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Abstrakt 

Att vara äldre, ensamboende och beroende av hjälp från andra ökar risken för att vara eller bli 

undernärd. Ett gott nutritionsstatus är ofta förknippad med god hälsa, medan nedsatt 

nutritionsstatus hos äldre oftast leder till funktionsnedsättning som till exempel sjuklighet och 

mortalitet. Syftet med studien var att beskriva ensamboende äldre personers ätande och 

matsituation. Studien genomfördes med en metod för fallstudie med kvalitativ ansats som 

utgick från två äldre och personer där data från intervjuer och observationer från sammanlagt 

sex deltagare samlades in. Analysen av intervjuer och observationer har genomförts med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att de äldre ensamboende personernas ätande är en 

komplex problematik som bland annat påverkas av matens kvalitet, hur den presenteras, 

faktorer hos den äldre personen själv och den sociala situationen kring ätandet. Ensamheten 

verkar vara den viktigaste enskilda faktorn. En slutsats är att alla dessa områden bör beaktas 

när en ensamboende äldre person visa tecken på undernäring. Distriktssköterskan och 

hemtjänstpersonal spelar en viktig roll i både av att upptäcka patienter som löper risk för 

malnutrition samt att se till att förebyggande strategier genomförs. För att distriktssköterskor 

och hemtjänstpersonal ska kunna hantera detta ansvar bör de vara utrustade med en bra 

kunskap inom detta område.  

 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, hemtjänstpersonal, vårdtagare, ensamhet, nutrition, fallstudie, 

innehållsanalys. 
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Ett gott näringstillstånd är en viktig förutsättning för god livskvalitet och hälsa. Äldre 

personer löper större risk än yngre att drabbas av olika sjukdomar (Ebrahimi & Wijk, 2009). 

Förändringar i nutritionsstatus bland äldre kan vara svår att upptäckta, då de ofta negligerar 

symtomen och medger inga förändringar förrän uttalade fysiska förändringar är uppenbara 

(Brownie, 2006). Oupptäckt och obehandlad undernäring har visat sig vara mycket skadligt 

för livskvalitén och kan leda till allvarliga konsekvenser som långvarig sjukhusvistelse och 

ökad mortalitet (Bachrach-Lindström, Christensson, Jensen & Lundin, 2006). Malnutrition är 

ett tillstånd som går att förebygga och behandla, men trots kunskap som finns om detta är 

undernäring fortfarande ett stort problem inom vård och omsorg av äldre (Ebrahimi & Wijk, 

2009). Trots att undernäring är vanligt förekommande, diagnostiserats eller dokumenteras 

näringsstatus sällan i patienters journaler (Mossberg, 2001).  

 

Undernäring är resultatet av en process som börjar när individens intag av näringsämnen 

börjar bli mindre än vad som krävs. Detta definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag 

och utnyttjande av näringsämnen (Mossberg, 2001).  Dessa orsaker har ofta multifaktoriella 

faktorer som: medicinska, sociala, miljömässiga samt otillräckligt intag av mat och dryck 

vilket resulterar i nedbrytning av kroppens reserver (Bachrach-Lindström, Christensson, 

Jensen & Lundin, 2006). Dessa faktorer leder till oftast till en försämrad förmåga att smälta, 

absorbera, utnyttja eller utsöndra näringsämnen vilket resulterar i ett försämrat 

näringstillstånd (Brownie, 2006). Fysiologiska förändringar i samband med åldrande kan göra 

att en äldre vuxen blir speciellt känsligt för dehydrering och undernäring. En äldre vuxen har 

ca 10 % mindre kroppsvätska än en yngre vuxna dessutom försämras, smaksinnet på grund av 

A-vitamin brist. Detta kan göra att maten blir oaptitlig och smaklös vilket kan leda till att den 

äldre äter mindre och använder mer salt för att öka smaken på maten. Det ökade saltintaget 

leder i sin tur till att kroppen får ett ökat behov av vätsketillförsel. När den äldres känsla av 

törst minskar så känner personen inget behov av att dricka, vilket kan leda till ett allvarligt 

dehydreringstillstånd mycket snabbt (Hamilton, 2001).  

 

Förmågan att producera magsyra minskar hos nästan 30 % av personer över 65 år vilket 

försämrar absorptionen av många viktiga näringsämnen, såsom folsyra, B-vitamin, järn och 

kalcium. Även tandproblem kan göra det svårt att tugga maten tillräckligt. I förlängningen gör 

malnutritionen att den äldres muskelmassa och styrka avtar och tillsammans med dåligt intag 

av vätska blir immunförsvaret nedsatt vilket gör att den äldre utsätts lättare för sjukdom. 
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Fortsatt sjukdom kan leda till depression, som i sin tur kan orsaka minskad aptit och 

ytterligare viktminskning. Malnutrition hämmar kroppens förmåga att kunna läka då serum 

albuminnivån i kroppen minskar. Detta leder i sin tur till ett minskat antal bindande platser för 

proteinbindande läkemedel och risken för toxiska reaktioner på relativt låga doser av vissa 

läkemedel ökar markant (Hamilton, 2001). 

 

Förvirring och desorientering kan vara den första tecken på en malnutrition. Tecken på att en 

person lider av undernäring kan observeras genom att personen har ett utmärglat utseende 

med en snabb muskelförtvining med förlust av subkutant fett. Detta kan vidare leda till 

muskelsvaghet och trötthet. Andra kliniska tecken på att en person lider av undernäring kan 

vara torrt och sprött hår, torr hud med dålig färg och ojämn dermatos. Torra och spruckna 

läppar kan vara ett observandum på intorkning. I munhålan kan det yttra sig med svullen röd 

tunga med rodnat och svullet tandkött. Undernärdhet bidrar till dålig sårläkning och minskad 

motståndskraft mot infektioner. Eftersom malnutrion och uttorkning kan få allvarliga 

konsekvenser hos äldre patienter måste tidig upptäckt och behandling prioriteras (Hamilton, 

2001). 

 

Män verkar vara mer utsatta än kvinnor av effekten av att äta ensam och i jämförelse med 

kvinnor har männen ett betydligt lägre näringsintag (Brownie, 2006). Enligt Holmes (2006) är 

socioekonomiska faktorer som begränsad inkomst av betydelse som kan leda till att antalet 

måltider och kostens innehåll begränsas när letandet av billiga livsmedel och "fynd" är det 

primära för att klara upp det ekonomiska.  

 

När allt fler närbutiker slår igen och det byggs upp fler stormarknader kan den dagliga 

shoppingen blir svårtillgänglig och kan i sin tur leda till ökade utgifter och begränsa 

tillgången på färska livsmedel som frukt och grönsaker. Särskilt drabbade blir de som har 

fysiska handikapp eller begränsad tillgång till transporter. Detta kan allvarligt begränsa 

konsumtionen och minska motivation för att handla eller laga mat. I och med att aptiten 

minskar, minskas även njutningen av måltiden, det är bland annat därför viktminskning är 

vanlig bland ensamma äldre (Holmes, 2006). 

 

Enligt Bachrach-Lindström, Christensson, Jensen och Lundin (2006) spelar sjuksköterskan en 

viktig roll i både av att upptäcka patienter som löper risk för malnutrition samt att se till att 
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förebyggande strategier genomförs. Studier visar att sjuksköterskor upplever att de har ett 

stort ansvar för näringsbedömning bland äldre och dess omvårdnad men det saknas tillräcklig 

kunskap för uppgiften samt stöd från övrigt vårdteam. Enligt författarna framkom det att 

sjuksköterskor som arbetar med äldre människor har positiva men mest negativa attityder till 

förebyggande arbete för malnutrition. En möjlig förklaring till detta tror författarna kan bero 

på en otillräcklig kunskap samt avsaknad av rutiner kring dessa frågor (Bachrach-Lindström, 

Christensson, Jensen & Lundin, 2006).  

 

Enligt Emanuelsson & Lindencrona (2000) är det inte ovanligt att hemtjänstpersonal inte 

rapporterar till sjuksköterskan om förändringar som trötthet, förvirring, yrsel och apati på 

grund av att de oftast tror att det alltid är en naturlig del av åldrandeprocessen bland äldre.   

Om sjuksköterskor och hemtjänstpersonal får bättre kunskap om hur de kan hjälpa den äldre 

att bevara en god nutritionsstatus, kommer det att kunna leda till en ökad livskvalitet hos den 

äldre, samt minska kostnaderna för hälso- och sjukvården (Goldin, Laforest, Nour, Payette & 

Roy, 2007). Syftet med fallstudien var att beskriva ätande och matsituationen hos 

ensamboende äldre personer.  

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ metod för datainsamling med fokus 

på att upptäcka, tolka och få förståelse för ätande och matsituationen hos ensamstående äldre 

personer (Merriam, 1994, s. 9). Enligt Polit och Beck (2004, s. 259-256) är fallstudier ett bra 

sätt att studera företeelser som inte är så mycket undersökta och som inriktar sig på sociala 

relationer. Fallstudien är empirisk och är enligt Merriam (1994, s.11) en intensiv och holistisk 

beskrivning och analys av ett begränsat fenomen som ätande och matsituationen hos 

ensamboende äldre. Fallstudier lämpar sig utmärkt till att använda sig av triangulering av data 

och perspektiv (Merriam, 1994,s.85), och i denna studie används både observation och 

intervjuer som datainsamlingsmetod samt den äldre personens perspektiv tillsammans med 

distriktssköterskans och hemtjänstpersonalens perspektiv. 
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Deltagare och procedur 

Forskarna tog muntlig kontakt med verksamhetschefen i två kommuner med förfrågan om 

möjlighet att genomföra studien och vilka distriktssköterskor som kunde delta i studien. 

Distriktssköterskor som anmälde sitt intresse tillfrågades att delta i studien men hjälpte även 

till med att föreslå äldre personer som var beroende av hemtjänst samt personal i hemtjänsten 

som var involverade i vården av den äldre. Informationsbrev om studiens genomförande och 

syfte lämnades till presumtiva deltagare. Deltagarna fick lämna ett skriftligt samtycke till 

studien. Totalt sex personer deltog i studien, två distriktssköterskor, två hemtjänstpersonal och 

två äldre ensamboende personer som hade diagnosticerad malnutrition samt hemtjänstinsatser 

vid matsituationer. Inklusionskriterier för den äldre personen i hemmet var: ålder över 65 år, 

ensamboende i det egna hemmet, hemtjänstinsatser, ha eller haft dokumenterat 

nutritionsproblem och viktnedgång. Inklusionskriterier för distriktssköterskor och 

hemtjänstpersonal var att de skulle ha erfarenhet av äldre, ensamboende med 

nutritionsproblematik samt ha personkännedom om de två äldre personerna som kom att delta 

i studien. 

 

Datainsamling 

Intervjuer  

Forskarna har intervjuat den äldre ensamstående personen, deras hemtjänstpersonal och 

distriktssköterska med semistrukturerade intervjuer.  I en semistrukturerad intervju vill 

forskarna ha fram viss information från alla respondenter. Det är vissa frågor eller 

frågeställningar som utforskas dock utan bestämd ordningsföljd.  Frågor som har undvikits är 

ja och nej frågor, varför-frågor samt ledande frågor. En intervjuguide användes som var 

baserade på semistrukturerade frågor med följdfrågor. Exempel på frågorområden som 

ställdes var: berätta om en vanlig ”matdag”? äter du dina måltider oftast ensam? upplever du 

att matintaget har förändrats under det senaste året? Kan du berätta hur du tänker kring äldres 

personers mat situation  

 

Observationer 

Syftet med observationerna var att se hur den äldre åt och agerade vid måltiderna. 

Observationerna av matsituation genomfördes vid 3 tillfällen, observationerna utfördes med 

en icke deltagande metod. Observationerna tog ca 40 minuter var gång och till hjälp under 
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observationerna har forskarna använt sig av en guide, Minimal Eating Observation Form, 

MEOF. MEOF är ett bedömnings formulär med olika kryssfrågor som används för att 

utvärdera hur en person klarar av att äta (Westergren, Lindholm, Mattsson & Ulander, 2009). 

Under observationerna har forskarna vistats passivt i samma rum och gjort anteckningar enligt 

MEOF som senare skrevs ner.  

 

Analys 

Intervjuer  

Analysen av intervjuerna har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys. Forskarna har 

analyserat de olika informanterna separat. Genom att använda sig av innehållsanalys uppnås 

en förståelse och en kunskap för en specifik upplevelse (Downe-Wamboldt, 1992). I denna 

studie har intervjuerna spelats in på band och sedan skrivits ut ordagrant som sedan 

sammanställdes till en text detta har även utförts med anteckningarna från observationerna 

(Holloway & Wheeler, 2006). Sedan har texterna från intervjuerna var för sig lästs igenom 

noggrant flera gånger. Textenheter som motsvarat syftet har identifierats, och extraherats. I ett 

senare steg har textenheter kondenserats, det vill säga mängden text har reducerats utan att ta 

bort eller ändra på det faktiska innehållet. I nästa steg har de utplockade textenheterna kodats. 

Därefter kategoriserades textenheterna som hade liknande innehåll till olika kategorier. 

Kategorier med liknade innehåll fördes samman i flera steg till ett mindre antal med bredare 

kategorier. Slutligen fick forskarna fram tre kategorier av intervjuerna som utesluter varandra 

och som utgör resultatet av analysen (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Observationer 

Analysen av observationerna har utförts på samma sätt som intervjuerna med en kvalitativ 

innehållsanalys. Först har forskarna skrivit ner observationerna från observationsguden 

MEOF till en text. Därefter har textenheter som motsvarat syftet även här identifierats, och 

extraherats som senare kondenserades. I nästa steg har även här de utplockade textenheterna 

kodats. Därefter kategoriserades textenheterna. Slutligen fick forskarna fram en kategori av 

observationen som utgör analysen av observationen (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

 

 

 



7 

 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter som forskarna hade att ta hänsyn till var att observationerna och intervjuerna 

kunde medföra upplevelser av obehag. Genom att forskarna träffade deltagarna ett flertal 

gånger innan observationerna, kunde ett förtroende byggas upp mellan forskarna och 

deltagarna och därmed minimera risken för upplevelser av obehag. Data som kan avslöja 

deltagarnas identitet redovisas inte i resultat texten.  

 

Vid forskning är processen av att inhämta informerat samtycke mycket viktigt. Detta har 

gjorts på ett noggrant och adekvat sätt på alla deltagarna som har involverats i studien. 

Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien har blivit informerade både skriftligt och 

muntligt om syftet med studien. Deltagarna har även informerats om att deltagandet i studien 

var frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta utan att behöva ge någon förklaring om 

varför (Polit & Beck, 2004, s. 150-152). Intervjuerna kan ge deltagarna en positiv upplevelse 

när de får berätta och reflektera om deras upplevelser. Dock finns det en risk att intervjun kan 

medföra obehagskänslor om att de ha utelämnat sig för mycket. I vår forskning uppkom ej 

detta problem men som forskare bör man vara medvetna om att intervjuns öppenhet och 

intimitet kan få de intervjuade att avslöja saker som det senare kan komma att ångra. Därför 

ställer detta stora krav på forskarnas känslighet när det gäller hur långt vi kunde gå i våra 

frågor (Kvale, 1999, s. 110).  En forskningsetisk prövning gjordes och godkändes av den 

etiska kommittén vid Luleå tekniska universitet.  

 

Resultat 

Analysarbetet har resulterat i tre stycken kategorier. Se tabell 1. Under varje kategori 

redovisas resultat från de äldre personerna, hemtjänstpersonal och distriktssköterskor var för 

sig. Resultatet från observationerna presenteras under den kategorin Ensamheten och ätande.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Matens kvalitet 

Aptitlöshet och portionsstorlek  

Ensamheten och ätande  
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Matens kvalitet 

De äldre personerna  

De äldre personerna berättade att det kändes tryggt att få hjälp och accepterade hjälpen när de 

insåg att de inte längre klarade sin mathållning själv. De var mycket nöjda med den hjälp som 

hemtjänstpersonalen gav. De uppgav att innan insatser sattes in var det vanligt de glömde bort 

och missade måltider. De beskrev att de hade matdistribution då de inte själva orkade gå till 

affären och handla eller att laga sin egen mat.  

 

De äldre personerna beskrev att de fick en veckomeny där de kunde välja olika maträtter och 

hur ofta de ville ha sin mat. En del av de äldre personerna tog mat från kommunens leverantör 

medan andra beställde mat från någon lokal restaurang som hade avtal med kommunen. De 

tyckte att det var en ganska bra variation på maten, de kunde ofta välja mellan soppa, kött och 

fiskrätter. Maten vårdgivarna beställt levererades hem i en plastform som de kunde värma i 

mikron. Till alla maträtterna följde det med sallad, bröd och smör. En av de äldre personerna 

berättade att under helgerna hade hon ingen matleverans, då hon lagade mat tillsammans med 

en granne.  

 

”…man får ju en matmeny för en vecka fram…då ser man ju hur 

många dagar man vill ha mat…”(den äldre personen). 

 

De äldre personerna som fick sin mat från kommunens leverantör upplevde ofta maten tråkig 

och enformig. De upplevde att maten inte var av den bästa kvalitet och de blev fort trötta på 

den och den smakade inte som hemlagad mat. De äldre personerna upplevde att den sämsta 

maten som levererades var kötträtterna, då köttet oftast var för segt, okryddat och svårtuggat. 

De upplevde ofta att grönsaker och potatis var dåligt kokta eller överkokta och maten var 

oftast dåligt kryddad. De äldre personerna menade att om maten var godare skulle de kanske 

haft mer aptit.  

 

Hemtjänstpersonal 

Hemtjänstpersonalen upplevde att den mat som de äldre fick var smaklös och menade att även 

om de kryddade på maten vid serveringen blev den inte god. De anser att det var viktigt att 

maten var bra kryddad då många äldre har ett sämre smaksinne. Hemtjänstpersonalen 

berättade att de kunde se på de äldre att de ofta tyckte att maten var motbjudande och växte i 
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munnen på dem. De hade erfarenhet av att få äldre åt upp hela portionen, utan oftast delade de 

upp portionen till minst två eller tre portioner. Hemtjänstpersonalen upplevde att detta 

påverkade de äldres aptit då det inte kan vara gott att äta samma mat flera dagar i rad. 

 

”….Första dagen är det kanske gott men inte 

sen…”(Hemtjänstpersonal) 

 

Hemtjänstpersonalen trodde inte att den mat som de äldre fick var så näringsrik och skulle 

själva inte vilja äta den mat som serverades. De tyckte inte att maten som serverades som 

exempelvis, pizza eller tacos var lämplig för äldre personer. De hade erfarenhet av att äldre 

frågar efter exempel potatis och fläsksås eller kåldolmar. De trodde att om de äldre fick mat 

som de tyckte om och var vana vid skulle göra att de hade bättre aptit.  

 

Hemtjänstpersonalen berättade att en kvinnlig vårdtagare hade funderat på att kontakta den 

lokala tidningen för att beskriva om den dåliga maten som serverades till dem. 

Hemtjänstpersonalen ansåg att de själva skulle kunna bli bättre på att klaga på maten å de 

äldres vägnar, och menade att om det aldrig kommer fram vad de äldre verkligen tycker om 

maten kommer det aldrig bli bättre.  

 

”….en kvinna funderar på att kontakta tidningen för maten var så 

dålig…” (hemtjänstpersonal) 

 

Distriktssköterska 

Distriktssköterskorna upplevde att när äldre personer har valt att ta mat via hemtjänsten har de 

förväntan på att det ska smaka gott. De hade dock uppmärksammat att det var vanligt att den 

äldre avbeställde maten efter ett tag då de inte tyckte att den smakade bra. 

Distriktssköterskorna tyckte att maten borde vara en höjdpunkt för de äldre. En av 

distriktssköterskorna berättade att hon inte tidigare tänkt så mycket på maten som serverades 

innan hon själv provade och kände att det inte var något som hon skulle vilja äta. 

Distriktssköterskorna ansåg att maten som serverades till de äldre borde kunna göras mycket 

godare, bättre och aptitligare. De tyckte att det var väldigt tråkigt för de äldre att de upplevde 

att maten var dålig. De berättade att när de frågar de äldre vad de tyckte om maten svarade 

ofta de att maten var torr, smaklös, segt, överkokt eller till och med okokt.  
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”…för det är inte gott det dom får…….så är det bara…” 

(Distriktssköterska).  

                     

Distriktssköterskorna upplevde att priset på maten som levererades via hemtjänsten var för 

hög i förhållande till kvaliteten. De upplevde att de äldre inte vill lägga ner mycket pengar på 

mat och vilket påverkade vilken slags mat som de äldre handlade och åt. Distriktssköterskorna 

upplevde att framförallt män, handlade frysta halvfabrikat av ekonomiska skäl då matlådorna 

från matservice var dyrare. Då distriktssköterskan påpekade att näringsinnehållet i de frysta 

förpackningarna var lågt, lyssnade de inte till detta utan höll fast vid halvfabrikatet av 

ekonomiska skäl. Distriktssköterskorna menade att som professionella inom vården var det 

deras ansvar att se till att de äldre får i sig tillräckligt med näring men upplevde en stor 

hjälplöshet då maten inte var tillräckligt näringsrik. Med en mer näringsrik mat skulle fler 

äldre uppnå bättre nutritionsstatus i hemmet och vara piggare och friskare.  

 

”… om maten var av bättre kvalitet skulle fler gamla ha bättre 

nutritionsstatus…” (Distriktssköterska). 

 

Distriktssköterskorna önskade att det fanns ett bättre samarbete med de lokala restaurangerna 

(som ej ingår i kommunens avtal) som alternativ till kommunens hemlevaranser. De menade 

att äldre som bor i en mindre kommun hade inte lika stort utbud av matleverantörer att välja 

på som äldre som bor i en större kommun.  

 

…”min önskan var att det fanns andra möjligheter för de gamla men i  

en liten kommun har vi inte samma förutsättningar som i större 

kommuner….”(Distriktssköterskan) 

 

Aptitlöshet och portionsstorlek  

De äldre personerna 

De äldre personerna upplevde att aptiten hade blivit sämre med åren och att maten inte 

smakade lika gott som förut. De äldre personerna beskrev att de önskade att deras aptit och 

matlust skulle bli bättre för de tyckte att det var jobbigt att alltid tvinga i sig mat. De beskrev 

att när de var unga och arbetade då kunde de äta stora portioner med god aptit men så var det 

inte längre.  
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”…det känns som att jag bara tuggar och tuggar och kan inte svälja, 

det blir obehagligt…” (den äldre personen) 

 

”…det är flera gånger jag inte har aptit…. om jag inte har aptit går 

det bara inte att äta… det är med tvång som man då får i sig lite 

grann…. det är inte gott även om man är hungrig kan det vara svårt 

att få i sig maten…. ” (den äldre personen) 

 

De äldre personerna beskrev att det var vanligt att de enbart tog mat cirka 3 gång per vecka 

och delade upp till minst två mål då de att de inte orkade äta upp hela portionen. De upplevde 

att nackdelen med att delar upp matportionerna var att de då inte alltid kände sig riktig mätta, 

men om de inte delade upp matportionerna hade de fått kasta mycket av maten. De äldre 

personerna berättade att en annan orsak till att de delade upp matportionerna var att de tyckte 

maten var dyr och en stor del av deras pension gick åt till matkostnaderna. 

 

Hemtjänstpersonal 

Hemtjänsten upplevde att de flesta äldre åt oftast alldeles för lite. De upplevde att det var ett 

problem att de äldre delade upp en matportion till flera portioner eftersom de då inte fick i sig 

tillräckligt med mat. Hemtjänstpersonalen beskrev att de alltid försöker övertala de äldre till 

att äta mer men menade att det var viktigt att respektera och att inte kränka den äldre vilja.  

Hemtjänstpersonalen upplevde att om de äldre skulle äta mer regelbundet skulle fler få bättre 

aptit.  

 

Hemtjänstpersonalen upplevde att om det gick för lång tid mellan måltiderna påverkade det 

den äldres aptit till det sämre. De berättade att en del äldre kunde glömma bort att äta efter att 

hemtjänsten hade lämnat maten till dem. Även för täta matleveranser påverkade de äldres 

aptit till det sämre då de inte hann bli hungriga mellan måltiderna. De försökte så gott det går 

att hålla regelbundna tider men hemtjänstpersonalen har många de ska hinna leverera mat till. 

 

”..har man förberett smörgåsar så att det bara är att ta sig i kylen 

men många gånger när man kommer tillbaka så har de inte ätit 

något…” (Hemtjänstpersonal). 
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Hemtjänstpersonalen upplevde att storleken på portionerna kunde påverka den äldres aptit. 

För stora portioner på tallriken kunde maten upplevas som övermäktigt, att de blev mätta bara 

av att se på maten, speciellt hos äldre med nedsatt aptit. De ansåg att det var viktigt att maten 

serverades fint och att det var lugnt kring måltiden. Hemtjänstpersonalen upplevde att 

delaktighet under måltids förberedelser kunde påverka äldres aptit till det bättre. De tyckte att 

det var viktigt att inte ta ifrån den äldres egna förmågor bara för att det ska gå fortare för 

personalen.  

 

”har man dålig aptit och maten serveras fult kan det göra att de 

tappar aptiten helt… man äter också med ögonen….”. 

(Hemtjänstpersonal). 

 

Hemtjänstpersonalen berättade att de har fått en kortare utbildning om nutritionens betydelse 

för äldre men de tycker att det var alldeles för lite. De upplevde att det är viktigt att dessa 

utbildningar återupprepas då de såg att många nya och unga anställda inte förstår vikten om 

en god nutrition. Det var inte ovanligt att äldre snabbt gick ner snabbt i vikt på grund av 

nutritionsproblem. När en äldre person gick ner i vikt kontaktade de alltid distriktssköterskan 

och äldrevårdshandläggaren och oftast sattes näringsdrycker eller näringsberikning in. 

Hemtjänstpersonalen upplevde att näringsdrycker oftast fungerade bra och att majoriteten fick 

bättre aptit. De upplevde att de har en bra relation till distriktssköterskan och att de 

tillsammans diskuterade vilka åtgärder som skulles sätts in om en äldre började gå ner i vikt. 

   

”…det hjälper inte att ha utbildning om nutrition bara var 5:e år det 

måste vara oftare…”. (Hemtjänstpersonal). 

 

Distriktssköterskan 

Distriktssköterskan upplevde att många äldre ensamstående i det egna hemmet hade mycket 

sämre matintag än sammanboende vilket var ett vanligt och känt problem. De berättade att 

flera av de äldre inte tycke att de var i behov av att äta tre huvudmål om dagen, eftersom de 

inte rörde sig så mycket. Distriktssköterskan önskade att det skulle finnas mer förståelse och 

kunskap bland äldrevårdshandläggarna för hur viktig maten var och att inte bara vara nöjd för 

att en äldre person hade gått med till att beställa maten från matservice. Distriktssköterskor 

ansåg att sitta och äta ensam var ingen stimulerande miljö för de äldre därför brukade 
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distriktssköterskan rekommendera biståndshandläggaren att även sätta in insatser för 

aktivitetstid. De tyckte att äldre behövde mer stimulans än vad hemtjänstpersonalen hade tid, 

om de äldre inte kom ut på till exempel promenad fick de inte in några nya intryck i vardagen 

och om dagarna var sig lika och de äldre var passiva får de inga hungerskänslor.  

 

”…ja du ska ju bli stimulerad som äldre för då blir man ju hungrig 

men om dagarna är sig lik…” (Distriktssköterska) 

 

När de äldre delade upp maten i flera portioner på grund av att den inte var god eller av 

ekonomiska skäl upplevde distriktssköterskorna att det fanns risk för att de äldre inte fick i sig 

tillräckligt med näring. Distriktssköterskorna upplevde att på grund av att maten de beställde 

från matservice var så pass dålig och dyr var inte de äldre beredda på att betala för den varje 

dag utan delade upp portionerna. Distriktssköterskorna upplevde att det ofta förekom 

undernäring bland de äldre vilket till viss del berodde på dålig nutrition. Detta ansågs de även 

öka risken för fallolyckor. Distriktssköterskan har uppmärksammat att de äldre som flyttat till 

äldreboende har många gånger fått bättre nutritionsstatus.  

 

Distriktssköterskorna upplevde att det var vanligt att de äldre inte åt tre mål mat om dagen 

utan endast två. Det optimala skulle vara att de äldre spred ut måltiderna jämnt under dygnets 

vakna tid. Distriktssköterskan önskade att hemtjänstpersonal förstod hur viktigt det var med 

kvällsmålet, att det inte räckte för de äldre att äta sista måltiden vid tre-fyra tiden på 

eftermiddagen. Distriktssköterskan upplevde ibland att det kunde vara svårt att göra någonting 

själv och upplevde att hemtjänstpersonalen många gånger saknade kunskap om vad det 

förebyggande arbete inom nutrition innebar för de äldre.   

 

…”om det är möjligt att få in mera av det dom känner igen och att 

man sprider ut måltiderna och att man förstod vikten av det här 

kvällsmålet…”(Distriktssköterskan) 

 

Distriktssköterskorna önskade att de skulle ha mer tid till att själva kunna åka ut till de äldre 

därför var ett bra samarbete med hemtjänstpersonalen mycket viktigt. Distriktssköterskan 

förstår att hemtjänstpersonalen har det stressigt och att de inte har utrymme för att stanna kvar 

lite extra när de har gjort klart sina insatser. Distriktssköterskorna önskade att den beviljade 
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tiden i form av hemtjänstinsatser skulle räcka till stöd under hela måltiden. Idag räckte tiden 

till att värma upp maten och det var inte alltid maten plockades ut ur plastförpackningen och 

lades över på tallriken. Detta gjorde att det blev svårt för distriktssjuksköterskan att få 

information om hur den äldre verkligen åt. Distriktssköterskor upplevde att det var vanligt att 

de äldre sa att de åt bra, att de redan ätit men i själva verket hade de inte ätit alls. 

Distriktssköterskan upplevde att det gick att motivera de äldre till att äta bättre men att det 

inte fanns tid till detta. 

 

”…och dom här patienterna… dom säger ”ja, gå du. Jag klarar mig” 

och så sitter man där med sin tallrik eller sin matdistrubitionslåda 

eller bricka och då kommer ju..ja då vet men inget om den sidan av 

vad som åts och inte åts men, det går som inte få någon feedback 

då..”(Distriktssköterska) 

 

”… men man måste ha tid, omvårdnadstid och det har man inte idag. 

Inte i tillräckligt stor utsträckning…”(Distriktssköterska) 

 

”… hemtjänsten inte har tid att stanna…men dom äldre förstår att de 

har många att hjälpa…”(Distriktssköterska) 

 

 

Ensamhet och ätande 

De äldre personerna 

De äldre personerna talade mycket om ensamhet, de trodde inte att livet skulle bli så ensamt 

när de blev äldre. Sällskap med andra människor var något som de upplevde var mycket 

viktigt men något som de hade förlorat. De uppskattade att få äta tillsammans med andra 

istället för att sitta ensamma och äta, de upplevde att deras aptit blev mycket bättre då. En av 

De äldre personerna berättade att när en bekant hade flytta in till ett äldreboende och hon fick 

sällskap vid maten började hon att må mycket bättre samt att aptiten ökade. Hon hade själv 

tänkt tanken om att flytta in på ett äldreboende eftersom där var man aldrig ensam.  
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”….nog äter man bättre med andra och sällskapet är så mycket 

trevligare…. det är så roligt när man kan sitta och prata…speciellt se 

sina barnbarn. …man får nog bara acceptera som det är”  

(den äldre personen) 

 

”….ibland när man blir bortbjuden och redan har hunnit äta hemma 

så äter man ändå med god aptit… en kväll när min son och hans fru 

kom gick vi ner och grillade…han lagade maten… …det var 

jättegott….det var så länge sedan jag åt så mycket”. 

(den äldre personen) 

 

Hemtjänstpersonal 

Hemtjänstpersonalen upplevde att ensamhet var den största källan till att äldre åt dåligt. De 

uppmärksammade att äldre som hade sina anhöriga boende i sin närhet eller de som hade sin 

respektive kvar i livet oftare behöll kroppsvikten bättre än de äldre som levde helt ensam. 

Hemtjänstpersonalen upplevde att ensamhet oftare ledde till försämrad nutrition särskilt 

vanligt uppfattade de det hos ensamstående män. Vilket kan bero på att det oftast har varit 

deras fruar som hade haft hand om att laga och servera maten.  

 

”,,,män som blir ensamstående får oftast svårare för att äta än 

kvinnor….” (Hemtjänstpersonal). 

 

Hemtjänstpersonalen upplevde att på grund av den höga arbetsbelastningen fanns det oftast 

ingen tid till att stanna kvar hos de äldre under själva måltiden. För att hemtjänstpersonal 

skulle kunna få vara närvarande vid hela måltiden måste det finnas biståndsbeslut om detta 

och det var tyvärr enligt personalen mycket ovanligt.  Hemtjänstpersonalen trodde att de äldre 

skulle ätit bättre om de fick mera hjälp vid maten men de upplevde att de äldre inte ifrågasatte 

detta och de äldre ville inte vara till besvär.  
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Distriktssköterska  

Distriktssköterskorna berättade att det som framkom nästan varje gång de samtalade med 

äldre om matsituation var upplevelsen av att äta ensam. Fast både distriktssköterskorna och 

hemtjänstpersonalen förklarade för dem att det var viktigt med att få i sig ordentligt med 

nutrition var de ändå vanligt att när äldre satt i sin ensamhet minskade aptiten och maten blev 

ett ont tvång. Distriktssköterskorna upplevde att det var lättare att upptäckta malnutrition hos 

kvinnor än hos äldre ensamstående män, då kvinnorna lättare erkände att de har svårt med 

maten och matsituationen. En av distriktssköterskorna berättade att ibland vid hembesök fick 

hon höra att de som vanligen knappt äter hade ätit med god aptit vid sammankomster och 

festligheter. Distriktssköterskan tyckte att det skulle vara bra ide om det kunde anordnas så att 

ensamstående äldre hade möjlighet att äta tillsammans med andra ensamstående, inte då bara 

enbart till helger utan då även till vardags. 

 

”..Att maten inte smakar gott….att det inte är roligt att äta ensam…” 

( Distriktssköterska) 

 

”…jag tycker…hemtjänstgruppen, senast igår, tycker att vi behöver 

göra mer så här… [ang.sammankomster] jag bestämmer inte utan kan 

bara tycka…” ( Distriktssköterska) 

 

Observation av måltiden  

Båda äldre personerna som observerades åt i sina egna lägenheter. Båda hade relativt stora 

kök. Kvinnan hade mycket gröna växter och varmt ombonat, medan mannen hade ett ganska 

kalt och sparsamt möblerat kök. Hos båda äldre personerna gjorde hemtjänstpersonalen på 

liknande sätt när de dukade fram och serverade maten. Hemtjänsten värmde alltid halva 

portionen i mikron och den andra halvan av portionen sattes in i kylskåpet för senare måltid. 

De dukade fram och serverade maten på en tallrik och hällde upp dryck i ett ofärgat glas. 

Efter ca 10 minuter var hemtjänstpersonalen tvungen att lämna den äldre personen. Forskarna 

observerade att de båda äldre personerna hittade med lätthet munnen med besticken och de 

båda åt utan hjälpmedel. Ingen av dem hade några sväljningsvårigheter. Kvinnan åt utan att 

spilla, medan mannen som hade nedsatt syn spillde mer. Om hemtjänsten ej berättade var de 

placerade maten för mannen observerades det att han hade svårare att hitta mat och dryck 

samt att måltiden tog betydligt längre. Det observerades att kvinnan hade svårt att koncentrera 
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sig vid måltiderna, hon hade svårt att få matro utan kom ofta på något hon måste göra. 

Forskarna hade observerat att deltagarna aptit var nedsatt, de petade mycket i maten och fick 

tugga maten länge innan de svalde ner maten. De observerade måltiderna tog cirka 45 

minuter.  

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av ätande och matsituationen hos en 

äldre ensam person. I resultatet av fallstudien framkom tre huvudkategorier utifrån 

intervjuerna och observationerna: Matens kvalitet: kvaliteten på maten tyckte alla deltagarna i 

studien var mycket dålig och ej prisvärd. Grönsaker var oftast överkokta och köttet segt så att 

de äldre personerna hade svårt att tugga köttet. Aptitlöshet och portionsstorlek: de äldre 

personerna tyckte att aptiten hade blivit sämre med åren och att matportionerna var för stora. 

Hemtjänstpersonalen tyckte att det var av stor vikt att servera maten fint och aptitligt för att 

stimulera aptiten till det bättre.  Ensamheten och ätandet: ensamhet verkar vara den största 

orsaken till att de äldre personerna åt sämre. 

  

I resultatet framkom det att maten som distribuerades till de äldre upplevdes smaklös och med 

dålig kvalitet. Brister som återfanns i matens kvalitet var att kötträtterna ofta var smaklösa, 

torra och sega, grönsaker och potatis var antingen överkokt eller alldeles för råa för att kunna 

avnjutas vilket drog ner vårdtagarnas aptit. Maten som blev levererad upplevdes mycket dyr i 

förhållande till den kvalitén som den höll. Vår studie belyser att maten som levererades till de 

äldre var smaklös. Även hemtjänstpersonal och distriktssjuksköterskor upplevde brister i 

matens kvalitet och efter att ha själva avsmakat maten som levererades till de äldre upplevde 

de att maten skulle förbättras avsevärt i både smak och utseende. I en studie av Akner (2006) 

som studerade kvalitetssäkring av mat och måltider inom äldrevården framkom det att ett av 

problemen för att nå målen med levererad mat av god kvalitet är att det finns inga direktiv 

från politiker för hur matleverantörerna ska uppfylla de äldres näringsbehov eller ha en 

särskild konsistens. Handläggningsprocessen i ett biståndsbeslut när den enskilde ansöker om 

insatser enligt 4 kap 1 § SoL utgörs av tre steg, ansökan, utredning och beslut. Beslutet kan 

innefatta att det ska leveras mat och/ eller att den ska värmas men tar inte upp någonting om 

kvalitén på maten. I lagen framgår det inte att om det är kommunen eller primärvården som 

har det övergripande ansvaret över att rätt mat serveras till den som beställt tjänsten med 

matdistribution. I studien av Akner (2006) framkom det att maten som levererades i 
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Stockholms län var planerad och kvalitetssäkrad för friska personer i åldrar 75 år och äldre. 

Problem som uppstår bland de äldre i det egna hemmet när de ingår ett leveransavtal med mat 

är att maten är generaliserad och ej individuellt anpassad för den äldres näringsbehov. Akner 

(2006) menar att maten ska vara individanpassad efter bedömning av nutrition för varje 

enskild person eftersom det är mycket stora variationer och behov mellan de olika äldre 

hemmaboende personerna. Den äldre ska, enligt Socialtjänstlagen, (2010:427) så långt det är 

möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättare service ska ges. I 

vår studie framkommer det inte att den äldre haft möjlighet att kunna välja hur och när stöd 

och hjälp ska ges i samband med måltidssituationerna. 

 

I föreliggande studie framkom det att den äldre hade en sämre aptit vilket medförde att de fick 

tvinga i sig sina matportioner eller att de delade sina portioner. I studie av Brownie (2006) 

framkom det att smak- och luktsinnet förändras med åren men även andra faktorer som kan 

påverka aptiten är ensamhet, låg hälsa, relationer, ekonomi och förlust av närstående. 

Gustafsson (2002)  beskriver att nedsatt aptit kan relateras till nedsatt smak- och luktsinne 

men menar att genom att krydda maten kan aptiten höjas och dofterna kan leda till att aptiten 

och suget på mat ökar. Hollis och Henry´s (2007) beskriver att en strategi för att öka aptiten 

för de äldre är genom att erbjuda en rikligt varierade kost samt erbjuda olika varierande 

smörgåsar som komplement till måltiderna. 

 

I Socialstyrelsens rapport ”Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring” (2011) skriver Halton och Hu (2004)  att förmågan att känna doft 

och smak minskar med stigande ålder och blir mer tydlig efter 70-års ålder. Schiffman (1997) 

menar att denna utveckling pågår gradvis och tillhör det normala åldrandet. Det förefaller som 

att doftupplevelsen påverkas mer än smaken Schiffman, (2009); Mojet, Heidema och Christ-

Hazelhof (2003) menar att äldre har svårare för att identifiera olika dofter och för att skilja 

dem, många äldre formulerar det som att maten inte smakar likadant som förr. Forskning 

tyder på att åldersrelaterad förlust av smak varierar beroende på den molekylära 

sammansättningen hos smakämnet. Schiffman (1997); Schiffman (2009) beskriver att det kan 

leda till att smakupplevelsen blir annorlunda, när känsligheten för en smak minskar mer än 

andra delar av den totala smakupplevelsen. Dessa smakförluster kan kompenseras till exempel 

genom att använda smakförhöjare i matlagning. Exempel på andra naturliga smakförhöjare är 

salt, socker, matfett eller grädde, bacon, rökt skinka och ost. Ett annat sätt att kompensera 
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smakförlusterna kan vara att kombinera måltiden så att många olika smaker är representerade 

på tallriken. Det kan minska risken för att tröttnar på en smak och i stället stimulera aptiten. 

Om det finns mycket att välja på ökar chansen för att något smakar bra. Av samma anledning 

kan det vara bra att servera en liten förrätt eller aptitretare innan maten, och dessert efter 

maten.  

 

I resultatet framkom det att kunskapen om nutritionens betydelse för äldres hälsa var 

otillräcklig hos hemtjänstpersonalen. Utbildning och kontinuerlig uppföljning av utbildning 

efterfrågades av personalen för att kunskaps nivå skulle höjas. Distriktssköterskorna upplevde 

att det förekom undernäring bland de äldre vilket kunde till viss del bero okunskap bland 

hemtjänstpersonalen.  I en studie av Sidenvall (2007) framkommer det att personalen har 

avgörande betydelse för utfallet av måltiden så at serveringen av mat kan utvecklas till en 

rutin, så att personliga önskemål och behov inte kommer fram. För att öka kunskapen om den 

individuella matsituation kan en hemtjänstpersonal ta ansvar för att utvärdera måltider för att 

identifiera var och på vilket insatser behöver sättas in (Sidenvall, 2007). Akner (2006) menar 

att genom ett bättre samarbete mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonal, ge längre tid 

åt hemtjänstinsatser vid måltidssituationer, ökat samarbete med olika yrkeskategorier, 

genomföra en bättre uppföljning av insatser och kompetensstöd åt hemtjänstpersonalen i 

hemmen det vill säga mer utbildning och stöd av exempelvis sjuksköterska och dietist, kan 

den äldres måltidsituation förbättras. Gustavsson och Sidenvall (2007) menar att det är av vikt 

att samarbetet mellan distriktssjuksköterska och hemtjänstpersonal fungerar väl och att 

hemtjänstpersonalen är uppdaterad vad gäller måltidernas betydelse för den äldre människan. 

 

Hemtjänstpersonalen hade uppmärksammat att när släkt och vänner var samlade med 

vårdtagarna fanns matglädjen men när de var ensamma fanns det sällan någon aptit.  Vår 

studie visade att nutritionen blev försämrad vid ensamhet, särskilt hos män. Liknande resultat 

framkommer i en studie av Baker (2007) där det särskilt bland äldre som tidigare haft för vana 

att laga mat för familjen och haft sällskap är det stor risk att intresset för mat går förlorat och 

de äldre börjar äta dåligt balanserade måltider. Gustafsson och Sidenvall (2002); Gustavsson 

och Sidenvall (2007) menar att betydelsen av att äta ensam bör tas mer på allvar. De menar 

vidare att äldre ensamboende människor skulle få ett bättre välbefinnande och få ökad aptit 

med att fler ensamboende personer lagar och äter måltider tillsammans. Studier (Fjellström & 

Mattson Sydner, 2009; Gustafssons, 2002) visar att det finns belägg för att de som äter sina 
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måltider i ensamhet istället för tillsammans med andra upplever mindre tillfredsällelse vid 

måltidssituationer än de som äter måltider tillsammans. Att äta i ensamhet kan påverka 

matlusten och viljan att äta, det kan få personer till att känna måltider som ett ont nödvändigt 

måste. Måltider representerar gemenskap vilket bidrar till att måltider upplevs som njutning 

istället för tvång.  

Resultatet visade att de äldre upplevde att sällskap med andra människor i måltidssituationer 

var stimulerande för deras aptit. 

 

I studien framkommer det att distriktssköterskor önskade att det skulle finnas mer tid för 

hemtjänstpersonal att närvara vid måltider, att de äldre skulle slippa sitta så ensamma i sina 

lägenheter och ha en tallrik med mat framför sig. Målsättningen skulle vara att samla flera 

ensamma äldre till gemensamma måltider. Resultatet belyser att det finns behov och önskan 

att hemtjänstpersonal ska vara mer insatta och utbildade inom vad som är relevant med äldre, 

ensamhet och nutrition. Det belyses även genomgående i alla kategorier att tiden är en 

bristvara, det finns inte tid för att stanna kvar hos den ensamma äldre vårdtagaren. 

 

Metoddiskussion 

De två äldre personerna som deltog i studien och som representerade fallet identifierades med 

hjälp av erfarna distriktssköterskor och med tydliga kriterier vilket garanterar att urvalet var 

relevant. Data forskarna fick fram var nog för att kunna beskriva, få förståelse och överblick 

av komplexiteten i fallet. De ljudinspelade intervjuerna transkriberades efter att ha lyssnats 

igenom ett flertal gånger för att ej förlora eller missa innehåll. När textmassan lästs igenom 

kondenserades textenheter och kategoriseras i flera omgångar tills de uteslöt varandra. Det är 

av stor vikt att kategoriseringen framskrids varsamt så innehållet ej går förlorat.  

 

Polit och Beck (2004, s. 259) menar att ordagrann utskrift är ett kritiskt steg i förberedelserna 

för dataanalys och forskare måste se till att transkriptioner är korrekta, att de avspeglar 

helheten av intervjun. Genom att forskarna noggrant bearbetat texten samt att de under 

studiens gång haft handledning av handledare och seminarier med studenter i utbildningen 

stärker det trovärdigheten på studien.  

 

Polit och Beck (2004, s. 259) beskriver styrkan med att använda sig av fallstudie är djupet 

som är möjligt att få fram genom att det är begränsat till ett visst antal deltagare som studeras. 
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Svagheten återfinns i generaliseringen, om liknade studie skulle göras om kan det få liknade 

resultat med andra. Fallstudier är en disciplinerad process och kräver en längre period av 

systematisk datainsamling. Enligt Kvale (1999, s.247) är fallstudier belysande, de har ett 

värde i sig själva. Svårigheter med att använda fallstudie metoden var att det var ett för 

forskarna ny och okänd metod. Genom att studera litteratur som beskriver tillvägagångssättet 

med metoden har kunskaperna för metoden väckt förståelse. Observationerna kan vara 

missvisande genom att deltagarna inte visar uttryckligen detsamma som de gör när de är i sin 

ensamhet, den äldre kan ha en vilja att visa sig ”duktig” och äta mer och bättre än vad hon/han 

gör i det dagliga livet i ensamhet. Deltagaren kan bli uppmuntrad genom att ha sällskap och 

måltiden kan kännas lättare att utföra när det finns någon där än att sitta i ensamhet. Det är 

känsligt när någon blir observerad och observatören kan missa viktig information genom att 

fokusera sig på ovidkommande detaljer (Polit och Beck, 2004, s. 391-393). 

 

Forskarna är tränade på att observera i sin utbildning och i sin yrkesverksamhet men dock 

krävs det träning på observationsmetod för att minimera risker för felkällor. Genom att 

använda både intervjuer och observation stärker det resultatet i studien. 

 

Slutsats 

Studien bekräftar att äldre ensamma personer ofta har ett sämre näringsintag än de som är 

sammanboende. Det har stor betydelse för stimuleringen av aptiten hur maten serveras och 

miljön runt den är. För att äldre ensamstående ska ha möjlighet att bibehålla aptit och god 

matsituation bör maten och portionerna utformas på ett sådant sätt att det tilltalar den äldre. 

Maten bör tillagas av igenkännande råvaror samt läggas upp aptitligt.  För gemenskap ska 

kunna verka stimulerande för måltider bör hemtjänstpersonal eller annat sällskap finnas för 

den äldre ensamstående. Personal inom hälso- och sjukvård bör få mer utbildning och stöd för 

att kunna förstå vikten av en bra och god nutritionsstatus. Det behövs ytterligare forskning för 

att få en djupare förståelse hur ensamhet påverkar matsituationen för den äldre personen.   
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