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Lätt att öppna? Svårigheterna med att öppna färdigförpackad mat för äldre.

Samtidigt som färdigförpackad mat ökar i både samhället och på sjukhus lider många äldre utav un-
dernäring. Det finns studier som visat att färdigförpackad mat är en bidragande faktor till undernä-
ring. Även om skälen till undernäring är komplexa och det är flera faktorer som spelar roll, så har 
måltidsservice på sjukhus en nyckelroll för att säkerställa ett tillräcklig näringsintag. New South 
Wales Health Service i Australien granskade förekomsten av undernäring och upptäckte att ett antal 
patienter inte åt sin mat eftersom de inte kunde öppna förpackningen. En svensk studie har också 
sett att 14.5% av äldre personer som bor hemma riskerade att drabbas utav undernäring.

Syftet med denna studie var att identifiera svårigheterna för äldre med att öppna färdigförpackad 
mat som dagligen används i New South Wales sjukhus.

Kriterierna för att få delta i denna studie var att man skulle vara över 65 år och inte ha någon kogni-
tiv nedsättning, att man skulle bo själv och förbereda sin mat själv.  
Etiskt godkännande och ett skriftligt samtycke erhölls från alla deltagare. Deltagarna gick med på 
att bli filmade under tiden som de öppnade förpackningarna. Produkterna som användes i studien 
var olika förpackningar av mat och dryck som används på sjukhus och som också levererades från 
ett lokalt sjukhus på de tre testdagarna.  
 
Handstyrkan testades genom att deltagarna fick fylla i ett frågeformulär, där svarade man ja eller nej 
om det gick att öppna förpackningen. Det fanns en skala för, inte svårt, lite svårt, lagom svårt, väl-
digt svårt och omöjligt. Man undersökte hur många försök det tog innan man hade fått upp förpack-
ningen och hur lång tid det tog att öppna. Det fanns ett till frågeformulär där man beskrev vad som 
var svårigheterna med att öppna förpackningarna.

Det visade sig att öppna juice gick fortast medan ost tog längst tid. Juicen hade också minst försök 
att få upp medan osten hade mest försök. Men resultaten i både denna studie och den tidigare sjuk-
husstudie visade att hand och fingerstyrka inte var förknippade med hur effektivt man kunde öppna 
förpackningarna. Detta skulle behöva undersökas för att avgöra om det finns ett samband mellan en 
äldre persons skicklighet och kortare tid att öppna. Deltagarna i denna studie rapporterade att osten 
var den svåraste förpackningen att öppna med anledning till den "krångliga förpackning”. Ett antal 
punkter noterades som skulle kunna förbättras, storleken på flikarna är alltför små för att greppa tag 
i och brist på instruktioner för att öppna förpackningarna. Vad som är tydligt från denna forskning 
är att vattenflaskor kräver styrka att öppna och styrka avtar med åldern.

Denna studie har upptäckt att äldre upplever svårigheter att öppna färdigförpackade livsmedel som 
dagligen används av New South Wales sjukhus. Detta bekräftas av tidigare forskning. Handstyrka 
associerades med bättre förutsättningar, vilket tyder på att skicklighet är sannolikt den viktigaste 
aspekten av handfunktionen för att bestämma hur lätt eller svårt det är att öppna produkterna.
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Den åldrande befolkningen har snabbt blivit större och viktigt grupp att beakta. Färdigförpackade 
livsmedel är en del av vardagen. Det är hög tid att ytterligare undersökningar på dessa problematis-
ka förpackningstyper görs, i synnerhet de som ger betydande protein och energi till personer som är 
undernärda eller i riskzonen för undernäring.

Det är olyckligt att detta är en bidragande faktor till att äldre lider utav undernäring. Jag anser att 
det är hög tid att utveckla dessa produkter och se till så att man lättare kan öppna färdigförpackade 
livsmedel. Mitt intresse för produktutveckling omfattar främst innehållet men har nu fått upp ögo-
nen för att det är minst lika viktigt att se över hur förpackningen är konstruerad.
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Jag valde detta ämne då jag tycker att det är viktigt att den äldre generationen inte glöms bort. Det 
är viktigt att lyfta dessa problem och genom studier som denna kan man inspirera företag att ut-
veckla produkter så att de t.ex. blir lättare att öppna. Mina tankar på vad jag vill göra efter examen 
är lite blandade, men jag hoppas att jag kommer att jobba med sensorik, recept- eller produktut-
vecklning och att bära med mig i mitt arbete att den äldre generationen är viktig att beakta så att de 
också har förutsättningarna att leva ett värdigt liv. 
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