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MATENS BETYDELSE FÖR DE ÄLDRES LIVSKVALITET 

OCH TILLFREDSSTÄLLELSE 
 

Vi blir allt fler och vi blir allt äldre och med det följer ett ökat tryck på äldreomsorgen då 

vårdpersonalen måste kunna tillgodose en mängd olika behov för att bibehålla eller stärka de 

äldres livskvalitet. Personalen har en betydande roll i flera frågor som har att göra med 

välbefinnandet hos äldre människor, bl.a. ensamhet, fysisk aktivitet, depression, isolering och 

miljö. Att bli äldre leder i många fall till förändrad ekonomi och större risk för hälsoproblem 

vilket direkt påverkar livskvaliteten. Även mat och måltider spelar en mycket stor och viktig 

roll när man talar om livskvalitet. Att äta är ett av människans grundläggande behov och en 

dålig och/eller otillräcklig diet kan resultera i viktminskning och näringsbrist och det leder till 

en spiral av negativa hälsoeffekter. Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas av 

matintaget bland äldre, men i förlängningen påverkas även det allmänna välmåendet. 
 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka förhållandet mellan livskvalitet och hur nöjda 

de äldre var med maten generellt i livet men även hur kvaliteten på måltidsservicen uppfattades 

på ett äldreboende. Författarna hade ett antal hypoteser de ville undersöka och huruvida de 

stämde eller inte. Dessa handlade bland annat om att livskvaliteten påverkas av hur nöjda de 

äldre är med maten, att deras uppfattning om maten och om måltiden skiljer sig åt beroende på 

vilken fysisk förmåga de har och att de äldres uppfattning om matservicen har ett positivt 

inflytande på livskvaliteten.  

 

I studien deltog 238 äldre (158 kvinnor och 80 män) som bodde på äldreboenden i Seoul och 

Incheon i Korea. Medelåldern på deltagarna var 80 år och de hade bott på hemmen olika lång 

tid, allt från under ett år och uppåt. Deltagarna fick svara på ett frågeformulär som byggde på 

dessa hypoteser och handlade bl.a. om hur de värderade sin livskvalitet, hur de såg på sin fysiska 

förmåga, hur nöja de var maten generellt och vad de tyckte om kvaliteten på servicen när det 

gällde maten. 
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Sammanställningen av frågeformuläret styrkte hypoteserna och gav bevis på att ju högre fysisk 

förmåga den äldre hade desto mera uppskattade denne maten och majoriteten av de som hade 

en bättre fysisk förmåga från början kände sig också gladare och var mer positivt inställda till 

livet. Det visade sig även att om den äldre upplevde en hög standard på måltidsservicen eller 

var nöjd med matens kvalitet så hade det en signifikant positiv koppling till livskvaliteten. En 

viktig faktor vad det gällde standarden på måltidsservicen tyckte de svarande vara själva 

servicedelen och då specifikt personalens attityd såsom vänlighet och artighet. Detta ansåg 

majoriteten, något överraskande, vara viktigare än matens kvalitet och vad gällde måltiden fann 

deltagarna i denna studie att det mest betydelsefulla var att maten presenterades på ett attraktivt 

sätt som inbjöd till matlust.  

 

Trevliga måltider och en välbalanserad kost kan förbättra både livskvaliteten och hälsan hos 

äldre (West et al., 2003) och med det bevisat borde det inte finnas något äldreboende som inte 

prioriterar detta eftersom motsatsen således borde leda till en ökad risk för en försämrad 

livskvalitet och hälsa. Studiens resultat bekräftar att maten och måltiden har en stark påverkan 

på livskvaliteten. För många äldre är just måltiden dagens höjdpunkt som är så mycket mer än 

ett nödvändigt måste. Förutom att inta god och vällagad mat som ger sensoriskt och psykiskt 

nöje så förenar den också människor, den ger en möjlighet till socialt utbyte som för många är 

väldigt värdefullt. Men studiens resultat visar också på betydelsen av en attraktiv servering och 

ett vänligt bemötande vid serveringen. Här saknas det i många fall kunskap, kunskap om både 

matens betydelse för de äldre men också om deras personliga preferenser (som är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till då maten först och främst måste hamna i magen för att kunna göra 

nytta). 
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Anledningen till att jag valde denna artikel var för att den tar upp den viktiga frågan om 

hur måltiden kan öka äldres livskvalitet på ålderdomshem. Det är något jag brinner lite 

extra för och som jag absolut skulle vilja jobba med i framtiden. Offentliga måltider 

överhuvudtaget är jag intresserad av och det håll jag kommer dra åt efter examen. Denna 

artikel undersökte de äldres uppfattning om måltidsservicen på ett ålderdomshem, men de 

äldre som bor själva är minst lika viktiga då många upplever en oönskad ensamhet som 

direkt påverkar livskvaliteten. Även där har måltiden stora möjligheter att tillföra positiva 

känslor. 
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