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Sammanfattning  

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer som bor i ordinärt boende och har 

matsdistribution genom kommunen upplever sin matsituation. Studien har genomförts genom 

ostrukturerade intervjuer med åtta personer som var över 75 år som bodde i hemmet och hade 

matdistribution genom kommunen. Data bearbetades genom kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Resultatet redovisas i fem olika kategorier som handlar om matens 

beskaffenhet och innehåll, interna och externa förutsättningar, anpassning, behov och 

strategier och beroende av andra personer. De äldre personerna upplevde att de saknade 

socialt sällskap vid måltider. De upplevde att matdistributionen var ett bra sätt att få i sig mat 

när man inte klarade det själv. Det största missnöjet med matlådan var att potatisen inte 

upplevdes smaka bra. Upplevelsen att inte känna hunger var särskilt märkbar bland de som 

upplevde att hälsan var försämrad, var nedstämd, hade få sociala relationer, hade fysiska 

begränsningar och var i behov av mycket hjälp från hemtjänsten.  Hemtjänsten beskrevs vara 

en viktig social kontakt, men alla informanter upplevde att personalen var stressade. Studiens 

slutsats visar att informanter önskar aktivare personal som stöd vid måltider och att matlådans 

portion bör minskas. Den minskade portionen ska innehålla näringstät kost för de som är i 

behov av det. Matlådorna och potatisen bör göras mer aptitlig för att äldre ska få ökad aptit. 

.  

 

 

Nyckelord: äldre människor, undernäring, matdistribution, ordinärt boende. 



Abstract  

The aim of the study was to describe how older people living in ordinary housing and had 

food distribution by the municipality was experiencing its meal situation. The study has been 

carried out through unstructured interviews with eight people who were over 75 years who 

living  in their own  homes and had food distribution by the municipality. Data were analysed 

using  qualitative manifest content analysis and five categories revealed: about food's nature 

and content , internal and external conditions , adaptation, needs and strategies and  being 

dependent on other people. The informant felt that they missed having social companionship 

at mealtimes. They felt that the food distribution was a good way to ingest food when you  

were unable to do it youself . The biggest gripe with the mealbox was that the potatoes were  

perceived not tasting good. The informant also described not feeling hungry this was 

particularly noticeable among those who felt that  their health was deteriorating , was 

miserable, had few social relationships, had physical limitations and was in need of much help 

from home care services . Home service was described as an important social contact, but all 

informants felt that the staff was stressed. The study's conclusion indicates that informants 

wish more active staff support at mealtimes and that lunchbox portion should be reduced. The 

reduced portion should contain nourished diet for those who are in need of it. Lunch boxes 

and the potatoes should be made more appetizing to older should get increased appetite 

 

 

Keywords: older people , malnutrition, food distribution, ordinary housing . 
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1.0 Introduktion  

1:1 Åldrandet och nutrition 
!

Idag består 8, 5 % av Sveriges befolkning av personer över 75 år och antal äldre blir allt fler 

på grund av att medellivslängden ökar (Statistiska Centralbyrån 2014). ). Många äldre bor i 

ordinärt boende och har hjälp med matsituationen av hemtjänstpersonal (Norberg, Lundman, 

Santamäki Fischer, 2012). Enligt Statistisk Årsbok (2013) var antal äldre över 65 år som var 

beviljade hemtjänstinsatser år 2011 162 000, i särskilt boende var det 90 000 som var 

beviljade insatser.  Äldre personer i dag i många aspekter friskare än tidigare generationer 

(Akner & Cederholm, 2001). Att åldras är inget sjukligt tillstånd men risken att drabbas av 

sjukdomar eller funktionsnedsättning ökar med stigande ålder.  Ett gott näringstillstånd är en 

förutsättning för att undvika sjukdom och återfå hälsa (Elia, Ritz & Stubbs, 2000, Ebrahimi & 

Wijk, 2008,Socialstyrelsen, 2000).  Malnutrition eller undernäring är ett av de vanligaste 

hindren mot välbefinnande av äldre (Norberg, Lundman & Santamäki Fischer, 2011 ). 

Sjuksköterskans uppgifter är att arbeta förebyggande mot detta genom nutrition screening 

(Vandewoude & Van Gossum, 2013) och att bedöma patientens sammansättning av kosten 

(Dunne, 2010).  

Äldre personer kan många gånger uppleva åldersrelaterade upplevelser i smak, törst och aptit 

vilket kan leda till viktnedgång (Dey, Rothenberg, Sundhed, Bosaeus& Steen, 1999). De har 

större risk för sjukdom och komplikationer, kräver längre vårdtider samt har sämre upplevd 

livskvalité (Loane, Flanagan, deSuin, McNamara& Kenny, 2004). Lång nattfasta har i 

foskning visat sig ge upphov till undernäring vilket även leder till sämre livskvalité (Ebrahimi 

& Wijk, 2008). Malnutrition eller undernäring är ett mycket vanligt problem både bland äldre 

inom särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst (Sortland, Skjetstad & Jansen 

Berglund, 2009, Van Staveren & De Groot, 2011).  

 

1.2 Äldres näringsbehov 
 

Åldrande processen i kombination med minskad fysisk aktivitet leder till minskat energi 

behov, men oftast är behovet av näringsämnen oförändrat (Norberg, Lundman & Santamäki 
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Fischer, 2012, Livsmedelsverket 2011). Vid sjukdom ökar ofta både närings och energibehov. 

Det är en orsak att äldre människor behöver en näringstätare kost. Det innebär att kosten 

måste innehålla mer näringsämnen i förhållande till energimängden (Norberg Lundman & 

Santamäki Fischer, 2012, Livsmedelsverket, 2011). För att den som har liten aptit ska få i sig 

tillräcklig näring är det viktigt att måltider sprids över hela dygnet. Detta innebär att nattfastan 

inte ska överskrida 11 timmar (Ebrahimi & Wijk, 2008, Socialstyrelsen 2011). Det bästa 

mellanmålet för äldre ska vara i små volymer, ha en låg mättnadsseffekt för att inte aptiten 

ska bli mindre under dagen (Nieuwenhuizen, Weenen , Rigby & Herrington ,2010). 

Rekommendationer om vitaminintag är ungefär likartade till äldre som övriga vuxna 

befolkningen utom D-vitamin som rekommenderas högre dos till äldre personer. Ett 

energiintag på 1500 kcal per dag är den lägsta nivå som kan ge tillräckligt intag av vitaminer 

och mineraler (Livsmedelsverket 2011).  

 

 

1.3 Orsaker och behandling av undernäring 
!

Definition av malnutrition, undernäring eller Protein-energi-malnutrition är en negativ 

obalans som kommer till vävnaderna och det aktuella behovet (Elia m.fl. 2000). Det blir en 

obalans mellan celler, tillgången på näringsämnen, energi och kroppens efterfrågan på dem 

för att säkerställa tillväxt, underhåll, och specifika funktioner. Vid undernäring förbrukas 

kroppens depåer av näringsämnen och kroppsvävnader bryts ner (Socialstyrelsen 2011). I de 

flesta fall kan undernäring inte förklaras av enbart en orsak utan är oftast ett resultat av flera 

samverkande medicinska, psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer (Socialstyrelsen 

2000, Rosen& Reuben, 2011).  

Enligt en intervjustudie från Nya Zeeland fanns det nyckelfaktorer som bidrog till 

undernäring och den största risken var att äta själv. Övriga orsaker var låg självskattad hälsa, 

vara invandrare och sociala faktorer som upplevelse av ensamhet (Wham, Carr & Heller, 

2011 ). Risken att vara undernärd var lägre hos de som sällan eller aldrig kände sig ensam i 

jämförelse hos de som ofta kände sig ensam. En svensk prospektiv studie visade att kognitiv 

försämring, låg självskattad hälsa, att nyligen vistas på sjukhus och att ha matdistribution var 
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faktorer som var sammankopplade med risk för undernäring för personer som bor hemma 

(Johansson, Sidenwall, Malmberg& Christensson, 2009). En amerikansk intervjustudie 

påvisade även sambandet mellan undernäring och matdistribution (Payette, Boutier, 

Coulombe& Gray – Donald, 2002). Personer med risk för undernäring använde mer 

läkemedel, bodde ensamma och hade fysiska begränsningar (Johansson, Sidenwall, 

Malmberg& Christensson, 2009). Matdistribution visade sig ha största inverkan för risk för de 

äldres undernäring samt att de äldre som hade risk för undernäring förlitade sig i högre grad 

på matdistribution än de med ingen risk.  De äldre med risk för undernäring hade lägre Body 

Mass Index och den kognitiva funktionen var även lägre fyra år innan undernäringen började, 

i jämförelse med som inte hade risk för malnutrition (Johansson m.fl. 2009). 

Medicinska orsaker till att undernäring utvecklas är flera t.ex. depression (Johansson, 

Bachrach-Lindström, Carstensen &, Ek, 2008 ), demenssjukdomar,(Faxén, 2003, White 

,2005,Saka, Kaya. Ozturk, Erten & Karan, 2010) och infektioner (Langemo ,Andersson, 

Hanson, Hunter, Thomson & Posthauer, 2006). Äldre personer som är undernärda har även 

sämre sårläkningsförmåga (Edmonds, 2007, Langemo m.fl. 2006). Allvarliga komplikationer 

vid undernäring var fallrisk och ökad risk för dödsfall (Kan van G, Rolland, Bergaman, 

Morley, Kritchevsky & Vellas, 2007). Enligt en intervjustudie från Tyskland påvisades det att 

mer än häften av de som hade hemtjänst var undernärda och hade dålig funktionsnivå 

(Kieswetter, Pohlhausen,Uhlig, Diekmann,Lesser & Heseker m.fl. 2013). Enligt denna studie 

var omvårdnadsbehovet störst och BMI lägst bland undernärda. Den kognitiva förmågan 

minskade och nedstämdheten ökade bland undernärda äldre personer. En svensk studie visade 

att risken för undernäring var relaterad till lägre handstyrka och lägre självupplevd hälsa. 

(Johansson m.fl. 2008).  

Åldrandeprocessen kan innebära förutom sämre aptit att smak och doft upplevelse förändras 

(Livsmedelsverket, 2011). Det kan medföra att det är svårt att urskilja olika lukter, vilket är 

viktigt för att stimulera aptiten. En positiv måltidsupplevelse är betydelsefullt för aptiten och 

är kopplad till bl.a. social situation och sällskap under måltiden, rummets och dukningens 

utformning och matens smak, doft, färg, form och konsistens (Socialstyrelsen, 2011). 

Näringsdryck som komplement till näringsrik mat kan vara ett alternativ för att undgå 

viktnedgång (Laugue  m.fl. 2004).   
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1.4 Matdistribution 
!

Många äldre som bor i eget boende får bistånd av kommunens äldreomsorg med mat. 

Portionsförpackade matlådor är ett alternativ för många äldre som inte kan laga maten själv 

(Livsmedelsverket 2011). Det kan vara ett bra alternativ om matlådan kompletteras med 

tillbehör som färska grönsaker, dryck och efterrätter. Matlådan motsvarar en måltid och 

behöver kompletteras med ytterligare ett lagat mål mat, frukost och flera mellanmål för att 

dagens energi och näringsämnen ska uppnås. Betydelsefullt är att producenten av matlådan 

informerar om lämpliga tillbehör och mängder i anslutning till att lådan levereras till den 

äldre, personal inom hemtjänsten eller eventuellt till anhöriga för att säkerställa måltidens 

näringsinnehåll.  

Vid möjlighet att välja ett stort antal maträtter är det lätt att variera matutbudet och samtidigt 

anpassa efter den äldres behov, vanor och önskemål (Livsmedelsverket 2011). I en norsk 

intervjustudie kom forskarna fram till att flera maträtter att välja mellan inte gjorde att de 

äldre åt bättre (Aagaard ,2010). Enligt studien blev aptiten bättre då maten såg mer aptitlig ut 

oberoende hur många maträtter det fanns att välja på. En svensk intervjustudie påvisade att 

matlådan upplevdes vara ett uttryckssätt för beroende, ensamhet och tacksamhet (Pajalic, 

Persson, Westergren, Berggren & Skovdahl, 2012). Möjligheten att välja på olika maträtter 

var högt uppskattat. Det var svårt att acceptera att inte kunna handla och laga mat själv och att 

vara beroende av hjälp. En del uttryckte det att det var en lättnad att inte behöva laga mat 

själv. 

 

1.5 Teoretisk referensram och sjuksköterskans förebyggande arbete 
!

 Florence Nightingale påtalade i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskor behöver ett 

strukturerat arbetssätt gällande bedömning av patienter (Nightingale, 1992). De åtgärder hon 

föreslog kan idag många gånger sättas i samband med akademisk forskning och utbildning. 

Det förebyggande arbetet beskrivs som grundläggande inom omvårdnad. Många studier 
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påvisar samstämmighet med Florence teori, vilket innebär vikten av bland annat 

förebyggande arbete så exempelvis nutritionsscreening (Söderhamn m.fl.  2007, Johansson 

m.fl. 2008, Guigoz , Lauque&Vellas ,2002, Vandewoude & Van Gossum, 2013). En finsk 

studie visade på samband mellan muntorrhet, problem att äta och lågt Mini Nutritional 

Assesment (Soini, Routasalo, Lauri, Ainamo, 2003). Florence Nightingale påtalade även 

kostens betydelse, vilket är en av sjuksköterskan viktigaste uppgifter att informera om för att 

återfå hälsa och förebygga sjukdom, detta påvisade även Dunne (2010). Enligt Dunne (2010) 

ska sjuksköterskan bedöma patientens kost för att tillgodose näringsbehov och erbjuda 

kostillskott och komplettera med näringsdryck vid behov.  Studien av Alftengård & 

Klevsgård (2005) menade att inom den slutna och öppna vården behövdes det mer fokus av 

sjuksköterskor på att identifiera riskpatienter med undernäring. Studien visade även på ett 

behov av ökade utbildningsinsatser för sjuksköterskor angående nutrition och undernäring. 

Detta påvisade även en nyligt publicerad svensk intervju studie, som beskrev att det behövdes 

en fortlöpande kompetensutveckling för både undersköterskor och sjuksköterskor för att 

förebygga undernäring (Pajalic, Skovdahl Westergren & Persson, 2013).  Mätinstrument som 

MNA och Subjective Global Assessment användes i mycket liten omfattning, vilket innebar 

att strukturerade och förebyggande arbettsätt behöver öka inom hela äldrevården (Alftengård 

& Klevsgård, 2005, Söderhamn m.fl., 2007, Vandewoude & Van Gossum, 2013). 

 Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg i Sverige 

Undernäring, fall och trycksår är viktiga områden att identifiera för vårdtagare inom både 

sluten vård och omsorg som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. 

Syftet med Senior alert är att skapa en bra struktur och systematik för det förebyggande 

arbetet med ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med 

riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områden fall, undernäring, trycksår och 

munhälsa. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för 

bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den (Kunskapsguiden 2014). 

 

Miljöns betydelse påvisade Mahamidir, Karlsson, Norberg & Kihlgren (2007). En miljö som 

är lugn och inte distraherar patienten i matsituationer ger bättre nutritionsstatus. Personalens 

och anhörigas betydelse är även mycket stor (Mahamidir m.fl. 2007, Bilotta Bergamaschini 

m.fl. 2009 ). Utbildning och information som ges av sjuksköterskor till anhöriga och 
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personal kan ge viktuppgång och bättre livskvalité till patienterna (Mahamidir m.fl. 2007, 

Bilotta, Bergamaschini m.fl. 2009). Mat som ser aptitlig ut stimulerar lusten att vilja äta 

(Burger, Cornier, Ingebrigtsen & Johnsson, 2011). Wongs studie (2008) visar att personal 

som arbetar med personer med demenssjukdom kan använda sig av rogivande musik i 

måltidssituationen för att dessa ska få bättre aptit. 

 En svensk intervjustudie beskrev distriktsköterskans roll i matdistributionen som utbildare 

och stödjare till omvårdnadspersonal, patienter och anhöriga (Pajalic, Persson, Westergren & 

Skovdahl, 2012). Resultatet visade att distriktssköterskan saknade uppföljning av nutritionen 

genom till exempel BMI eller viktkontroller. Omvårdnadspersonal beskrev att de ofta hade 

begränsad tid till att utföra matrelaterade uppgifter och de önskade att kunna sitta med vid 

måltider för att påverka äldres aptit och matvanor på ett positivt sätt. Distriktssköterskan syn 

på äldre patienter och dennes matvanor var att de hade inskränkta resurser och var ovillig att 

ändra på matvanor (Pajalic m.fl. 2012). En norsk intervjustudie påvisade hur personalen 

kunde hjälpa äldre som fortfarande bodde hemma med sin egenvård kring matsituationen 

(Dale, Söderhamn & Söderhamn, 2012). Studien visade att det flesta blev bättre i sin 

egenvård efter studien.  Detta påvisade att personalen hade ett ansvar att identifiera problem 

kring mat situationen och stötta den äldre i dessa och på så vis förhindra onödigt beroende hos 

den äldre. Vilket på sikt leder till att de äldre kan bo hemma längre tid och i större omfattning 

klara sig själv (Dale m.fl. 2012). Enligt en studie av White (2005) har det visats sig att en liten 

viktökning på äldre personer kan minska risken för ökad sjuklighet och dödlighet.  Idag har 

kunskap och problem som rör patientens nutrition och undernäring fått allt mer 

uppmärksamhet (White 2005). Green (1999)  påvisar att vårdtiden för undernärda är upp till 

50 % längre än för de som inte är undernärda.  Viktminskning och malnutrition av äldre är ett 

betydande problem både för patienter, anhöriga, och hela vårdsystemet. Metoder som minskar 

risken för viktminskning borde ha en stor socioekonomisk effekt (Mi, Wijk, Cansev, Sijben, 

Kamphuis, 2012 ). 
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1.6 Problemformulering   

Enligt Socialstyrelsen (2006) förekommer problem med måltider, mat och ätandet inom 

särskilt boende och i ordinärt boende för det finns även brister inom ansvarsfördelningen, 

kvalitetskriterierna vid upphandling, hur kvalitetsarbete bedrivs, måltidsordning och 

valmöjligheter för de äldre (Socialstyrelsen 2006). När det gäller kvaliteten på kost som 

serveras till äldre personer med biståndsbeslut i ordinärt boende är förhållandet mer oklart än i 

särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2006). Många äldre bor i ordinärt boende och har hjälp 

med matsituationen av hemtjänstpersonal (Norberg, Lundman, Santamäki Fischer, 2012). Ett 

flertal av dessa äldre är undernärda och har dålig aptit (Sortland m.fl. 2009,Kieswetter m.fl. 

2013). Undernäring eller malnutrition har varit ett uppmärksammat problem de senaste åren, 

vilket verkar vara svårt att komma tillrätta med (White, 2005). Detta problem behöver 

ytterligare studeras för att förstå äldres måltidssituation och genom detta föreslå adekvata 

åtgärder mot malnutrition. 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer som bor i ordinärt boende och har 

matsdistribution genom kommunen upplever sin matsituation.  

 

2.0 Metod 

2.1 Design 

Studien valdes att ha en kvalitativ ansats med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). En 

beskrivander design anses andvändbar då studiens syfte är att beskriva hur äldre personer som 

bor i ordinärt boende och har matsdistribution genom kommunen upplever sin matsituation.  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urval skedde genom urval där enhetschefen inom hemtjänsten valde ut åtta stycken 

informanter utifrån urvalskriterierna och som hade matdistribution genom kommunen i en 

stad i Mellan Sverige. Urvalet skedde genom att informanter valdes utifrån lämplighet mot 
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studiens syfte (Polit och Beck 2012). Inklusionskriterierna var även att informanterna skulle 

vara män och kvinnor, ensamboende eller sammanboende, vara över 75 år, de ska bo i 

ordinärt boende vara beviljade insatser från hemtjänsten samt kunna förstå och förmedla sig 

på det svenska språket. Studien avsåg att beskriva matsituationer över hela dygnet. Fyra män 

och fyra kvinnor inkluderades i studien. Författaren genomförde åtta stycken intervjuer, sju 

stycken informanter var ensamboende och en var sammanboende. Orsaken till att endast en 

informant var sammanboende var att det inte fanns så många sammanboende inom 

hemtjänstområdet. . I tabell 1 beskrivs demografiska data för undersökningsgruppen. 
 

 

Tabell 1. 

  Alla Kvinnor Män 
  Kön 8 4 4 
  Medelålder (år) 85,75 84,25 87,25 
  Ensamboende  7 3 4 
  Sammanboende 1 1 0 
  Inskriven i hemsjukvård 7 3 4 
  Har yrkesarbetat 8 4 4 

  Har/har haft familj 8 4 4 
  Demenssjukdom 0 0 0 
  Kan gå ut själv 1 1 0 
 Närstående boende i närområdet 6 2 4 

 

 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
!

Datainsamling har skett via semistrukturerad intervju med hjälp av en frågeguide enligt Kvale 

(2008)med öppna frågor av berättande karaktär (Polit & Beck, 2012).  Enligt Polit och Beck 

(2012) är semistrukturerade intervjuer att föredra när författaren har specifika frågor som ska 

besvaras, men svaren kan inte förutses. Den som gör intervjun är strukturerad medan 

deltagarnas roll är ostrukturerad. Semistrukturerade intervjuer säkerställer att den som 

genomför intervjun får den informationen som behövs samtidigt som deltagarna är fria att 

komma med egna illustrationer och förklaringar (Polit & Beck, 2012). 
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Huvuddragen i frågeguiden handlade om informanternas bakgrund avseende arbete, familj, 

den nuvarande livssituationen, vad de åt under dygnet och hur deras syn på måltidssituationen 

var. Bakgrunden är av intresse eftersom tidigare erfarenheter ger mening i hantering av 

allvarliga händelser (Skott, 2011), men även för att underlätta för informanterna att inleda 

intervjun. Följdfrågor ställdes t. ex hur menar du? Uppfattar jag detta rätt? på vilket sätt? 

Frågor togs upp i den ordning som kändes naturligt under intervjun. Författaren förberedde 

frågor och uppmuntrade informanterna att fritt tala utifrån dessa med deras egna ord. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Informanterna rekryterades av enhetschefen i hemtjänstområdet genom att denne kontaktades 

och tillfrågade tänkbara deltagare till studien. Enhetschefen identifierade lämpliga 

informanter till studien enligt inklusionskriterierna och tillfrågade de presumtiva deltagarna 

om författaren fick kontakta dem för att fråga om deltagande i studien. Enhetschefen hade 

tillgång till deras telefonnummer i datajournalen och kunde på detta vis kontakta dem.  

Författaren kontaktade därefter de informanter som gett sitt samtycke till att bli tillfrågade för 

att därefter ge muntlig och skriftlig information om studien och om hur själva genomförandet 

av intervjun skulle gå till. Slutligen tillfrågades de om deltagande i studien. Informanterna 

fick information om att tidsåtgången för intervjun var cirka 1-1, 5 timme och skulle 

genomföras enskilt på valfri plats efter informantens önskemål.  Samtliga intervjuer 

genomfördes i det egna hemmet efter informanternas önskemål och spelades in på 

mobiltelefon. Därefter transkriberades det ordagrant så snart som möjligt av författaren för att 

denne skulle ha känslan och minnet kvar vad gäller informantens mimik, gester och 

känslouttryck (Patton, 2002). Det transkriberade materialet lästes igenom av författaren och 

analyserades i ett första skede. Därefter sammanställdes det analyserade materialet.  

Intervjuerna genomfördes januari -februari 2014 och varade mellan 28-65 minuter, medel 48, 

5 minuter. 
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2.5 Dataanalys  
!

Studiens datanalys har genomförts genom en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004).  Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och skrevs 

ut ordagrant av författaren. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att få 

en helhet och djupare förståelse av vad som verkligen sades i intervjun. Genom att läsa 

igenom texten flera gånger ger den ett annat djup och annan innebörd och fokus läggs mer på 

det upplevda än fakta (Lindseth & Norberg, 2004).  Det transkriberade materialet lästes 

igenom av författaren och analyserades. Därefter sammanställdes det analyserade materialet. 

Meningsbärande enheter lyfts fram som svarade mot studiens syfte. Därefter kondenserades 

de meningsbärande enheterna till kortare texter och kodades med bibehållen betydelse av 

innehållet. Koden beskrevs som en etikett. Därefter sammanfördes koder som talade samma 

sak och delades in i subkategorier och sammanfördes därefter utifrån likheter i kategorier som 

beskriver det centrala innehållet i texten och svarar på frågan ”Vad” (Graneheim & Lundman, 

2004). Manifest innehållsanalys innebär att ta fram vad texten säger, beskriver och tar fram 

det synliga. I tabell 2 finns exempel från analysen medmeningsbärande enhet, kondensering, 

kod, sub-kategori och kategori. 

Tabell 2. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Sub-kategori Kategori 

Matlådans 

förpackning ser 

oaptitlig ut 

 

 oaptitlig matlåda  Matlådans 

konstruktion 

Matlådan Matens 

beskaffenhet och 

innehåll 

Jag ser illa och kan 

inte läsa. Det blev 

värre sen jag 
ramlade.  

Kan inte läsa Synnedsättning Individens 

sjukdomar 

Interna 

förutsättningar 

Tycker att matlistan 

fungerar bra, 10 

Matlistan har 

tillräckligt antal 

Matlistans kvantitet Utbudet av mat och 

matlistan 

 Externa 

förutsättningar 
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rätter att välja på rätter 

Jag har aldrig hört 

att det behövs 

tillbehör till 

matlådan för att den 

ska bli fullvärdigt 

Aldrig hört att det 

behövs tillbehör 

Brist på information information Anpassning behov 

och strategier 

Man får finna sig i 

att ska man ha nåt i 

sig får man ta från 

kommunen eller 

köpa färdigt. 

Finna sig att andra 

lagar maten 

Hjälp i 

matsituationen 

Känna sig mindre 

värdefull 

Beroende av andra 

personer 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Rådgivande yttrande att genomföra studien erhölls från Forskningsetiska rådet (FER) vid 

Högskolan i Gävle och tillstånd inhämtades även från verksamhetschefen i kommunen. När 

informanterna givit sitt tillstånd att var med i intervjun fick de information om att 

tidsåtgången för intervjun var cirka 1-1, 5 timme och skulle genomföras enskilt på valfri plats 

efter informantens önskemål. De informerades även om att det inspelade och transkriberade 

materialet skulle komma att hanteras med största försiktighet med tanke på sekretess och 

konfidentialitet samt att möjlighet om intresse finns att få ta del av studiens resultat efter 

studien godkänts. De fick även information att examensarbetet kommer att publiceras i en 

databas, DIVA. Vid intervjutillfället fick informanterna muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och metod samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

All material behandlades konfidentiellt och inga personuppgifter kunde knytas till 

informanterna. All data kommer att raderas efter examensarbetet är godkänts. Allt material 

har förvarats inlåst i låst skåp i författarens hem. Äldre är en sårbar grupp och behandlades 

därför varsamt vid intervjuerna. Vissa frågor kan ge grund till minnen som ger upphov till 

oangenäma/angenäma minnen. Författaren visade ödmjukhet så att informanten kände sig 

trygg under intervjun genom att vara lyhörd och avsluta frågor som inte känns bekväm för 
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informanten. Förutom tiden för intervjun avsattes det tid för känslor som kunde väckas hos 

informanten.  

 

3.0 Resultat  

Resultatet presenteras i löpande text och en tabell utifrån de kategorier och subkategorier som 

framkommit vid analysen. Subkategorierna beskrivs i löpande text och med citat från 

intervjuerna. Parenteser efter varje citat visar från vilken intervju citatet är hämtat. 

 

Tabell 3 Kategorier och Subkategorier 

 

Kategori Kategori Kategori Kategori  Kategori 
Matens 
beskaffenhet och 
innehåll 

Interna 
förutsättningar 

Externa 
förutsättningar 

Anpassning, behov 
och strategier 

Beroende av andra 
personer 

Subkategori Subkategori Subkategori Subkategori Subkategori 
Matlådan  Försämrad aptit Utbudet av mat och 

matlistan 
Behov av sällskap Känna sig värdefull 

Smak och lukt på 
maten 

Inkomst Stöd Strategier vid 
helgmåltider 

Känna sig mindre 
värdefull 

 Individens 
sjukdomar 

 Behov av 
information 

 

 Regelbundna och 
oregelbundna 
måltider 

   

 Fysisk aktivitet    
 

 

 

3:1 Maten beskaffenhet och innehåll 
!

Kategorin maten innefattar subkategorierna matlådan, smak och lukt på maten.  I kategorin 

beskriver informanterna att ingen äter sju matlådor i veckan, de flesta delar på den och spar 

till nästa tillfälle. Informanterna upplevde att potatisen var det största problemet med 

matlådorna och att matlådan upplevdes smaka lika efter ett tag. 
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3.1.1 Matlådan  
!

Matlådans förpackning upplevdes oaptitlig, den svarta lådan gav ingen känsla av aptit. 

Matlådan från affären upplevdes mer aptitlig. Informanter beskrev att de var mycket nöjda 

med leveransen av matlådorna. Den levererades alltid punktligt, en gång i veckan, vid samma 

tidpunkt och samma veckodag. Informanterna berättade att de lade upp maten på tallrik eller 

fick hjälp med det. Det var ingen av informanterna som åt sju lådor i veckan.  Det var endast 

en informant av åtta stycken som åt hela lådan. Många delade på den och åt av den två dagar i 

rad, de upplevde att lådan innehåll för stor portion för att ätas vid ett tillfälle. Det upplevdes 

inte enformigt med samma mat två dagar i rad. Matlådan som de hade när de arbetade 

innehåll samma mat två dagar i rad så det var ingen skillnad i detta avseende.  Informanter 

berättade även att de lagade några mål mat på egen hand eller köpte matlåda från affären. 

Informanter berättade att de hade endast två matlådor í veckan och det var svårt att få fram 

vad de åt utöver detta. De handlade bara bröd, pålägg och choklad utöver lådorna. Informanter 

som båda hade matdistribution och lagade mat på egen hand upplevde att matdistributioner 

var en bra valmöjlighet. De upplevde att ska man få något i sig är man tvungen att ha 

matdistribution när man inte klarar av att laga maten själv. De beskrev även att när man är så 

pass gammal ska man unna sig att få hjälp med maten.  Informanterna beskrev att det var bra 

det som erbjöds men det är bra att göra något själv också. 

”minska ner mängden på lådorna”(Informant 3) 

”Jag tycker det är hemskt med svart låda. Det ser inte aptitligt ut ”(Informant 5) 

 

3.1.2 Smak och lukt på maten 
!

Informanterna upplevde att efter ett tag smakar alla rätter smakade lika. Deras upplevelse att 

inte all mat åts upp var delvis att den inte smakade bra. Informanter beskrev att de kryddade 

maten, men en del tyckte att den var för salt.  Informanter upplevde den negativa upplevelsen 

av potatisen, den smakade inte bra. De upplevde även att det kunde vara deras eget fel att 

maten inte smakade, att de var nogräknade eller att de inte hade de tillbehör som skulle göra 
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rätten aptitligare. De upplevde att smaken förknippades med att sitta ensam och äta, hade man 

sällskap smakade maten bättre. Informanterna upplevde att lukten av mat när matlådan 

värmdes saknades eller så tänkte inte de på det. De beskrev att lukt av hemlagad mat 

upplevdes kännas mer än att värma mat i mikronvågsugn. 

 

”Men efter 1 månad kan man allt. Du vet storkok. Då smakar allt lika ”(Informant 2) 

”Det händer att jag får sällskap när jag äter och då blir god mat godare ” (Informant 3) 

 
3.2 Interna förutsättningar  

Kategorin interna förutsättningar innefattar subkategorierna försämrad aptit, inkomst, 

sjukdomar, regelbundna måltider och oregelbundna måltider. I denna kategori beskriver 

informanterna att de känner sällan sig hungrig. De beskrev att de åt mindre mål mat än vad 

som var rekommenderat. De upplevde att aptiten påverkades av sjukdomar och hur deras 

måltidsvanor var tidigare i livet 

 

3.2.1 Försämrad aptit  
!

Informanter beskrev orsaken till att de flesta inte ut upp hela matlådan var oftast upplevelsen 

att portionen var för stor, dålig aptit eller att man inte mådde bra. Deras upplevelse av aptiten 

var att den var märkbart försämrad än tidigare i livet. Informanter beskrev att de kunde vara 

sugen ibland, men kände ingen hunger. De berättade att de åt mindre mål mat per dag än vad 

livsmedelsverket rekommenderade, de beskrev även att det gick lång tid mellan målen. 

Informanterna berättade att nattfastan ofta var längre än de rekommenderade 11 timmarna. De 

som beskrev att de hade dåligt aptit berättade att de ramlade ofta.  

 

”Nu är det huvudet som säger att man ska äta”(Informant 4) 
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”De gamla sa förr i tiden att de som inte arbetar ska inte heller äta” (Informant 3) 

 

3.2.2 Inkomst  
 

  Informanterna beskrev att inkomsten inte påverkade vad de åt. De flesta handlade vad de 

ville. Informanterna upplevde inte att inkomsten påverkade deras mathållning, samtidigt sa de 

att de inte hade så stora krav. Informanter upplevde att hemskickning av matvaror var dyr och 

undvek därför att beställa från hemtjänsten. De väntade till att de själva orkade gå till affären 

eller väntade att någon anhörig skulle ha tid att utföra ärendet. Informanter berättade att när 

varor skulle beställas från hemtjänsten skulle handlingslistan skrivas flera dagar i förväg, 

detta upplevdes inte tillfredsställande. De upplevde att bristen på spontan handling inte fanns 

att tillgå och avstod därför att handla. Informanter upplevde att en orsak till att de inte åt 

tillräckligt kunde vara att de inte hade tillräckligt med mat hemma, frukostmat och mellanmål 

kunde fattas. De berättade att de kunde ha glömt att beställa varor och på grund av det inte 

hade mat hemma. Informanter upplevde att de som hade god kontakt med sin anhöriga sällan 

saknade matvaror. 

 

”Jag kan handla det jag vill inga problem med det ” (Informant 8) 

”Det blev inte så mycket, hade inte så mycket fiberhavregryn kvar”(Informant 1) 

 

3.2.3 Individens sjukdomar 
!

Informanter upplevde att sjukdomar påverkade matlusten och livskvalitén. De berättade att 

fysiska begränsningar och att vara nedstämd medförde att de åt mindre.  Informanter upplevde 

att det i vissa fall inte var någonting som gjorde livet värdefull. De tyckte att de levde förr, 

men inte nu. De berättade lång tid mellan målen och hade dålig aptit. Informanter berättade att 

de hade sår som var svårläkta och bidrog till att de inte kunde ta sig ut och handla. 

Informanter beskrev även att livssynen påverkade livskvalitén. De berättade att de hade 



!
!

!

!
!

17!

många sjukdomar men upplevde ändå att de hade ett gott liv. De beskrev att deras positiva 

livssyn medförde att de kände välbefinnande och att deras upplevelse av mat och aptit kändes 

tillfredsställande. De med positiv livssyn upplevde att de var mer benägen att planera måltider 

och hade även längtan efter vissa maträtter. Informanters upplevelse att vara nedstämd 

medförde ingen längtan efter mat. 

”Jag tror att så länge man är någorlunda i huvudet känner man sig rätt så frisk. Det är 

kanske annat om man bara sitter och inte kan göra något”(Informant 4) 

”Överhuvudtaget ingenting som gör livet bra”(Informant 1) 

 

3.2.4 Regelbundna och oregelbundna måltider 
!

Informanterna beskrev att regelbundna måltider och intresse för mat var en vana från tidigare 

i livet. De som var uppväxt med bra matvanor och hade intresse för matlagning i vuxen livet 

var mer benägen att ha regelbundna måltider. Informanter berättade att matinspiration tillkom 

bland annat av att läsa recept i tidningar. De beskrev sin kosthållning av matlådor från 

kommunen och egna tillagade måltider. De som var vana att ha regelbundna måltider beskrev 

att det var viktigt att duka och ha ordning och reda. Detta var oberoende om man var man 

eller kvinna. Informanter som berättade att de hade oregelbundna måltider och hade lång tid 

mellan måltiderna berättade att de inte alltid haft bra matordning tidigare i livet. Deras 

beskrev att de kände sig nedstämda, hade fysiska begränsningar och upplevde mat bara som 

något nödvändigt ont. 

”Jag är medveten att jag behöver äta. Det är den röda tråden”(Informant 2) 

”Jag äter vid 5-tiden, ska vara färdig vid 6 då gokväll börjar(Informant 4) 

 

3.2.5 Fysisk aktivitet  
!

Informanterna upplevde att brist på fysisk aktivitet var en orsak till att aptit saknades eller var 

försämrad. De beskrev att det var annat förr då de arbetade och kunde utföra fysiska 
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aktiviteter. Informanter berättade om vissa strategier för att få bättre aptit och bibehålla sin 

fysiska funktion. De berättade att de hade regelbundna stunder då de promenerade i 

lägenheten. Informanter tittade på klockan för att inte vara stillasittande för länge, vissa 

tränade i trappan flera gånger per dag, Informanter beskrev även att de promenerade utomhus, 

de var mycket nöjda att de kunde utföra det. 

”Jag sitter inte mer än en halv timme framför tv:n sen tar jag en promenad i 

lägenheten”(Informant 4) 

”Jag trampar och stretchar och håller på”( Informant 6) 

 

3.3.0  Externa förutsättningar  

Kategorin externa förutsättningar innefattar subkategorierna utbudet av mat och matlistan och 

stöd. Här beskriver informanterna att det tycker att det är tillräckligt antal rätter att välja på i 

matlistan. De hade önskemål om att ha möjlighet att påverka listan. Informanterna beskrev 

hemtjänsten som en social stimulans, men även att dessa upplevdes vara stressade.!

 

3.3.1 Utbudet av mat och matlistan  
!

Informanterna upplevde att det fanns tillräckligt antal rätter att välja på, men de saknade 

tillfälle att utrycka sin åsikt om maträtterna. De beskrev att det fanns en önskan om ändring av 

matlistan, det var ofta husmankost som de saknade. De beskrev även önskan om tillgång av 

färska grönsaker till matlådan. Informanterna berättade att de valde bort rätter där det var 

potatis med, detta på grund av att potatisen inte smakade bra.  

”Det är tillräckligt att välja på, men det är alltid potatis med. Jag skulle vilja ha biff med 

löksås”(Informant 3) 

”jag skulle vilja ha stekt sill” (Informant 4) 
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3.3.2 Stöd 
!

 Informanter berättade att det var en positiv upplevelse när hemtjänsten kom, det blev en 

social stimulans. De upplevde ofta att hemtjänsten var stressade och att de inte kom på 

regelbundna tider. Informanter upplevde att organisationen var bristfällig och att det var dålig 

kontinuitet, men de berättade även att det var roligt när det kom olika människor. 

Informanterna beskrev att hemtjänsten gjorde sällan något extra för att måltidssituationen 

skulle kännas festligare eller annorlunda vid helger, ibland kunde de tända ett ljus. 

Informanterna berättade att de hade sagt ifrån att personalen skulle göra något extra eller att 

de inte kunde begära det av på grund av de var så stressade. Informanter beskrev en händelse 

som var mycket uppskattad. Det var när en personal tog med sig julmat hemifrån till dem. 

Informanternas upplevelse av social samvaro med hemtjänstpersonal var mycket uppskattat. 

Denna samvaro beskrevs vara att laga mat i hemmet, sitta och prata, åka på stan och handla 

eller äta på restaurang. Informanterna berättade om deras önskan att personal skulle sitta med 

vid måltider, kanske inte varje dag. De berättade att de önskade att personal skulle sitta med 

vid måltider några gånger i veckan. Informanterna upplevde samtidigt att de kanske var för 

mycket begärt att ha sådana önskemål.  

”en från hemtjänsten gjorde tacos istället för att vi skulle gå ut. En sak som är nyttigt med det 

är att det luktar i lägenheten. Det blir kvar, man kan inbilla sig att man har familj” 

(Informant 3) 

 
3.4 Anpassning, behov och strategier. 

Kategorin anpassning, behov och strategier består av subkategorierna, behov av sällskap, 

strategier vid helgmåltider, behov av information och fysisk aktivitet. Informanterna upplever 

att brist på socialt sällskap var något som de saknade. Informanterna hade strategier för att 

inte känna sig ensam vid måltider och en del gjorde även skillnad på helg och vardag vid 

måltider. 
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3.4.1 Behov av sällskap 
!

Ensamboende informanter upplevde brist på social samvaro vid måltider. Det var något som 

alla beskrev att de saknade. Informanten som var sammanboende berättade att de var 

tacksamma att de hade varandra, samtidigt som de förstod måltidsproblemet att alltid äta 

själv. Informanter berättade att de alltid åt ensamma, de som beskrev att de hade sällskap 

emellanåt uppskattade det väldigt mycket. Dessa informanter upplevde att de hade bra 

matvanor. Informanter som hade möjlighet att vara bortbjuden ibland berättade att de 

värderade att få sitta vid ett dukat bord vid dessa tillfällen. Informanter beskrev att de hade en 

tidning bredvid sig när de åt för att få sällskap. De berättade att när de arbetade var de vana att 

äta lunchen på egen hand, då var måltidsupplevelsen inte så betydelsefull. Vid dessa tillfällen 

handlade det oftast att bara få något i sig så fort som möjligt. Informanterna upplevde att 

saknaden av socialt umgänge var särskilt märkbar vid middagen och helger, detta för att de 

var vana att äta vid familjen vid dessa tillfällen. De beskrev att det var mycket roligare när 

man var två och de upplevde även saknaden att bry sig om någon annan. De berättade att efter 

ett tag vande de sig emellertid att äta själv. Informanter beskrev att man vande sig vid allt, hur 

tokigt det än var. Deras upplevelse att de flesta vänner avlidit eller blivit dementa är en 

bidragande orsak till att det sociala umgänget minskat, vilket kändes ansträngande.  

Informanter upplevde att det var jobbigt och surrigt med mycket människor vid storhelger och 

tackade nej till dessa tillfällen att äta med andra. Informanter beskrev upplevelsen att vara 

ensamma på julafton vilket berodde på fysiska begränsningar och få sociala kontakter. Det 

beskrevs som mödosamt att vara ensam vid dessa tillfällen. De beskrev att bostadssituationen 

i samband med fysiska begränsningar medförde att det var svårt att utföra social samvaro. De 

berättade att svårighet att gå i trappor och inte ha tillgång till hiss bidrog till brist på social 

samvaro särskilt i samband med måltider. 

 

”Jag är så jävla glad om det kommer nån från hemtjänsten och så kommer det en till som ska 

prata med den andra om nåt om de har tid. Då kan de sitta i köket och prata då är det som att 

vinna 10 000 på Lotto. Jag hör att någon är här ”(Informant 3) 
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” ” Blir trött att vara med sig själv”(Informant 5) 

 

3.4.2 Strategier vid helgmåltider 
!

Informanter beskrev vissa strategier för att måltiden ska kännas betydelsefull och att bristen 

på social samvaro inte känns lika tung. De beskrev att en strategi var att få bättre aptit genom 

fysisk aktivitet. Informanter berättade även att det var sällan de gjordes åtskillnad mellan helg 

och vardag vid måltider, alla dagar var lika. De upplevde att orsak till det var att de inte 

orkade, brydde sig inte, ingen mening när man är ensam. Informanter berättade att de hade 

skänkt bort fin porslinet, vilket hade varit mycket betydelsefullt tidigare i livet, Därför fanns 

det inte möjlighet att duka med finare porslin. Informanter berättade att de dukade snyggt och 

köpte annan mat eller valde en låda med kött till helgen. Det beskrev även att det hände att en 

flaska vin inköptes för att helgen skulle upplevas annorlunda. Informanter berättade om 

anhöriga som köpte något extra till helgerna för att det skulle upplevas festligare, De 

informanter som beskrev att de gjorde tillvaron vid måltider lite festligare hade varit mer 

intresserad av mat tidigare i livet och upplevdes att ha en positiv livssyn.    

”Jag tar fram en duk och silverbestick. Har jag någon köttbit kvar i lådan spar jag den till 

söndagen”(Informant 4) 

”Jag gör ingen skillnad. Kan äta pölsa på söndag. Annat var det när frugan levde” 

(Informant 2) 

 

3.4.3 Behov av information 
!

Informanterna berättade att ingen hade fått information att matlådan skulle kompletteras med 

tillbehör. Denna upplysning verkade helt saknas. Informanter beskrev att de kompletterade 

med tillbehör, det var de som hade mycket kunskap om kost och matlagning som gjorde det.  

De flesta informanter upplevdes vara medvetna om att de skulle äta mer. De berättade att 

sjuksköterskor och hemtjänstpersonal hade informerat om detta. Informanter beskrev att de 
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var medveten om sin vikt och att sjuksköterskor eller omvårdnadspersonal gjorde regelbundna 

viktkontroller. Det framkom i berättelserna att sömnproblem löstes på olika sätt, en del åt 

nattmål medan andra tog sömntabletter. Informanter beskrev att de hade god kunskap om kost 

och visste därför betydelsen att inta nattmål när de inte kunde sova.  

 ”Jag har inte hört att tillbehör behövs till matlådan för att det blir en fullvärdig måltid. Har 

aldrig hört talas om det. Jag blir förvånad för jag blir riktigt mätt av lådan, skulle inte orka 

något mer ”(Informant 2) 

 

! 

3.5 Beroende av andra personer  
!

Kategorin beroende består av subkategorierna känna sig värdefull och att kännas sig mindre 

värdefull. Informanterna beskrev att det var viktigt att försöka klara sig själv för att känna sig 

värdefull. De som hade mycket hjälp av hemtjänsten kände sig mindre värdefull. 

 

3.5.1 Känna sig värdefull 
!

Informanter upplevde att deras intressen som de fortfarande kunde utöva, att de följde med 

vad som hände i världen och hade sociala kontakter beskrevs som omständigheter för att 

känna värdefull. De upplevde att förmågan att tillaga mat själv betydde mycket för 

självkänslan. De beskrev att det var en betydelsefull faktor att klara sig själv i största möjliga 

mån, men en del beskrev önskan om ett annat boende på grund av de vill inte vara ensamma.  

”Kan jag bara stiga upp och koka kaffe på morgonen är jag nöjd, det är det väsentliga 

”(Informant 4) 

”Förra veckan köpte jag bacon och stekte det” (Informant 1) 
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3.5.2 Känna sig mindre värdefull  
!

Informanterna berättade om behovet att få hjälp att handla matvaror. Det upplevdes 

påfrestande att vara beroende av andra för att få matvaror eller inte kunna laga maten på egen 

hand. De beskrev att beroendet att inte kunna gå och handla själv kunde medföra att man inte 

frågade om hjälp till det, vilket i sin tur ledde till att det inte finns mat tillgängligt utöver det 

som levereras av matdistributionen. Informanterna upplevde även att matlusten kunde 

påverkas av att inte kunna handla själv, inspiration saknades när man inte såg utbudet. 

Informanter beskrev att vara beroende av mycket hjälp från hemtjänsten, upplevelsen att 

ingen lyssnade på dem bidrog till att kännas sig mindre värdefull. 

 

”Det är hemtjänst på morgonen. Man ska stiga upp, de hjälper ställa fram grejor. Sen 

kommer de vid 14 tiden. En del frågar om de ska lägga upp maten. Jag vet inte om de bryr sig 

vad en gammal gubbe säger” (Informant 1) 

”Jag tycker det är synd att inte kunna gå och handla som förr, det är inte samma sak att 

skicka efter” (Informant 4) 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultatet 
!

Studien visade att äldre personer som bor i eget boende saknade socialt sällskap vid måltider, 

även om de vande sig att äta själv efter ett tag. De upplevde att matdistributionen var ett bra 

sätt att få i sig mat när man inte orkade laga mat själv, det var även ett bra komplement när 

informanter hade förmågan/orkade laga mat. Matlådan upplevdes att ha för stora portioner, de 

flesta delade på den och sparade den till nästa dag eller åt den vid nästa tillfälle. Det största 

missnöjet med matlådan var att potatisen inte upplevdes smaka bra. Matlådan innehåll 

beskrevs smaka lika efter ett tag. Upplevelsen att inte känna hunger var särskilt märkbar bland 
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de som upplevde att hälsan var försämrad, var nedstämd, hade få sociala relationer, hade 

fysiska begränsningar och var i behov av mycket hjälp från hemtjänsten.  Hemtjänsten 

beskrevs var en viktig t social kontakt, men alla informanter upplevde att personalen var 

stressade. Strategier fanns för att upplevelsen att känna sig ensam vid måltider inte skulle 

upplevas lika märkbar. Matsituationen upplevdes vara bunden till interna förutsättningar så 

som inkomst. sjukdom och regelbundna/ oregelbundna måltider. 

 

4.2  Resultatdiskussion 
!

I föreliggande studie upplevde äldre personer att de saknade socialt stöd vid måltider. Detta 

har även framkommit i studier av (Wham m.fl  2011, Johansson m.fl. 2009) där de äldre 

beskriver att de saknar sällskap vid måltider. Vidare framkom det i föreliggande studie att 

matdistributionen var ett bra sätt att få lagad mat när informanter inte hade förmågan till att 

laga mat på egen hand.  I en intervjustudie av Pajalic m.fl. (2012) beskrev en informant att 

matdistribution var en bra tillgång och att det kunde vara en del av livscykeln.  Det upplevdes 

påfrestande att vara beroende av andra för att få matvaror eller inte kunna laga maten på egen 

hand.  Det var svårt att acceptera att inte kunna handla och laga mat själv och att vara 

beroende av hjälp (Pajalic m.fl. 2012) En del uttryckte lättnad att inte behöva laga mat själv. I 

en tidigare studie av Pajalic m.fl. (2012).upplevdes matlådan vara ett uttryck för beroende, 

ensamhet och tacksamhet. 

I studien upplevdes matlådan innehålla för stora portioner och matlådans förpackning 

upplevdes se oaptitlig ut. Det beskrivs även i forskning att äldre personer kan många gånger 

uppleva åldersrelaterade upplevelser i smak, törst och aptit vilket kan leda till viktnedgång 

(Dey m.fl. 1999). Aptiten blev bättre då maten såg mer aptitlig ut och stimulerar lusten till att 

äta(Aagaard 2010,Burger m.fl. 2011,Livsmedelverket 2011 ).  I föreliggande studie upplevdes 

det att smaken förknippades med att sitta ensam och äta, hade man sällskap smakade det 

bättre. Den överensstämmer med studien av Wham m.fl. ( 2011)som påvisade att största 

risken för att bli undernärd var att äta själv. Andra studier visar på liknande resultat, att brist 

på socialt sällskap medför risk för undernäring (Johansson m.fl. 2009). Informanterna beskrev 
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att de åt mindre mål mat per dag än vad Livsmedelverket rekommenderade och att nattfastan 

var längre än 11 timmar. Detta påvisade även andra studier ((Sortland m.fl. 2009, Kieswetter 

m.fl. 2013). Informanter i studien berättade att de hade dålig aptit och ramlade ofta. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som berättade att allvarliga komplikationer vid 

undernäring var fallrisk och ökad risk för dödsfall (Kan van G m.fl. 2007 ).  En informant från 

föreliggande studie berättade att hon hade svårläkta sår som bidrog till att hon inte kunde gå 

ut och handla. Enligt((Edmonds 2007)och (Langemo m.fl. 2006) framkom att undernäring 

bidrog till sämre sårläkningsförmåga. 

 Informanter från föreliggande studie beskrev att de kände sig nedstämda, upplevde att deras 

hälsa var svag och såg mat som bara ett nödvändigt ont. Forskning påvisade att en medicinsk 

orsak till undernäring är depression (Söderhamn m.fl. 2008). I föreliggande studie upplevde 

vissa informanter att de hade positiv livssyn, upplevde sin hälsa som god vilket medförde att 

de var mer benägen att planera måltider och upplevdes ha bättre aptit. Detta visade även 

Johansson m.fl.( 2009) som påvisade att låg skattad hälsa och kognitiv försämring medförde 

risk för undernäring. Studien påvisade även andra orsaker till undernäring. Detta påvisade 

Payette m.fl. ( 2002), det fanns ett samband mellan undernäring och matdistribution. I 

föreliggande studie beskrev informanter att de som hade sällskap vid måltider upplevde att de 

hade god hälsa och bra matvanor. Detta påvisade även Wham m.fl. (2011) som menade att 

risken att vara undernärd var lägre hos de som sällan eller aldrig kände sig ensam. 

Informanter i studien upplevde att fysiska begränsningar medförde att de inte kunde ta sig ut 

och det bidrog till brist på social samvaro. Tidigare forskning påvisade att en av orsakerna till 

undernäring var fysiska begränsningar och att bo ensam (Johansson m.fl. 2009 Kieswetter 

m.fl. 2013). Johansson m.fl. ( 2009) beskrev även att personer med risk för undernäring 

använder mer läkemedel. 

I föreliggande studie var det ingen informant som upplevde att de fått information att 

matlådan skulle kompletteras med tillbehör för att det skulle bli en fullvärdig måltid. Enligt 

Livsmedelverket (2011) kan matlådan vara ett alternativ om den kompletteras med tillbehör. 

Vid sjukdom ökar ofta både närings och energibehov. Det är en orsak att äldre människor 

behöver en näringstätare kost. En studie påvisade betydelsen av högre energitäthet i 

matlådorna för att minska risk för undernäring (Silver, Dietrich & Castellanos 2008). 
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Forskning påvisade att matdistribution visade sig ha den största inverkan för risk för 

undernäring (Johansson m.fl. 2009). De som hade risk för undernäring förlitade sig i högre 

grad på matdistribution än de med ingen risk. Tidigare forskning påvisade att i i de flesta fall 

kan undernäring inte förklaras av enbart en orsak utan är oftast ett resultat av flera 

samverkande medicinska, psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer (Socialstyrelsen 

2000, Rosen et al 2011). 

I föreliggande studie beskrev informanter att det gjordes regelbundna viktkontroller och de 

blev informade om kost vilket visar på att det förkommer förebyggande arbete inom nutrition. 

Detta påvisade redan Florence Nightingale i sin omvårdnadsteori, sjuksköterskor behöver ett 

strukturerat arbetssätt gällande bedömning av patienter (Nightingale1992). Det beskrivs även 

i forskning att vikten av förebyggande arbete som nutritionsscreening är betydelsefullt för att 

upptäcka undernäring i tid och på detta vis ge god omvårdnad (Söderhamn m.fl. 2007, 

Johansson m.fl. 2008 Guigoz m.fl., 2002, Vandewoude & van Gossum, 2013). Tidigare 

forskning visade att redan fyra år innan undernäringen började var BMI och den kognitiva 

funktionen lägre än de som inte hade risk för malnutrition.(Johansson m.fl. 2009). Vikten av 

förebyggande och strukturerat arbete mot bland annat a undernäring påvisade 

Kunskapsguiden (2014). Detta arbete sker genom Senior Alert som är ett  nationellt 

kvalitetsregister, Enligt White (2005) har det visats sig att en liten viktökning på äldre 

personer kan minska risken för ökad sjuklighet och dödlighet.  En svensk studie beskrev 

distriktsköterskans betydelse i matdistributionen som utbildare och stödjare till 

undersköterskor, anhöriga och äldre (Pajalic m.fl.  2012). Distriktssköterskan saknade 

uppföljning av matintaget genom till exempel BMI eller viktkontroller. Forskning har påvisat 

att det behövs en kontinuerlig kompetensutveckling båda för sjuksköterskor och 

undersköterskor för att förebygga undernäring (Pajalic m.fl. 2013 Alftengård m.fl. 2005). 

Enligt Dale m.fl.(2012) visade det att personalen har ett ansvar att identifiera problem kring 

mat situationen och stötta den äldre i dessa och på så vis förhindra onödigt beroende hos den 

äldre. Detta kan leda till att de äldre kan bo hemma längre tid och i större omfattning klara sig 

själv. En informant från föreliggande studie beskrev att sjuksköterskan hade bedömt att den 

behövde näringsdryck för att minska risken för undernäring. Detta har även Dunne (2010) 

påvisat, att sjuksköterskan ska bedöma patientens kost för att tillgodose näringsbehov och 
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erbjuda kostillskott och komplettera med näringsdryck vid behov. Detta talade även Florence 

Nightingale om, hon påtalade om sjuksköterskans uppgift att informera kostens betydels för 

att återfå hälsa och förebygga sjukdom (Nightingale1992). Tidigare forskning visade att 

näringsdryck och mellanmål i små volymer var ett bra komplement till kosten (Lauge m.fl. 

2004, Nieuwenhuizen m.fl. 2010). 

 

I föreliggande studie framkom det att informanterna upplevde att lukten av mat när matlådan 

värmdes saknades eller så tänkte inte de på det. Åldrandeprocessen kan innebära förutom 

sämre aptit att smak och doft upplevelse förändras (Livsmedelsverket 2011). Det kan medföra 

att det är svårt att urskilja olika lukter, vilket är viktigt för att stimulera aptiten. En positiv 

måltidsupplevelse är betydelsefullt för aptiten och är kopplad till bl.a. social situation och 

sällskap under måltiden, rummets och dukningens utformning och matens smak, doft, färg, 

form och konsistens” (Socialstyrelsen, 2011). Miljöns betydelse påvisade även Mahamidir, 

Karlsson, Norberg & Kihlgren (2007). En miljö som är lugn och inte distraherar patienten i 

matsituationer ger bättre nutritionsstatus. Personalens och anhörigas betydelse är även mycket 

stor, vilket påvisade sjuksköterskans uppgift att arbeta förebyggande genom information och 

utbildning till dessa för att äldre ska få så god omvårdnad som möjligt (Mahamidir, Karlsson, 

Norberg & Kihlgren 2007). 

I föreliggande studie upplevde informanterna att det var tillräckligt antal med rätter att välja 

på i matlistan, men de önskade även andra rätter som inte fanns med. Vid möjlighet att välja 

ett stort antal maträtter är det lätt att variera matutbudet och samtidigt anpassa efter den äldres 

behov, vanor och önskemål (Livsmedelsverket 2011). Enligt (Pajalic, m.fl. 2012) var 

möjligheten att välja på olika maträtter högt graderat. En norsk studie påvisade motsatsen, 

forskarna fram till att ha flera maträtter att välja mellan inte gjorde att de äldre åt 

bättre(Aagaard, 2010). Enligt studien blev aptiten bättre då maten såg mer aptitlig ut 

oberoende hur många maträtter det fanns att välja på. 

I föreliggande studie upplevde informanter att de kunde köpa de livsmedel de önskade, även 

om de inte hade så stora fodringar. En nyligen publicerad studie påvisades motsatsen (Pajalic 

m.fl. 2012). Distriktssköterskan syn på äldre och dennes matvanor var att de hade begränsade 

resurser och var ovillig att ändra på matvanor (Pajalic m.fl. 2012). I studien framkom det att 
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det var en positiv upplevelse när hemtjänsten kom, det blev en social stimulans, men 

informanterna upplevde att omvårdnadspersonalen var stressade. Detta beskrev även en 

svensk studie, vilket påtalade att undersköterskor upplevde att de ofta hade begränsad tid till 

att utföra matrelaterade uppgifter (Pajalic m.fl. 2012).  Undersköterskorna önskade att kunna 

sitta med vid måltider för att påverka äldres aptit och matvanor positivt. 

I studien framkom det att informanter kände sig mindre betydelsefull när de var beroende av 

mycket hjälp av hemtjänsten, Enligt en studie från Tyskland påvisades det att mer än häften 

av de som hade hemtjänst var undernärda och hade dålig funktionsnivå (Kieswetter m.fl. 

2013). 

 

4.3 Metoddiskussion  

En deskriptiv design med kvalitativ ansat valdes för att nyansera beskrivningen och en 

djupare förståelse för upplevelse av informanternas måltidssituation (Graneheim & Lundman 

2004). Texterna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys, det vill säga att författaren har 

endast tittat på vad texten säger och beskriver utan att göra någon djupare tolkning. Avsikten 

var att beskriva variationer i personers upplevelse.  Författaren utförde intervjuerna och 

transkriberade materialet samt delade in texten i meningsenheter. 

Alla intervjuer utfördes i hemmet enligt informanternas önskan vilket kan innebära att 

informanter känner trygghet i situationen.  Författaren har många års erfarenhet att arbeta med 

äldre människor vilket var en styrka och underlättade bemötandet under intervjutillfället. 

Författaren var inte van att utföra intervjuer vilket kan vara en svaghet i studien, det kunde 

medföra att vissa svar inte följdes upp. De öppna frågorna gjorde att intervjun kunde anpassas 

efter informantens förmåga, ork och lust att berätta. Det avsattes även extra tid vid 

intervjutillfällena så att eventuella känslor och funderingar som kunde uppkomma hos 

informanten fick utrymme att bearbetas. Det var sju av åtta informanter som var inskriven i 

hemsjukvården, vilket kan vara en svaghet i studien. Det kan innebära att resultatet inte 

stämmer med de som inte är inskriven i hemsjukvården. Undernäring förekommer dock mer 
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bland de som är multisjuka och inskriven i hemsjukvården och resultatet bör därför ses som 

en styrka. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används begreppen: giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att styrka trovärdigheten i kvalitativa studier. Tillförlitlighet innebär att 

studiens analys beskrivs utförligt vilket författaren anser sig ha gjort i föreliggande studie. 

Informanterna som var med i studien hade olika bakgrunder vilket ökade trovärdigheten. 

Strategier på val av deltagare med variationer har betydelse för studiens giltighet. Ytterliggare 

ett sätt att ge studien giltighet är att presentera citat från intervjuerna, vilket gjordes i 

föreliggande studie (Granskär & Höglund – Nielsen 2008). För att skapa pålitlighet och 

stabilitet i studien har författaren använts sig av ursprungstexten hela tiden för att inte förlora 

eller missa något av vikt under analysprocessen. Föreliggande studie har genomförts under en 

kort tidsperiod vilket stärker stabiliten i studien (Graneheim & Lundman 2004). Graneheim & 

Lundman (2004) skriver att tillvägagångssätt för datainsamling och analys kan förändras över 

tid. Det kan handla om att samma frågor ställs till alla informanter och det är då av vikt att ha 

en frågeguide som stöd. Det kan inträffa under tidens gång att det sker en utveckling som gör 

att nya frågor väcks och behöver ställas. 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan gälla för andra grupper som har 

matdistribution till hemmet. Giltighet innebär att studiens resultat ska beskriva det man avsåg 

att studera och inget annat. I föreliggande studie har citat använts för att styrka resultat som 

även återkopplas till studiens syfte. Handledaren har deltagit i diskussionen angående 

subkategorier och kategorier, vilket ökar tillförlitligheten i studien. 

 

4.4  Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag för fortsatt forskning   
!

 Det behöver mer evidens om äldre och dennes matsituation i hemmet. Det är lite forskat om 

detta och själva situationen är komplicerad på grund av att många äldre begär inte den hjälp 

de behöver och kanske inte har vetskap om deras rättigheter till hjälp. En framtida studie om 

äldre över 75 år utan insatser vore av intresse för att förebygga undernäring. Det finns även 

behov av forskning för att säkerställa att de äldre får den näring de behöver i matlådorna.  Det 
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behövs även regelbundna utbildningsinsatser både för all vårdpersonal för att det 

förebyggande arbetet inom nutrition ska ge resultat.  Detta för att personal ska få förståelse för 

kostens och miljöns betydelse, vikten av viktkontroller och att vara uppmärksam vid 

försämrat näringsintag. Studiens resultat visade att äldre är i behov av socialt stöd vid 

måltider, vilket vårdpersonal bör arbeta efter. Vårdpersonal bör även framföra de äldres 

åsikter om matlådan och matlistan. Hemtjänstpersonal bör få ökad möjlighet att med verka 

vid måltider för att ge den äldre socialt stöd vid måltider och att informanters upplevelse av 

stressad personal minskar. Möjlighet borde även finnas att flera äldre kan träffas vid måltider 

för att få social gemenskap och bättre aptit. Detta borde vara ett tillfälle för ett bra teamarbete 

mellan enhetschef, hemtjänst, sjuksköterskor och rehab personal. Det bör finnas möjlighet till 

matdistribution som inkluderar måltider över hela dygnet, detta för att undvika att brist på mat 

i kylskåpet medför undernäring.  

4.5 Slutsats 
!

Studiens slutsats visar att informanter önskar aktivare personal som stöd vid måltider och att 

matlådans portion bör minskas. Den minskade portionen ska innehålla näringstät kost för de 

som är i behov av det. Matlådorna och potatisen bör göras mer aptitlig för att äldre ska få 

ökad aptit. 
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