
Äldre personer som bor hemma ger sin syn på mat och måltider  
	
Idag väljer eller tvingas allt fler äldre i Sverige att fortsätta bo hemma istället för att flytta 
till ett äldreboende. Samtidigt ökar prevalensen av undernäring bland dessa människor, en 
utveckling som måste hejdas då det leder till alvarliga konsekvenser och problem för 
individ och samhälle.   
 
För att främja en god hälsa och undvika undernäring hos äldre som bor hemma krävs bättre 
kännedom om individens preferenser och vanor från både deras tidigare liv och det nuvarande. 
När mat och måltider planeras och utvecklas för äldre människor bör större hänsyn tas till 
målgruppens behov av självbestämmande och samverkan. Den studie som här kommer att 
sammanfattas har som syfte att beskriva äldre personers egen upplevelse av olika 
omständigheter och faktorer som påverkar deras förhållande till mat och måltider.  
 
Studien genomfördes i en mindre kommun i södra Sverige där äldre fick måltider levererade 
av personal från hemtjänsten. Sju män och fem kvinnor med en medelålder på 87,7 år 
intervjuades i sina hem. Intervjuerna pågick under 30-90 minuter och startade med en öppen 
fråga där de fick beskriva en vanlig dag med fokus på maten och måltiderna under dagen. 
Efterföljande frågor berörde preferenser och matintag, fysiologiska svårigheter med att 
exempelvis svälja eller tugga, samt frågor kring inköp och tillagning av mat och sist men inte 
minst måltidens sociala dimensioner.  
 
I intervjuerna framgick att upplevelser från barndomen och det tidiga vuxenlivet hade stor 
inverkan för känslor och syn på mat och måltider. Det var uppenbart att normer och 
värderingar kring matkultur, traditioner och matvanor lades tidigt och förändrades inte 
nämnvärt under livets gång. En majoritet av de svarande var vana vid att laga sin egen mat 
och hade växt upp med hemlagad mat som ofta bestått av gröt, fullkornsbröd, potatis, fläsk 
och färsk fisk. Vid festliga tillfällen kunde färskt kött eller andra mer exklusiva råvaror ha 
erbjudits. Flera beskrev hur de upplevde att måltider tillagades av lokala råvaror som fanns att 
tillgå för tillfället. Att hänsyn togs till säsong och när tillfälle gavs fylldes matförråden på 
genom exempelvis jakt, fiske eller bärplockning. För de flesta hade mat och måltider även 
spelat en viktig social roll. 
 
Majoriteten av deltagarna åt sina måltider på samma tid varje dag och såg måltiden som 
intogs mitt på dagen som sitt huvudmål. Till kvällsmat föredrog de att äta något lättare som 
exempelvis te och smörgås. Anledningar till minskad aptit framkom i intervjuerna bero på en 
rad olika saker. I vissa fall var sjukdom, sorg eller brist på frisk luft och fysisk aktivitet 
orsaken. Men många kunde också beskriva en bristande aptit orsakad av innehållet i den mat 
hemtjänsten levererat. Maten upplevdes ibland som oaptitlig på grund av att en serverades ur 
en plastlåda, att den inte smakade bra eller innehöll ingredienser som den äldre personen inte 
gillade, så som starka kryddor eller att den var svår att tugga. Ofta upplevdes maten för 
influerad av moderna mattrender. Många önskade en mer varierad gammeldags mat lagad på 
traditionellt vis med bekanta kryddor så som salt, peppar, dill och lagerblad. Maten fick gärna 
innehålla ingredienser så som färsk fisk, lamm, fett och grädde.  
I flera av intervjuerna framgick att många upplevde ett bristande intresse från kommunen för 
att lyssna till deras upplevelse av maten.  
 
Trots att studien är liten och är några år gammal tycker jag att den lyckats samla ett material 
som fortfarande känns viktigt, värdefullt och aktuellt. De äldres hälsotillstånd relaterat till mat 
är något vi ofta talar om men sällan hör vi någon från målgruppen själv komma till tals. 



Intervjuerna belyser tydligt att vi som planerar och ansvarar för de äldres måltidupplevelse 
kan förbättra mycket bara genom att lyssna och ta till oss av de äldres upplevelser och åsikter.  
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Därför valde jag det aktuella ämnet: 
Att plötsligt en dag inte längre kunna handla och laga sin egen mat eller ens bestämma vad 
eller när man ska äta är ett scenario ganska svårt att föreställa sig. För en stor andel av 
befolkningen är detta dock verklighet och även du och jag kommer så småningom stå inför 
denna omställning. Den tanken motiverar mig att i min blivande yrkesroll göra den 
övergången till en så bra upplevelse som möjligt, och det känns så självklart och alldeles 
nödvändigt att vi i vår senare del av livet ska få fortsätta njuta av vällagad mat och samlas 
kring trevliga måltider.  
 
Efter min examen: 
Vill jag bidra till en god hälsa hos äldre, barn och/eller sjukhuspatienter genom att skapa bra 
förutsättningar för goda måltider. Med hjälp av den breda kunskap som utbildningen ger mig 
hoppas jag med min lust och stora engagemang kunna genomföra förändringar och 
förbättringar för dessa målgrupper. Inom områden där vi behöver se till att maten vi lägger på 
tallriken också hamnar i magen.     
 


