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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Det finns många studier som visar att äldre hemmaboende inte får i sig rätt 

mängd näring och lider av malnutrition. Idag bor den största delen av äldre i Sverige i sina 

egna hem. En viktig aspekt för att äldre personer ska kunna göra detta är att erbjuda de äldre 

energi- och näringstäta matlådor. Utöver detta ska matlådor kunna anpassas efter olika sorters 

koster, och hänsyn ska tas till bland annat etik och religion. 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och jämföra matlådor från olika 

leverantörer i en kommun i Mellansverige. De parametrar som leverantörerna undersökts 

utifrån är kommunens riktlinjer, upphandlingskrav samt Livsmedelsverkets Bra mat i 

äldreomsorgen.   

 

Metod: Metoden som användes är en kvantitativ metod där matlådor från tre leverantörer 

analyserades. Innehållet i matlådorna vägdes och sedan användes kostdataprogrammet Mashie 

för näringsberäkningar. Ett t-test gjordes för att se om signifikanta skillnader fanns mellan 

energiinnehåll och rådande rekommendationer. 

 

Resultat: Matlådorna från leverantör 1 utmärkte sig bland leverantörerna genom att 

maträtterna hade en större energimängd samt högre vikt. Det fanns även signifikanta 

skillnader gällande energi (p=0,004), fett (p=0,007) och kolhydrater (p=0,001) hos denna 

leverantör i förhållande till rekommendationerna för A-kost. Leverantör 1 följde ej riktlinjerna 

i samma utsträckning som övriga leverantörer gällande matlådornas egenskaper. Leverantör 3 

hade brister gällande allergianpassad kost då inget system fanns för specialkost. 

 

Slutsats: Matlådor till äldre i ordinärt boende ska följa de rådande kriterierna. Det är viktigt 

att det finns en kontinuerlig kontroll av leverantörer i kommunen. Detta genom att utförarna 

granskar sina leverantörer samtidigt som kommunen granskar utförarna. 
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ABSTRACT 

Background: Studies show that elderly living at home are not getting the right amount of 

nourishment, and suffer from malnutrition. The majority of the elderly in Sweden live at 

home, and for the elderly to be able to do this they need to be offered energy and nutrient 

dense meal boxes. The meal boxes should be adjusted to different types of diets, taking ethics 

and religion into account. 

 

Aim: The aim is to describe and compare meal boxes from different suppliers in a 

municipality in central Sweden. The parameters that were examined are the municipality's 

guidelines, procurement requirements and the guide Good meals in elderly care by the 

National Food Agency.  

 

Method: The method used is a quantitative method where meal boxes from three suppliers 

were analyzed. The contents of the meal boxes were weighed, and then the data program 

Mashie was used for nutritional calculations. A t-test was performed to see whether 

significant differences existed between energy content and recommendations. 

 

Results: Supplier 1 stood out among the suppliers since the meal boxes had a greater amount 

of energy and higher weight. There were also significant differences regarding energy 

(p=0,004), fat (p=0,007) and carbohydrates (p=0,001) of this supplier in relation to the 

recommendations. Supplier 3 had shortcomings regarding contribution of allergy free diet. 

 

Conclusion: Meal boxes to the elderly living at home should follow the existing criterion. It’s 

important that there is a continuous monitoring of suppliers. The providers need to monitor 

the suppliers and the municipality needs to monitor the providers.  
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1. Inledning 

Maten och måltiden har stor betydelse för äldres hälsa och livsglädje (Socialstyrelsen, 2014a). 

Förutom detta kan måltiden i sig vara både social, kulturell och religiös. Det är äldres egna 

preferenser som styr vilken aspekt som är viktigast. Den viktigaste aspekten kan även skifta 

beroende på situation och på vilka yttre förutsättningar som råder för tillfället 

(Socialstyrelsen, 2014b). En studie av Edfors & Westergren (2012) undersökte äldres åsikter 

kring mat och måltider. De äldre beskrev hur deras förflutna påverkade deras nutida 

erfarenheter och synpunkter på måltider. I samband med stora förändringar i deras situation 

uppkom ökad tillit och behov av stöd i anslutning till mat och måltider. En förändring kan 

exempelvis vara en övergång från att klara sig själv till att behöva stöd i vardagen från 

släktingar eller kommunen. Vidare påpekar Edfors & Westergren (2012) att om en optimal 

nutritionsstatus ska kunna uppnås för hemmaboende äldre krävs kunskap om individuella 

preferenser och vanor, både från deras tidigare och nuvarande liv. Hänsyn till individuella 

behov och självbestämmande bör beaktas i planerings- och utvecklingsinsatser för äldre 

personer med anknytning till mat och måltider. 

1.1. Sveriges äldreomsorg 
Organiseringen av samhällsservice i Sverige skiljer sig från många andra välfärdsländer 

genom att staten enligt lag måste hjälpa människor med behov. Organiseringen skiljer sig 

även genom att hjälpen är finansierad av skattepengar (Elmér, Blomberg, Harysson & 

Petersson, 2000). Sedan 1992, då Ädelreformen infördes, har alla kommuner i Sverige ett 

ansvar att erbjuda äldre personer matservice (Raadu, 2015). Matservice är en komplex 

organisation som involverar hierarkisk beslutsfattning på många olika nivåer. Det är upp till 

kommunerna själva hur de vill organisera denna service då det inte finns några lagar som 

reglerar detta (Pajalic, Skovdahl, Westergren, & Persson, 2013). Ansvaret om vården av en 

äldre person ligger hos kommunen då släktingar ej har någon lagstadgad skyldighet för detta. 

En trend som kunde ses under 90-talet var att flera kommuner gjorde äldreomsorgen öppen 

för konkurrens. Syftet var att minska kostnaderna för äldrevård samt att tillhandahålla fler 

alternativ av hemtjänstföretag för de äldre. Dock är det fortfarande kommunerna som dikterar 

krav i offentliga upphandlingar samt ansvarar för att övervaka äldrevården, oavsett om vården 

drivs av kommunen eller en privat aktör (Lagergren, 2002). 

 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) syftar till att äldre ska kunna leva oberoende med en hög 

livskvalitet. En stor majoritet av de äldre bor själva i sina hem och väldigt få bor tillsammans 

med sina vuxna barn. Kommunerna är ansvariga för att tillhandahålla långsiktig service och 

vård för de bräckliga äldre i form av hemtjänst för de hemmaboende, och även för de som bor 

på särskilda boenden. Det finns ett antal riktlinjer definierade i lagen. Dessa är bland annat att 

äldre personer ska: 

 

·         kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över deras eget vardagsliv 

·         kunna åldras i säkerhet och förbli oberoende 

·         behandlas med respekt 

·         ha tillgång till bra hälsovård och socialtjänst 

 

I Sverige ska äldre kunna fortsätta leva i sina hem så lång tid som möjligt, även om de är i 

behov av vård. Detta blir en viktig aspekt då cirka 92 procent av de som är 65 år eller äldre 

fortfarande bor i sitt ordinära boende (Lagergren, 2002 & Socialstyrelsen, 2014c). Idag har 

kommunerna valmöjlighet att konkurrenspröva sina verksamheter enligt lagen om 
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valfrihetssystem. Detta innebär att privata utförare kan leverera välfärdstjänster. Kunden har 

även möjlighet att själv välja vilken utförare den vill använda sig av (SKL, u.å.). 

 

När det gäller den nationella utvecklingen för vård och omsorg om äldre tog regeringen fram 

en proposition för detta som utgavs 2006. Denna innehåller en utvecklingsplan för de 

kommande tio åren. En nationell utvecklingsplan bör finnas för att staten, kommuner och 

landsting ska kunna ha en gemensam syn på utvecklingsbehoven och jobba mot samma mål. 

Planen tar bland annat upp hur tillgången på hemtjänst för äldre i ordinärt boende ska se ut. 

De äldre som önskar bo kvar hemma ska ha tillgång till hjälp dygnet runt, till skillnad från 

innan Ädelreformen inrättades då landstingen hade ansvaret och vården var mer 

institutionsliknande (Prop. 2005/06:115). 

 

Kvaliteten på vården om äldre är som tidigare nämnt upp till kommunerna, och även hur de 

väljer att arbeta med äldres kost- och näringsbehov. Maten och måltiderna är en viktig del för 

äldres välbefinnande, och framför allt, för hälsan. Inspektionen för vård och omsorg sköter 

tillsyn av kommuners kvalitetssystem, och i och med denna tillsyn har flera brister uppdagats. 

Bland annat brister om vilka kvalitetskriterier som används vid upphandling, hur 

kvalitetsarbetet bedrivs och huruvida de äldre själva har möjlighet att välja mat efter tycke. 

Organisationen av mat- och måltidsfrågor behöver förtydligas inom äldreomsorgens 

måltidsverksamhet så att alla kommuner och organisationer arbetar mot samma mål (Lilja, 

Stevén, Sundberg & Nordström, 2014). Socialstyrelsen har sedan 2008 undersökt äldres 

uppfattning om kvaliteten inom hemtjänst och äldreboenden. Undersökningarna har 

publicerats under namnet Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?. I publikationen för 2014 

framhävs att god mat och trevliga måltider har en stark påverkan på helhetsintrycket för hela 

äldreomsorgen för de äldre. Detta tyder på att om måltiden skulle förbättras skulle en mer 

positiv syn kunna fås på äldreomsorgen i helhet (Socialstyrelsen, 2014d). 

1.2. Kroppens åldrande 
Vår befolkning blir äldre och äldre, och under 1900-talet ökade medellivslängden med 30 år i 

västvärlden (Socialstyrelsen, 2011). Under år 2014 var medellivslängden i Sverige 82,4 år för 

kvinnor och 77,1 år för män (SCB, 2014). Om medellivslängden fortsätter öka kommer de 

människor som föds idag att bli över 100 år gamla. Biologiskt börjar kroppen åldras vid 70 

års ålder men samtidigt finns det väldigt stora variationer. Ett tecken på kroppens åldrande är 

att vikten börjar minska trots att en person inte anstränger sig för att gå ner i vikt 

(Socialstyrelsen, 2011). Åldrandet i sig kan även medföra försämrad rörelseförmåga och 

försämrat allmäntillstånd, vilket kan leda till en begränsning i vardagslivet (Katz, 2000). 

 

Vid åldrande minskar kroppens energiomsättning, och kroppens vävnader och muskler bryts 

ned (Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt försämras kroppens förmåga att ta upp och 

metabolisera energi- och näringsämnen. Även förmågan att äta är något som försämras i takt 

med åldrandet. Tungans smakreceptorer förändras vilket gör att maten inte längre smakar som 

förr (Lövestam, 2011). Methven et al. (2012) har i en systematisk översiktsartikel dragit 

slutsatsen att smak och luktsinnet försämras med åldern, vilket kan påverka 

måltidsupplevelsen negativt. Läkemedelsbehandling, som är vanligt bland äldre, har 

förmodligen en stor inverkan på försämringen av de äldres lukt- och smaksinne (Schiffman, 

1997). Om aptiten och ätförmågan försämras kan detta leda till försämrat matintag som i sin 

tur kan leda till undernäring och avmagring. Med tanke på detta blir närings- och energität 

mat allt viktigare för att hålla kroppen frisk (Lövestam, 2011). 
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1.3. Malnutrition 
Det finns flera definitioner av malnutrition, och Socialstyrelsen (2011) definierar malnutrition 

som “Ett tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av 

en persons sjukdomsförlopp.” (s.11). En typ av malnutrition är undernäring, detta utvecklas 

när energiintaget eller intaget av näringsämnen under en längre period är lägre än energi- och 

näringsbehovet (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Med tanke på den ökade risken för sjukdom, bräcklighet och funktionsnedsättningar, som 

inkluderar ätproblem samt försämrade sinnen, är god nutrition en grundläggande faktor för att 

bibehålla god hälsa. Åldrandet kan medföra att aptiten minskar samtidigt som det är viktigt att 

få i sig näringstät mat. Detta är ett komplext problem som medför att många äldre inte uppnår 

rekommendationerna, främst protein och vitamin D är ett problem. Då många äldre bor 

hemma med eller utan matleveranser är det svårt att uppskatta hur många som lider av 

malnutrition eller ligger i riskzonen att bli undernärda (Nyberg et al., 2015). Nyberg et al. 

(2015) visar vidare i sin översiktsartikel att malnutrition finns bland cirka 30 procent av de 

äldre i Sverige som flyttar från det egna hemmet till ett äldreboende. 

 

I en studie av Saletti et al. (2005) studerades nutritionsstatusen bland äldre hemmaboende som 

mottager hjälp från hemtjänsten. Denna studie tyder på att hälften av deltagarna var i risk att 

bli undernärda och att åtta procent redan var undernärda. Studien bestod även av en 

uppföljning efter tre år som tydde på att personer med sämre nutritionsstatus hade högre 

mortalitet. Bland de undernärda var mortaliteten 50 procent, och hos de med risk att bli 

undernärda 40 procent. Måltidsmönstret bland de äldre uppskattades och endast en tredjedel 

åt tre riktiga måltider per dag. Bland deltagarna fick en tredjedel matlådor levererade hem till 

sig, av dessa var det två tredjedelar som alltid eller ibland delade upp matlådan i två portioner. 

Dålig nutritionsstatus hängde ofta samman med dålig aptit, svälj- och tuggsvårigheter, 

problem med att använda bestick samt dåliga tänder och dålig syn. 

 

Johnsson et al. (2009) har i en studie undersökt äldre som riskerar att drabbas av malnutrition. 

Resultatet visade att 17 procent av deltagarna var malnutritionerade eller hade risk att bli 

malnutritionerade. Riskfaktorer för att drabbas av malnutrition är kognitiv störning, nyligen 

inlagd på sjukhus, försämrat minne samt att få matlådor levererade. Personer som hade risk att 

drabbas av malnutrition kände att de var beroende av matlådor till större del än personer som 

hade liten risk att drabbas. Engelheart & Akner (2015) har i sin tur bland annat tittat på energi 

och näringsintaget bland äldre som bor hemma. Energi- och näringsintaget varierade mycket 

mellan deltagarna. Medelvärdet för vitamin D, folsyra, magnesium och tokoferol låg under 

det rekommenderade intaget. 

1.4. Äldres energi- och näringsbehov 
Den kost som riktar sig till friska, vuxna individer kallas för SNR-kost och bygger på de 

Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR). Denna kost är inte lika lämplig för äldre, 

sköra personer med dålig aptit. Koster som rekommenderas till de flesta inom äldreomsorgen 

är så kallad allmän kost för sjuka (A-kost) och energi- och proteinrik kost (E-kost). A-kost är 

den vanligaste kosten inom äldrevården, och denna innehåller större andel fett och mindre 

andel kolhydrater än en SNR-kost, vilket ger mindre portioner men samma energi- och 

näringsinnehåll. Kosten passar de äldre som har bra aptit. När aptiten inte är så stor passar E-

kost bättre. En portion E-kost innehåller lika mycket energi som A-kost men portionen är 

mindre. För fördelning av protein, fett och kolhydrater för de olika kosterna, se tabell 1. Det 

minskade energibehovet hos äldre som oftast beror på inaktivitet ställer högre krav på 
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näringstäthet för att tillgodose näringsbehovet på en mindre mängd mat (Livsmedelsverket, 

2011). Näringstäthet beskrivs i NNR (2012) som mängden essentiella näringsämnen per en 

bestämd energimängd. En bra näringstäthet är nödvändig för att äldre ska få i sig det 

rekommenderade intaget näringsämnen, speciellt om de har ett lågt energiintag (Nordic 

Council of Ministers, 2014). 

  

Tabell 1. Fördelning av protein, fett och kolhydrater för SNR-, A-, och E-kost. 

Energigivare SNR-kost A-kost E-kost 

Protein (E %) 10-20 15-20 15-25 

Fett (E %) 25-40 35-40 40-50 

Kolhydrater (E %) 45-60 40-50 25-45 

(Livsmedelsverket, 2011 & Nordic Council of Ministers, 2014). 

1.4.1. D-vitamin 

Det rekommenderade intaget av vitaminer och mineraler för äldre är ungefär det samma som 

hos en vuxen person under 75 år. Det rekommenderade intaget av D-vitamin är dock dubbelt 

så stort hos äldre över 75 år (Livsmedelsverket, 2011). D-vitamin kan intas antingen via 

maten eller bildas i huden med hjälp av solstrålning (Janssen, Samson & Verhaar, 2002). 

Intaget via maten blir dock viktigare med åldern eftersom hudens förmåga att bilda D-vitamin 

försämras i takt med åldrandet (Holick, 2004). D-vitamin är även viktigt då det reglerar 

kalcium- och fosfatnivåerna i blodet och ett för litet intag leder till försämrad absorption av 

kalcium och fosfat (Holick, 2006). Detta medför en ökad risk för benskörhet och benbrott 

(Xia, Xu & Su, 2008). För att inte påskynda den åldersrelaterade nedbrytningen av benmassa 

är det viktigt med ett tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin för att slippa drabbas av 

benskörhet (Zhu & Prince, 2012). 

1.4.2. Järn och C-vitamin 

När intaget av järn är för litet kan man drabbas av järnbristanemi (Toh, van Driel & Gleeson, 

1997). Enligt Patel (2008) varierar resultaten från olika studier som studerat hur många äldre 

som drabbats av järnbristanemi. Förekomsten har visats variera från 9,2 procent till 23,9 

procent bland män och 8,1 till 24,7 procent hos kvinnor. Sammanfattningsvis kan man säga 

att anemi är ett problem bland äldre. Något som påverkar upptaget av järn positivt är C-

vitamin. Det rekommenderade intaget av C-vitamin för äldre ligger långt över det intaget som 

faktiskt behövs för att inga negativa konsekvenser ska uppstå. Det kan dock vara ett problem 

för äldre med en kombination av dålig aptit och att de inte konsumerar färsk frukt och grönt, 

samt att maten värms upp flera gånger. Näringsförluster av C-vitamin kan vara väldigt stora 

då vitaminet är känsligt för syre, ljus och uppvärmning (Lövestam, 2011). 

1.4.3. B12 och folat 

Vitamin B12 behövs för cellernas ämnesomsättning, bildningen av blodkroppar och 

nervsystemets funktion (Pawlak, 2013). Ett annat vitamin som också är med i cellernas 

ämnesomsättning och bildningen av röda blodkroppar är folat (Martin & McFerran, 2014). 

Clarke et al. (2003) har i sin studie screenat för folat och B12 brist bland en äldre population. 

Det är vanligt förekommande med brist hos äldre och förekomsten ökar med åldern. Bland 

äldre personer mellan 65-74 år var det fem procent som hade låga nivåer av B12 och tio 

procent hos de över 75 år. Det var tio respektive 20 procent som låg i riskzonen att drabbas av 
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B12-brist. Gällande folat så var det tio samt 20 procent som hade folatbrist. Den största 

orsaken till att någon får B12 brist är dock malabsorption. När vi blir äldre ökar risken att 

drabbas av kronisk magkatarr, denna sjukdom gör det svårt för kroppen att absorbera B12 i 

mat. Detta resulterar i att förekomsten av B12-brist är högre bland äldre och att tillskott kan 

vara nödvändigt (Tho, Van Driel & Glesson, 1997). Äldre med en ensidig kost och mat som 

varmhålls eller värms upp flera gånger har risk att drabbas av folatbrist, eftersom förluster av 

folat är stora vid tillagning (Bognár, 2002). 

1.4.4. Fibrer 

Kostfibermängden kan vara något som behöver begränsas när det kommer till äldre. 

Kostfibrer har en bra påverkan på tarmfloran och kan därmed motverka förstoppning 

samtidigt som kostfibrer ger lite energi (Livsmedelsverket, 2015a). En översiktsartikel av 

Slavin et al. (2007) tyder på att ett ökat kostfiberintag ger ökad mättnad och minskad hunger. 

En måltid som innehåller mycket kostfibrer får större volym än en som innehåller en mindre 

mängd vilket kan bli ett problem om en person har dålig aptit. Därför bör kostfibermängden 

vara begränsad i mat till personer med sämre aptit. 

1.4.5. Rekommendationer 

Livsmedelsverket har tagit fram Bra mat i äldreomsorgen på uppdrag av regeringen för att 

belysa viktiga aspekter kring mat för äldre. En del i publikationen fokuserar på meny och mat, 

och tar upp att maten bör vara näringsberäknad och följa de Nordiska 

näringsrekommendationerna. Vid planering av en meny bör man ta hänsyn till att 

rekommendationerna om energi- och näringsinnehåll ska stämma över en längre period 

snarare än för en enskild måltid. Energiintaget bör täcka dagens behov och även fördelningen 

av protein, kolhydrater och fett. Frukost, lunch och middag bör stå för cirka 60-70 procent av 

energin medan mellanmål står för resterande energi. För vidare information om äldre hänvisar 

Livsmedelsverket till Socialstyrelsen (Livsmedelsverket, 2011). 

 

I Socialstyrelsens publikation Näring för god vård och omsorg finns en rekommendation om 

att en lunch eller middag ska stå för ca 20-25 procent av dagens energi (Socialstyrelsen, 

2011). Gällande näringsämnen bör intaget stämma för 1-2 veckor, och behöver således ej 

uppnås vid varje enskild måltid. Då det väsentligaste är att maten faktiskt äts upp är det 

viktigt att anpassa maten efter de äldres vanor, behov och önskemål. Det kan bland annat 

handla om att anpassa maten efter allergier, konsistens, religion, etik och vissa sjukdomar. För 

äldre hemmaboende ska en matlåda motsvara en av dagens måltider och det är av stor vikt att 

den äldre kompletterar med mer mat under dagen för att täcka det totala energi- och 

näringsbehovet. Matlådan bör vara utformad så att den är enkel att öppna och olika 

komponenter bör ligga i olika fack. Informationen på förpackningen bör vara tydlig, och 

matlådorna ska även följa de nationella märkningsföreskrifterna (Livsmedelsverket, 2011). 

1.5. Märkning av matlådor 
Sedan den 13 december 2014 gäller nya regler om livsmedelsinformation enligt den nya 

informationsförordningen EU nr 1169/201. Alla livsmedelsföretagare är bland annat skyldiga 

att ha kunskap om vilka allergener maten innehåller. Matlådor inom hemtjänsten förpackas på 

kundens begäran och producenten är då skyldig att kunna ge skriftlig eller muntlig 

information om obligatorisk livsmedelsinformation. De delar som är obligatoriska är 

beteckning, ingredienser, allergiinformation, nettokvantitet, datum för minsta hållbarhet eller 

sista förbrukningsdag, förvaringsanvisning, kontaktuppgift till den som tillagat maten, 

ursprung av vissa livsmedel samt eventuellt bruksanvisning (Livsmedelsverket, 2014). 
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1.6. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra matlådor från olika leverantörer i 

en kommun i Mellansverige. Matlådorna kommer att jämföras med kommunens 

förfrågningsunderlag gällande matlådor inom hemtjänsten, och även med kommunens 

riktlinjer gällande kost inom äldreomsorgen. 

1.6.1. Frågeställningar 

 Hur ser kommunens egna riktlinjer ut kring matlådor till hemmaboende äldre?  

 Hur förhåller sig matlådorna till Livsmedelsverkets (2011) råd gällande meny och mat 

i Bra mat i äldreomsorgen? 

 Hur är matlådorna och matlådornas instruktioner utformade? 

 Hur förhåller sig matlådorna till informationsförordningen EU nr 1169/201? 

 Hur ser matlådornas näring ut i förhållande till NNR (2012)? 

 Hur är menyutbudet/menycykeln hos de olika leverantörerna? 

 Finns det några skillnader mellan matlådorna från de olika leverantörerna? 

2. Material 
Materialet består av matlådor som beställdes från tre olika leverantörer som agerar 

hemtjänstutförare i den studerade kommunen. Från varje leverantör beställdes sju stycken 

matlådor. Sammanlagt beställdes således 21 stycken matlådor. Matlådornas innehåll vägdes 

med två digitala köksvågar (Coline, artikelnummer 34-2040) med en precision på ett gram. 

För att näringsberäkna matlådorna användes kostdataprogrammet Mashie, ett program 

anpassat till restaurang och storkök som gör det möjligt att bland annat näringsberäkna och 

skapa recept, maträtter och matsedlar. I Mashie användes Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas. Livsmedelsdatabasen består av över 2 100 maträtter och livsmedel samt 

energi och näringsinnehåll för över 50 näringsämnen (Livsmedelsverket, 2015b). Även Dabas 

användes som fungerar som en artikeldatabas. Denna databas har inte lika utförlig 

information gällande energi- och näringsinnehåll (Dabas, uå). Övrigt material är kommunens 

riktlinjer, deras förfrågningsunderlag om att bli utförare inom kommunen där matservice 

inkluderas samt Livsmedelsverkets (2011) Bra mat i äldreomsorgen. Förfrågningsunderlaget 

och kommunens riktlinjer erhölls genom kontakt med kommunens upphandlingsenhet och 

äldrenämnd. 

3. Metod 
Metoden som har använts är en kvantitativ metod där datan som genereras är i form av siffror 

och mängder. Bryman (2011) beskriver att kvantitativa studier präglas av subjektivism och är 

ofta av naturvetenskaplig modell. Vid en kvalitativ studie är det forskarens synsätt som ges 

utrymme. Nyckelbegrepp inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om mätningens pålitlighet, det vill säga om samma resultat kan uppnås vid ytterligare 

mätningar på samma material. Validitet innebär att det som ska mätas faktiskt mäts, att rätt 

metod har används i förhållande till materialet (Bryman, 2011). 

3.1. Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i Scopus. Scopus är en bred bibliografisk databas som 

innehåller sammanfattningar och citeringar för akademiska tidskriftsartiklar. De sökord som 

användes var bland annat “meals on wheels”, “food service”, “elderly care”, “malnutrition” 

och “elderly nutrition”. Utöver detta har även information om näringsämnen sökts i 
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kombination med “elderly”. Ytterligare artiklar hittades även genom referenslistan på artiklar 

som återfanns via dessa sökord, som ett snöbollsurval. 

3.2. Urval 
Inom kommunen undersöktes vilka godkända utförare som fanns tillgängliga. Dessa hittades 

genom kommunens katalog för utförare av hemvård. 13 stycken utförare hittades, av dessa 

erbjöd nio matservice och leverans av matlådor. Dessa nio utförare använde sig av tre olika 

leverantörer som producerar och levererar matlådor. 

3.3. Kontakt med leverantörer 
De godkända utförarna för hemtjänsten i kommunen kontaktades via mail där de blev 

tillfrågade vilken leverantörer av matservice de hade. De leverantörer som fanns kontaktades 

sedan och blev tillfrågade om det fanns möjlighet att beställa matlådor från dem. 

Leverantörerna informerades om att det gällde en C-uppsats i kostvetenskap och att det 

huvudsakliga syftet var att undersöka matlådor inom hemtjänsten i den utvalda kommunen. 

Matlådorna beställdes sedan genom att antingen ta den maträtt som fanns för en vecka eller 

genom att välja maträtter, detta gällande hos de som hade fler alternativ. För de leverantörer 

som hade flera alternativ valdes sju stycken matlådor genom att försöka välja varierande 

maträtter, samtidigt som maträtterna försökte matchas mot övriga leverantörer. 

Leverantörerna har sedan kontaktats med ett antal frågor för vidare information om deras 

verksamhet (se bilaga 2). 

3.4. Matlådor 
Uppvägningar gjordes på matlådornas olika komponenter och totalt vägdes komponenter från 

21 stycken matlådor. En matlådas innehåll vägdes åt gången med hjälp av en köksvåg. De 

olika komponenterna delades upp och varje del vägdes separat. Grönsaksblandningar vägdes 

dock tillsammans. Om en komponent var täckt av sås skrapades denna av i största mån. För 

att få ut så mycket som möjligt i varje förpackning användes en slickepott. Vikten för varje 

komponent antecknades sedan. Matlådornas utformning antecknades, om de olika 

komponenterna låg i samma fack eller var separerade. Om det fanns någon information 

gällande tillagningsanvisning, förvaring eller liknande antecknades detta. 

3.5. Näringsberäkningar i Mashie 
Efter att alla komponenter vägts och antecknats fördes all data in i kostdataprogrammet 

Mashie för att näringsberäknas. Vid näringsberäkningarna användes innehållsförteckningen 

på matlådorna för att uppskatta mängder av innehållet i maten. I en innehållsförteckning ska 

ingredienserna stå i fallande ordning och mängderna uppskattades utifrån detta. Eftersom att 

vikten på varje komponent var känd valdes mängder så att deras totalvikt stämde överens med 

komponentvikten. Vissa matlådor hade mindre utförliga innehållsförteckningar och vid 

beräkning av dessa matlådor uppskattades mängder i så stor utsträckning som möjligt. 

Mängder gällande matfett, buljong och redning hölls konsekventa, alla maträtter tilldelades 

samma mänger av dessa. När grönsakerna näringsberäknades användes färdiga 

grönsaksblandningar om dessa fanns i Mashie, annars delades grönsakerna upp och vägdes 

var för sig. Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas användes i största möjliga utsträckning, när 

ett livsmedel inte fanns där användes istället Dabas. Matlådorna för varje leverantör 

sammanställdes sedan separat i en veckomatsedel för att kunna beräkna medelvärdet för 

energi- och näringsinnehållet för en dag. 
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3.6. Data- och statistikbearbetning 
Med dataresultatet från näringsberäkningarna i Mashie sammanställdes medelvärden för varje 

leverantör. De medelvärden som redovisas är energimängd, näringsinnehåll, energifördelning 

av energigivarna samt portionsvikten av maträtterna. Den statistiska analysen gjordes i 

programmet IBM SPSS Statistics 20.0. I programmet räknades medelvärdet och 

standardavvikelsen för energimängd och portionsvikt ut. En normalitetsplott för variablerna 

protein, fett, kolhydrater och energimängd utfördes. Sedan genomfördes ett enkelsidigt t-test 

för att se om de fanns några signifikanta skillnader mellan energifördelningen och 

rekommendationerna för A-kost. P-värden under 0,05 bedömdes vara signifikanta. Två 

stycken test utfördes för varje variabel, ett för det undre och ett för det övre gränsvärdet för A-

kost. Totalt gjordes åtta stycken tester för varje leverantör. Hypoteserna för testet var: 

 

H0 1: medelvärdet skiljer sig inte från det nedre gränsvärdet 

Ha 1: medelvärdet understiger det nedre gränsvärdet 

 

H0 2: medelvärdet skiljer sig inte från det övre gränsvärdet 

Ha 2: medelvärdet överstiger det övre gränsvärdet 

3.7. Etiska överväganden 
De fyra etiska principerna som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Med hänsyn till 

informationskravet har leverantörerna informerats om uppsatsens huvudsyfte vid tillfrågan 

om att köpa matlådor. Genom att leverantörerna erbjudit sina tjänster efter förfrågning att 

beställa matlådor av dem har de därmed samtyckt. I uppsatsen kommer leverantörerna ej 

nämnas vid namn och uppgifter om dessa kommer vara konfidentiella. De matlådor som 

analyserades användes endast för att besvara uppsatsens syfte och ej till något annat. För att 

hålla kommunen och leverantörerna anonyma refereras ej informationen om dessa gällande 

kommunens riktlinjer och förfrågningsunderlag. 

4. Resultat 

4.1. Hemtjänsten inom kommunen 
Inom kommunen har de som bor hemma och behöver hjälp, rätt att ansöka om hemtjänst. 

Personerna har rätt att få hjälp med en rad servicetjänster där hemkörning av matlådor är en 

av dessa tjänster. En person som har rätt till hemtjänst har även rätt till att själv välja vem som 

ska utföra den då kommunen tillämpar lagen om valfrihetssystem. Kommunen kallar detta 

fritt val och det innebär att kommunen ställer krav på utförarna. De utförare som sedan 

uppfyller kraven ingår i valfrihetssystemet. 

4.2. Kommunens förfrågningsunderlag 
I kommunens förfrågningsunderlag om att bli godkänd som utförare inom hemvården i 

kommunen finns det en rad olika tjänsteområden att ansöka om. Den sökande har möjlighet 

att söka om alla tjänstområden eller endast enstaka. Ett av dessa områden är service, där 

matservice är en del av detta. Matservice innebär möjligheten att beställa matlådor samt att få 

de levererade hem till sig. I förfrågningsunderlaget tas ett antal krav upp. Ett är att de lagar, 

regler och föreskrifter som finns inom området ska följas. Ett annat är att kommunens 

äldrenämnds styrdokument, program och riktlinjer ska följas. En utförare har även rätt att 

anlita underleverantörer. Om underleverantörer anlitas ska äldrenämnden informeras och 
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dessa ska bli godkända. Utföraren har även ett ansvar att under hela avtalsperioden granska 

underleverantören så att de uppfyller samma kvalitetskrav som ställs på utföraren. 

 

Gällande mat och måltider ska det finnas rutiner för detta. Den äldre ska kunna få stöd i detta 

utifrån olika syften. Ett av dessa är leverans av måltider. Krav som ställs är att utföraren ska 

ha godkännande från miljöförvaltningen för mathantering. De riktlinjer som finns inom 

området ska följas. Det finns två dokument med riktlinjer inom nutritionsområdet för 

kommunen. Utföraren ska erbjuda kost efter den enskildes behov och de önskemål som finns 

om ättider ska respekteras i så stor mån som möjligt. En kund som inte är nöjd har även 

möjlighet att byta utförare och ett sådant byte får högst ta 14 dagar. 

4.2.1. Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition 

Kommunen har ett styrdokument, Riktlinjer för Mat – Måltider – Nutrition för äldreomsorgen 

i kommunen.  Styrdokumentet ska följas av samtliga utförare som hanterar måltider inom 

kommunen, detta för att de äldre ska få en god service vad gäller mat, måltider och nutrition. 

Styrdokumentet antogs 2010 och framhåller att risk för undernäring ska förebyggas och 

hälsan ska eftersträva att bibehållas och återvinnas. Andelen tillagad mat ska öka successivt 

inom äldreomsorgen, anger kommunfullmäktige. Det vill säga en minskning ska ske av 

användningen av hel- och halvfabrikat. Samtidigt är utföraren ansvarig för att maten är 

kvalitetssäkrad och här ingår även ett ansvar att beställaren, den äldre, är nöjd med sin måltid 

och mår bra av den. Den äldre ska även kunna vara med och påverka sin mat- och 

måltidssituation, fokus ska ligga på att kunden blir nöjd. Maten ska följa 

livsmedelslagstiftningen och när avtal tecknas med en extern utförare så ligger ansvaret på 

denna. Det innebär att utföraren måste ha kunskaper om gällande lagstiftning. Äldrenämnden 

i kommunen har dock ansvaret att kontrollera så att verksamheten uppfyller de krav som 

ställs. 

 

Utföraren ska anlita ett kök/leverantör som kan erbjuda god, näringsberäknad SNR-, A-, E-, 

special- och konsistensanpassad kost. Kost anpassat efter kulturellt, etniskt och andliga skäl 

ska även kunna erbjudas. Ansvaret för att de medarbetare som arbetar med mat, måltider och 

nutrition har rätt kunskap och kompetens om mat för äldre ligger hos utföraren. 

Rekommendationer som finns för att förebygga och återfå hälsa är: 

 

 Svenska näringsrekommendationer 

 Råden i Bra mat i äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011) 

 Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (Nilsson Balknäs, 2003) 

4.3. Riktlinjer för nutrition - en vägledning 
Kommunen ifråga har även ett annat dokument med riktlinjer för nutrition gällande äldre med 

behov av vård och omsorg. Dessa riktlinjer gäller alla utövare inom hemtjänsten oavsett om 

det är ett privat företag eller ett företag i kommunens regi. Dessa är framtagna för att kunna 

bidra till en bra måltidsservice för de äldre. I riktlinjerna nämns det att SNR (2004) ska följas. 

Enligt riktlinjerna ska energibehovet beräknas genom individuell medicinsk bedömning, och 

det bör uppgå till 25-30 kilokalorier/kg per dag. Innehållet för näringsämnen ska följa SNR 

(2004). A-kost och E-kost ska alltid kunna erbjudas. Inga rekommendationer finns för fibrer 

men vid förstoppning rekommenderas livsmedel som är skonsammare för magen. Det finns 

rekommendationer för måltidsordningen och i dessa föreslås det att en lunch för A-kost ska 

bestå av 25 procent av dagens energi, och en middag av 20 procent. 
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Specialkost ska erbjudas till den äldre när kosten ingår som en del av behandling vid 

sjukdom.  För äldre som har tugg- och sväljsvårigheter ska konsistensanpassad mat erbjudas, 

och även lakto-ovo, laktovegetarisk samt vegankost. Hänsyn till etiska och kulturella aspekter 

är också viktigt. Maträtter anpassade efter detta måste kunna erbjudas och dessa ska även 

kunna konsistensanpassas. Kosten ska bestå av en blandad kost. Den ska gärna planeras i 

fallande skala enligt kött, fisk, färs samt korv. Av 14 måltider är det lämpligt att ha fisk fyra 

gånger, helt kött två gånger och som komponent i gryta minst fyra gånger. En måltid bör vara 

soppa. Huvudkomponenten ska kompletteras med potatis, ris eller pasta samt grönsaker. 

Maten ska paketeras i engångsmaterial av hygieniska skäl. Förpackningarna ska även vara lätt 

att öppna och tillsluta. Förpackningarna måste kunna värmas i antingen ugnen eller mikron. 

4.4. Leverantörer 

4.4.1. Leverantör 1 

Leverantör 1 är ett privat äldreboende som även producerar matlådor till hemtjänsten. 

Leverantör 1 levererar kall mat till kunderna och använder sig av konventionell nedkylning, 

där maten kyls ned till 8 °C inom fyra timmar efter tillagning (SKL, 2006). Maten tillagas 

dagen innan den levereras och ska förtäras dagen kunden får maten levererad. Matlådorna 

näringsberäknas inte, därmed finns ej olika energinivåer, men maträtterna avser att utgå från 

A-kost. Andra koster kan erbjudas om behov finns, samt även konsistensanpassad kost, 

vegetarisk kost och vegansk kost. Om allergier finns kan kosten anpassas till detta. Kost 

anpassad efter religion erbjuds i form av fläskfri matlåda. Leverantör 1 erbjuder en rätt per 

dag till de personer som beställer matlådor. Efterrätter erbjuds vanligtvis ej till matlådorna. 

Matsedeln är en rullande matsedel om sju veckor under vintern och våren. Under sommaren 

planeras menyn vecka för vecka. Menyn försöker de anpassa efter personerna som bor på 

äldreboendet och även efter säsong. Ansvarige följer inga direkta riktlinjer, men köksansvarig 

har träffat en dietist som gett henne rekommendationer om hur ofta fisk-, färs- och korvrätter 

ska serveras. 

 

Matlådorna är gjorda av pappkartong och de består av ett fack där all mat blandas. Matlådorna 

är enkla att öppna. På kartongen finns information om vad rätten heter och vilket datum som 

matlådan är till för att förtäras. Om maten innehöll sås eller en gryta luckrades själva 

kartongen upp och såsen läckte igenom. Matlådan kan värmas antingen i mikro eller i ugn. 

Efter kontakt med leverantören vid ett senare tillfälle informerade köksansvarig att plastlådor 

numera användes. Information om innehåll gick att få nerskrivet på en lapp, dock var 

informationen bristfällig. Ibland kunde det exempelvis stå potatismos men inte exakt vad 

potatismoset innehöll. Gällande avbeställningar och extra beställningar är detta flexibelt i och 

med att leverans sker till få hemmaboenden. Ett önskemål är dock att ändringar helst ska ske 

två dagar innan sista beställningsdag. 

4.4.2. Leverantör 2 

Leverantör 2 är ett stort företag som arbetar med service. En av servicetjänsterna är 

måltidstjänster. Leverantör 2 använder sig av cook-chill metoden, där maten snabbt ska kylas 

ned till 3 °C. Maten förpackas sedan i modifierad atmosfär, vilket innebär att förpackningen 

gasfylls, detta ger en längre hållbarhet (SKL, 2006). Hållbarheten på denna leverantörs 

matlådor är tio dagar från dagen maten levererats hem till kunden. Leverantör 2 erbjuder åtta 

varianter av grundmenyn. Grundmenyn består av 14 olika rätter varje vecka. Dessa är 

normalkost, potatismos istället för potatis, grov paté, timbalkost, vegetarisk, E-kost, laktosfritt 

och glutenfritt. Sedan erbjuds även andra avvikande koster som tillagas i ett dietkök. Här kan 

individanpassade koster tillagas, till exempel koster av andra konsistenser än timbal och grov 
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paté samt mat anpassade efter allergier. Det finns även en meny för vegetarisk kost med 14 

rätter, dessa rätter går även att få vegananpassade. Koster kan anpassas efter religion i den 

mån att man kan utesluta vissa livsmedel. Om någon önskar halalkost kan de bli erbjudna mat 

utan fläsk och blod men det erbjuds till exempel inte halalslaktat kött. Då kan de i sådana fall 

välja från den vegetariska menyn eller välja en rätt med fisk. Inga efterätter erbjuds i 

dagsläget. Alla matlådor är näringsberäknade efter en energinivå på 9 MJ (2 150 kcal) per 

dag, ingen annan energinivå finns tillgänglig. Menyn är rullande för sju veckor, men det sker 

justeringar och uppdateringar löpande. Menyn anpassas även efter högtider såsom påsk och 

jul. Det finns möjlighet att beställa så många matlådor som önskas. 

 

Matlådorna är i gjorda hårdplast och är försluten med plastfilm. Plastfilmen var någorlunda 

enkel att dra loss, dock sprack ofta plasten i flera delar när den skulle avlägsnas, vilket gjorde 

det lite komplicerat att få bort den. Matlådan består av två fack, proteinkällan ligger främst i 

samma fack som såsen och kolhydratkällan med grönsakerna. På plastfilmen sitter en etikett 

där det finns information om vilken maträtt det är, ungefär vad portionen väger och en 

innehållsförteckning. Det finns även information om hur maten ska tillagas i mikro och i ugn. 

Det anges hur många grader maten ska komma upp i och ungefär hur lång tid det tar. 

Information om förvaring vid max 6 °C och bäst före-datum anges samt att en trasig 

förpackning ska slängas. Det anges även adress till företaget som tillverkar matlådorna, och 

att den är förpackad i modifierad atmosfär. Matlådor kan beställas och ändras fritt via 

leverantörens webbportal fram till en vecka före leverans. Efter detta krävs mail- eller 

telefonkontakt för att leverantören ska kunna göra en justering. Dessa justeringar hanteras 

ändå fram till dagen före leverans. 

4.4.3. Leverantör 3 

Leverantör 3 är ett mindre företag som arbetar med att producera kyld färdigmat. Leverantör 3 

använder sig av cook-chill metoden. Maten förpackas i modifierad atmosfär och har en 

hållbarhet på tolv dagar i max 8 °C. Leverantörens kost bygger på A-kost men de erbjuder 

även andra koster, såsom E-kost och olika typer av reducerade koster. Även 

konsistensanpassade koster erbjuds, exempelvis timbalkost. Matlådorna finns att få i tre olika 

energinivåer, dessa är 7, 9 och 12 MJ. Leverantör 3 har en meny bestående av 14 stycken 

olika rätter i veckan. De använder sig av en sex veckors rullande meny som de byter ut tre 

gånger per år. Det finns både vegetarisk och vegankost. Matlådor efter religion finns inte 

specifikt men de försöker bland annat erbjuda gott om fläskfria rätter på menyn. Leverantören 

har separata matsedlar för gluten och mjölkfritt och arbetar även med att försöka hålla stora 

allergener borta, som till exempel nötter. Idag finns det inget system för att få allergianpassad 

mat. Efterätter erbjuds alltid till E-kost och annars när soppa erbjuds. 

 

Hos leverantör nummer 3 levereras maten i matlådor av hårdplast förslutna med plastfilm, 

vilken var enkel att dra av. Matlådorna består av två eller tre stycken fack. Proteinkällan 

ligger i ett eget fack eller tillsammans med eventuell sås. Kolhydratkällan ligger ensam och 

grönsakerna i ett eget fack. På matlådorna sitter det etiketter där namn på rätten står samt 

innehållsförteckning. Även vikt finns dokumenterat, varje rätt väger cirka 400 gram, samt hur 

mycket energi maträtten innehåller per 100 gram. Andel protein, kolhydrater och fett per 100 

gram finns också dokumenterat. Det finns en text på etiketten som säger att måltiden bör 

kompletteras med dryck, bröd, smör och sallad. Noggrann beskrivning av tillagning både i 

mikro och i ugn finns samt när maten är tillagad, och även bäst före-datum. Matlådor kan 

beställas fram till en vecka innan leveransdatum. Möjlighet att avbeställa matlådor finns vid 

till exempel sjukhusvistelse. 
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4.5. Maträtter och näringsberäkningar 
Matlådorna från de olika leverantörerna kommer från deras A-kost matsedlar för normalkost. 

Matlådorna innehåller en variation av olika maträtter och livsmedel. De matlådor som har 

beställts från respektive leverantör visas i tabell 2. 

 

Näringsberäkningarna av matlådorna visade att det fanns skillnader mellan de tre olika 

leverantörerna. Genomsnittlig energimängd och fördelning av energigivarna visas i tabell 3. 

För energimängd, fördelning av energigivarna samt näringsmängd för varje enskild maträtt, se 

bilaga 2. Gällande energimängden hade matlådorna från leverantör 1 ett medelvärde på 724 (± 

124) kcal. Energimängden i matlådorna hos leverantör 1 varierade från 495 kcal till 851 kcal. 

Hos leverantör 2 låg medelvärdet på 552 (± 122) kcal per matlåda och energimängden 

varierade från 398 kcal till 748 kcal. Hos leverantör 3 låg snittet på 506 (± 118) kcal per 

matlåda och energimängden varierade från 366 kcal till 668 kcal. Alla leverantörer har ett 

stort spann på hur mycket energi matlådorna innehåller. Enligt rekommendationer borde en 

lunch eller middag innehålla 20-25 procent av dagens totala energibehov. Detta motsvarar en 

energimängd på 430-538 kcal av ett energibehov på 2 150 kcal. Leverantör 1 överskred denna 

energimängd med 186 kcal och det finns en signifikant skillnad att det övre gränsvärdet, 

enligt rekommendationen för A-kost, är överstiget. 

 

Tabell 2. Val av maträtter från respektive leverantör. 

Leverantör: 1 2 3 

Dag 1 

Frukostkorv med 

potatis, pepparrotssås 

och grönsaker 

Stekt falukorv, stuvade 

makaroner, morötter 

Ostgratinerad falukorv, 

potatismos, tomatsås, ärtor, 

gul och röd morot 

Dag 2 

Köttfärssås, 

makaroner och 

grönsaker 

Köttfärssås med 

spaghetti och 

grönsaksblandning 

Gratinerad lasagne med 

tomatsås och romanamix 

Dag 3 
Fläskgryta med 

potatis 

Kåldolmar, skysås, 

potatis, bukettgrönsaker 

Skinkstek, svampsås, 

persiljepotatis, äppelmos, 

herrgårdsgrönsaker 

Dag 4 

Blomkålssoppa med 

ostkaka, grädde och 

sylt 

Grön sparrissoppa med 

pannkaka, pannkakssylt 

Ärtsoppa med fläsk, 

pannkakor med 

pannkakssylt 

Dag 5 
Fiskgratäng med 

potatismos och ärtor 

Stekt strömming, potatis, 

skirat smör, 

bukettgrönsaker 

Kräftströmming med 

potatismos och broccoli 

Dag 6 
Viltskavsgryta med 

ris och grönsaker 

Kycklingfilé, dragonsås, 

ris, grönsaksblandning 

Kycklingfilé, 

champinjonsås, ris och 

herrgårdsblandning 

Dag 7 

Wallenbergare med 

klyftpotatis, gräddsås 

och grönsaker 

Helstekt kotlettrad, 

kantarellsås, potatis, 

bukettgrönsaker 

Klassisk Wallenbergare 

med potatispuré, ärtor och 

lingonsylt 
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Tabell 3. Medelvärdet för energiinnehåll per dag i jämförelse med rekommendationerna för 

A-kost. Portionsviktens medelvärde med standardavvikelse presenteras även. 

Leverantör: 1 2 3 A-kost 

Energi (kcal) + SD 724 ± 124 552 ± 122 506 ± 118 430-538 

Protein (E%) 17 19 24 15-20 

Kolhydrater (E%) 32 39 40 40-50 

Fett (E%) 51 42 36 35-40 

Portionsvikt (g) + SD 542 ± 60 420 ± 51 412 ± 14 - 

 

Gällande fördelningen av energigivarna i förhållande till de rekommendationer som finns för 

A-kost så befinner sig matlådorna från leverantör 1 och 2 inom det rekommenderade 

intervallet på 15-20 energiprocent protein medan de från leverantör 3 ligger strax över. 

Kolhydratrekommendationen om 40-50 energiprocent uppfylls av leverantör 3 medan 

leverantör 2 befinner sig strax under med en procentenhet och leverantör 1 med åtta 

procentenheter. Leverantör 3 ligger under A-kostens lägre gränsvärde om 40 energiprocent 

kolhydrater, med ett p-värde på p=0,001, det finns således en signifikant skillnad. 

Fettrekommendationen på 35-40 energiprocent uppfylls av leverantör 3. Leverantör 1 ligger 

på ett fettintag som överstiger rekommendationen med elva procentenheter. Det finns en 

signifikant skillnad att det övre gränsvärdet är överstiget med ett p-värde på p=0,007. 

Leverantör 2 överstiger fettrekommendationen med två procentenheter. För leverantör 2 och 3 

finns det inga signifikanta skillnader för någon av variablerna som mättes. Se tabell 4 för 

resultat från hypotesprövningen. 

 

Tabell 4. Här redovisas p-värden från hypotesprövningen. Ha står för det övre och undre 

gränsvärdet enligt rekommendationerna för A-kost. 

Hypotes Leverantör 1 Leverantör 2 Leverantör 3 

HaProtein < 15 E % 0,142 0,956 0,993 

HaProtein > 20 E % 0,846 0,500 0,082 

HaKolhydrater < 40 E % 0,001 0,383 0,240 

HaKolhydrater > 50 E % 1,000 0,969 0,998 

HaFett < 35 E % 0,999 0,839 0,755 

HaFett > 40 E % 0,007 0,417 0,699 

HaEnergi < 430 kcal 0,910 0,981 0,930 

HaEnergi > 538 kcal 0,004 0,386 0,749 

 

Medelvärdet för näringsinnehållet i matlådorna för de utvalda näringsämnena (se avsnitt 1.4.), 

och även för NNR (2012), visas i tabell 5. För NNR (2012) visas 25 procent av det dagliga 

behovet då en matlåda rekommenderas att bestå av 20-25 procent av dagens totala energi. 
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Rekommendationen för D-vitamin hos personer över 75 år är inte täckt av någon leverantör. 

Rekommendationen hos de som är yngre än 75 är täckt hos leverantör 2 medan leverantör 3 

ligger precis under rekommendationen. Leverantör 1 ligger däremot under rekommendationen 

och uppnår endast 40 procent av det rekommenderade intaget. Kalciumrekommendationen är 

inte uppnådd av någon leverantör. För leverantör 1 är behovet uppnått med 67 procent, 

leverantör 2 med 77 procent samt för leverantör 3 med 75 procent. C-vitamin 

rekommendationen är uppnådd hos leverantör 1 och 2. Hos leverantör 3 är rekommendationen 

uppnådd med 90 procent. Både leverantör 1 och 2 uppnår rekommendationen för folat. 

Rekommendationen för folat är uppnådd till 67 procent hos leverantör 3. Fibermängden ligger 

något för högt hos leverantör 1. B12- och järnrekommendationen är uppnådd hos alla 

leverantörer. Näringstätheten för matlådorna visas i tabell 6. 

 

Tabell 5. Matlådornas näringsinnehåll (medelvärde) i jämförelse med NNR 2012 (Nordic 

Council of Ministers, 2014) + 25 procent av NNR 2012. 

Leverantör: 1 2 3 
NNR 

61-74 / ≥75 

(dagsbehov) 

25 % av NNR 
(en måltid) 

D-vitamin (µg) 1 3 2 10 / 20 2,5 / 5 

Kalcium (mg) 135 154 151 800 200 

C-vitamin (mg) 55 26 17 75 18,75 

B12 (µg) 1 3 2 2 0,5 

Folat (µg) 80 75 50 300 75 

Fibrer (g) 7 4 3 >25-35 >6,25-8,75 

Järn (mg) 3 2 4 9 2,25 

 

Tabell 6. Näringstäthet per 1 000 kcal för leverantörernas matlådor samt referensvärde 

(Nordic Council of Ministers, 2014) för ålder 6-65. 

Leverantör: 1 2 3 
Referensvärde: 

Näringstäthet/1000 

kcal 

D-vitamin (µg) 1 5 4 6 

Kalcium (mg) 186 279 298 419 

C-vitamin (mg) 76 46 34 33 

B12 (µg) 1 5 4 1 

Folat (µg) 111 137 99 188 

Järn (mg) 4 4 7 7 
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5. Diskussion 
Kommunen har bland sina utförare för hemtjänsten tre stycken leverantörer som levererar 

matlådor inom hemtjänsten. Kommunen har riktlinjer som gäller för utförare och i 

förfrågningsunderlaget påpekas det att riktlinjer som kommunen har ska följas. I dessa 

riktlinjer tas det upp att A-kost och E-kost alltid ska erbjudas. Konsistens- och allergianpassad 

kost ska erbjudas samt ska kost anpassad efter etiska och kulturella aspekter också kunna 

erbjudas. Maten ska vara näringsberäknad och följa de Svenska näringsrekommendationerna 

(2004). Dock kom det nya Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR) (Nordic Council 

of Ministers, 2014) så kommunens riktlinjer borde uppdateras. Vad som tas upp i riktlinjerna 

stämmer bra överens med de råd som finns i Bra mat i äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 

2011). Även informationsförordningen EU nr 1169/201 måste följas. 

 

Matlådornas utformning varierade mellan de olika leverantörerna. Alla leverantörer hade 

maten förpackade i engångsmaterial vilket kommunens riktlinjer föredrar. Enligt Bra mat i 

äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011) ska gärna olika fack användas för att skilja 

livsmedlen åt, detta uppfylldes endast av två leverantörer. Leverantörer 2 och 3 uppfyllde 

informationsförordning EU nr 1169/201 gällande den information som måste kunna ges 

muntligt eller skriftligt vid förfrågning. Den leverantör som stack ut från mängden var 

leverantör 1 som hade en signifikant skillnad gällande energimängd, kolhydrater och fett. För 

de utvalda näringsämnena låg mängden D-vitamin under det rekommenderade intaget hos 

leverantör 1, och fibermängden var något för hög. Ingen av leverantörerna hade tillräckligt 

högt genomsnitt av kalcium för att komma upp i den rekommenderade mängden. 

 

Med avseende på menyutbudet erbjöd leverantör 1 endast sju maträtter i veckan medan 

leverantör 2 och 3 hade ett större utbud med 14 maträtter i veckan att välja på. Alla 

leverantörer erbjöd konsistensanpassad mat. Hos leverantör 3 var allergikosten inte optimal då 

endast glutenfri och mjölkfri kost erbjöds. De saknar ett system för allergianpassad kost vilket 

borde utvecklas. 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Val av matlådor 

Vid valet av matlådor beställdes liknande rätter från leverantörerna i så stor utsträckning som 

möjligt. Två av leverantörerna, nummer 2 och 3, hade 14 alternativ var att välja mellan under 

en vecka, där kunde rätterna matchas mot varandra eller väljas efter liknande komponenter 

och innehåll. En blandning av huvudkomponenter eftersträvades för att få så bra variation av 

maträtter som möjligt. Både rätter som bedömdes vara energirika respektive energisnåla 

valdes för att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Hade andra matlådor valts kanske 

energiinnehållet sett annorlunda ut, men resultatet borde inte skilja sig avsevärt med tanke på 

variationen av maträtter. I princip ska det inte spela någon större roll vilken maträtt som väljs 

om Livsmedelsverkets (2011) råd i Bra mat i äldreomsorgen följs. På en vecka ska energi- 

och näringsinnehållet utjämnas för dagarna, sett till ett medelvärde. Dag-till-dag variation 

accepteras men denna ska inte vara för stor. En veckomeny med vissa maträtter ska inte skilja 

sig extremt från en veckomeny med andra alternativ. Leverantör 1 hade endast ett alternativt 

tillgängligt per dag vid beställning, den maträtten som fanns till förfogande valdes då. Dessa 

alternativ borde därför ge en representativ bild av hur energi - och näringsinnehållet för den 

leverantören ser ut under en vecka. 
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Gällande de statistiska beräkningarna var stickprovet litet, variablerna var dock 

normalfördelade vilket möjliggjorde ett t-test. Vid en normalfördelad variabel är ett t-test att 

föredra framför ett icke-parametriskt test då det ökar sannolikheten att finna verkliga 

skillnader. Ett litet stickprov gör det dock svårt att få signifikanta skillnader samtidigt som det 

är svårt att dra slutsatser om hela populationen (Ejlertsson, 2012). Eftersom beräkningar 

endast gjordes på sju matlådor kan därför ingen direkt slutsats dras att resultatet skulle gälla 

för exakt alla matlådor hos en leverantör. Att analysera fler matlådor än sju från varje 

leverantör fanns det dock inte rum för inom den begränsade tidsramen. 

5.1.2. Validitet 

Enligt metoden som har använts anses att det som ska mätas faktiskt har mätts. Det är rätt 

komponenter som har mätts och kostdataprogrammet, Mashie, som användes till 

näringsberäkningarna är ett välanvänt program över hela Sverige. Dock kan en viss 

inkonsekvens funnits på grund av att två personer utförde näringsberäkningarna. Dock har 

alla näringsberäkningar kontrollerats i efterhand av en av personerna. Detta för att upptäcka 

brister och försäkra att båda gjort på samma sätt, och varit konsekventa. Livsmedelsverkets 

databas har använts i största möjliga mån då de har utförligare information om energi och 

näringsämnen. Om livsmedel saknats i Livsmedelsverkets databas har Dabas använts, som är 

mindre utförlig gällande energi- och näringsämnen. När Dabas användes har alltid livsmedel 

som åtminstone anger energimängd och energigivarna valts. Detta kan göra att vissa 

näringsämnen inte tagits med i beräkningen och att resultatet skulle kunna vara något 

annorlunda i verkligheten gällande näringsämnena. Däremot är det endast ett fåtal livsmedel 

från Dabas som valts, och dessa är ungefär lika många hos de olika leverantörerna. Vid 

mätning av grönsakerna har dessa vägts tillsammans när det varit grönsaksblandningar, och 

sedan delats upp i lika stora delar om ingen färdig grönsaksblandning funnits. Detta på grund 

av att det ändå blir en variation i varje specifik matlåda då grönsakerna inte alltid är 

jämnfördelade i påsarna. Någon matlåda kommer få en grönsaksblandning som innehåller mer 

broccoli och någon matlåda kanske innehåller mer av någon annan grönsak. För att få ett mer 

exakt resultat skulle alla grönsaker ha delats upp och vägts var för sig, inga 

grönsaksblandningar skulle då ha använts. 

 

Då exakta mängder inte var utskrivet på innehållsförteckningen var det svårt att uppskatta hur 

stor mängd det var av varje livsmedel. Det var även svårt att veta exakt vilket livsmedel som 

hade använts, exempelvis vilken fetthalt mjölken hade. Leverantör 2 och 3 som hade en tryckt 

etikett på sina matlådor med ingredienser i fallande ordning gjorde det enklare att försöka 

uppskatta och bestämma mängder, utifrån att vikten på matlådorna var känd. Det är dock svårt 

att uppskatta exakta mängder. Hos leverantör 1 var det svårare att uppskatta mängder då 

innehållsförteckningen var handskriven och ofullständig samt att ingredienserna ej stod i 

fallande ordning. Eftersom maten endast låg i ett fack var det även svårare att separera alla 

komponenter. Hos leverantör 3 fanns information om näringsvärde för 100 gram på 

förpackningen gällande energi, protein, kolhydrater och fett. Genom att i efterhand jämföra 

med dessa sågs att näringsvärden på matlådorna stämde relativt bra överens med de egna 

näringsberäkningarna. För att göra exakta mätningar på matlådornas energiinnehåll hade en 

bombkalorimeter kunnat användas. Där förbränns livsmedel i syrgas som antänds med 

elektricitet. Värmen som frigörs när det organiska materialet förbränns, tas upp i en viss 

mängd vatten. Energiinnehållet i provet kan sedan beräknas utifrån vattnets 

temperaturhöjning. Metoden är dock resurskrävande eftersom specialutrustning krävs 

(Abrahamsson, 2013). Således hade denna uppsats inte möjlighet att använda sig av en 

bombkalorimeter. 
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5.1.3. Reliabilitet 

När det gäller tillförlitligheten hos mätningen som gjorts, det vill säga mätning och vägning 

av matlådornas olika komponenter, anses detta kunna göras igen. Resultatet bör bli detsamma 

igen om samma utrustning används som vid första mättillfället. Det som kan påverka 

mätningen är att det exempelvis kan finnas sås kvar i matlådan. Dock blir det ungefär samma 

effekt för de äldre vid förtärandet av matlådan då det kan finnas sås kvar även för dem. 

Resonemanget är därför att det lilla svinnet som blev vid mätningen jämnas ut av svinnet som 

blir vid den faktiska förtäringen. Det svinnet som blev torde även vara mindre än vid 

förtäringen av de äldre då slickepott och liknande användes för att skrapa ut maten ut 

matlådorna. Detta är något som de äldre ej antas göra i lika stor utsträckning. Hushållsvågen 

mätte med en noggrannhet på ett gram, en våg som hade mätt med ännu mer precision hade 

förmodligen inte påverkat resultatet avsevärt. 

 

Det problematiska med reliabiliteten är att göra exakt samma näringsberäkningar då samma 

livsmedel måste väljas igen. Samma matlådor går heller ej att erhålla vid en ytterligare 

mätning. Mest problematiskt blir det vid mätning och vägning av olika grytor där flera 

livsmedel ingår. Dock kan samma metod användas för att göra liknande näringsberäkningar. 

5.2. Resultatdiskussion 
Kommunen använder sig av lagen om valfrihetssystem. I deras förfrågningsunderlag om att 

bli utförare inom hemvården tas det upp att riktlinjer som kommunen har gällande mat och 

måltider ska följas. Kommunen har två dokument gällande detta och dessa tar upp liknande 

saker, såsom vilka koster som ska erbjudas, samt vikten av specialkost och mat anpassad efter 

kultur och etik. En del saker som inte tas upp i det ena dokumentet, tas upp i det andra. De 

saker som tas upp i kommunens riktlinjer har stora likheter med råden i Bra mat i 

äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011). 

5.2.1 Matlådornas egenskaper 

5.2.1.1. Leverantör 1 

Leverantör 1 använder sig av konventionell nedkylning och det är meningen att matlådan ska 

förtäras samma dag. Maten var förpackad i pappkartong vilket medförde vissa problem. Om 

maten innehöll sås eller en gryta luckrades själva kartongen upp och såsen läckte igenom, 

därmed höll pappkartongen inte ihop så bra. Inga separata fack fanns i matlådan vilket 

resulterade i att allt blandades och att grönsaker och potatis/ris/pasta täcktes helt av sås, vilket 

fanns som komponent i samtliga matlådor som analyserades från denna leverantör. Om det är 

någon grönsak eller dylikt som inte är inom en persons preferensramar blir det problematiskt 

när allt blandas samman då det är svårt att skilja livsmedlen från varandra. Hade det varit flera 

fack hade personen haft möjlighet att på ett enkelt sätt plocka bort denna del. Detta kan 

förmodligen leda till att en person äter mindre om det är något i matlådan den inte gillar. I Bra 

mat i äldreomsorgen tas det upp att maten ska åtskiljas med separata fack (Livsmedelsverket, 

2011). Leverantören har numer bytt ut papplådorna till plastlådor istället vilket är att föredra. 

 

Förpackningen ska enligt kommunens riktlinjer vara lätt att öppna och kunna värmas i både 

mikro och i ugn. Förpackningarna är lätta att öppna men de går endast att värma i mikro. Att 

en förpackning är lätt att öppna är viktigt, en studie av Xia et al. (2006) visade att äldre 

personer inlagda på sjukhus kunde ha svårt att öppna matlådan. Då de ibland inte fick hjälp av 

sjukhuspersonalen resulterade detta i att de inte åt maten. Med tanke på att äldre 

hemmaboende inte alltid har hjälp hemma hos sig är det därmed viktigt att matlådan är enkel 
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att öppna för att motverka sådana händelser. Enligt Bra mat i äldreomsorgen räcker det med 

information om namnet på matlådan, och om den är till för att förtäras samma dag, men annan 

information ska kunna ges muntlig (Livsmedelsverket, 2011). I det här fallet finns det 

information om namnet på maträtten och även vilket datum matlådan är till för att förtäras. 

Enligt informationsförordningen som kom december 2014 ska muntlig eller skriftlig 

information om obligatorisk livsmedelsinformation kunna tillhandahållas. Ingredienserna i 

maträtterna gick att få nedskrivna när de efterfrågades. Tyvärr var informationen med 

ingredienserna begränsad till viss del. Det stod bland annat att en rätt innehöll potatismos men 

inte ingredienserna moset innehöll. Detta medför även att information om potentiella 

allergener blir bristfällig. Även i riktlinjerna som finns nämns det att den lagstiftning som 

finns gäller och att det är upp till utföraren att den följs. Men samtidigt har även 

äldrenämnden i kommunen ansvar att kontrollera att de kravs som ställts faktiskt följs. 

5.2.1.2. Leverantör 2 

Leverantör 2 hade matlådor i plast så att de kunde värmas i mikro eller ugn om så önskades. 

Tydliga instruktioner fanns om hur länge och till vilken temperatur maten ska värmas. I och 

med att matlådorna ofta bestod av fler fack blandades ej de olika komponenterna alltför 

mycket. Gällande informationsförordningen finns i princip all den information som behövs 

ges skriftligt. De anger sista förbrukningsdag, ingredienser, nettokvantitet, kontaktuppgifter 

och bruksanvisning. Allergener framgår inte tydligt men anges indirekt via 

innehållsförteckningen. Då informationsförordningen är ny finns det utrymme för tolkning av 

vad som egentligen gäller. Vid kontakt kunde information fås om ingrediensers ursprungsland 

och leverantören följer därmed informationsförordningen. Hållbarheten för en matlåda är tio 

dagar i kylen för en oöppnad förpackning. Hos denna leverantör finns det även möjlighet att 

avbeställa en matlåda fram till dagen innan leverans. Detta är en lång hållbarhet vilket ger 

flexibilitet för den äldre ifall den får ändrade planer och bestämmer att den till exempel vill 

äta ute. Men med lång hållbarhet är det även viktigt att maten förvaras som den ska. 

5.2.1.3. Leverantör 3 

Leverantör 3 hade även de maten förpackade i plastlådor. Hos denna leverantör fanns det ofta 

tre fack och var därmed bäst utav de tre leverantörerna på att hålla isär de olika 

komponenterna. Om något inte anses gott i matlådan kan den äldre äta upp resterande maten 

utan större problem. Matlådan innehöll detaljerad information om ingredienser, 

tillagningsanvisning och sista förbrukningsdag. Ursprung av livsmedel angavs endast av 

denna leverantör och detta genom innehållsförteckningen. Även hos denna leverantör ges 

information om allergener indirekt via innehållsförteckningen. För förtydligande skulle 

ingredienserna som innehåller allergener kunna fetmarkeras. Leverantör 3 hade en något 

utförligare information då även energi- och näringsinnehåll deklarerades men detta är inget 

som det finns krav på att ha, varken enligt gällande lagstiftning eller gällande 

förfrågningsunderlag. 

 

Leverantör 3 har tolv dagars hållbarhetstid vilket är något längre jämfört med leverantör 2 

vilket även i detta fall bidrar till flexibilitet. Hos denna leverantör är det inte möjligt att 

avbeställa en matlåda senare än sju dagar innan leveransdatum, om det inte finns något 

speciellt skäl som till exempel sjukhusvistelse. Även här är det viktigt med korrekt förvaring 

av matlådorna på grund av förvaringen är lång. 

5.2.2. Slutsats egenskaper 

Gällande information och utseende av matlådorna är detta något som i större utsträckning 

följs av leverantör 2 och 3. Informationsförordningen följs bättre av dessa leverantörer och 
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majoriteten av kommunens riktlinjer är uppfyllda, samt de råd gällande matlådor som finns i 

Bra mat i äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011). Leverantör 1 följer inte detta i lika stor 

mån och det finns potential för utveckling. Att inte ha förståelse för att man måste kunna ge 

information om innehåll när det finns en lag om detta tyder på bristande kunskap. Då 

information som ficks även var bristfällig finns det en risk att man går miste om att maten 

innehåller en viss allergen. 

 

Leverantör 2 och 3 hade båda lång hållbarhet på sina matlådor vilket betyder att korrekt 

förvaring är väldigt viktigt. Temperaturen är en av de faktorer som har stor påverkan på 

mikrobiologisk tillväxt (Borchers, Teuber, Keen & Gershewin, 2009). Marklinder et al. 

(2004) har studerat konsumenters förvaringstemperatur i kylskåp samt deras kunskap om 

kylskåpsförvaring. Resultatet visade på att viss kunskap fanns om fövaringstemperatur, dock 

var det många som förvarade sina livsmedel i för höga temperaturer. Det var 76 procent av 

deltagarna som inte visste temperaturen i kylen, och endast 20 procent som mätte 

temperaturen, livsmedel placerades främst där det var praktiskt. En annan studie utförd av 

Marklinder et al. (2013) som studerat kunskapsgap gällande livsmedelshantering och 

livsmedelssäkerhet visar på liknande resultat som en tidigare studie. Det var till exempel 

endast 33 procent som mätte temperaturen i kylen regelbundet, 60 procent visste var det var 

kallast i kylen, och 30 procent visste hur köttfärs skulle förvaras. Detta tyder på bristande 

kunskaper om livsmedelshantering En lång hållbarhet kan därmed innebära en risk för de 

äldre, om maten inte förvaras i korrekt temperatur. 

5.2.3. Energiinnehåll 

En rekommendation som finns för äldre är att en lunch- eller middagsportion ska innehålla 

20-25 procent av dagens energi (Socialstyrelsen, 2011). Denna rekommendation tas även upp 

i kommunens riktlinjer. Ett standardbehov som ofta används för äldre är 2 150 kcal, detta är 

anpassat för äldre utan någon sjukdom som påverkar energibehovet samt att den äldre inte är 

väldigt aktiv. Denna energinivå erbjuder leverantör 2 och det är en av de energinivåer som 

leverantör 3 erbjuder. Detta innebär att en matlåda i det här fallet borde innehålla 430-538 

kcal. Leverantör 3 låg inom detta intervall medan leverantör 2 låg strax över med endast 14 

kcal. Leverantör 1 skiljde sig markant från övriga leverantörer eftersom energinivå var högre 

än hos de andra. Skillnaden från den rekommenderade energimängden var även signifikant. 

En portion på 724 kcal är relativt stor del av det dagliga energibehovet och för äldre som ofta 

har sämre aptit kan det bli svårt att få i sig maten. Leverantörs 1 matlådor vägde även avsevärt 

mer och varierade mest i vikt, och utmärkte sig således gentemot de andra leverantörerna. 

Skulle portionerna från leverantör 1 minska lite i vikt skulle de bestå av en mer normalportion 

sett till energimängd. Detta skulle förmodligen även minska mängden svinn som det kan antas 

bli vid en sådan här stor portion. 

 

Intervallet gällande energiinnehåll var relativt stort hos alla leverantörer, vilket kan resultera i 

olika energiinnehåll beroende på val av maträtter. Detta kan bli ett problem om den äldre 

endast väljer maträtter som ligger i den nedre delen av intervallet eller i den övre delen. Det 

vore därför intressant att se hur de övriga maträtterna, som inte valdes, såg ut energimässigt. 

Enligt Bra mat i äldreomsorgen ska energimängden ungefärligt täckas för varje dag men en 

viss variation får finnas (Livsmedelsverket, 2011). Det skiljer cirka 300 kcal från det lägsta 

till det högsta energiinnehållet i matlådorna hos alla leverantörer vilket är en stor variation, 

och detta kan påverka det dagliga energiintaget stort. En jämnare energinivå är att föredra då 

valet av maträtt inte ska spela alltför stor roll för en dags energi- och näringsintag. Även 

vikten varierade mellan leverantörerna, vilket skulle kunna stå i relation till energiinnehållet. 
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Variationen var minst hos leverantör 3 som alltid hade en standardvikt på 400 gram enligt 

deras innehållsförteckning. För energiinnehåll och portionsvikt, se tabell 3. 

 

Hos leverantör 1, vars matlådor är mycket större än hos de andra två leverantörerna finns det 

risk att den äldre delar upp sin matlåda i två på grund av nedsatt aptit vilket istället medför ett 

för litet energiintag. Detta kan i sin tur leda till undervikt eller brist på näringsämnen vilket 

kan vara kritiskt för äldre som redan är en riskgrupp för detta. En studie av Saletti et al. 

(2005) har visat på att det var två tredjedelar av de äldre som har matlådor alltid eller ibland 

delar upp matlådan i två portioner. Vid beräkningar av matlådor räknas det med att hela 

matlådan äts upp vilket är en viktig aspekt för det faktiska energi- och näringsintaget för äldre 

hemmaboende. Leverantör 3 som erbjuder tre stycken olika energinivåer bidrar till att maten 

kan bli mer anpassad efter individens energibehov. I kommunens riktlinjer tas det upp att 

energibehovet uppskattas till 25-30 kcal/kg per dag. Detta medför en ganska stor variation av 

energibehov beroende på vikt och därmed kan matlådor anpassad efter fler än en energinivå 

vara att föredra. 

 

A-kost är den kost som rekommenderas till äldre som har lite sämre aptit av just anledningen 

att portionen blir lite mindre i storlek då den innehåller mer fett (Livsmedelsverket, 2011). 

Rekommendationen för hur fördelningen av energigivarna ska se ut för A-kost uppfylls mer 

eller mindre av leverantör 2 och 3. Båda leverantörerna har en energigivare som inte uppfyller 

rekommendationen men det handlar bara om några få procentenheter och ingen signifikant 

skillnad är påvisad. Därför borde de äldre som beställer dessa matlådor få en portion med mat 

som passar dem. Fördelning av energigivarna hos leverantör 1 påminner snarare om en E-

kost, där rekommendationerna är 15-25 energiprocent från protein, 40-50 från fett samt 25-45 

från kolhydrater (Livsmedelsverket, 2011). Resultatet visade även här att det fanns 

signifikanta skillnader gällande rekommendationen för både fett och kolhydrater (se tabell 4). 

De matlådor som leverantör 1 serverar är därför inte anpassade för äldre med lite sämre aptit 

utan de med väldigt dålig aptit som är undernärda eller ligger i riskzonen att bli det. 

Portionerna borde vara mindre till storlek i jämförelse med de andra leverantörerna på grund 

av energifördelningen. Hos leverantör 1 behövs maträtternas energimängd minskas samtidigt 

som energifördelningen behöver förändras för att vara anpassad till A-kost. Enligt resultatet 

från Nyberg et al. (2015) översiktsartikel är malnutrition ett stort problem. Studien visar på att 

cirka 30 procent av de äldre i Sverige som flyttar från det egna hemmet till ett äldreboende är 

malnutritionerade. Detta tyder på att det är viktigt att de äldre får en kost som är väl anpassad 

till just den personens behov. 

5.2.4. Näringsinnehåll 

Zhu & An (2013) har i en systematisk översiktsartikel studerat hur näringsintaget hos äldre 

påverkas av att få mat levererad till sig. Av de åtta artiklar som inkluderades i studien så 

visade sex stycken på att kostens kvalitet blev bättre, näringsintaget ökade, osäkerheten över 

mat minskade och att nutritionsstatusen blev bättre. Intaget av ett flertal mikronäringsämnen 

ökade signifikant. Kolhydrat- och fiberintaget ökade, det totala fettintaget minskade och 

saltmängden minskade. Gällande intaget av protein, D-vitamin, totalt energiintag samt 

viktkontroll var inte resultaten från studierna konsekventa. Vissa tydde på ökat intag medan 

andra tydde på ett lägre intag. En studie av Ponza et al. (1996) visar att matlådor kan föra med 

sig både ett ökat näringsintag och ett liv med fler sociala kontakter. Något som för de äldre 

kan ge ett längre och friskare liv. 

 

De råd som finns gällande näringsämnen är att NNR (2012) ska följas (Livsmedelsverket, 

2011). I de riktlinjer som kommunen har nämns det fortfarande som SNR (2004), vilka är det 
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gamla rekommendationerna. År 2012 kom det nya, vilket medför att en uppdatering från 

kommunens sida är aktuell. Det rekommenderade intaget är ett genomsnitt som ska täcka 98-

99 procent av befolkningen i gruppen (Nordic Council of Ministers, 2014). Förmodligen är 

behovet täckt hos de flesta äldre även om en av matlådorna inte täcker hela 

rekommendationen. Eftersom matlådorna är planerade för en grupp borde matlådorna 

innehålla det rekommenderade intaget så att allas behov i gruppen täcks. De 

rekommendationer som NNR (2012) har gällande de utvalda näringsämnena är i vissa fall 

uppfyllda medan andra inte (se tabell 5). Näringsämnena valdes för att de är viktiga för äldres 

hälsa och för att vissa är känsliga för uppvärmning, vilket kan bli ett problem vid användning 

av matlådor. För vidare information om problemet med dessa näringsämnen, se avsnitt 1.4. 

Äldres energi- och näringsbehov.  

 

Rekommendationen för D-vitamin skiljer sig åt för personer som är under eller över 75, där 

borde den högsta rekommendationen vara uppnådd för att täcka behovet hos alla. I det här 

fallet har det dock relativt nyligen kommit rekommendationer där dosen D-vitamin ökat med 

det dubbla för personer över 75. Då denna dos är väldigt hög är det högst osannolikt att den 

ska kunna uppnås endast via kosten. Livsmedelsverket (2015d) rekommenderar äldre som 

vistas lite tid i solen att ta tillskott av D-vitamin. De ska även se över rekommendationen för 

åldersgruppen 75 år och äldre. Sett utifrån behovet av D-vitamin hos personer under 75 år är 

rekommendationen uppnådd med endast 40 procent för leverantör 1. Detta är en inadekvat 

näringsmängd och om detta ej förändras finns det stor risk att de äldre drabbas av brist. 

Leverantör 3 ligger strax under rekommendationen och leverantör 2 precis över vilket visar på 

att det är ett komplext problem, att få i sig korrekt mängd D-vitamin från kosten. I Borgs et al. 

(2015) metaanalys tyder det på att D-vitamin intaget är alldeles för lågt hos äldre. Det dagliga 

genomsnittliga intaget har visat sig ligga på 5,4 µg hos män och 4,5 µg hos kvinnor över 65 

år, vilket tyder på ett icke adekvat intag bland den äldre populationen. Upptaget av kalcium 

som är beroende av D-vitamin för sitt upptag riskerar att bli brisfälligt när intaget av D-

vitamin är för lågt. Innehållet av kalcium bland leverantörerna var otillräckligt hos alla tre 

vilket inte är bra då benskörhet är något som är vanligt att drabbas av vid åldrande. Ett för lågt 

kalciumintag kan tänkas öka risken för benskörhet.  

 

Matlådor som kyls ned och sedan värms upp riskerar att innehålla en mindre mängd C-

vitamin, speciellt då vitaminet är känsligt för detta (Lövestam, 2011). Leverantör 3 uppfyllde 

inte rekommendationen för C-vitamin, och med tanke på att vitaminet är känsligt kan det 

tänkas att mängden C-vitamin kan vara låg. Mängden B12 är tillräcklig hos alla men hos 

leverantör 3 är inte mängden folat tillräcklig. Dessa vitaminer är viktiga för bland annat 

blodbildning och ett för lågt intag kan leda till anemi och att kroppen inte får tillräckligt med 

syre. Fibrer är den enda rekommendationen som skiljer sig från NNR (2012) då denna gärna 

ska vara lägre (Livsmedelsverket, 2011). Slavin et al. (2007) påpekar att fiber verkar ge en 

ökad mättnad, och då många äldre har försämrad aptit är det lätt att de inte får i sig tillräckligt 

med energi och näring. Leverantör 1 har ett något högt fiberintag men detta beror till stor del 

på deras stora portioner och inte på valet av fiberrika livsmedel. 

 

Enligt McCool et al. (2002) är ett tillräckligt stort näringsintag viktigt för de äldre för att 

vidbehålla god hälsa. För detta krävs att matlådorna innehåller den näring de behöver men 

samtidigt att de äldre har kunskap om hur mycket de behöver äta. I USA finns ett program för 

prevention av undernäring bland äldre, Elderly nutrition program (ENP), vilket är USA:s 

äldsta och största program för att motverka problemet. De tillhandahåller bland annat 

matlådor, utbildning och rådgivning till de äldre. I en undersökning mellan deltagare i ENP 

jämfört med icke deltagare visade det sig att näringsintaget bland deltagarna i programmet var 
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högre (McCool, Millen, Ohls & Ponza, 2002). Skulle ett sådant program finnas i Sverige 

skulle problemet med malnutrition möjligtvis kunna minskas och de äldre skulle få en bättre 

näringsstatus och bättre livskvalitet. Mer information krävs till äldre och även striktare 

uppföljningar på leverantörer för att säkerställa att de krav som ställts i upphandlingen följs. 

Pajalic et al. (2013) har i Sverige studerat hur personalen som arbetar med äldre kan 

identifiera problem och förbättringar som kan ske inom matservicen för äldre hemmaboende. 

Något som kom fram var att kunskapen om nutrition var otillräcklig både hos personalen samt 

hos de äldre. Det finns ett behov av att regelbundet uppdatera och utveckla kunskapen inom 

detta område. Deltagare i studien kom fram till att utveckla ett informationsbrev anpassat till 

de äldre. Då detta sågs som en bra idé för att öka kunskapen. 

 

En aspekt som är viktig att ta hänsyn till är hur näringstätheten är i matlådorna. För att de 

äldre ska få i sig det rekommenderade intaget näringsämnen är en bra näringstäthet av yttersta 

vikt. Leverantör 1 hade ett högt energiinnehåll och även ett adekvat näringsinnehåll gällande 

flera av de studerade näringsämnena. När sedan näringstätheten undersöks ser man istället att 

denna inte uppföljer referensvärdena för de flesta näringsämnena. Leverantör 2 och 3 hade 

bättre resultat gällande näringstäthet (se tabell 6). Referensvärdena gäller dock för personer 

upp till 65 år, men äldre har ofta sämre aptit så dessa referensvärden borde vara det minsta 

som gäller för äldre över 65. Näringstäthet ger en verkligare bild av hur bra en matlåda 

uppfyller rekommendationer. I tabell 5 och 6 kan man utläsa att vissa värden skiljer sig åt, 

exempelvis så ser värdena för folat och järn bra ut gällande näringsinnehåll men ej gällande 

näringstätheten för leverantör 1 och 2. 

 

Denna uppsats behandlar endast en måltid per dag, eftersom en matlåda per dag från varje 

leverantör analyserades. Det är viktigt att ta hänsyn till helheten då det är flera måltider under 

en dag som påverkar det dagliga intaget. Även om en matlåda innehåller den näring den ska 

kan dock intaget vara inadekvat om det övriga intaget under dagen är otillräckligt. Näringen 

ska stämma över en längre period, och att undersöka endast en måltid ger ej en korrekt 

helhetsbild av näringsintaget. 

5.2.5. Leverantörernas utbud och menycykel 

Utöver att maten ska innehålla tillräckligt stor andel energi och näring är det även viktigt att 

den är anpassad efter den äldres behov och önskemål. Detta är något som tas upp i Bra mat i 

äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011) men även i kommunens riktlinjer. 

 

Det är viktigt att maträtterna på menyn är varierad. Detta framkommer i både Bra mat i 

äldreomsorgen (Livsmedelsverket, 2011) samt i kommunens riktlinjer. Alla tre leverantörer 

hade en blandning av olika rätter på sina menyer. Menycykeln hos leverantörerna varierade 

mellan sex och sju veckor. När den byts ut och när justeringar görs finns det ingen större risk 

att det blir ensidig mat. Leverantör 1 varierade sin matsedel mer frekvent under sommaren 

vilket kan ses som positivt då maträtterna kan anpassas till högtider och helgdagar. Leverantör 

1 hade dock endast ett alternativ varje dag vilket medför en sämre variation och det blir 

svårare att välja mat enligt egna preferenser. Hos de andra två erbjuds 14 maträtter under en 

vecka, vilket ger större frihet. Eftersom flera matlådor kommer levererade på samma gång och 

har lång hållbarhet går det att äta den mat man föredrar för stunden. Enligt Pajalic et al. 

(2012) kan äldre hemmaboende som får matlådor hemlevererade känna uppskattning genom 

att två alternativ kunde väljas mellan, och att de gick att avbeställa matlådor om man inte 

skulle vara hemma någon dag. 
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A-kost och E-kost ska alltid kunna erbjudas och detta är något som alla tre leverantörer 

erbjuder. I en studie av Wikby et al. (2006) jämfördes två kohorter med äldre som nyligen 

blivit inlagda på äldreboenden i Sverige. Av de äldre var 32 procent i den ena kohorten och 38 

procent i den andra drabbade av malnutrition. Detta kan tänkas vara en av de främsta 

faktorerna till att äldres mentala och fysiska förmåga försämras bland äldre hemmaboende. 

Det är därför viktigt att kunna erbjuda flera koster för att de äldre ska kunna få kost anpassad 

efter sina behov och inte drabbas av malnutrition. 

 

Konsistensanpassad kost är av stort vikt då tandstatusen blir sämre med åldern. Även 

munslemhinnorna blir torrare vilket bland annat leder till tuggproblem (Lövestam, 2011). Det 

är även vanligt att sår och svamp uppkommer i munhålan. Dessa problem med munnen är 

något som kan leda till försämrad matglädje. Vissa livsmedel väljs bort på grund av för 

mycket tuggmotstånd, andra för att de svider att äta på grund av sår i munnen (Wårdh, 2007). 

Alla leverantörer erbjuder konsistensanpassad kost vilket främjar för personer med 

försämrade tugg- och sväljsvårigheter att få i sig den energi och näring de behöver. 

Specialkost, och andra alternativ, är även något som är viktigt att ta hänsyn till. Här brister 

dock leverantör 3. De har en matsedel som är mjölkfri och glutenfri men de saknar ett system 

för att erbjuda övrig allergianpassad kost. Detta medför då problem för en kund som har 

allergier som använder sig av utföraren med denne leverantör. Riktlinjerna som finns inom 

kommunen säger att specialkost ska kunna erbjudas, och därför borde detta vara ett krav som 

utföraren ställt på sin leverantör. 

 

Den mat vi väljer att äta anses, enligt Belasco (2008), väljas utifrån en kulinarisk triangel som 

tar hänsyn till identitet, ansvar och bekvämlighet. Identitet påverkas till stor del av den kultur 

vi är uppväxta i och den bakgrund vi har. Ansvar handlar om de konsekvenser valet av mat 

leder till och ansvaret man tar för detta. Det är viktigt att maten de äldre får äts upp, och 

därför är det betydelsefullt att ta hänsyn till dessa aspekter. I riktlinjerna står det att hänsyn 

ska tas till kulturella och etiska aspekter, vilket kan jämföras med identitet och ansvar. 

Leverantörerna erbjuder både vegetarisk kost och vegankost, vilket tas upp i riktlinjerna. 

Ingen hade någon speciell matsedel anpassade efter någon specifik religion. För att ta hänsyn 

till detta erbjuder alla leverantörer, till exempel en muslim, att välja bland de fläskfria 

rätterna. De har därför möjlighet att beställa andra matlådor, men med nackdelen att det leder 

till något sämre utbud, och en sämre variation. 

5.2.6. Hur kan måltiden förbättras? 

Även om matlådorna är designade på ett bra sätt, innehåller den energi och näring den ska, 

och är anpassad efter olika preferenser, så är det ingen självklarhet att de äldre äter upp maten. 

Sociala kontakter är en annan aspekt som kan tänkas påverka matintaget. En studie av de 

Castro (2002) tyder på att energiintaget ökar när vi äter med fler människor. Samtidigt visar 

studien på att äldre oftare äter med mindre sällskap än yngre. Ferry et al. (2005) har även visat 

att nutritionsstatusen verkar påverkas av ensamhet hos äldre hemmaboende. Av deltagarna var 

det många som hade ett intag på lägre än 25 kcal/kg kroppsvikt per dag samtidigt som 32 

procent aldrig delade en måltid med vänner eller familj. 

 

För att måltiden ska bli så bra som möjligt så behövs det satsas på att utveckla och hölja 

kvaliteten på måltider inom äldreomsorgen. Lilja et al. (2014) kommer med ett antal förslag 

för detta. En viktig del är att ansvaret för måltiderna tydliggörs genom att bland annat 

myndigheter har tydliga instruktioner om detta. Ett annat förslag är att måltidskunskap ska 

vara obligatoriskt inom alla vård- och omsorgsutbildningar. Detta är väldigt viktigt då det är 

dessa personer som i största mån kommer i kontakt med sköra äldre. Att initiera till forskning 
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inom området är även viktigt. Fokus bör läggas på att studera vilka måltidsinventioner som 

behövs. Denna uppsats har undersökt området och visar på att bättre uppföljning av utförare 

och leverantörer behövs. 

5.2.6. Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 

Denna uppsats har gett inblick i hur leverantörer av matlådor inom en kommun lever upp till 

rådande regler och föreskrifter. Det är viktigt för en kostvetare att ha kunskap om vilka regler 

som råder för att kunna fatta beslut inom en verksamhet, exempelvis om man har befattningen 

kostchef. Det är även viktigt att förstå att det kan finnas stora skillnader hos olika 

leverantörer. Att en leverantör (eller utförare) har svarat på ett förfrågningsunderlag, eller 

accepterat rådande riktlinjer, betyder inte att leverantören följer dessa. Det är av stor vikt att 

rätt krav ställs och att följa upp dessa krav. En uppsats som denna kan ha stor betydelse för en 

kostchef när en ny upphandling av matservice ska ske. 

5.2.7. Slutsats 

Att ha en fungerande distribution av matlådor till hemmaboende äldre är av yttersta vikt för 

äldres hälsa och välmående. Fokus har legat på att kontrollera de tre leverantörer som finns 

bland utförarna i kommunen, genom att jämföra hur matlådorna förhåller sig till råd, riktlinjer 

och förfrågningsunderlaget för att bli godkänd som utförare. Kommunens riktlinjer tar upp att 

mat till äldre ska finnas anpassad till A- och E-kost samt specialkost. Maten ska även kunna 

anpassas till kulturella och etniska aspekter. Den leverantör som i lägst utsträckning följde de 

råd och riktlinjer som fanns var leverantör 1, där fanns signifikanta skillnader gällande 

energimängd, fett och kolhydrater jämfört med A-kost. Hos de andra leverantörerna fanns 

inga signifikanta skillnader från A-kost gällande protein, fett, kolhydrater och energi. 

Näringstätheten var högst hos leverantör 2 och 3 och lägst hos leverantör 1. 

 

Designmässigt stack matlådan från leverantör 1 ut då matlådan var gjord i papp som luckrades 

upp, och även saknade olika fack. Gällande menyutbudet erbjöd leverantör 1 sju maträtter per 

vecka, och leverantör 2 och 3 erbjöd 14 maträtter att välja på per vecka. Alla leverantörer 

hade en menycykel på sex till sju veckor. 

 

Enligt informationsförordningen EU nr 1169/201 måste viss information kunna delges 

muntligt eller skriftlig. Här var det brister hos leverantör 1 som inte bidrog med fullständig 

innehållsförteckning. Leverantör 3 hade brister gällande bidragande av allergianpassad kost 

då inget system fanns för specialkost. Leverantör 2 var den som i störst utsträckning följde 

rekommendationer och riktlinjer. För att kunna bidra med bra kost är det av stor vikt att 

utförarna ställer rätt krav på sina leverantörer, det vill säga samma krav som kommunen har 

ställt via förfrågningsunderlaget. Samtidigt är det viktigt att kommunen granskar de utförare 

som har blivit godkända. Om kraven inte uppfylls kan det få stora konsekvenser för de äldre i 

form av otillräckligt näringsintag, som kan leda till malnutrition och försämrad livskvalitet. 

 

En intressant utveckling av denna uppsats skulle vara att analysera ytterligare maträtter än de 

som valdes till denna uppsats. Även matlådor för en längre tid än en vecka skulle vara 

intressant att analysera för att se om resultatet skulle förändras något. En ytterligare 

utveckling skulle kunna vara att undersöka mottagarnas åsikter om matlådorna då energi- och 

näringsinnehållet egentligen inte spelar någon roll om inte maten äts upp. 
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Bilaga 1: Arbetsfördelning 
 

• Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 

• Litteratursökning: 50/50 

• Datainsamling: 50/50 

• Analys: 50/50 

• Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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Bilaga 2: Frågor till verksamheten  
 

 Vilka typer av koster erbjuder ni till hemtjänsten? A-kost, E-kost m.m. 

 Kan man få matlådor efter olika energinivåer eller får alla samma? 

 Erbjuder ni olika konsistenser? 

 Kan man välja allergianpassad kost? 

 Finns vegetarisk och vegankost? 

 Kan man få kost anpassade efter sin religion? Till exempel halal 

 Hur är upplägget för menyn? Kör ni rullande meny eller något annat? 

 Hur ofta erbjuder ni efterrätter? 

 Hur många matlådor får en person som mest beställa under en vecka? 

 Har man möjlighet att avbeställa en matlåda efter sista beställningsdag? 
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Bilaga 3: Näringsberäkningar per maträtt 
      

 

 

   

  

 
 

 

    

 

   

          

  

 

 

FRUKOSTKORV MED POTATIS, PEPPARROTSSÅS 
OCH GRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Frukostkorv med potatis, pepparrotssås och 
grönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 3141,01 kJ 

Energi (kcal) 750,72 kcal 

Fett 45,60 g 

Mättade fettsyror 19,39 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

19,27 g 

Fleromättade 
fettsyror 

4,36 g 

Kolhydrater 57,42 g 

Protein 25,24 g 

Fibrer 6,14 g 

Vitamin D 0,36 µg 

Vitamin C 50,09 mg 

Vitamin B12 1,93 µg 

Folat 86,95 µg 

Järn 3,25 mg 

Kalcium 169,07 mg 
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KÖTTFÄRSSÅS, MAKARONER, GRÖNSAKER 
 

 

         

   

innehållande Köttfärssås, makaroner, grönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 3558,26 kJ 

Energi (kcal) 851,23 kcal 

Fett 43,05 g 

Mättade fettsyror 16,91 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

16,22 g 

Fleromättade 
fettsyror 

5,14 g 

Kolhydrater 76,34 g 

Protein 35,67 g 

Fibrer 7,92 g 

Vitamin D 0,87 µg 

Vitamin C 42,93 mg 

Vitamin B12 1,48 µg 

Folat 86,91 µg 

Järn 4,33 mg 

Kalcium 86,29 mg 
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FLÄSKGRYTA, POTATIS 
 

 

         

   

innehållande Fläskgryta, potatis 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2777,73 kJ 

Energi (kcal) 666,68 kcal 

Fett 38,16 g 

Mättade fettsyror 22,53 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

5,46 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,42 g 

Kolhydrater 53,46 g 

Protein 24,37 g 

Fibrer 5,37 g 

Vitamin D 0,61 µg 

Vitamin C 114,89 mg 

Vitamin B12 0,93 µg 

Folat 75,38 µg 

Järn 2,57 mg 

Kalcium 32,47 mg 
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BLOMKÅLSSOPPA MED OSTKAKA, GRÄDDE OCH 
HALLONSYLT 

 

 

         

   

innehållande Blomkålssoppa med ostkaka, grädde och hallonsylt 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 3338,16 kJ 

Energi (kcal) 803,62 kcal 

Fett 55,00 g 

Mättade fettsyror 31,09 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

10,60 g 

Fleromättade 
fettsyror 

2,59 g 

Kolhydrater 51,46 g 

Protein 23,74 g 

Fibrer 5,06 g 

Vitamin D 0,81 µg 

Vitamin C 74,07 mg 

Vitamin B12 0,53 µg 

Folat 110,17 µg 

Järn 0,90 mg 

Kalcium 151,21 mg 
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FISKGRATÄNG, POTATISMOS, ÄRTER 
 

 

         

   

innehållande Fiskgratäng, potatismos, ärter 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2821,62 kJ 

Energi (kcal) 675,54 kcal 

Fett 27,29 g 

Mättade fettsyror 15,43 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

5,41 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,65 g 

Kolhydrater 57,24 g 

Protein 47,75 g 

Fibrer 7,96 g 

Vitamin D 3,89 µg 

Vitamin C 33,74 mg 

Vitamin B12 2,92 µg 

Folat 48,25 µg 

Järn 2,62 mg 

Kalcium 235,88 mg 
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VILTSKAVSGRYTA MED RIS OCH GRÖNSAKER 
 

 

         

   

innehållande Viltskavsgryta med ris och grönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2071,44 kJ 

Energi (kcal) 495,03 kcal 

Fett 28,12 g 

Mättade fettsyror 12,97 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

5,11 g 

Fleromättade 
fettsyror 

0,78 g 

Kolhydrater 38,36 g 

Protein 26,62 g 

Fibrer 5,40 g 

Vitamin D 0,05 µg 

Vitamin C 17,45 mg 

Vitamin B12 0,21 µg 

Folat 33,52 µg 

Järn 1,50 mg 

Kalcium 109,40 mg 
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WALLENBERGARE MED KLYFTPOTATIS, SÅS OCH 
GRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Wallenbergare med klyftpotatis, sås och grönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 3464,77 kJ 

Energi (kcal) 828,17 kcal 

Fett 49,36 g 

Mättade fettsyror 27,09 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

14,96 g 

Fleromättade 
fettsyror 

2,97 g 

Kolhydrater 62,18 g 

Protein 30,64 g 

Fibrer 7,63 g 

Vitamin D 0,91 µg 

Vitamin C 54,04 mg 

Vitamin B12 1,76 µg 

Folat 121,89 µg 

Järn 3,48 mg 

Kalcium 159,86 mg 
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STEKT FALUKORV, STUVADE MAKARONER, 
MORÖTTER 

 

 

         

   

innehållande Stekt falukorv, stuvade makaroner, morötter 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2815,33 kJ 

Energi (kcal) 672,57 kcal 

Fett 43,48 g 

Mättade fettsyror 15,45 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

20,39 g 

Fleromättade 
fettsyror 

5,55 g 

Kolhydrater 47,02 g 

Protein 22,64 g 

Fibrer 2,84 g 

Vitamin D 1,05 µg 

Vitamin C 2,16 mg 

Vitamin B12 1,92 µg 

Folat 28,01 µg 

Järn 2,56 mg 

Kalcium 170,15 mg 
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KÖTTFÄRSSÅS, SPAGETTI, GRÖNSAKSBLANDNING  
 

 

         

   

innehållande Köttfärssås, spagetti, grönsaksblandning  

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2231,89 kJ 

Energi (kcal) 533,88 kcal 

Fett 9,97 g 

Mättade fettsyror 3,78 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

3,80 g 

Fleromättade 
fettsyror 

0,45 g 

Kolhydrater 79,20 g 

Protein 29,74 g 

Fibrer 5,23 g 

Vitamin D 0,07 µg 

Vitamin C 23,85 mg 

Vitamin B12 0,94 µg 

Folat 45,47 µg 

Järn 3,49 mg 

Kalcium 82,97 mg 
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KÅLDOLMAR, SKYSÅS, POTATIS, 
BUKETTGRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Kåldolmar, skysås, potatis, bukettgrönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 1662,87 kJ 

Energi (kcal) 397,54 kcal 

Fett 18,71 g 

Mättade fettsyror 6,04 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

6,23 g 

Fleromättade 
fettsyror 

0,85 g 

Kolhydrater 36,27 g 

Protein 17,36 g 

Fibrer 8,19 g 

Vitamin D 0,74 µg 

Vitamin C 39,05 mg 

Vitamin B12 0,23 µg 

Folat 124,07 µg 

Järn 2,51 mg 

Kalcium 145,05 mg 
 

 

 

 

 

 

      

 

  

          

 

  



47 

 

      

 

 

   

  

 
 

 

    

 

   

          

  

 

 

GRÖN SPARRISSOPPA, PANNKAKA, 
PANNKAKSSYLT 

 

 

         

   

innehållande Grön sparrissoppa, pannkaka, pannkakssylt 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 3129,94 kJ 

Energi (kcal) 748,01 kcal 

Fett 35,40 g 

Mättade fettsyror 18,14 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

9,67 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,94 g 

Kolhydrater 85,92 g 

Protein 20,08 g 

Fibrer 4,04 g 

Vitamin D 1,08 µg 

Vitamin C 20,26 mg 

Vitamin B12 2,25 µg 

Folat 122,44 µg 

Järn 1,93 mg 

Kalcium 394,79 mg 
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STEKT STRÖMMING, POTATIS, SKIRAT SMÖR, 
BUKETTGRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Stekt strömming, potatis, skirat smör, 
bukettgrönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2249,04 kJ 

Energi (kcal) 537,53 kcal 

Fett 29,82 g 

Mättade fettsyror 12,85 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

10,59 g 

Fleromättade 
fettsyror 

4,42 g 

Kolhydrater 32,48 g 

Protein 32,72 g 

Fibrer 4,73 g 

Vitamin D 13,41 µg 

Vitamin C 41,84 mg 

Vitamin B12 12,37 µg 

Folat 88,26 µg 

Järn 2,41 mg 

Kalcium 145,13 mg 
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KYCKLINGFILÉ, DRAGONSÅS, RIS, 
GRÖNSAKSBLANDNING 

 

 

         

   

innehållande Kycklingfilé, dragonsås, ris, grönsaksblandning 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 1859,62 kJ 

Energi (kcal) 444,28 kcal 

Fett 11,90 g 

Mättade fettsyror 6,59 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

3,33 g 

Fleromättade 
fettsyror 

0,93 g 

Kolhydrater 50,02 g 

Protein 32,81 g 

Fibrer 1,50 g 

Vitamin D 0,62 µg 

Vitamin C 11,79 mg 

Vitamin B12 0,45 µg 

Folat 51,42 µg 

Järn 0,53 mg 

Kalcium 84,56 mg 
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HELSTEKT KOTLETTRAD, KANTARELLSÅS, 
POTATIS, BUKETTGRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Helstekt kotlettrad, kantarellsås, potatis, 
bukettgrönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

AF 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2218,18 kJ 

Energi (kcal) 530,12 kcal 

Fett 33,17 g 

Mättade fettsyror 14,54 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

8,75 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,87 g 

Kolhydrater 31,37 g 

Protein 24,95 g 

Fibrer 4,24 g 

Vitamin D 1,16 µg 

Vitamin C 40,19 mg 

Vitamin B12 0,71 µg 

Folat 68,31 µg 

Järn 2,55 mg 

Kalcium 56,68 mg 
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OSTGRATINERAD FALUKORV MED POTATISMOS, 
TOMATSÅS, ÄRTOR SAMT SKIVAD GUL OCH RÖD 
MOROT 

 

 

         

   

innehållande Ostgratinerad falukorv med potatismos, tomatsås, 
ärtor samt skivad gul och röd morot 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 1756,86 kJ 

Energi (kcal) 419,79 kcal 

Fett 20,45 g 

Mättade fettsyror 9,03 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

7,81 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,81 g 

Kolhydrater 39,53 g 

Protein 17,58 g 

Fibrer 2,93 g 

Vitamin D 0,31 µg 

Vitamin C 14,20 mg 

Vitamin B12 0,84 µg 

Folat 27,22 µg 

Järn 1,55 mg 

Kalcium 226,10 mg 
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a      

 

 

   

  

 
 

 

    

 

   

          

  

 

 

GRATINERAD LASAGNE MED TOMATSÅS, 
ROMANAMIX 

 

 

         

   

innehållande Gratinerad lasagne med tomatsås, romanamix 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 1702,38 kJ 

Energi (kcal) 407,03 kcal 

Fett 14,23 g 

Mättade fettsyror 6,38 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

5,83 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,25 g 

Kolhydrater 49,97 g 

Protein 18,39 g 

Fibrer 1,74 g 

Vitamin D 0,83 µg 

Vitamin C 0,00 mg 

Vitamin B12 0,69 µg 

Folat 76,34 µg 

Järn 6,59 mg 

Kalcium 93,69 mg 
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SKINKSTEK, SVAMPSÅS, PERSILJEPOTATIS, 
ÄPPELMOS, HERRGÅRDSGRÖNSAKER 

 

 

         

   

innehållande Skinkstek, svampsås, persiljepotatis, äppelmos, 
herrgårdsgrönsaker 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2366,52 kJ 

Energi (kcal) 564,84 kcal 

Fett 23,17 g 

Mättade fettsyror 12,79 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

7,20 g 

Fleromättade 
fettsyror 

1,24 g 

Kolhydrater 49,33 g 

Protein 37,10 g 

Fibrer 5,66 g 

Vitamin D 1,25 µg 

Vitamin C 34,31 mg 

Vitamin B12 0,94 µg 

Folat 37,58 µg 

Järn 3,25 mg 

Kalcium 110,62 mg 
 

 

 

 

 

 

      

 

  

          

 

  



54 

 

      

 

 

   

  

 
 

 

    

 

   

          

  

 

 

KLASSISK ÄRTSOPPA MED FLÄSK, PANNKAKOR 
OCH PANNKAKSSYLT 

 

 

         

   

innehållande Klassisk ärtsoppa med fläsk, pannkakor och 
pannkakssylt 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2680,26 kJ 

Energi (kcal) 668,39 kcal 

Fett 21,13 g 

Mättade fettsyror 3,89 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

3,22 g 

Fleromättade 
fettsyror 

0,94 g 

Kolhydrater 81,80 g 

Protein 32,84 g 

Fibrer 1,34 g 

Vitamin D 0,68 µg 

Vitamin C 0,56 mg 

Vitamin B12 1,00 µg 

Folat 29,50 µg 

Järn 6,12 mg 

Kalcium 141,70 mg 
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KRÄFTSTRÖMMING MED POTATISMOS OCH 
BROCCOLI 

 

 

         

   

innehållande Kräftströmming med potatismos och broccoli 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 1529,98 kJ 

Energi (kcal) 365,79 kcal 

Fett 10,13 g 

Mättade fettsyror 3,56 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

3,38 g 

Fleromättade 
fettsyror 

2,24 g 

Kolhydrater 38,53 g 

Protein 27,24 g 

Fibrer 4,60 g 

Vitamin D 9,50 µg 

Vitamin C 43,66 mg 

Vitamin B12 9,68 µg 

Folat 88,44 µg 

Järn 2,60 mg 

Kalcium 199,90 mg 
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KYCKLINGFILÉ, CHAMPINJONSÅS, RIS OCH 
HERRGÅRDSBLANDNING 

 

 

         

   

innehållande Kycklingfilé, champinjonsås, ris och 
herrgårdsblandning 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2018,44 kJ 

Energi (kcal) 481,56 kcal 

Fett 16,21 g 

Mättade fettsyror 6,25 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

6,15 g 

Fleromättade 
fettsyror 

2,52 g 

Kolhydrater 39,89 g 

Protein 42,32 g 

Fibrer 3,34 g 

Vitamin D 0,86 µg 

Vitamin C 9,84 mg 

Vitamin B12 0,44 µg 

Folat 34,91 µg 

Järn 1,00 mg 

Kalcium 89,07 mg 
 

 

 

 

 

 

      

 

  

          

 

  



57 

 

      

 

 

   

  

 
 

 

    

 

   

          

  

 

 

KLASSISK WALLENBERGARE MED POTATISPURÉ, 
ÄRTOR OCH LINGONSYLT 

 

 

         

   

innehållande Klassisk Wallenbergare med potatispuré, ärtor och 
lingonsylt 

 

 

         

   

Ursprung: 
 

 

 
 

 

         

          

         

Näring per portion för portionstyp [Normal] 
 

  

       

Näringsämne Mängd Enhet 

Energi (kJ) 2657,94 kJ 

Energi (kcal) 635,35 kcal 

Fett 36,06 g 

Mättade fettsyror 19,11 g 

Enkelomättade 
fettsyror 

11,24 g 

Fleromättade 
fettsyror 

2,05 g 

Kolhydrater 46,41 g 

Protein 30,28 g 

Fibrer 4,54 g 

Vitamin D 1,05 µg 

Vitamin C 16,23 mg 

Vitamin B12 2,04 µg 

Folat 56,06 µg 

Järn 3,44 mg 

Kalcium 194,91 mg 
 

 

 

 

 

 

      

 

  

          

 

 


