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Förord 

I regleringsbrevet för budgetåret 2014 fick Livsmedelsverket, inom ramen för kompetenscentrum 

för måltider i vård, skola och omsorg (här benämnt Kompetenscentrum), i uppdrag att i 

samverkan med Socialstyrelsen inventera genomförda projekt och studier om måltidskvalitet på 

äldreområdet under perioden 2006-2013. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur 

måltidskvaliteten för äldre personer inklusive äldre personer med funktionsnedsättning kan 

utvecklas och höjas. Den här kartläggningen är en del av den inventering som Kompetenscentrum 

genomför inom ramen för uppdraget.  

Livsmedelsverket (SLV) är en statlig myndighet som arbetar för säkra livsmedel, och ansvarar 

för livsmedelshantering, information och bra matvanor. Livsmedelsverket har bland annat arbetat 

fram råden “Bra mat i äldreomsorgen” som riktar sig till äldreomsorg i Sverige 

(Livsmedelsverket, 2011). På Livsmedelsverket finns sedan 2011 ett nationellt 

kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum är en del av 

regeringens satsning på ”Sverige – det nya matlandet” och har i uppdrag att stödja och stimulera 

kommuner och landsting i arbetet med att höja kvaliteten på de offentliga måltiderna.  

Denna uppsats bidrar med en liten del av det större uppdrag som utförts under år 2014. Vi vill 

därmed tacka Livsmedelsverkets kompetenscentrum som möjliggjorde denna uppsats. 
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SAMMANFATTNING  

 
Den här studiens syfte är att undersöka hur Sveriges kommuner organiserar hemtjänstens 

matdistribution för äldre i ordinärt boende med biståndsbeslut. Syftet är även att undersöka om 

någon skillnad finns i hur man valt att organisera hemtjänstens matdistribution mellan Norrland, 

Svealand och Götaland. Studien utformades efter en kvantitativ metod där data samlades in 

genom strukturerade telefonintervjuer med personer som ansågs ansvariga för hemtjänstens 

matdistribution. Intervjun bestod av sex frågor som sammanställdes och analyserades i IBM 

SPSS Statistics 20. Antal kommuner som deltog i studien var 152 stycken. I Norrland, 31, 

Svealand, 50, och Götaland 71. Majoriteten av kommunerna, 77 procent angav att det inte 

använde sig av lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänstens matdistribution. En större andel 

kommuner, 74 procent angav att de distribuerar mat till de äldre från kök i kommunens regi, 39 

procent levererar sin mat varm och 49 procent kyld. Majoritet av kommunerna angav att de valde 

att leverera en maträtt och att de flesta gör uppföljningar angående hemtjänstens matdistribution 

minst en gång om året. I framtiden vill kommunerna satsa mer på valmöjligheter för de äldre, 

samt förbättra de äldres sociala situation. Många kommuner har fortfarande leverans enbart från 

kök i egen regi, men det finns studier som lyfter att matlagning hemma hos de äldre möter 

individuella behov bättre än färdiglagade maträtter. I studien framkommer att de faktorer som 

hindrar utvecklingen i hemtjänstens matdistribution är bristen på individanpassning inom 

kommunerna. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to investigate how Swedish municipalities organize their food 

distribution for elderly with aid decision. The aim is also to see if any difference exists in how the 

municipalities organize its food distribution between Norrland, Svealand and Götaland. The study 

was designed after a quantitative method where data was collected through structured telephone 

interviews with people that is responcible for the municipalities food distribution. The interview 

consisted of six questions that was compiled and analyzed in IBM SPSS Statistics 20. 

Municipalities that participated was 152. In Norrland, 31, Svealand, 50, and Götaland 71.  

The majority of municipalities, 77 percent said they did not use the act on system of Choice 

(LOV) within the homehelp food distribution. A big part of the municipalities, 74 percent said 

they distributed food to their elderly from kitchen in the municipalities own care, 39 percent 

delivered food hot and 49 percent chilled. The majority of the municipalities stated that they 

chose to deliver one option of food a day and that they did follow-ups on their homehelp food 

distribution at least once a year. In the future the municipalities wants to work more on the 

elderly’s options to choose, and to enhance the elderly’s social situation. Many of the 

municipalities still only deliver food from kitchens in the municipalities own care, but some 

studies shows that cooking in the elderly’s own home enable to meet the elderly’s own needs 

better than ready prepared meals. This study shows that factors that hinder the development of 

the homehelp food distribution is the lack of individual customize within the municipalities. 
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1 Inledning  

 
Andelen äldre människor i Sverige ökar, där äldre definieras vara personer från 65 år och uppåt 

(SCB, Folkhälsomyndigheten, 2014). År 2013 var medellivslängden för kvinnor cirka 84 år, och 

för män cirka 80 år (Socialstyrelsen, 2014). Det kommer en dag när äldre inte längre klarar av de 

vardagliga sysslor som de tidigare gjort, och enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har äldre 

med biståndsbeslut via kommunen rätt till de insatser hemtjänsten erbjuder. Enligt studien från 

Hammarström & Torres (2010) innebär insatser olika beroende på den äldres behov i form av 

avlastning i vardagen. I studien menar man också att hemtjänsten förutom assistans till den äldre 

också spelar en stor roll i avlastning för familjen som många gånger annars blir dem som tar hand 

om sina äldre. Enligt Socialstyrelsen (2008) är det dock beredning och tillagning av mat som ofta 

är det centrala som många äldre behöver hjälp med. Detta styrks vidare i rapporten Bra mat i 

äldreomsorgen från Livsmedelsverket där det visat sig att många äldre med beviljad hemtjänst 

även behöver hjälp med mathållningen (Livsmedelsverket, 2011).    

Hemmaboendeideologin växte fram i Sverige under 1980-talet, vården utvecklades så att de äldre 

hade möjlighet att få den hjälp de behövde i hemmet istället för på institution (Johansson, 2010). 

Ideologin härstammar från England, där de redan på 1950-talet bestämde sig för att utveckla 

vården i hemmet, då det framkommit att äldre på äldreboenden levde i misär (Malm, 2011). 

Resultatet av 1980-talets hemmaboendeideologi i Sverige är i mångt och mycket den hemtjänst 

som idag erbjuds (Johansson, 2010). Ideologin har präglat politiken sedan början av 2000-talet. 

De senaste fem, sex åren har platserna på särskilt boende minskat, medan antalet individer som 

beviljas hemtjänst ökat (Socialstyrelsen, 2008). Under år 2011 beräknades 220 600 av alla 

individer över 65 år ha blivit beviljad hemtjänst i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). De 

hemmaboende äldres situation blir för många allt mer pressad då många är i behov av mer vård 

samtidigt som viljan hos de äldre finns att bo kvar hemma. Det hela ställer högre krav på 

hemtjänsten som fått utveckla resurser för att anpassa omvårdnaden till hemmet. Detta då med 

hjälp av hemtjänst och nödvändiga insatser anpassade för de äldres behov (Socialstyrelsen 2006). 

1.1 Biståndshandläggare 

Studier visar att äldre inte vet vad de har rätt till för hjälp eller vart de ska söka sig/ansöka för att 

få hjälp från hemtjänsten (Akademikerförbundet SSR och Kommunal, 2013). 

Biståndshandläggares arbetsuppgifter innebär att ta emot, utreda och överväga ansökningar som 

inkommit från äldre, anhöriga och bekanta (Malm, 2011). Utifrån ansökningarna bedömer 

biståndshandläggare de äldres behov av hjälp, som i sin tur utförs av hemtjänsten (Gurner & 

Weurlander, 2006). Biståndshandläggaren har en myndighetsutövande roll och ska se till att den 

hemmaboende äldre har en fungerande vardag. Hemtjänsten utför sedan de uppdrag som 

biståndshandläggaren beviljar. Uppföljning av beslut på uppdrag är viktiga för att säkerställa att 

den äldres behov uppfylls, samt att se till att omvårdnadspersonalen utför de insatser som 

beviljats (Akademikerförbundet SSR och Kommunal, 2013). 
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Trots att biståndshandläggare arbetar för att hjälpa äldre människor via beslut om insatser, är det 

svårt för handläggarna att få en bild av hur det ser ut hemma hos de äldre som blivit beviljade 

hemtjänst. Ett stort problem är matsituationen, då det inte framgår någonstans hur mat ska 

serveras på ett sensoriskt och tilltalande sätt (Lövenstam, 2011). En studie gjord av Hedberg och 

Norman (2010) beskriver med hjälp av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att det inte finns någon 

detaljerad beskrivning på den biståndsbedömda matlådan eller matlagningen, eller hur dessa ska 

utformas. Där av är det svårt att få klarhet i vem som har ansvaret för äldre med beviljade 

måltider. Studien visar även att hemtjänstpersonalen använder mindre tid för att utföra insatserna 

än vad som är beställt av biståndshandläggarna. I underlaget som kommer från 

biståndshandläggaren står det bara anvisningar om hur lång tid hemtjänstpersonalen bör befinna 

sig hemma hos den äldre men det står ingenstans om hur lång tid det tar för personalen att 

förflytta sig mellan de äldre. Det hela bidrar till att hemtjänstpersonalen får göra egna 

prioriteringar under arbetsdagen för att få tiden att gå ihop (Hedberg & Norman, 2010). 

1.2 Hemtjänsten  
Hemtjänsten som yrkesgrupp utför sitt arbete i den äldres hem (Dicksdotter Hermansson, 2009), 

och deras största arbetsuppgift är att skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar i sitt 

eget hem så länge det är fysiskt möjligt (Evertsson & Johansson, 2008). En rapport av Szebehely 

och Ulmanen (2012) visar att det är nio procent av den äldre befolkningen över 65 år som får 

hemtjänst i Sverige, samtidigt som det i vårt grannland Norge är nästan dubbelt så vanligt med 

hemtjänst, där har 17 procent av de äldre över 65 år hemtjänst (Szebehely & Ulmanen, 2012).  

Hemtjänsten är uppbyggd på insatser, där insatser innebär att äldre kan få hjälp med hygien, av- 

och påklädning, hjälp till och från sängen, medicindelegering, sårvård, hushållsnära tjänster samt 

matsituation (Hammarström & Torres, 2010). Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bör den 

äldre med den service och omvårdnad som finns tillgänglig, klara av den dagliga livsföringen.  

Att utföra de arbetsuppgifter som hör hemtjänsten till är krävande, framförallt då den fysiska 

belastningen på personalen ökar. Personalen arbetar ofta på egen hand, vilket medför att de oftast 

blir själva i svåra situationer. För att klara av att arbeta på detta sätt är det viktigt att ha en trygg 

och stabil arbetsgrupp att föra diskussioner med om det som har hänt under arbetsdagen. I en 

mindre kommun är det lättare att få en bra kontakt med de äldre, då det ofta är samma personal 

som återkommer. Personalen kan på så vis bygga upp en relation till vårdtagaren. Mindre 

arbetsgrupper har visat sig kunna resultera i en bättre vård, och fler nöjda äldre (Olsson & 

Ingvad, 2002). Författarna (2002) beskriver vidare att i kommuner med större arbetsgrupper 

upplevs ofta hemtjänsten som opersonlig och mindre nåbar, då det på varje äldre är fler personer 

som involveras i vårdnaden. En rapport av Szebehely och Trydegård (2007) visar att det finns 

mer information om hur personalen inom äldreomsorgen ser på sitt arbete och de äldres situation, 

än vad det finns information om hur de äldre med hemtjänst ser på sin situation. 

Det har även visat sig att fler studier har gjorts i hemtjänsten än på äldreboenden, det finns dock 

inte lika mycket kunskap om hur de äldre som på något vis är beviljad hjälp från 
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omsorgspersonal ser på den hjälp de får (Szebehely & Trydegård, 2007). En studie av 

Socialstyrelsen (2014) visar dock att åtta av tio äldre anser sig ha lätt att få kontakt med 

hemtjänstpersonalen vid behov. Men det är stora skillnader mellan kommunerna.  

Inom hemtjänsten är det ett högt arbetstempo, samtidigt som inflytandet över arbetsuppgifterna är 

lågt. Tidsbristen är ett annat problem, där många arbetsuppgifter anses som omöjliga att klara av, 

vilket medför att tjänsterna inte kan utföras på bästa sätt. 

De arbetsuppgifter som hemtjänsten har är kvalificerade, det vill säga att det krävs utbildning och 

innefattar inte bara omvårdnad utan också delegering av mediciner och sårvård. Ett problem 

hemtjänsten har är att rekrytera och behålla personal. För att öka professionaliteten inom yrket är 

det viktigt att personalen får möjligheten att göra ett bra arbete (Hjalmarsson, 2014).  

Majoriteten av de som arbetar inom hemtjänsten är kvinnor i medelåldern, där 

hemtjänstpersonalen oftast är utbildade till undersköterska och vårdbiträde (Hjalmarsson, 2014). 

Trots att många har utbildning, skiljer det sig runt om i Sverige. En studie gjord i ett distrikt i 

Malmö visar att cirka hälften av de som arbetar inom hemtjänsten inte har utbildning för de 

arbetsuppgifter de utför (Olsson & Ingvad, 2002). I en studie av Dicksdotter Hermansson (2009) 

framkommer det att hemtjänstpersonalen inte vet vad som händer hemma hos den äldre under 

själva måltiden. Enligt Pajalic saknar många i hemtjänstpersonalen även utbildning i näringslära 

för äldre, vilket gör att de äldre inte alltid får i sig den näring de skulle behöva (Pajalic, 2013a).  

1.3 Maten en del av matdistributionen   
Matdistribution innebär att den äldre får färdiglagad matlåda hemlevererad till sig, för att få 

tillgång till insatsen matdistribution krävs att den äldre inte kan laga eller tillbereda mat på egen 

hand (Östhammar kommun, Söderhamns kommun, Vimmerby kommun och Örnsköldsviks 

kommun, 2014).  

I Gurner & Weurlanders rapport (2006) framgår det att måltiderna de äldre med biståndsbeslut åt 

bestod av ett morgonmål med kaffe, smörgås och fil/gröt. Lunchen som räknas vara dagens 

största måltid bestod av någonting som värmdes i mikron, till exempel matlåda eller andra 

färdiglagade rätter. Middagen däremot beskrevs vidare i rapporten bestå av allt från smörgåsar till 

rester. Mellanmål eller fika mellan måltiderna hörde inte till det vanliga för de äldre med 

biståndsbeslut (Gurner & Weurlander, 2006). Måltiden är viktigt för den äldres hälsa och 

beskrivs enligt en rapport från Äldrecentrum, vara ett enkelt sätt öka glädjen hos äldre människor 

(Österman & Gurner, 2004).  

Det ställs idag höga krav på en fungerande matdistribution, en distribution som passar den äldres 

behov (Pajalic, 2013d). Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer i ”Bra mat i äldreomsorgen” bör en 

äldre individ äta sex mål mat om dagen, då i form av tre huvudmåltider och tre mellanmål. Detta 

för att det inte ska bli så långt till varje mål mat och speciellt för att nattfastan inte ska bli för 

lång. Med nattfasta räknar man från kvällens sista måltid fram till morgondagens frukost, 
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nattfastan bör inte vara längre än elva timmar, vilket skulle innebära att många äldre riskerar att 

inte tillföras den näring de behöver (Livsmedelsverket, 2011).  

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) paragraf 4 § ska äldre känna välbefinnande och få leva 

ett värdigt liv med den omsorg som ges. Det vill säga verka för att äldre ska kunna leva, bo tryggt 

och självständigt. Socialtjänstlagen innebär i praktiken enligt paragraf 6§ att kommunerna ska 

planera insatser åt de äldre, samt samverka med landstinget, andra samhällsorgan och 

organisationer. I lagen (SFS 2001:453) står dock ingenting om hur matdistributionen ska styras i 

detalj. Kommunerna reglerar lagen själva och ansvarar för att den ska fungera, samt hur deras 

verksamheter ska struktureras, vilket får som följd att kommuner väljer olika sätt att sköta sin 

hemtjänst på. 

Pajalic (2013c) skriver att det främst är hemtjänstpersonalen som ansvarar för matleveranserna 

hem till de äldre. Insatsen i sig har inte hög status bland personalen, därför utförs den inte på ett 

korrekt sätt. Trots detta har många kommuner inte gjort något för att förbättra problemen kring 

matdistributionen. Hemtjänstpersonalen vet dock inte vad som händer med den distribuerade 

maten när den levererats, till exempel hur mycket mat den äldre äter eller hur maten förvaras före 

och efter måltiden (Pajalic, 2013c). 

Matdistributionens i Sverige beskrivs enligt Andersson, Hallberg och Edberg (2008) vara att 

distribuera kompletta måltider till äldre människor med nedsatt hälsotillstånd. Den involverar de 

människor som har svårigheter att klara av matlagningen själv och som inte klarar dessa sysslor 

på annat sätt (Andersson et al., 2008), och att den därför skiljer sig mycket runt om i landet 

(Ekonomistyrningsverket, 2013).  

Runt 200 av Sveriges 290 kommuner lagar idag mat för distribution inom hemtjänsten, och 

kommunerna bestämmer själva på vilket sätt de vill organisera och distribuera maten (Pajalic, 

2013d). Kommunerna kan välja att tillaga måltiderna i centralkök och sedan distribuera maten till 

äldre i ordinärt boende. Centralköket kan då beroende på dess kapacitet låta den äldre välja 

mellan ett antal rätter per vecka. Hur maten levereras varierar mellan kommunerna och den 

levereras endera varm eller kyld, ofta i form av matlådor. Det finns både fördelar och nackdelar 

med varm och kyld leverans av mat. Varm matlåda innebär att den äldre dagligen får besök av 

hemtjänsten, och kan äta sin måltid direkt vid leveransen (Pajalic, 2012b). Vidare beskrivs varm 

mat som något den äldre uppskattar. Varm mat beskrivs i ett personalperspektiv ställa höga krav 

på varmhållning och leverans, då bland annat temperaturen ska hållas inom ett visst spann 

(Pajalic, 2013d).  

Kyld mat innebär att äldre fritt kan äta när de vill, då maten kan förvaras upp till två dagar i 

kylen. Hemtjänstpersonalen behöver då inte åka till den äldre dagligen, vilket i sin tur innebär att 

resurser kan läggas på andra insatser (Lerneby & Konsult AB, 2009). Cook-chill metoden är ett 

sätt att distribuera kyld mat på, och som började användes redan på 1960-talet i länder som 

Frankrike och USA (Light & Walker, 1990). Metoden innebär att maten först tillagas och sen 
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kyls direkt före eller efter att den portionerats. Nedkylning av maten ska ske snabbt ner till en 

temperatur på cirka 0-3 grader, samt förvaras vid samma låga temperatur. En nackdel med cock-

chill är att maten bör konsumeras inom fem dagar, samt att det inte går att spara matlådan om den 

varit värmd en gång utan måste då slängas. Förutom cook-chill så finns till exempel cook-freeze, 

vilket innebär att maten efter tillagning fryses ned istället för att kylas, vilket ska ge längre 

hållbarhet (Nylander et al., 2014). Andra nackdelar med kylda matsystem är att de äldre kan 

uppleva svårigheter att värma matlådan. Plasten på lådan kan vara svår att få upp, samt att vissa 

äldre inte har tillgång till mikrovågsugn, andra kanske helt enkelt inte är kapabla till att värma 

matlådan själv och att sedan äta maten (Lerneby Konsult AB, 2009). 

De kommuner som inte bedriver egen distribution upphandlar tjänsten via externa företag som 

bedriver tjänster i att leverera näringsberäknade måltider till bland annat äldre. Det innebär att de 

externa företagen skickar varma eller kylda matlådor ett visst antal dagar i veckan. Den äldre kan 

i dessa fall välja mellan 10-12 rätter per vecka, vilket för den äldre innebär att de kan välja bland 

ett större utbud, samt beställa samma mat mer än en gång per vecka (Winkler, 2013).  

I och med att lagen om valfrihet (LOV) (SFS 2008:962) trädde i kraft 2009, har privata företag 

möjlighet att konkurrera med kommunen om tjänster, till exempel matdistribution. De privata 

företagen står utanför kommunallagen, vilket innebär att de kan erbjuda tilläggstjänster och 

därmed öka vinster och driftfördelar, på ett sätt som kommunal verksamhet inte kan (Winkler, 

2013). Lagens syfte är att vara konkurrensneutral mellan företagen och de kommunala enheterna 

(Winkler, 2013). Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att 153 kommuner 

använder sig av LOV i någon form (Sveriges kommuner och landsting, 2014b). Många 

kommuner i Sverige använder sig i dagsläget inte av LOV, en av anledningarna anses vara att det 

är en lång process för att få ansökningen att gå igenom. Det vill säga att om kommunen väljer att 

tillämpa LOV ska ett förfrågningsunderlag och en annons publiceras på kammarkollegiets 

valfrihetswebb, och i och med detta har kommunen infört någon form av valfrihetssystem inom 

LOV. LOV betraktas som ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU) (SFS 2007:1091). Inom LOU konkurrerar leverantörer om marknaden medan man i LOV 

konkurrerar om kvaliteten (Hort, 2012). Enligt Trafikverket (2011) har det visat sig att LOV 

medfört att det tar längre tid att ta sig mellan kunderna. Detta främst för att LOV ger kunderna 

möjligheten att ta in tjänster från privata entreprenörer, till exempel för matdistribution och städ. 

För hemtjänsten medför det, speciellt på glesbygden att det blir längre sträckor mellan kunderna 

än vad det var innan LOV trädde i kraft (Trafikverket, 2011). Innan LOV hade den kommunala 

hemtjänsten hand om alla äldre med beviljade insatser vilket innebar att de stannade till hos alla 

äldre med hemtjänst under en och samma rutt. I och med LOV stannar inte hemtjänsten till hos 

alla äldre med biståndsbeslut utan besöken har blivit mer och mer utspridda till följd av att 

hemtjänsten inte längre har hand om alla äldre med insatser beviljade (Vägverket, 2010). Mycket 

av hemtjänstens arbetstid går därför åt till att förflytta sig mellan de äldres hem, hur lång tid det 

tar beror på hur arbetet är organiserat och på vilken ort man verkar, det vill säga glesbygd eller 

medelstor stad (Akademikerförbundet SSR och Kommunal, 2013). 
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Vägverket beskriver i sin rapport från 2010 att på grund av att det finns flera utförare ökar också 

körtiden, fler fordon används vilket också påverkar den totala kostnaden för hemtjänsten 

(Vägverket, 2010).  

2 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges kommuner organiserar hemtjänstens 

matdistribution för äldre i ordinärt boende med biståndsbeslut. Syftet är även att undersöka om 

någon skillnad finns mellan Norrland, Svealand och Götaland.  

3 Metod och material  

Livsmedelsverket kontaktades i ett första skede för att få idéer om ett uppsatsämne. Då 

Livsmedelsverkets kompetencentrum fått i uppdrag av samverka med Socialstyrelsen att bland 

annat inventera genomförda projekt och studier om måltidskvalitet på äldreområdet under 

perioden 2006-2013, bestämdes att ämnet för denna uppsats skulle ha ett fokus på Sveriges 

kommuners matdistribution inom hemtjänsten. För att få en uppfattning om hur Sveriges 

kommuner organiserar sin matdistribution genomfördes studien bland ansvariga tjänstemän för 

respektive kommun. Även andra yrkesgrupper kom att kontaktas då tjänstemännen inte enbart var 

de som ansvarade för hemtjänstens matdistribution för alla kommuner. Tjänstemän i denna studie 

avser kostchefer och dietister. Andra yrkeskategorier som kontaktades var kockar, kostombud, 

husmödrar och måltidsbiträden. Kontakt med kommunerna kom att ske via kommunernas växel.   

Med hänsyn till studiens syfte valdes en kvantitativ metod i form av strukturerade 

telefonintervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att man genom ett utbud av basfrågor som mall 

sedan använder dessa vid intervjuer (Eliasson, 2006). Metoden valdes eftersom den upplevdes 

kunna ge en mer informativ bild över hemtjänstens matdistribution, det vill säga genom en direkt 

kontakt med deltagarna istället för vad som mer vanligen utförts i form av enkäter.  

 

3.1 Förfarande vid urvalsprocessen                                                                                       
Studien var i första skedet enbart tänkt att riktas till kostchefer för respektive kommun, då dessa 

ansågs ha en stor kännedom om hemtjänsten matdistribution. För att ta reda på om kostchefer var 

rätt arbetsgrupp, valdes fyra kommuner ut för en mindre pilotstudie.  

Det visade sig att de kostchefer som kontaktats i pilotstudien inte alltid hade den kunskap i 

området som eftersöktes för studien. Många gånger var ansvaret delegerat på andra yrkesgrupper 

så som dietister, kockar, kostombud, husmödrar och måltidsbiträden. Frågeformuläret justerades 

efter pilotstudien för att anpassas till en bredare yrkesgrupp. Vidare bestämdes tillsammans med 

Livsmedelsverket att respektive kommunväxel istället skulle kontaktas, för att på så vis få tag på 

den person som ansvarade för hemtjänstens matdistribution.  

 

3.2 Urval                                                                                                                                     
Målet för studien var att få tag på minst hälften dvs. 145 st. av Sveriges kommuner. Detta för att 

kunna försöka dra en generell slutsats om matdistributionen i Sverige. De kriterier som sattes för 

att få delta i studien var att deltagarna skulle ansvara för och ha god kunskap i hur hemtjänstens 
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matdistribution fungerade i sin kommun. Ett stratifierat urval användes som urvalsmetod, vilket 

innebär att kommunerna delas in i grupper, för att därefter dra urval inom varje grupp (Eliasson, 

2006). För studien valdes, Norrland, Svealand och Götaland som gruppindelning, där urval ur 

respektive grupp lottades. I tabell 1 presenteras studiens valda gruppindelning samt en överblick 

över hur många kommuner som totalt deltog i Sverige. Totalt inkluderades 152 kommuner i 

studien med minst 50 procents deltagande från varje landsdel.  

 

 

3.3 Urvalsfel                                                                                                                                    
Ett urvalsfel uppstår dock eftersom intervjun är frivillig och därför inte visar egenskaper hos 

deltagare som på olika kriterier inte kom att delta i studien. Hur detta i övrigt påverkar resultatet 

är omöjligt att veta och resultatet går därmed inte att generaliseras till fullo. De aktuella 

exklusionskriterier är alltså för de deltagare som ingick i pilotstudien, fyra deltagare samt 

deltagare som valt att inte fullfölja intervjun, tre deltagare. Bortfall presenteras även för de 

deltagare som blivit uppringda men som inte gått att få tag på under intervjuperioden, 31 

deltagare. Se figur nedan för illustration av insamlad och exkluderad data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Deltagande kommuner, (n) och (%) per landsdel. 

Kommuner  

 

 

Antal deltagande  

kommuner per landsdel (n)  

 

Antal deltagande  

kommuner per landsdel (%) 

Norrland 31 (av 54) 57 % 

Svealand 50 (av 96)  52 % 

Götaland 71 (av 140) 51 % 
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                Figur 1. Redovisning av insamlad och exkluderad data.  

3.4 Frågeformulär  
Konstruerandet av frågor för frågeformuläret skedde i samråd med Livsmedelsverket. Korta och 

slutna frågor formulerades för att dessa skulle kunna besvaras på ett enkelt sätt och utan 

missförstånd (bilaga 1). Första frågan valdes ut för att inledningsvis få en överblick över vilka 

kommuner som använder sig av lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänstens matdistribution. 

Fråga 2-5 utformades för att få en övergripande bild av hur matdistributionen för respektive 

kommun, gällande valmöjlighet för distribution, antal maträtter samt om maten levereras varm 

eller kyld. Gemensamt för de fem första frågorna, var att utrymme lämnades för 

tilläggsinformation, för att möjliggöra en så bred bild av matdistributionen som möjligt. Sista 

frågan konstruerades som en öppen fråga för att ge deltagarna möjlighet att berätta vad de 

önskade förbättra i sina verksamheter. Svaren tolkades därefter in i åtta olika kategorier. Frågorna 

som utformats i frågeformuläret utgjorde sedan en grund för de strukturerade intervjuerna (bilaga 

1). Intervjuerna, som utfördes av författarna, inleddes med en kort presentation om studiens syfte, 

och deltagarens roll. Denna process gjordes för att fastställa att intervjuerna utfördes på likadant 

sätt i alla strukturerade intervjuer.  

 

3.5 Datainsamling                                                                                                                  
De strukturerade intervjuerna tog mellan 5-15 minuter att genomföra, vilket möjliggjorde att fler 

deltagare med kort om tid kunde besvara frågorna. De strukturerade intervjuerna genomfördes 

under en månad på arbetstider som ansågs passa för deltagarnas verksamheter. Parallellt med 

Totalt antal tillfrågade 

kommuner 

n= 189 

 

Antal uteslutna efter pilotstudie  

n=4 

 

Antal uteslutna som inte gick att 

få tag på n=31 

Antal som valde att inte delta 

n=3  

Antal som slutförde intervjun 

n=152 
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intervjuerna fördes dagligen det kodade svarsmaterialet in i dataprogrammet Microsoft Excell 

Starter 2010 för att underlätta analysprocessen.  
 

3.6 Databearbetning och analys  
Författarna förde in det sammanställda materialet från Excell filen till statistikprogrammet IBM, 

SPSS, statistics 22 för analys (Wahlgren, 2012). Deskriptiv statistik och Chi- två test (Pearson 

Chi- Square) användes för att undersöka om skillnader fanns mellan landsdelarna. I den öppna 

frågan valdes de kommentarer ut som rörde framtida förbättringsområden för den äldre, gällande 

hemtjänstens matdistribution. För samtliga test användes signifikansnivån p<0,05.  

 

3.7 Forskningsetiska övervägande 
I studien har hänsyn tagits till etiska aspekterna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Genom att man säkerställt att 

deltagarna varit anonyma genom att varje kommun blivit tilldelad kodnummer vid intervjuerna 

respekterades konfidentialitetskravet. Deltagarna försäkrades även om att alla uppgifter som 

samlats in förvarades säkert. Intervjuerna inleddes med en beskrivning av studien och dess syfte, 

samt att deltagandet var frivilligt och möjlig att avbryta om så önskades (Informations-, och 

Samtyckeskravet). Alla som valde att delta i studien fick känndedom om att det insamlade 

materialet skulle komma att användas som resultat i studien samt som en liten del i 

Livsmedelsverkets redovisning av uppdraget (Nyttjandekravet).  
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4 Resultat  

Totalt angav 15 % av de deltagande kommunerna att det tillämpar LOV inom hemtjänsten 

matdistribution. Vidare angav 77 % att det inte valt att använda sig av LOV, och för 12 % 

var detta inte deltagarnas ansvarsområden och hade därför inte kunskap i frågan. Resultatet 

som presenteras i figur 2, visar att i Norrland angav 10 % av kommunerna att det inte valt att 

tillämpa LOV, Svealand 20 % och Götaland 15 %. Det var därför ingen signifikant skillnad 

mellan landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland (p=0,753).  

 

 

                           

Figur 2. Tillämpning av LOV inom hemtjänsten i de olika landsdelarna Norrland, Svealand och 

Götaland. 

 

Angående val av matdistribution angav 74 % av den totala andelen deltagande kommuner att de 

distribuerade måltider från kök i kommunens egen regi till de äldre. Vidare angav 14 % att de 

valt att kombinera flera alternativ att distribuera ut mat i kommunen (bilaga 2). För 7 % av 

kommunerna angavs att de valt att upphandla matdistributionen av externa leverantörer, och för 4 

% angav kommunerna att de lagade mat i den äldres hem. Vidare angav 1 % av deltagande 

kommunerna att de valt att distribuera mat till de äldre genom att handla färdiglagade matlådor 

och tillbehör från affären som de äldre sedan kunde värma. 
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Resultatet som presenteras i figur 3, visar att i Norrland angav 93 % av deltagarna alternativet att 

distribuera måltider från kommunens egna kök, respektive i Svealand 54 % och Götaland 80 %. 

Svarsalternativet fler än ett sätt att distribuera mat på som presenteras i figur 3, angavs av 

Norrland 6 %, Svealand 24 % och Götaland 10 %. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

landsdelarna i hur man svarat på frågan om valmöjlighet av distribution (p=0,015).   

 

 

                             
Figur 3. Val av matdistribution inom hemtjänsten i de olika landsdelarna Norrland, Svealand och 

Götaland.  

 

På frågan om maten levererades varm eller kyld till kunderna angav 49 % av den totala andelen 

svarande kommuner att de levererade maten kyld. Vidare angav 39 % att maten levererades 

varm. För 11 % av kommunerna angavs att de använde sig av både varmt och kylt matsystem vid 

utskick av mat till de äldre.  

Resultatet som presenteras i figur 4, visar att i Norrland och Svealand valde 65 % respektive 60 

% av kommunerna att leverera maten kyld. I Götaland valde 34 % av kommuner att leverera 

maten kyld. Det fanns därför en signifikant skillnad i landet i frågan om hur man svarat på frågan 

om varm eller kyld mat (p=0,000). 
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Figur 4. Val av varm eller kyld matleverans inom hemtjänstens matdistribution i de olika 

landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland.  

 

Angående hur många maträtter som erbjöds de äldre med beslut om matdistribution, angav 48 % 

av de totala deltagande kommunerna att de erbjöd den äldre två alternativ per dag. För 37 % av 

kommunerna angavs ett alternativ. Vidare angav 25 % att de hade ett flertal maträtter att erbjuda 

de äldre men som distribuerades ut ett fåtal dagar i veckan. För 7 % angav kommunerna att detta 

inte tillhörde deras ansvarsområde och därför inte hade kunskap inom området.  

Resultatet som presenteras i figur 5, visar att i Norrland angav 39 % av kommunerna att de erbjöd 

ett alternativ av maträtter att välja på för de äldre, respektive i Svealand 27 % och Götaland 42 %. 

Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan landsdelarna gällande hur många maträtter de 

äldre kunde välja på (p=0,726).  
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Figur 5. Val av antalet maträtter som de äldre hemmaboende med hemtjänst har att välja på i de 

olika landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland. 

 

För de kommunerna som deltog angav 70 % att de regelbundet gör uppföljningar av hemtjänstens 

matdistribution för att säkerställa och möjliggöra förbättringar inom mat och måltid för de äldre 

(minst en gång om året). Vidare angav 22 % av de deltagande kommunerna att de gjorde 

uppföljningar mindre än en gång om året. För 8 % av deltagarna angavs att de inte helt säkert 

kunde avgöra i vilken mån uppföljning gjordes inom hemtjänstens matdistribution.  

Resultatet som presenteras i figur 6, visar att i Norrland angav 71 % att de gjorde uppföljning 

regelbundet. I Svealand angav 66 % att de gjorde uppföljning regelbundet och i Götaland 72 %. 

Det var dock ingen signifikant skillnad mellan landsdelarna vidare uppföljning gjordes eller inte. 

(P=0,932). 
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Figur 6. Val i uppföljning av matfrågor som görs inom hemtjänstens matdistribution i de olika 

landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland. 

 

På den öppna frågan om det fanns något inom hemtjänstens matdistribution som skulle kunna 

förbättras inför framtiden, tolkades svaren till åtta olika kategorier. För den totala andelen 

deltagande kommuner angav 26 % att de ville satsa mer på valmöjlighet i form av mer variation i 

måltiderna för den äldre. Detta då ett flertal av de svarande beskrev olika matkulturer hos de äldre 

som en bidragande faktor till deltagarnas önskan om att förbättra detta för den äldre. Vidare ville 

18 % av deltagarna satsa mer på de äldres sociala samvaro, och att se till att de äldre får en 

trevligare miljö att äta i, samt att möjligheten att äta tillsammans med andra skulle finnas. För 15 

% av de deltagarna kommunerna angavs att en större satsning på personalen borde möjliggöras, 

där personal får mer utbildning och chansen att utvecklas, för att göra hemtjänsten så bra för de 

äldre som möjligt. I studien angav också 13 % av deltagande kommuner att det var nöjda med sin 

hemtjänsts matdistribution. Det upplevde att de äldre var nöjda med den omsorg de fick från 

kommunerna. Vidare angav 11 % att mer satsning på kvalitetssäkring kring mat behövs i 

framtiden för att säkerställa en så bra mat för den äldre som möjligt. En lika stor andel deltagande 

kommuner angav att man önskade satsa på mer matlagning hemma hos de äldre. En mindre andel 

deltagande kommuner (4 %), önskade se mer uppföljning kring vad det äldre tyckte om 

hemtjänstens utförande för att i framtiden kunna ge en ännu bättre service. För 3 % av deltagarna 

angavs att de varken var nöjd eller missnöjd med sin hemtjänst.  

Indelat i landsdelar angav Norrland, 26 %, Svealand, 30 % och Götaland 24 % att fler 

valmöjligheter för de äldre gällande val av maträtter och tidpunkt för måltid som främsta 

förbättringsområdet inför framtiden. I figur 7 var det ingen signifikant skillnad mellan 

landsdelarna i hur de resonerade kring förbättringsområdena (p= 0,931). 
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Figur 7. Förslag på förbättringsområden för framtiden inom hemtjänstens matdistribution i de 

olika landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion                                                                                                                     
Den valda kvantitativa metoden fungerade för utförandet och för den aktuella frågeställningen. 

De strukturerade intervjuerna gav tillräckligt med information för att uppnå syftet med hjälp av 

genomförandet av telefonintervjuer. Genom att frågorna var få gick telefonintervjuerna att 

genomföra inom ramen av 5-15 minuter. Svarsfrekvensen ansågs hög då studien lyckades nå ut 

till över hälften av Sveriges kommuner vilket ses som representativt. Frågorna är dock få och ger 

endast en inblick i matdistributionen, större slutsatser om kommunernas matdistribution för 

hemtjänsten kan därför inte dras. Vidare i analysprocessen har det framkommit att den inledande 

frågan med inriktning på valfrihetssystem (LOV) (se bilaga 1), kan ha feltolkats av deltagarna då 

svaren inte helt stämmer överens med fakta som finns tillgänglig (Socialstyrelsen, 2010). Det 

skulle tyda på att fler deltagare angett att det använder sig av valfrihetssystemet (LOV) i sin 

matdistribution, än vad som i själva verket är registrerat. Detta kan vara ett resultat av att studien 

inte riktades till rätt person utan till den person som ansågs ansvara för matdistributionen i 

respektive kommun.  

På frågan om kommunerna regelbundet genomför uppföljning bland de äldre angående 

hemtjänstens matdistribution, fanns inledningsvis ingen given tidsram om vad som ansågs 

regelbundet. Att specificera frågor korrekt från början för att minska feltolkningar och 

missvisande svar, beskrivs i boken Kvantitativ metod från början (Eliasson, 2006) vara av största 

vikt. Konstruktionsfelet påträffades och genom att lägga till information efter varje fråga, kunde 

felet korrigeras utan att studien påverkades. Det hade varit intressant att undersöka sambandet 

med matlagning i hemmet och vad för sorts mat hemtjänsten lagar till de äldre. Är det enklare 

måltider som lagas, fryst portionsmat från affären eller kompletta måltider som lagats från 

grunden.  

Det hade för studien även varit intressant att genomföra den genom en djupare gruppindelning. 

Ett sätt hade varit att utgå efter Sveriges kommuner och landstings kommunindelning på tio 

grupper (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Tidsramen ansågs dock vara för kort för att 

lyckas genomföra denna studie och samtidigt lyckas uppnå ett representativ andel från vardera 

grupp. Detta då vi inte kunde kontrollera hur många som skulle svara från varje och därmed 

riskera att inte få in tillräckligt många deltagare från varje grupp för att kunna fullfölja studien i 

tid. En enklare indelning valdes därför för att möjliggöra en jämförelse av resultatet. 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Valfrihetssystem (LOV)                                                                                                         
En rapport från konkurrensverket (Konkurrensverket, 2013) visar att hemtjänsten tillhör ett 

område där valfrihetssystem är vanligt förekommande. För denna studie var det dock endast en 

liten andel kommuner som angav att de valt att införa lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänstens 

matdistribution. Något som kan tyda på att matdistributionen i hemtjänsten inte kommit lika långt 

som resterande tjänster inom hemtjänsten vilket beskrivs i rapporten från konkurrensverket. 

Vidare framkommer i rapporten att för anställning inom hemtjänsten är det relativt låga 

inträdeskrav, vilket gör det relativt enkelt att införa valfrihetssystemet (Konkurrensverket, 2013). 

I en studie som gjorts av Pajalic framkommer det även att fler valmöjligheter bidrar till nöjdare 
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äldre (Pajalic, 2012b). Att fler kommuner inte infört valfrihetssystem genom LOV inom 

hemtjänstens matdistribution kan tyda på att det i stora städer kan vara svårt att samordna. Något 

som bekräftas i en rapport (Konkurrensverket, 2013) där det år 2012 endast var en storstad, 

Stockholm som anammat någon form av valfrihetssystem inom hemtjänsten. Av de kommuner 

som valt att ha LOV i sin kommun har det visat sig att majoriteten finns belägna i 

förortskommuner (Konkurrensverket, 2013). Något som också kan bekräftas i denna studie där 

flest kommuner i Svealand angett att det använder sig av LOV.  

En del av deltagarna i studien angav att det inte visste vad LOV innebar, vilket var en intressant 

upptäckt då lagen funnits sedan 2009 (2008:962). Det hela kan ha blivit ett resultat av att studien 

inte enbart riktade sig till en yrkesgrupp så som kostchefer, utan anpassades efter vem som 

ansågs ansvara för kommunernas hemtjänst i respektive uppringd kommun. I studien kontaktades 

därför allt från kostchefer och dietister, till kockar, kostombud och måltidsbiträden. Det hela 

styrks i tidigare studier där matdistributionen förklaras ha olika yrkesgrupper involverade i 

matdistributionen, till exempel kökspersonal där kostombud, kockar och köksassistenter finns 

verksamma (Pajalic et al., 2012a).  

 

5.2.2 Val av matdistribution 
I tidigare forskning nämner (Pajalic, 2013b) hur färdiglagad mat är det vanligaste sättet att 
distribuera ut mat till de äldre på, vilket även bekräftas i den här studien. Det är intressant att så 
många kommuner fortfarande har leverans av färdiglagad mat från kök i kommunens egen regi 
då många kommuner även beskrivit i studien hur man eftersträvar mer variation i utförandet av 
matdistributionen.  

I studien framkommer även att sättet att distribuera ut mat på varier i kommunerna, där de äldre i 

vissa kommuner får matpaket från affärer och restauranger. Det är något som kan tyckas kunna 

möjliggöra en större variationsbredd för de äldre. Det visas även i en annan studie hur olika val 

finns för kommunerna att distribuera ut mat på, där restauranger och affärer, anses kunna erbjuda 

ett bredare utbud av mat som också kan levereras varm, kyld och fryst (Pajalic, 2013b). Detta 

skulle kunna ses som en större möjlighet för den äldre att variera sin kost och tidpunkt för 

måltiden än om man endast hade ett matalternativ från kommunens kök. En annan studie 

beskriver dock att hjälp med hemhandling av mat från affärer inte visade sig ha en positiv 

påverkan på den äldres nutritionsstatus i jämförelse med de näringsberäknade matlådorna (Keller, 

2006). Detta skulle kunna vara en anledning till att så få deltagare från denna studie som valt att 

endast handla hem mat till de äldre från affär. 

Det finns studier som lyfter att matlagning hemma hos den äldre kan möta individuella behov 

bättre än färdiglagade maträtter (Pajalic, 2013b). Resultatet i den här studien visar att få 

kommuner erbjuder matlagning hemma hos kunden. De få kommuner som angett matlagning i 

hemmet angav även i telefonintervjuerna att äldre ibland upplevde personalens kunskaper i 

matlagning som bristfällig, vilket sågs som en nackdel. På liknande sätt beskriver Pajalic utifrån 

ett personalperspektiv hur matlagning i hemmet hos de äldre kan medföra en negativ attityd kring 

att tillaga och förbereda mat (Pajalic, 2013b). Detta skulle kunna tyda på att det behövs mer tid 

och resurser för hemtjänsten, tid som i nuläget inte finns. Något som beskrivs i en studie av 

Pajalic (2012a) är att hemtjänst i hemmet mäts i tid och fixerat pris, vilket minskar 

anpassningsbarheten och begränsar möjligheten att individanpassa utifrån den äldres situation för 

de som arbetar inom hemtjänsten. Fokus hamnar då på praktiskt utförande och minskad social 

interaktion mellan de äldre och personalen (Pajalic, 2012a).  
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I en studie som utfördes i Kanada, beskriver Keller (2006) hur äldre som hade hjälp med mat av 

något slag via matprogram, hade en minskad risk att utveckla malnutrition. Detta jämfört med 

äldre som inte fick hjälp via matprogrammen (Keller, 2006). Kellers beskrivning av matprogram 

kan ses som motsvarigheten till den matdistribution som bedrivs i Sveriges kommuner i dag. 

Denna genomförda studie har visat att endast ett fåtal kommuner i Sverige inte har någon egen 

matdistribution. Dessa kommuner har istället valt att genom bland annat upphandling via externa 

företag sett till att de äldre i sina kommuner får hjälp med den mathållning som behövs, vilket 

skulle kunna tyda på att Sverige på ett bra sätt säkerställt en minskad risk för de äldre att drabbas 

av malnutrition. 

 
5.2.3 Varm eller kyld mat  
En större del av kommunerna i Norrland och Svealand angav att maten levereras kyld hem till 

kunden. En lika stor andel i Götaland svarade att maten i stället levereras varm. Att färre 

deltagare i studien från Norrland och Svealand angav varm mat kan bero på svårigheterna i 

distributionen av maten då vissa kommuner har stora markområden att täcka och därför har svårt 

att hålla kraven på varmhållning. Detta styrks enligt kap IX, punkt 2, samt punkterna 5-7  i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien där det framgår att livsmedel inte får förvaras vid temperaturer som medför att 

hälsofara kan uppstå. Varm mat som levereras till den äldre måste levereras inom en viss tid samt 

hålla temperaturer på minst 60 grader hela vägen från kök till den äldre. 

Den kylda maten är enklare att frakta längre sträckor, samtidigt som kunden många gånger har 

fler rätter att välja på per vecka. Trots det beskrivs i studien av Pajalic (2012b) att de äldre som 

fick varm mat levererat hem varje dag, ansåg att kyld mat som bara levererades en gång i veckan 

skulle vara ett straff. Kyld mat är något som vidare förknippas med ensamhet, speciellt för de 

med fysiska begränsningar samt de som förlorat familjemedlemmar och är ensamma kvar 

(Pajalic, 2012b). De kan känna sig isolerade från omvärlden och maten som levereras kan därför 

vara länken till det sociala. Färre matleveranser per vecka skulle innebära mindre social kontakt 

för den äldre. 

I en studie utförd i New Zealand beskrivs ur de äldres perspektiv hur matlådorna som levereras 

medför både positiva och negativa reaktioner. Några äldre i studien beskriver att förutom en bra 

näringsanpassad måltid är det trevligt att de som levererar maten ringer och kommer förbi en 

gång om dagen vilket upplevdes socialt och trevligt. Ett antal äldre beskriver hur de alltid trott att 

matlådorna är för de som inte har råd att köpa egen mat eller inte är kapabel att ta hand om sig 

själva. Matlådorna ansågs för dessa personer vara något som associerades med skam (Wilson & 

Dennison, 2011). 

 

5.2.4 Antalet matalternativ  
Denna studie visar att merparten av kommunerna erbjuder de äldre en eller två rätter per dag att 

välja mellan. Valfrihet är något som beskrivs positivt av Pajalic där de äldre benämnde detta med 

tacksamhet (Pajalic, 2012b). Denna studie visar även att en del kommuner svarat att de levererar 

flera kylda matlådor åt gången. Att leverera kylda maträtter ansågs av personal vara mer 

tidseffektivt och ge den äldre ökad valmöjlighet. För den äldre beskrivs det dock vara associerat 

med mindre social tid (Pajalic, 2012b). 
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En undersökning utförd i USA beskriver att oberoende om man får matleverans varje dag eller 

mer sällan är det mer mat än många äldre förmår att äta, då portionerna ansågs för stora (Moran, 

2004). Vidare beskrevs i studien också att även om man fick matleverans sju dagar i veckan och 

måltiderna ansågs stora, täcker dessa måltider näringsmässigt ofta bara två av de tre måltider som 

ska intas per dag. Måltiderna riskerar därför att inte täcka upp för hela dagens näringsintag 

(Moran, 2004). De äldre i denna studie har i många fall endast en måltid som distribueras ut per 

dag, vilket skulle kunna ses som en ökad nutritionell riskfaktor för de äldre i ordinärt boende om 

måltiden inte är tillräckligt näringstät.  

 

5.2.5 Åsikter och önskemål i framtiden  
Angående vad deltagarna önskar förbättra för den äldre angavs i studien en större valmöjlighet 

gällande mat och tid kring måltiden, något som kan tyckas rimligt och som också lyfts fram i 

tidigare forskning (Pajalic, 2012b). Att de sociala faktorerna kring måltiden kunde bli bättre 

angavs som önskvärt då många äldre i dag bor själva. Något som också beskrivs av Soenen, ha 

stor påverkan på äldre som ofta lider av sämre aptit på grund av ensamhet och isolering från 

omvärlden (Soenen, 2013). Den sociala samvaron för de äldre angavs som ett enkelt medel till att 

försöka förbättra måltiden och bidra till bättre aptit. Vidare beskrev flera av de deltagande 

kommunerna en önskan om att kunna skjutsa de äldre till maten och inte tvärtom.  

Äldrecentrum i Stockholm som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning 

inom äldreområdet, skriver i en artikel om hur de aktivt arbetar med den sociala samvaron för de 

äldre.  Vidare beskriver de hur de på olika sätt försöker möjliggöra för de hemmaboende eller 

ensamboende äldre att umgås med andra människor runt måltider. De äldre kunde bland annat få 

sällskap i hemmet under måltiden eller bli hämtade med buss och transporterad till restauranger, 

där de äldre kunde äta och umgås tillsammans (Hjalmarsson, 2014). 

I en annan studie som inriktar sig på Västeuropa, beskrivs vikten inför framtiden att se till att 

kommuner är enade i hur man ska hjälpa de äldre. De beskriver att i nuläget kan det skilja stort på 

hur kommuner väljer att hjälpa sina äldre trots att de behöver samma typ av hjälp. Med hjälp av 

data som insamlats hoppas man i framtiden kunna bygga upp specifika riktlinjer för hur 

kommunerna på ett enat sätt skulle kunna bygga upp sin hemtjänst (Demaerschalk et al., 2012). 

För denna genomförda studie angav kommunerna flera förslag som de önskade förbättra inför 

framtiden. Kanske skulle det kunna motsvara en form av riktlinjer som skulle kunna ena Sveriges 

kommuner i att arbeta tillsammans för att förbättra hemtjänsten inför framtiden 
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6 Slutsats  

Den aktuella uppsatsen visar att kommunerna var relativt enade i svaren oberoende från vilken 

landsdel de kom ifrån. Endast i frågan på vilken matdistribution kommunerna använder och om 

det distribuerar varm eller kyld mat till de äldre, fanns en signifikant skillnad. Något som kan 

tyda på att hemtjänsten i största mån sker på liknande sätt oberoende på vart i Sverige den utövas. 

Det framkommer i studien att det som hindrar utvecklingen i hemtjänstens matdistribution främst 

är bristen på individanpassning inom kommunerna. Många kommuner har idag en god 

framtidsvision där matfrågor spelar en stor roll, ändå verkar det fortfarande som om många 

kommuner anser att medlen inte räcker till. Det finns en önskan om att laga mat hemma hos de 

äldre, samt att de äldre ska ha större möjlighet att själva få välja vad de vill äta.  

I studien framgår dock att majoriteten av de äldre får sin mat genom distribution från kök i 

kommunens egen regi, och att matlådan överlag distribueras kyld. Vidare svarade en stor andel 

kommuner att personalen behöver mer tid och mer utbildning för att optimalt kunna utföra ett 

arbete som gynnar de äldre. Trots detta får man dock inte glömma att många deltagare är nöjda 

med hemtjänstens matdistribution. Man kan hoppas att även den hemmaboende äldre är nöjd. 
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Bilaga 1 
 

 Hej mitt namn är() och är kostvetarstudent på Uppsala universitet.  

Jag skriver C-uppsats och har ett sammarbete med livsmedelsverkets, kompetenscentrum, 

angående ett uppdrag gällande hemtjänsten.  

Skulle jag kunna få låna lite tid av dig för att svara på fem frågor angående hemmaboende 

äldre med hemtjänst som beviljats biståndsbidrag gällande matdistribution? 

(Kort: ingår jag som student i mitt c uppsatsskrivande i en liten del i ett större uppdrag 

som livsmedelverket fått från regeringen under år 2014. Ett projekt med mål för att 

kartlägga äldreomsorgen och framförallt då hemtjänsten i Sveriges kommuner, för 

framtida möjligheter till förbättring. 

Kod nr:  

 

Använder ni inom hemtjänstens matdistribution, kundval enligt LOV? D.v.s. att den äldre 

själv kan välja att få maten via kommun eller t ex restauranger som kommunen har avtal 

med. 

o Ja  

o Nej 

o Vet ej 

o Övrigt 

Tillägg:  

Gällande äldre med biståndsbeslut, vilken valmöjlighet för matdistribution för 

hemmaboende äldre med hemtjänst, använder ni mest? 

1. Portionsmat köps i närliggande affär med hjälp av hemtjänst. 

2. Levereras från närliggande restaurang 

3. Från upphandlad leverantör 

4. Matlåda från kök i egen regi 

5. Matlagning i hemmet 

6. Äldre kan fritt välja mellan matlåda eller matlagning i hemmet 

7. Annat  

8. Inget av ovanstående 

Tillägg:  
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Levereras maten varm eller kall? 

o Varm 

o Kall 

o Förekommer både och 

o Inte vårt ansvarsområde 

o Vet ej 

 

Tillägg: även några frysrätter men endast i ytterområdena. 

Hur många olika rätter d.v.s. alternativ, kan de äldre välja mellan per dag? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Kan inte uttala sig om detta 

o annat 

Tillägg:  

 

Undersöker ni regelbundet äldres åsikter och önskemål gällande matfrågor? (regelbundet 

minst en gång om året) 

o Ja 

o Nej 

o Kan inte uttala sig 

Tillägg:  

Finns det något speciellt du tycker att man kan förbättra inom hemtjänsten, med fokus på 

matsituationen? 
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Bilaga 2  

Landsdelar som angivit mer än ett sätt att distribuera ut mat till de äldre 

                       Valmöjlighet 

1. Portionsmat köps i närliggande affär med hjälp av hemtjänst. 

2. Levereras från närliggande restaurang 

3. Från upphandlad leverantör 

4. Matlåda från kök i egen regi 

5. Matlagning i hemmet 

6. Äldre kan fritt välja mellan matlåda eller matlagning i hemmet 

7. Annat  

 

Norrland 

Ja på valfrihetssystem (LOV) 

1. 4,5 

2. 2,4 

Nej på valfrihetssystem (LOV) 

 

Svealand 

Ja på valfrihetssystem (LOV) 

1. 4,6 

2. 2,3 

3. 2,4 

4. 2,4,5,7 

5. 3,7 

6.  2,3 

 

Nej på valfrihetssystem (LOV) 

1. 3,4 

2. 1,2,4 

3. 1,4 

4. 2,4 

5. 1,4 

 

Götaland 

Ja på valfrihetssystem (LOV) 

1. 1,2,3,5,7 

2. 2,4 
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Nej på valfrihetssystem (LOV) 

1.  1,7 

2. 1,5 

3. 1,4 

4. 1,2 

5. 4, 5 

6. 1,4 
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ARBETSFÖRDELNING 
 

Arbetsfördelning                                                              Josefin                               Kristin 

 

Planering av studien och uppsatsarbetet                             50%                                   50% 

 

Litteratursökning                                                                 50%                                  50% 

 

Datainsamling                                                                     40%                                  60% 

 

Databearbetning och analys                                                70%                                  30%  

Skrivandet av uppsatsen                                                      40%                                  60% 

 

 

 


