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Hur upplever äldre maten inom hemtjänsten? 
 

De flesta äldre är nöjda med måltiderna som levereras inom hemtjänsten, men variationen på 

menyn kan vara bristande och enformig. Äldre som lagar de flesta måltiderna i hemmet, 

utöver den som levereras, kan ligga i riskzon för ensidig kosthållning, vilket på sikt kan leda 

till aptitleda och undervikt hos dessa individer.   

 

I Sverige finns det 291 kommuner, varav 280 kommuner tillagar måltider i kommunalt ägda 

kök, medan resten anlitar privata företag som tillagar måltiderna. 60 000 äldre är i behov av 

att få sina måltider levererade till sina hem, för att kunna tillgodose det dagliga näringsintaget. 

Måltidsservice inom de olika kommunerna i Sverige är ojämn och svår att jämföra, eftersom 

tillagningssätt och måltidskomposition skiljer sig åt. För det mesta består de distribuerade 

måltiderna av luncher motsvarande 30% av det dagliga intaget. I denna måltid ingår dock inte 

frukost, snacks, bröd, sallad, dryck eller kvällsmål, utan dessa får ordnas själva av de äldre, 

vilket i vissa fall kan leda till en ensidig kosthållning. 

 

En studie utförd i en medelstor kommun i Sverige, med 276 deltagare varav 274 svarade, 

erbjöd en utvärdering till äldre för att säkerställa kvaliteten på måltiderna som serveras inom 

hemtjänsten. Resultaten visade att de äldre generellt var nöjda med måltiderna som 

levererades, men att detta påverkades av hur länge de fått mat levererad samt ifall de var i 

behov av specialkost. 

 

Utvärderingen från studien kring äldres upplevelse av måltiderna som levereras inom 

hemtjänst, visade att - trots att de flesta var nöjda med portionsstorlek och leveranstid - de 

som fått hemtjänst under en längre tid samt de som var i behov av specialkost, inte var nöjda 

med måltiderna. Detta skulle eventuellt kunna bero på att de som fått hemtjänst under en 

längre tid kan ha tröttnat på den bristande variationen, medan de som får specialkost kan vara 

vana vid smaker de vant sig med från barndomen, vilka inte uppfylls genom leverans från 

hemtjänst. Vidare visade det sig även att tillgång till assistans inte påverkade upplevelsen av 

måltiden, vilket går emot andra studier som visat att vårdpersonal har en viktig roll i att 

minska känslor av ensamhet och utanförskap hos de äldre. Dessutom har det visat sig att 

vårdpersonal hjälper till att förmedla matglädje men även informera om hälsoeffekter av att 
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äta välbalanserat. Bristen på variation i måltider är vanligt förekommande hos äldre, och 

påverkas av exempelvis tillgång till kollektivtrafik, närhet till affärer samt hälsostatus och 

mobilitet. Denna brist kan på sikt leda till aptitleda och undernäring, eftersom matintaget 

minskar då de äldres preferenser inte tillfredsställs. 

 

Genom att kommunicera med de äldre angående deras önskemål kring upplevelser och 

preferenser, är det möjligt att utveckla måltidsservicen, vilket på sikt skulle kunna leda till 

ökad hälsa och ökad livskvalitet hos mottagaren. Vidare studier skulle dock behöva 

genomföras för att se om det finns eventuella skillnader mellan män och kvinnor. 

 

Med en allt mer åldrande befolkning är det viktigt att maten som serveras till äldre både är 

näringsrik och varierad. Det räcker dock inte med detta, utan det är även viktigt att måltiden 

blir en glädjefylld upplevelse. Jag anser att det är av största vikt att alla mottagares behov 

tillgodoses, vilket inte tycks vara fallet när det kommer till äldre som fått hemtjänst under en 

längre tid eller gällande specialkost. Det är extra viktigt att måltiderna är varierade, då de 

äldre kan ha svårt att variera övriga måltider som de ordnar själva. Även den sensoriska 

aspekten vid tillagning är särskilt viktig för att smakupplevelsen ska bli positiv. Detta gäller 

inte minst vid specialkost som i många fall kan ha annan konsistens eller smak. 

Valmöjligheten att få äta ensam eller tillsammans med andra kan också upplevas som viktig, 

då måltiden ofta är en stund av gemenskap. Undernäring hos äldre är fortfarande vanligt, trots 

att kunskapen kring äldres behov har ökat det senaste decenniet. Ytterligare individanpassad 

måltidsservice är eftersträvansvärd för att upprätthålla näringsstatus och livskvalitet hos de 

äldre. Vidare studier som jämför upplevelsen av levererade måltider inom olika kommuner 

skulle vara intressant att genomföra, för att se om resultatet skiljer sig åt beroende på var i 

landet människor bor. 
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Jag har valt det aktuella ämnet eftersom jag har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen 

och anser att denna grupp individer är förbisedda när det kommer till måltidsservice. De äldre 

kanske redan har nedsatt aptit och det blir inte bättre av att måltiderna som serveras varken ser 

tilltalande ut eller smakar bra. Genom att läsa en artikel kopplad till denna grupp individer, 

har jag fått ökad insikt i hur de äldre upplever måltiderna som de serveras. Det var en 

ögonöppnare att läsa om att de äldre som fått måltider levererade under en längre tid eller var 

i behov av specialkost, inte var nöjda med måltiderna som serverades. Anledningar till detta 

tros vara brist på variation eller att kosten inte smakar som man är van vid. Som blivande 

kostvetare är jag intresserad av att arbeta med måltidsplanering för just äldre. Någonting som 

jag kommer tänka på efter att ha läst denna artikel är vikten av variation. Även en favoriträtt 

blir tråkig om den äts för ofta. 


