minskar. 

Vanliga problem är ångest, sömnproblem, fallolyckor och sjukdomar som demens, hjärt- och 

kärlsjukdom samt cancer (Lennartson et al., 2012). Även om hälsan hos äldre har förbättrats 

både globalt och i Sverige så är undernäring fortfarande vanligt förekommande (Lahmann, 

Tannen & Suhr, 2016). 

1.2 ÄLDREOMSORGEN 

Äldreomsorgen inom Sverige är, sett till ett internationellt perspektiv, förhållandevis utbyggd 

och generöst finansierad. Dock har resurserna till äldreomsorgen inte ökat i takt med den 

åldrande befolkningen (Jönson & Szebehely, 2018). Samtidigt som andelen äldre i samhället 

väntas fortsätta att öka kraftigt så minskar andelen yrkesverksamma inom äldrevården. Detta 

medför att äldreomsorgen kommer att stå inför stora utmaningar framöver. Om behovet av 

insatser inom äldreomsorgen fortsätter vara samma som idag, i takt med att andelen äldre ökar, 

motsvarar det en ökning av behovet med 52 procent på 12 år (Socialstyrelsen, 2019a). Insatser 

som socialtjänsten har ansvar för inom äldreomsorgen innefattar bland annat hemtjänst, 

korttids- och särskilt boende, dagverksamhet och matdistribution. Idag minskar andelen äldre 

som får insatser via socialtjänsten, detta gäller inom samtliga områden (Socialstyrelsen, 2019a). 

Störst minskning har skett gällande antal platser på äldreboenden. Istället faller ansvaret på 

hemtjänsten att tillgodose äldres behov i ordinärt boende och insatser gällande personlig 

omvårdnad har ökat. Personlig omvårdnad innefattar hjälp med att tillgodose fysiska, psykiska 

och sociala behov som att äta, förflytta sig eller sköta personlig hygien. Utbyggnaden av 

hemtjänsten kompenserar dock inte fullt ut för minskningen av platser på äldreboenden 

(Socialstyrelsen, 2019a). Detta kan delvis förklaras genom att äldre i större utsträckning får 

hjälp av anhöriga, väljer att inte ansöka om hemtjänstinsatser eller får avslag på ansökningar 

(Lennartson & Heimerson, 2012). Äldreomsorgen är kommunernas ansvarsområde och hur de 

väljer att organisera, styra och tillämpa detta är upp till kommunerna själva att besluta. 

Variationer mellan kommuner kan därför förekomma gällande till exempel förutsättningar för 

att kunna tillämpa nationella initiativ samt fördelningen mellan andelen privata och kommunala 

hemtjänstaktörer inom kommunen (Skinnars Josefsson, 2018). 

 

Antalet äldre med hemtjänstinsatser uppgick år 2018 till 169 000 vilket motsvarar ca 8 procent 

av befolkningen över 65 år (Socialstyrelsen, 2019b). Hemtjänst är i dagsläget den typ av 
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äldreomsorg som kommunerna främst prioriterar (Hjalmarsson, 2014). Hemtjänstpersonal kan 

bland annat bidra med att hjälpa äldre i ordinärt boende med matinköp, matlagning, leverans 

och uppvärmning av färdiglagade matlådor samt måltidssällskap. I genomsnitt utför personal 

inom hemtjänsten dagligen 15 besök hos 12 olika personer där mer än hälften av besöken varar 

högst 15 minuter (Jönson & Szebehely, 2018). 

1.3 NUTRITIONSRELATERADE PROBLEM 

Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och ohälsa, däribland nutritionsrelaterade problem. 

Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi, protein eller mikronutrienter orsakar 

en försämring av kroppssammansättning och kroppsfunktion (Agawal, Miller, Yaxley & 

Isenring, 2013). Undernäring uppkommer ofta i samband med sjukdomstillstånd som demens, 

depression och Parkinson sjukdom (Saka, Kaya, Ozturk, Nilgun & Karan, 2010) och kan leda 

till bland annat ökade förluster av muskelmassa, ökad fallrisk, sämre ork, sämre immunförsvar 

och försämrad livskvalité (Agawal, 2013). Det är idag ett utbrett problem inom äldreomsorgen 

(Senior alert, 2018). Törmä et al. (2013) visade att förekomst av undernäring är ett problem 

både på äldreboenden och inom hemtjänsten. En studie från 2015 visade att förekomsten av 

undernäring på svenska äldreboenden var 17,7 procent (Borgström Bolmsjo, Jakobsson, 

Mölstad, Ostgren & Midlöv, 2015). I en granskning utförd av Socialstyrelsen har man hos 

närmare 50 % av äldre i ordinärt boende identifierat risk för undernäring, nedsatt munhälsa, 

trycksår och fall (Socialstyrelsen, 2019a). En riskfaktor till att utveckla undernäring är 

ensamhet. Ensamhet har visat sig leda till nedsatt aptit och depression vilket i sin tur ökar risken 

för undernäring. Sällskap vid måltider har visat sig bidra till ett större matintag hos äldre (Chia-

Hui Chen, Schilling & Lyder, 2008, Eskelinen, Hartikainen & Nykänan, 2016). Detta bekräftas 

av Österman & Gurner (2004) som menar att den färdiglagade maten serverad i ensamhet kan 

få de äldre att tappa aptiten. Socialstyrelsen (2019b) visar att endast 63 procent av enheterna 

inom hemtjänsten har en rutin för personalens agerande vid misstanke om fel- eller undernäring 

hos äldre. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) framgår det 

att hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens verksamheter ska upprätta rutiner för att 

upptäcka, förebygga och behandla undernäring. Trots detta är nutritionsfrågor inget 

fokusområde inom många verksamheter och det bedöms finnas ett behov av utbildning, 

tydligare ansvarsfördelning och större samverkan mellan professioner och vårdgivare 

(Socialstyrelsen, 2019a). Detta bekräftas av Weurlander (2006) som menar att det är en oklar 

ansvarsfördelning mellan kommun och primärvård när det kommer till bristande näringsintag 

och undernäring. Måltiden marginaliseras ofta och inte är anpassad efter de äldres individuella 

behov. Bristande och otillräcklig kompetens hos personalen är en aspekt som belyses av 

Österman & Gurner (2004) och Hjalmarsson (2014). 

1.4 HEMTJÄNSTENS RESURSER 

Tidsbrist är en problematisk aspekt som lyfts fram gällande hemtjänstpersonalens arbete. 

Hemtjänstpersonalen hinner inte alltid med att utföra sina arbetsuppgifter vilka bland annat 

innefattar det matrelaterade arbetet hos äldre (Hjalmarsson, 2014, Österman, 2004). Enligt 

Pehrsson (2012) så är tidsbrist ett större problem än brist på kunskap för hemtjänstpersonalen 

även om det förekom delade åsikter bland deltagarna om vikten av nutritionsutbildning. Mer 

utbildning och fokus på nutrition vore önskvärt även om mer resurser är det som skulle göra den 

största skillnaden. I studien framkom att det som personalen skulle vilja prioritera mer är att 

laga mat hemma hos brukarna och erbjuda sällskap vid måltiden. Detta då de tror att det är det 

som brukarna skulle uppskatta mest och att det är det som främst skulle förbättra deras 

näringsintag. Resultat från Fjellström et al. (2014) visar att fokus verkar vara på färdiga 

matlådor och andra måltider får mindre utrymme. Personalen föredrar de färdiga matlådorna 

framför att laga mat då det frigör tid som de kan lägga på omvårdnad. Det framkom att det 
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fanns stora variationer i hur personalen såg på mat och dess betydelse beroende på yrke och 

vilken position de hade inom organisationen. I en studie där Pajalic (2013a) undersökte de 

anhörigas åsikter och inställning till kommunala matleveranser så framförde de att de anhöriga 

var kritiska mot vissa aspekter och framförallt då mot de färdiga matlådorna samt bristen på 

individanpassning. 

 

Watkinson-Powell, Barnes, Lovatt, Wasielewska & Drummond (2014) menar, i linje med 

tidigare presenterad forskning, att hemtjänstpersonalens insatser begränsas mycket av tidspress. 

Det framgick även att matvalet blir beroende av huruvida familjemedlemmar kan bistå den äldre 

med att handla mat eller komma med annan mat än de färdiga matlådor brukaren erhåller från 

hemtjänstpersonalen. Det anses viktigt att brukaren ska kunna välja mellan olika alternativ men 

det läggs mindre vikt vid hur hälsosam maten är. Trots hemtjänstpersonalens viktiga roll för 

brukarens matintag så får dessa väldigt lite undervisning om kost och nutrition samt hur man 

bör gå tillväga vid undernäring. Hemtjänstpersonalens betydelse för näringsintaget hos äldre är 

inte så uppmärksammat och prioriterat som det vore. Detta framförallt på grund av bristfälliga 

ekonomiska resurser. Detta bekräftas i resultat från Vranešić Bender et al. (2017) som visar att 

det finns en stor förekomst av undernäring bland äldre och att utbildning av hemtjänstpersonal 

och en översyn av äldreomsorgen kan vara bra steg för att uppnå bättre nutritionsstatus hos 

äldre. 

1.5 MÅLTIDEN 

Nationella riktlinjer gällande måltiden inom äldreomsorgen återfinns hos Socialstyrelsen och 

Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets riktlinjer (2019a) vänder sig till hemtjänst och särskilda 

boende medan Socialstyrelsen (2014) riktar sig till särskilda boenden och dagverksamheter. 

Enligt “Bra måltider i äldreomsorgen” (Livsmedelsverket, 2019a) bör den äldre individen själv 

ha möjlighet att välja att äta måltiden med eller utan sällskap i en lugn och stressfri miljö. Detta 

beskrivs kunna vara avgörande för huruvida maten äts upp eller inte. Måltiden bistår äldre med 

näring, energi, gemenskap och glädje. Identitet och kultur tar uttryck i måltiden 

(Livsmedelsverket, 2019a) och det är en central och viktig del för att öka och bibehålla 

livskvaliteten (Lee & Mo, 2019). Det finns idag en tydlig koppling mellan nutritionsstatus och 

livskvalité (Damião, Meneguci, da Silva Santos, Matijasevic & Rossi Menezes, 2018). Nyberg 

et al. (2018) instämmer, men menar också att äldre uppfattar mat och måltider som viktiga för 

att bibehålla hälsan samt som en njutningsfull aktivitet. Måltiden anses vara starkt kopplad till 

den sociala kontexten på så sätt att den äldre får möjlighet till att njuta av måltiden tillsammans 

med vänner och familj. För att kunna möta behovet av optimal nutritionsstatus hos äldre 

hemmaboende individer behövs kunskap om individuella vanor och preferenser. Edfors & 

Westergren (2012) menar att vid planering och utveckling av det matrelaterade arbetet så bör 

den äldre individens behov av självbestämmande och delaktighet tas till vara på. 

Sammanfattningsvis så är måltiden en viktig del i äldres liv och hemtjänstpersonal har i sitt 

dagliga arbete, på varierande sätt, en delaktighet i det hela. Tidigare forskning på området visar 

att personalen upplever svårigheter i det matrelaterade arbetet och återkommande aspekter är 

bland annat tidsbrist och bristande kompetens. Med en ökande andel äldre i befolkningen 

kommer kraven på äldreomsorgen att öka. Därför bedöms det finnas ett behov av att utforska 

detta område ytterligare. Genom att få en tydligare bild av hemtjänstpersonalens perspektiv på 

det matrelaterade arbetet hos äldre kan både negativa och positiva aspekter uppmärksammas. 

 

 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1976618334?OpenUrlRefId=info:xri/sid:summon&accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1976618334?OpenUrlRefId=info:xri/sid:summon&accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1976618334?OpenUrlRefId=info:xri/sid:summon&accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1976618334?OpenUrlRefId=info:xri/sid:summon&accountid=14715
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2 SYFTE 

Att undersöka hemtjänstpersonals upplevelser och hantering av det matrelaterade arbetet hos 

äldre. 

3 METOD 

Då syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens upplevelser lämpar sig kvalitativ 

metod bäst. Metoden ämnar förstå och hitta mönster i individers sätt att hantera och värdera en 

viss miljö. Kvalitativ metod har fokus på deskriptiva detaljer och förklaringar samt syftar till att 

ge en bild av människors tankar, känslor och inställning. Det handlar om deltagarnas 

uppfattning där forskaren vill skapa sig en kontextuell förståelse av sociala beteenden (Bryman, 

2018). 

3.1 URVAL 

Deltagare till studien var personal från hemtjänstutförare inom Stockholms stad. 

Inklusionskriterier var att jobba inom hemtjänst och hjälpa till med lättare matlagning, 

förberedande av måltider och inköp av mat. Inklusionskriterierna innefattade inget kring 

anställningsgrad eller antal år inom yrket då det tycktes kunna vara intressant att fånga olika 

perspektiv. Exklusionskriterier var således att inte hjälpa till med lättare matlagning, 

förberedande av måltider och inköp av mat, givet att man var anställd inom hemtjänsten. 

Målsättningen var att välja ut hemtjänstföretag i olika delar av Stockholm med varierande 

nivåer av socioekonomisk status för att få en spridning av denna. Då det uppstod svårigheter i 

att rekrytera deltagare så blev detta inte fallet. Istället har bekvämlighetsprincipen tillämpats. 

 

Rekryteringsprocessen påbörjades genom att kommunala hemtjänstutförare i Stockholm 

kontaktades via mail. Mailadresser återfanns på Stockholms stads hemsida och mailet skickades 

ut till ett antal enhetschefer, biträdande enhetschefer och samordnare. Till samtliga bifogades ett 

informationsbrev (bilaga 1). I och med bristande återkoppling på dessa så kontaktades istället 

privata hemtjänstföretag i Stockholm per telefon. Kontaktuppgifter till de enhetschefer och 

samordnare som ringdes upp återfanns även de på Stockholms stads hemsida. I dessa samtal 

informerades kontaktpersonerna kort om studien och syftet, likt det skriftliga 

informationsbrevet som till vissa också efter avslutat samtal mailades ut. I vissa fall erhölls 

kontaktuppgifter till anställda som samordnare eller enhetschef tyckte skulle passa. I andra fall 

önskade enhetschefen få presentera informationen för sina anställda och sedan återkoppla med 

kontaktuppgifter till de som var intresserade. De anställda, vars kontaktuppgifter 

vidarebefordrades, ringdes upp och återigen gavs en kort information kring studien och dess 

syfte samt att deltagandet är frivilligt och att man får avbryta när som helst. Därefter bokades tid 

för intervju med vederbörande. Slutligen rekryterades sex deltagare fördelade på fem olika 

hemtjänstföretag. Samtliga var kvinnor mellan 41-58 år med varierande anställningsgrad och 

utbildning (tabell 1). Gemensamt för alla deltagare var att de uppfyllde valda inklusionskriterier 

och därmed bistod brukarna med hjälp att tillreda måltider hemma hos brukarna samt inköp av 

mat. Antalet brukare deltagarna besökte under en dag varierade och även hur många besök man 

gjorde hos varje brukare. 
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Tabell 1. Studiedeltagare. 

Fingerat 

namn 

Ålder Kostutbildning 

via hemtjänsten 

Anställningsgrad Kön Utbildning 

Ann 51 år Nej 100% Kvinna Vårdbiträde 

Barbro 56 år Nej 100% Kvinna Saknar vårdutbildning 

Nadja 42 år Ja 75% Kvinna Undersköterska 

Kristina 41 år Nej 100% Kvinna Undersköterska 

Fatima 58 år Ja 60% Kvinna Saknar vårdutbildning 

Randa 56 år Ja 100% Kvinna Undersköterska 

3.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

Materialet samlades in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Tidsåtgången var 30-60 

minuter vardera. Semistrukturerade intervjuer ansågs som mest lämpade med ambitionen att 

styra in deltagarna på vissa områden men att som författare samtidigt kunna vara öppen till det 

deltagarna önskade dela med sig av och ha möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer innebär även att frågorna inte behöver komma i en förutbestämd 

ordning utan kan anpassas utifrån hur samtalet utvecklar sig (Bryman, 2018). 

 

En intervjuguide utifrån studiens syfte utformades. Den inleddes med några allmänna 

öppningsfrågor om deltagarnas bakgrund, därefter ett antal fördjupningsfrågor och slutligen två 

avslutningsfrågor. Frågorna utformades med fokus på syftet och målsättningen var att frågorna 

skulle vara öppna och ej ledande (Bryman, 2018). Se fullständig intervjuguide (bilaga 2). När 

intervjuguiden färdigställts så genomfördes en pilotintervju med den första deltagare som 

rekryterats. Denna transkriberades därefter och frågeguiden bedömdes vara väl utformad. 

Pilotintervjun har således inkluderats i studien. 

Datainsamlingen ägde rum i december 2019. Intervjuerna utfördes på av deltagaren vald plats. I 

detta fall hemma hos deltagaren eller på arbetsplatsen. Hälften av intervjuerna genomfördes på 

arbetsplatsen under arbetstid och hälften hemma hos deltagarna utanför arbetstid. Samtliga 

intervjuer utfördes av två författare och vilka som höll i intervjuerna varierade från intervju till 

intervju. Den intervjuade fick med utgångspunkt från frågorna i intervjuguiden tala fritt och för 

tydlighet ställdes följdfrågor (Polit & Beck, 2017). Under själva intervjuerna ställdes frågorna 

utifrån frågeguiden främst av en av författarna och den andra stod för mer kompletterande 

frågor vid behov. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner, detta som en säkerhetsåtgärd 

för att inget material skulle gå förlorat. Intervjuerna transkriberades sedan var och en av en av 

författarna för att sedan läsas igenom av alla tre författare ett flertal gånger. Detta för att få en 

ordentlig förståelse av helheten. 
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3.3 DATA- OCH ANALYSMETOD 

Metoden som används för att analysera det insamlade materialet är en kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för 

att identifiera faktorer i de transkriberade intervjuerna (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Meningsbärande enheter identifierades med en induktiv ansats och kondenserades 

därefter. Från de kondenserade enheterna utformades koder av det mest centrala innehållet. 

Koderna kategoriseras därefter och delades in i kategorier som omfattas av övergripande teman 

(tabell 2). Alla tre författare analyserade de transkriberade intervjuerna var för sig för att sedan 

gemensamt komma fram till de viktigaste resultaten. 

 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori Tema 

Jag kan göra allt 

problemet är tiden 

räcker inte, till exempel 

när de ger 21 minuter 

för mathållning, 21 

minuter räcker inte koka 

ägg. 

Problemet är att tiden 

inte räcker. 21 min är 

för kort för 

matlagning. 

Tiden är 

problemet 

Tidsbrist Utmaningar 

Många tycker att det är 

tråkigt att äta ensam, det 

är det. Dom tycker att 

det är. Har man haft ja 

fru eller make, make 

eller maka eller har man 

haft familj och sen att 

bli helt ensam. Ofta 

tappar man aptiten. 

Det är tråkigt att äta 

ensam, framförallt om 

man haft sällskap 

tidigare i livet. Ofta 

tappar man därför 

aptiten. 

Ensamhet 

gör att man 

tappar 

aptiten 

Ensamhet Utmaningar 

 

4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2018). Principerna har tillämpats genom tydlighet med att deltagarnas 

anonymitet skyddas. Detta genom att ingen av deltagarnas namn eller arbetsplats har 

antecknats. Samtliga deltagare har muntligt givit sitt samtycke innan intervjuerna påbörjades 

och har informerats om och godkänt att intervjuernas spelades in. Samtliga deltagare har även 

informerats om att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst och om att 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. 
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5 LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökningen har utförts i databaserna PubMed, DiVA och Uppsala universitetsbibliotek. 

Sökord som har använts är bland annat “Home care”, “nutrition”, “food”, “elderly”, 

”malnutrition”, “hemtjänst”, “dietitian” och “äldre”. 

Tidsperiod för materialet använt i denna studie sträcker sig från år 2004-2019. 

6 RESULTAT Två övergripande teman har identifierats, utmaningar och praktisk hantering. Det framkommer 

att personalen inom hemtjänsten upplever flera svårigheter och hinder i sitt arbete som hanteras 

genom olika strategier och lösningar. 

6.1 UTMANINGAR 

Till utmaningar hör aspekter som tidsbrist hos personalen, äldre individer som lever i ensamhet 

samt äldres autonomi. Samtliga deltagare lyfter tidsbrist som den största utmaningen som i sin 

tur innebär en påverkan på övriga aspekter. 

6.1.1 BRIST PÅ TID BEGRÄNSAR ARBETET 

En återkommande problematisk aspekt är tiden. Samtliga deltagarna uttrycker att de inte har 

tillräckligt med tid för de insatser som brukarna fått beviljade. Detta uppfattas som ett stort 

missnöje hos deltagarna och som en begränsande faktor i deras arbete. Tidsbristen skapar stress 

hos personalen vilket i vissa fall upplevs sprida sig till brukarna. 

 

“Att just det här att, att jag tror att dom äldre själv lider väldigt mycket av det här att vi... Den 

här tiden som vi har. Och man kan ju inte jäkta en 90-åring. Kan du inte skyffla lite fortare med 

maten? Det går ju inte.” - Ann, 51 år. 

 

Tiden beviljad för matlagning kan skilja sig något åt men upplevelserna är desamma, tiden 

räcker inte till. Att på 20-30 minuter hinna med förberedelser av livsmedel, tillagning samt att 

plocka undan och diska efter måltiden uppfattas av deltagarna som stressigt. Vidare påverkar 

tidsbegränsningen valet av mat. Deltagarna beskriver att brukarna föredrar hemlagad mat från 

grunden, detta är ett önskemål som samtlig personal gärna vill bemöta men inte har möjlighet 

till på grund av tidsbristen. Istället återkommer berättelser om lättlagad mat i form av hel- och 

halvfabrikat som beskrivs ta stor plats i brukarnas dagliga matintag. Färdiga köttbullar och 

pulvermos, falukorv och makaroner samt frysta färdigrätter nämns som vanliga måltider. 

Måltidsällskap är ytterligare en faktor som påverkas av tidsbegränsningar. Samtliga deltagare 

önskar att det ska finnas mer tid till att sitta ner med brukarna när de äter men att detta inte är 

möjligt i dagsläget. Under flera intervjuer framkommer det att tid beviljad för måltidssällskap 

inte alltid utnyttjas till just detta. Istället anses det vara viktigare att hinna plocka undan och 

diska efter matlagning och måltid. Deltagarna menar att de inte vill lämna disken och strunta i 

att städa i köket efter matlagning. Andra moment som dusch eller påklädning tar också längre 

tid än vad som är beviljat för dessa vilket gör att måltidssällskapet är det som får prioriteras 

bort. I många fall behövs enligt vissa deltagare också städning i allmänhet varje dag, vilket 

kanske är beviljat en dag i veckan, som också det får prioriteras framför sällskapstid. 

 

Författare: “Brukar ni hinna med att sitta med brukarna när dom har tid beviljad för 

måltidssällskap?” Deltagare: “Ja, i alla fall att man kanske diskar samtidigt men är lite social 

och pratar och så men kanske inte det här sittmomentet är exakt som i beställningen för att du 

vet, för att få kunden upp på morgonen och duscha, klä på sig, du vet allt det här tar ju mycket 

längre tid än vad kommunen ger tid. För att människor är inte robotar.” - Kristina, 41 år. 
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6.1.2 ENSAMHET OCH DESS PÅVERKAN PÅ APTIT 

Äldre individer som lever ensamma är återkommande beskrivningar utifrån deltagarnas 

berättelser. Samtliga deltagare lyfter ensamhet hos äldre som problematisk. Deltagarna menar 

att ensamheten har en negativ påverkan på aptit och matintag hos brukarna de utför sitt arbete 

hos. Det försvårar det matrelaterade arbetet för personalen. Från att ha haft en make eller maka 

till att bli ensam innebär en stor livsförändring som beskrivs kunna leda till minskad aptit. 

Sällskap framställs vidare som en viktig del i äldres liv och något som ger “glädje och 

sammanhang” medan att äta ensamma benämns som “tråkigt”. 

 

”Kunden äter med större aptit om det finns någon som sitter bredvid. Men överhuvudtaget att 

man ger sällskap” – Ann, 51 år. 

 

En önskan om att i större uträckning bistå brukarna med sällskap uttrycks av deltagarna. Att ha 

tid och möjlighet att sitta ner med brukarna beskrivs som den viktigaste faktorn i en idealisk 

måltidssituation. Samtidigt framkommer det alltså att tid beviljad för måltidssällskap inte alltid 

används till just detta. 

 

6.1.3 UTMANINGAR MED EN AUTONOM ÄLDRE 

Det framgår tydligt i intervjuerna att den äldre individen ska ses som en autonom varelse. 

Brukarna har självbestämmanderätt och personalen ska respektera deras önskemål när det 

kommer till val av mat. På frågan om deltagarna har möjlighet att komma med förslag på 

måltider framkommer det att de gör detta vid behov men att det är den äldre som i slutändan 

bestämmer. Det finns dock undantag och matvalet beskrivs inte alltid som helt okomplicerat. I 

arbetet med måltidssituationen blir detta en utmaning för deltagarna då det å ena sidan kan vara 

svårt att tillfredsställa brukaren om inte de önskade livsmedlen finns till hands eller om tiden 

inte räcker till för att tillaga det som önskas. Å andra sidan upplever vissa att det också kan bli 

svårt att låta den äldre bestämma själv i större utsträckning då exempelvis demens kan göra 

detta problematiskt. Vidare uttrycker några deltagare att det kan bli bekymmersamt med en 

brukare som föredrar en alltför ensidig kost då möjligheterna att påverka dennes intag är 

begränsade. 

 

“Vissa när dom har bestämt sig så är det så. Jag respekterar deras val liksom. Jag försöker 

ibland, men har jag sagt det några gånger och det hjälper inte, man kan inte göra någonting.” - 

Nadja, 42 år. 

 

Vidare beskrivs matkulturen som en utmaning gällande val av livsmedel och tillagning av 

måltider. Att som personal ha möjlighet att tillgodose brukarens preferenser kan i vissa fall 

upplevas som problematiskt om personal och brukare kommer från olika kulturer. Detta gäller 

både om det är hemtjänstpersonal med invandrarbakgrund som kommer hem till en svensk 

brukare eller tvärtom. Det upplevs som en svårighet när hemtjänstpersonal med utländsk 

bakgrund tillreder mat till en svensk brukare. Detta då personalen i vissa fall saknar kunskaper 

kring svensk husmanskost. Däremot beskrivs som en fördel att ha personal med kunskap om 

utländsk matkultur hos brukare med utländsk bakgrund eller personal med kunskap om svensk 

matkultur hos brukare med svensk bakgrund. Detta kan underlätta valet av mat och en deltagare 

menar på att äldre gärna äter mat med smaker som är bekanta.  

 

“Jag tror att det kulturella spelar in väldigt mycket. Jag har nordisk bakgrund så jag kan den 

nordiska matlagningen men jag hör ju från klienterna att när dom får ju som är, som inte har 

samma nordiska matkultur eller inte känner till det här så kallade husmanskost. Då blir det ju 

problematiskt.” - Fatima, 58 år. 



 

9 

 

6.2 PRAKTISK HANTERING 

För att handskas med utmaningar inom arbetet använder sig hemtjänstpersonalen av olika typer 

av praktisk hantering. Dessa innefattar två huvudsakliga områden. Det ena handlar om att ta 

ansvar och uttrycka ett engagemang i sitt arbete kring brukarens matintag. Det andra bygger på 

att ständigt arbeta med planering och förberedelser gällande själva mathanteringen. 

6.2.1  ANSVAR OCH ENGAGEMANG  

Trots upplevda svårigheter och begränsande faktorer i sitt arbete uttrycker deltagarna ett 

engagemang och en känsla av ansvar i sitt yrke. Personalen är mån om att brukarna får i sig mat 

och ser detta som sitt ansvar. En deltagare beskriver det som sin plikt att tillgodose brukarnas 

födointag och berättar hur hen kan tänkas gå tillväga för att lyckas med detta. Det kan till 

exempel handla om att locka brukaren med kaffe på morgonen i ett försök att öka aptiten eller 

stanna kvar hos brukaren utöver beviljad tid för att se till att maten äts upp. 

 

“Man vet ju vilka kunder som inte äter om vi inte är där. Så man kan ju inte lämna dom. 

Lämnar man dom med maten så är maten kvar. Dom slutar äta så fort man går så man måste ta 

den tiden hos dom.” - Kristina, 41 år. 

 

I de fall där brukaren lider av demens finns det inte alltid möjlighet till att låta denne bestämma 

själv. I dessa fall måste personalen planera måltiderna. Deltagarna beskriver att de tar hänsyn 

till vad brukaren tycker om att äta och planerar utifrån det. I fall där brukarna beskrivs äta 

ensidigt kommer deltagarna med förslag på nya livsmedel. Samtliga deltagare beskriver 

möjligheten att komma med idéer och kan i vissa fall försöka lirka och ta till små knep för att 

försöka få brukaren att tänka annorlunda. I vilken utsträckning deltagarna väljer att göra detta 

varierar. Vid undervikt hos brukarna kopplar personalen in hemtjänstföretaget, läkare, dietist 

eller anhöriga och flyttar över ansvaret på dessa. Majoriteten av deltagarna väljer dock att agera 

redan innan någon annan kopplas in genom att på eget initiativ energiberika maten med 

exempelvis smör och grädde. Andra väljer att invänta direktiv från annan vårdpersonal innan 

åtgärder vidtas. Övervikt är inte lika vanligt förekommande och beskrivs ej som lika allvarligt 

som undervikt. Vissa deltagare känner ett ansvar gentemot brukaren och säger sig försöka 

påverka matvalet i större utsträckning än vad andra deltagare gör. Detta görs bland annat genom 

att vid övervikt exempelvis minska mängden smör och olja i matlagningen samt uppmuntra till 

ett ökat intag av grönsaker. 

6.2.2 PLANERING, FÖRBEREDELSER OCH ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att hantera tidsbristen försöker personalen hitta strategier för att kringgå problemet. 

Planering och förberedelser som utförs i förväg är en stor del i det hela. Genom att vid ett 

tidigare besök under dagen koka potatis till middagen så slipper personalen det momentet 

senare. Det som krävs vid ett senare besök är då till exempel att endast steka på färdiga 

köttbullar för att få en komplett måltid. Planering av veckomatsedel samt omfördelning av 

brukarna beviljade tid är andra strategier som underlättar. Genom att i samråd med brukarna 

planera en veckomatsedel blir det enklare för personalen att kunna förbereda 

matlagningsmoment åt varandra och på så sätt spara tid. Att omfördela tiden på så sätt att vid ett 

tillfälle stanna längre för att laga matlådor för resten av veckan är ett exempel. Färdiga matlådor 

att värma på bidrar till att resterande besök kortas in och kompenserar för den tid matlagningen 

tar. En deltagare beskriver hur tid beviljad för promenader används till annat under vintern då 

brukarna har svårt att ta sig ut på grund av halka. Vidare uttrycker ett flertal deltagare att de 

stannar kvar hos brukaren när de inte hinner med arbetsuppgifterna och den beviljade tiden tagit 

slut, trots att företaget inte alltid får betalt för detta. 
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“Jag kan inte göra så [lämna brukarna] om de behöver mera tid. Jag loggar ut från telefon och 

gör resten på min tid för jag tycker synd om de, jag kan inte göra så.” - Barbro, 56 år. 

 

Hälften av deltagarna har fått utbildning kring kostrelaterade frågor rörande äldre via arbetet 

(tabell 1). Detta med varierande omfattning, allt från cirka två timmars föreläsning till en heldag 

med utbildning. Vid frågan om personalen arbetar utifrån riktlinjer eller direktiv kring 

rekommendationer för mat gällande äldre är detta något som inte görs i större utsträckning. Det 

är inte heller något som deltagarna uttrycker att de saknar. Överlag uttrycker deltagarna inte att 

matlagningsmomentet i sig är svårt eller kunskapskrävande utan att det främst är det 

matrelaterade arbetet i stort som är begränsat av andra faktorer. Två deltagare uttrycker att det 

förekommer svårigheter för yngre anställda gällande matlagning och menar att äldre personal 

har mer erfarenhet och god kunskap inom matlagning och omvårdnad än vad yngre har. 

 

7 DISKUSSION 

Resultat från studien visar på att personal inom hemtjänsten upplever flera utmaningar i sitt 

arbete. Brist på tid beskrivs som det största problemet och en begränsande faktor. Utöver 

tidsbrist framkommer den äldre brukaren som lever i ensamhet samt äldres autonomitet som 

utmaningar. För att komma runt dessa använder sig personalen av olika typer av planering och 

förberedelser. Samtliga deltagare är engagerade i sitt arbete och känner ett ansvar för de äldres 

matintag. Deltagarna ser dock olika på sina möjligheter att påverka detta och i vilken 

utsträckning de kan göra det. 

7.1 TIDEN RÄCKER INTE TILL 

Tid lyfts fram som den största utmaningen. Samtliga deltagare betonar att tiden för matlagning 

är för kort. Helst vill man hinna göra hemlagad mat men problemet uppstår då tiden för 

matlagning tycks vara anpassad enbart för uppvärmning av färdiga matlådor. Det stämmer 

överens med tidigare forskning som tyder på att tiden är en faktor som det inte går att bortse 

från (Watkinson-Powell et al., 2014, Pehrsson, 2012, Hjalmarsson, 2014). 

Ett sätt att komma runt problemet med tidsbristen är att personalen väljer att stanna kvar hos 

brukaren trots att den beviljade tiden tagit slut. Detta blir problematiskt på så sätt att 

vederbörande personal inte kan hinna med sina besök under avsatt tid och sköta sitt jobb 

gentemot arbetsgivaren som det är tänkt. Deltagarna känner i stor uträckning ett ansvar mot 

brukarna och väljer därför att på eget bevåg stanna kvar trots att den beviljade tiden är slut. 

Frågan är om detta kan generaliseras till tillvägagångssättet hos hemtjänstpersonal i stort då 

deltagarna i denna studie frivilligt valt att delta. Eventuellt att deltagarna är mer engagerade och 

känner ett större ansvar än andra medarbetare inom hemtjänsten. Fördelar med att personal 

agerar på detta sätt är givetvis att brukaren kan få känna mer trygghet då de vet att de blir 

omhändertagna på ett bra sätt oavsett tidsram då denna inte styr helt. Då detta ger upphov till 

stress är det tydligt att det finns både för- och nackdelar med denna typ av lösning. Tidigare 

forskning visar på att personal inom äldreomsorgen upplever sitt arbete som både fysiskt och 

mentalt ansträngande. Dom upplever allt sämre arbetsförhållanden och känner inte att de kan ge 

brukarna kvalitativ vård. Ett stort antal anställda inom äldreomsorgen har övervägt att säga upp 

sig vilket bör ses som problematiskt (Trydegård, 2012, Stranz, 2013). Detta tyder på ett behov 

av förbättringsarbete gällande äldreomsorgen. Speciellt med tanke på stundande växande äldre 

befolkning och en minskande andel yrkesverksamma individer. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547402/
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7.2 ENSAMHET OCH FÄRDIGA MATLÅDOR 

Ensamhet är en riskfaktor till att utveckla undernäring och sällskap vid måltider har visat sig 

kunna bidra till ett ökat matintag hos äldre (Chia-Hui Chen, et al., 2008, Eskelinen et al., 2016). 

Detta stämmer överens med deltagarnas egna upplevelser om att ensamhet leder till minskad 

aptit och ett minskat matintag hos äldre. Samtidigt som samtliga deltagare uttrycker att 

måltidssällskapet är av stor betydelse så prioriteras det inte alltid, trots tid beviljad för detta. 

 

Deltagarna i denna studie lagade mat hemma hos brukarna i stor uträckning, färdiga matlådor 

utgjorde endast en liten del av måltiderna. Detta skiljer sig från Fjellström (2014) där fokus var 

framför allt på färdiga matlådor. Hemlevererade matlådor är ett omdiskuterat ämne och studier 

visar både på negativa och positiva aspekter. Å ena sidan kan färdiga matlådor förbättra kvalitén 

på maten som serveras och således främja näringsintaget hos äldre. Matlådor kan förbättra 

hälsan samt öka möjligheten till att bo kvar hemma längre (Zhu & An, 2013) samt hjälpa äldre 

att bibehålla sin självständighet (Campbell, Godfryd, Buys, & Locher, 2015). Å andra sidan kan 

matlådorna ge äldre känslan av minskad självständighet och en känsla av att vara beroende av 

hjälp (Pajalic, 2013b). Edfors och Westergren (2012) visar att de äldre hyser en stark önskan om 

att få vara med och ta beslut rörande matlagning och måltider. Det framkom att upplevelsen av 

hjälp utifrån skattades högre om de äldre kände att de hade möjlighet att påverka och åsikterna 

om färdiga matlådor varierande. Med detta i åtanke kan det vara klokt att involvera de äldre i så 

stor utsträckning som möjlig gällande matlådorna. Även Weurlander (2006) uppmärksammar 

äldres perspektiv och menar på att äldre önskar få maten lagad hos sig, istället för endast 

uppvärmd. Detta bekräftas av deltagarna i den aktuella studien. Trots kritik kan hemlevererade 

matlådor kanske vara ett sätt att komma runt problemet med tidsbrist samtidigt som det kan 

bidra med positiva följder. Då det framkommer att hel- och halvfabrikat används i stor 

utsträckning kan hemlevererade matlådor eventuellt leda till en större variation i brukarnas kost 

samtidigt som mer tid till måltidssällskap kan frigöras. 

 

7.3 VARIERANDE KUNSKAPSNIVÅ OCH HANTERINGEN AV 

NUTRITIONSRELATERADE PROBLEM 

Samtliga deltagare uppmärksammar undernäring genom att rapportera detta vidare. Vissa tar 

sedan egna initiativ till att energiberika maten medan andra inväntar riktlinjer från läkare eller 

dietist. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) ska hälso- och 

sjukvårdens samt socialtjänstens verksamheter upprätta rutiner för att upptäcka, förebygga och 

behandla undernäring. Trots detta har endast 63% av hemtjänstföretagen tydliga rutiner för 

agerande vid undernäring (Socialstyrelsen, 2019b). Detta är en aspekt som bör uppmärksammas 

då det blir tydligt att det kan se väldigt olika ut. Hur personalen hanterar undernäring tycks bero 

på deltagarnas personliga inställningar och kunskap. Riktlinjer från arbetsgivaren var inget 

någon av deltagarna direkt jobbade efter. Det går att anta att flera av hemtjänstföretagen har 

riktlinjer kring detta men att de inte förmedlas till medarbetarna enligt rutin. Hemtjänstpersonal 

får idag lite undervisning om kost och nutrition samt saknar kunskap om hur man bör gå 

tillväga vid undernäring (Watkinson-Powell, et al. 2014). Vranešić Bender et al. (2017) menar 

att utbildning av personal kan vara ett sätt att uppnå bättre nutritionsstatus hos äldre. Vilket stöd 

brukarna får bör inte vara beroende av den enskilda hemtjänstpersonalens kunskaper och 

erfarenhet utan regleras och utföras på ett likvärdigt sätt. 

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:610453/SPIKBLAD01.pdf
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7.4 METODDISKUSSION 

En kvalitativ metod användes i studien eftersom syftet var att studera deltagarnas upplevelser, 

känslor och inställningar vilket hade varit svårt att fånga i en kvantitativ studie. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en semistrukturerad frågeguide och svaren blev ofta långa och 

uttömmande med mycket information. Detta passade det induktiva angreppssätt som tillämpas 

då slutsatser skall kunna dras utifrån de enskilda fallen i data.  

 

Många av deltagarna hade mycket att dela med sig av och tycktes vilja göra sin röst hörd. I detta 

avseende var gruppen relativt homogen då det var sådana som faktiskt ville ställa upp som blev 

deltagarna till slut. Detta till följd av att det förekom svårigheter att rekrytera deltagare till en 

början. Gruppen var även homogen på så sätt att alla deltagare var kvinnor och inom ett relativt 

snävt åldersspann, 41 år till 58 år gamla. Det är en aspekt att ha i beaktning vid tolkning av 

resultatet. Hade en manlig medarbetare eller kanske någon yngre med mindre erfarenhet sett 

annorlunda på situationen? Utgångspunkten var att göra ett urval där syftet var att få en bredd, 

särskilt ur ett socioekonomiskt perspektiv. När detta inte var möjligt i den önskade omfattningen 

inom tidsramen så blev det ett bekvämlighetsurval. 

 

Intervjuerna genomfördes på av deltagaren vald plats för att underlätta för denne vilket 

medförde att vissa intervjuer genomfördes hemma hos deltagaren och andra på arbetsplatsen. 

Detta kan ha påverkat svar och utsagor från respektive deltagare då denne kanske agerat 

annorlunda på sin arbetsplats. Dels kanske deltagaren kliver in en roll på arbetet men eventuellt 

också har arbetsgivaren i bakhuvudet samt tänker mer på hur denne framställs. När intervjun 

hölls hemma hos deltagaren kan det istället tänkas vara så att intervjusvaren blivit ännu mer 

rättvisande då deltagaren eventuellt känner sig mer bekväm och pratar mer fritt i sin hemmiljö 

utanför arbetstid. 

 

I själva rekryteringen av deltagare så kontaktades samordnare eller enhetschefer på 

vederbörande företag. Dessa rekryterade i sin tur anställda som deltog i studien. Detta ledde hur 

som helst till att deltagarna inte var anonyma för sin enhetschef eller samordnare i något fall. 

Detta bedömdes dock inte vara något problem då det i studien med största sannolikhet inte går 

att identifiera enskilda deltagare eller företag för den delen. Att ha i åtanke är också att den 

information som erhölls i dessa få intervjuer enbart representerar de specifika deltagarnas 

enskilda åsikter. Det som framkom behöver exempelvis inte gälla för alla medarbetare på ett 

visst hemtjänstföretag. En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är svårigheten att generalisera 

resultatet vilket Bryman (2018) hävdar är svårt. Alla intervjuer genererade i en stor mängd 

användbar data men också relativt liknande sådan, vid jämförelse av intervjuerna. Även om 

antalet deltagare och intervjuer var få så kan det nog hävdas att någon form av teoretisk mättnad 

uppnåddes, åtminstone för denna relativt homogena grupp av deltagare. 

 

Författarna hade en förförståelse med bakgrund av studier på dietistprogrammet, till exempel 

vid utformandet av frågeguiden. Förförståelsen kan ha haft inverkan på studien och dess 

trovärdighet (Bryman, 2018). Deltagarnas vetskap om att författarna studerade till just dietister 

kan också ha påverkat hur deltagarna valde att svara på frågorna. Deltagarna ville till exempel 

säkerligen lyfta mer dietspecifika detaljer lite extra så som att de exempelvis framhävde hur de 

såg till att de äldre fick i sig grönsaker och andra vedertagna nyttigheter. Även det motsatta 

förekom om deltagaren kände sig missnöjd med maten som många av de äldre serverades. Då 

ville deltagaren göra sig hörd angående detta. Oftast fanns det då en orsak till detta som 

deltagaren själv inte rådde över utan här påtalades istället någon annan påverkande 

omständighet. Förförståelsen och eventuell påverkan tas i beaktande genom hela processen, 

exempelvis i intervjuerna. Där har författarna tryckt lite extra på att det är deltagarnas 
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upplevelser av hur det är och hur det fungerar som eftersöks, inte om det serveras rätt eller fel 

mat eller vem som bär ansvaret för det. För tolkning av resultaten kan förförståelsen också ha 

varit värdefull. 

 

Några av deltagarna upplevde vissa frågor som svårtolkade men i de flesta fall bedömdes det 

snarare som att det hade med deltagarens språkförståelse att göra och inga större korrigeringar 

gjordes i frågeguiden, då den i pilotintervjun fungerade bra. Under flera av intervjuerna var det 

vissa ord som deltagaren inte förstod eller blandade ihop med annat vilket skapade lite 

förvirring men vilket ofta gick att förtydliga. Detta bland annat kan ha bidragit till att svaren på 

frågorna varierade men efter att ha analyserat materialet var det ändå tydligt vilka 

återkommande resultat som identifierats. 

 

Samtliga intervjuer utfördes av två av de tre författarna och vilka två som höll i intervjuerna 

varierade från intervju till intervju. Detta är viktigt att lyfta då alla författare alltså inte 

närvarade vid samtliga intervjuer och det var olika personer som intervjuade de olika deltagarna 

vilket kan ha haft en påverkan på svaren i de enskilda intervjuerna. Med detta i åtanke, för att 

minska eventuell påverkan, så följdes frågeguiden relativt strukturerat i samtliga intervjuer 

oavsett vem som intervjuade. Frågorna behövde inte ställas i turordning men det var tänkt att 

samtliga frågor skulle tas upp och bockas av under varje intervju. Under intervjuerna var 

dessutom en av de två närvarande författarna ledande och ställde de flesta frågor utifrån 

frågeguiden medan den andra författaren mer fyllde i med mer spontana kompletterande 

följdfrågor. Författarna centrerade samtalen kring intervjuguiden för att informationen som 

fångades upp skulle svara mot syftet samtidigt som deltagaren i många fall svävade iväg och 

hamnade lite utanför området. Detta är dock något som får ske och uppmuntras i en kvalitativ 

forskning. Många gånger kanske ett uttömmande svar som svävar iväg en aning kan förmedla 

en känsla kring något, om inte det aktuella området, bättre än ett kort och koncist svar på den 

aktuella frågan. Det är ju att fånga själva upplevelsen som direkt svarar mot syftet.  

Analysen av de transkriberade intervjuerna genomfördes av alla tre författare var för sig och 

gemensamt lyftes sedan de viktigaste resultaten. Att flera författare analyserar de transkriberade 

intervjuerna kan kallas för forskartriangulering och är något som kan tänkas öka trovärdigheten 

(Bryman, 2018). 

 

7.5 UPPSATSENS RESULTAT I RELATION TILL DIETISTPROFESSIONEN 

Dietisten är en del av äldreomsorgen och har en viktig roll när det kommer till att förebygga och 

behandla undernäring (Howatson et al., 2015). I sitt arbete kan dietisten, förutom att behandla 

enskilda individer, bland annat föreläsa och utbilda personal inom äldreomsorgen. Endevelt et 

al. (2011) visar att kostinterventioner riktade till hemmaboende äldre kan förbättra deras 

nutritionsstatus. Fernández-Barrés et al. (2017) menar att kostutbildning för personal inom 

äldreomsorgen kan minska risken för undernäring hos äldre. Då det framkommer variationer 

gällande utbildning inom kost hos deltagarna i den aktuella studien kan det tolkas som att 

utbildning om mat och äldre inom hemtjänst är något som fokus borde läggas på. Även 

personalens arbete kring undernäring ser olika ut och insatser förekommer i varierande 

utsträckning. Utbildningsinterventioner riktade mot hemtjänstpersonal, utförda av en dietist, kan 

möjligtvis främja nutritionsstatus hos äldre individer samt minska eventuella kunskapsskillnader 

inom personalen. Förutom utbildning kan det vara fördelaktigt att i större utsträckning 

samarbeta med och ta hjälp av dietister i det dagliga arbetet. Genom att se över kommunikation 

och samarbete mellan personal och dietister kan måltidssituationen förbättras och undernäring 

förebyggas (Astrup et al., 2018, Socialstyrelsen, 2019a). 
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Vidare kan dietister ha en roll i att utveckla rutiner och riktlinjer gällande mat och måltider 

inom hemtjänsten. I dagsläget har Socialstyrelsen och Livsmedelsverket nationella riktlinjer 

gällande mat för äldre. Den aktuella studien visar att det kan finnas behov av att tydliggöra, 

utveckla och sprida befintliga riktlinjer gällande hemtjänstens arbete samt hur dessa ska 

användas. 

 

8 SLUTSATS 

Att bevilja mer tid för måltidsällskap och matlagning, satsa på utbildning av personalen samt 

arbeta mer och tydligare med nationella riktlinjer i samverkan med dietister kan vara åtgärder i 

att förebygga undernäring och förbättra måltidssituationen för äldre med hemtjänst. I och med 

en växande äldre befolkning och kommande utmaningar inom äldreomsorgen är det viktigt att 

denna studie och tidigare forskningsresultat inom området uppmärksammas. 

Hemtjänstpersonalens arbete och upplevda svårigheter bör ses över och utvärderas för att kunna 

utveckla och förbättra hanteringen av det matrelaterade arbetet inom hemtjänsten. 
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10 BILAGOR 

10.1 BILAGA 1. FÖLJEBREV  

 

 

Hemtjänstpersonalens inställningar och upplevelser kring mat, matlagning och måltider - 

Deltagare sökes!  

 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser dietistprogrammet vid Uppsala Universitet som för närvarande 

skriver vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hemtjänstpersonalens inställningar 

och upplevelser till mat, matlagning och måltider i sitt jobb med äldre.  

 

Vi söker sex stycken deltagare till enskilda intervjuer som beräknas ta cirka 45 minuter. 

Intervjuerna planerar att genomföras under vecka 48-49 och kommer att utföras av två av oss. 

Tid och plats bestäms enligt dina önskemål. För att delta är kravet att du jobbar inom 

hemtjänsten och hjälper äldre med lättare matlagning/förberedning av måltider och inköp av 

mat. Hur stort eller litet intresse du har av mat och matlagningen har ingen betydelse.  

 

Samtalet kommer att spelas in för att sedan raderas när arbetet är avslutat. Studien är 

konfidentiell vilket innebär att ingen obehörig kommer att ta del av materialet. Materialet 

kommer även att anonymiseras så att det inte går att identifiera enskilda individer. Deltagande 

är frivilligt och du är fri att avsluta sin medverkan när du vill. Resultatet från studien kommer 

att publiceras i en uppsats vid Uppsala Universitet. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien eller har frågor får du gärna höra av dig via telefon 

eller mail. Intervjufrågorna kan bifogas i förväg om så önskas. Vi har tyvärr inte möjlighet att 

erbjuda någon form av kompensation men kan bjuda på fika och våran tacksamhet! Hoppas du 

har möjlighet och vill delta! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Mikaela Virkamäki 

Adam Mittjas 

Viktor Agrell  

 

Kontaktuppgifter: 

Adam Mittjas  

adam.mittjas@gmail.com 

0793000960 

 

mailto:adam.mittjas@gmail.com
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10.2 BILAGA 2. INTERVJUGUIDE  

 

Öppningsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Har du någon utbildning? Tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen? 

Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

Vilken anställningsgrad har du? 

Har du gått någon utbildning/föreläsning kring kost/mat (via hemtjänsten)? 

Hur hjälper du de äldre du besöker med maten? 

 

Fördjupningsfrågor: 

Hur känner du att du kan påverka måltidssituationen? Har du exempelvis möjlighet att komma 

med förslag på måltider/mellanmål till de äldre? 

Pratar du om mat med de äldre? Vad pratar ni om då? 

Vilka är de största utmaningarna/hinder kring måltidssituationen? 

Vad fungerar bra/vilka möjligheter finns det? Hur skulle en idealisk måltidssituation se ut? 

Hur ser du på ditt eget ansvar gällande måltidssituationen? 

Jobbar du utifrån några direktiv kring rekommendationer för mat hos äldre? Vilka? Hur används 

dessa? 

Tar du hänsyn till undervikt/övervikt när det kommer till måltidssituationen? På vilket sätt?  

 

Avslutningsfråga: 

Något annat du vill tillägga? 

Är det ok att vi hör av oss om vi har några fler funderingar?  

 

 

 

 


