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Meny utan 

På många äldreboenden 
serveras maten utan vare sig 
valmöjligheter, omtanke eller 
flexibilitet. Det handlar om utfodring 
snarare än värdighet. Restaurangvärlden
har granskat mat och måltider till äldre
som bor på institution. 
TEXT: AGN E TA  R E N M A R K   FOTO: A N D R E A S  F R A N S H O L M  

J
ag är rädd för att bli gammal! 
Det säger en av alla de anhöriga som
Restaurangvärlden talat med, som
har en nära släkting som bor på ett

äldreboende någonstans i Sverige.
Hon är inte ensam om sin oro. Restaurang-

världens granskning av ett slumpmässigt ur-
val av äldreboenden visar att där finns för lite
omtanke och variation. Och för mycket
varmhållen mat serverad under trista om-
ständigheter.

Aldrig är de levande ljusen så långt borta
som inom äldreomsorgen.

– Det handlar inte om resurser utan om
hur man ser på både maten och på de äldre,
säger Thorbjörn Larsson, diakon på Ersta
behandlingshem i Stockholm, och som varit
regeringens utredare av äldreomsorgen inför
värdighetsgarantin (se ruta sidan 21).

Under 15 månader har han rest runt bland
Sveriges äldreboenden och kritiken är inte
nådig. ”Äldre i Sverige behandlas som 
kroppar utan integritet, utan själsliv och
utan intressen” var en av slutsatserna i 
rapporten som presenterades i början av 
sommaren

Ett gigantiskt slöseri med pengar
Thorbjörn Larsson slutsats är att kollektiva
lösningar med standardiserat utbud i verklig-
heten fungerar dåligt för äldre människor. 

– Generellt ser man inte måltiden som en
naturlig del av vardagen. Maten hänger 
liksom inte ihop med resten, det är ogenom-
tänkt och det saknas samsyn, säger Thor-
björn Larsson och menar att det är ett 
gigantiskt slöseri att inte använda pengarna
på ett bättre sätt.

Mat och måltid är bättre än medicin och
skulle i många fall kunna ersätta en del av
preparaten. 

Maten skulle även kunna utnyttjas som
det sociala kitt det är i alla andra samman-
hang.

Dessutom – maten är ju ofta det enda de
äldre har att glädja sig över!

”Det handlar
inte om
resurser
utan om hur
man ser på maten
och de äldre”

T HOR BJÖR N  L A R S S ON
REGERINGENS UTREDARE AV ÄLDREOMSORGEN

Restaurangvärlden granskar äldrematen

FÅ ÄLDRE FÅR VÄLJA VAD SOM HAMNAR PÅ       
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n val
Thorbjön Larssons erfarenheter stämmer

väl med Restaurangvärldens granskning, 
där endast en av fem uppger att de är riktigt
nöjda med maten och måltiderna på det 
äldreboende där någon av deras anhöriga bor.

V
ar tredje intervjuad är mycket
missnöjd. Hälften anser att maten
inte är tillräckligt varierad på 
boendet och drygt 80 procent av

de tillfrågade uppger att deras anhöriga sällan
eller aldrig har möjlighet att välja mat eller 
på annat sätt ha inflytande över sin måltids-
situation.

Den transporterade maten är ett genom-
gående problem som flera tar upp under 
intervjun. Det spelar mindre roll om maten
kommer från ett centralkök i närheten eller
långt borta – att maten inte lagas på plats i
huset tar bort en stor del av matglädjen.

”Det doftar aldrig mat på avdelningen”, är
forts på nästa sida T

      TALLRIKEN

Restaurangvärldens granskning
visar att endast en av fem av de
anhöriga är riktigt nöjd med
maten som serveras på äldre-
boendena. 
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I
Min pappa har alltid lagat mycket
mat själv och varit noga med råvaror-
na. Förra sommaren blev han dålig
från en dag till en annan och har sedan

dess bott på äldreboende. Han har haft svårt att
vänja sig vid maten som serveras men nu märker
jag att han börjar resignera och acceptera.

Han orkar inte ställa krav. 

Det doftar aldrig mat på avdelningen, det luktar

bara uppvärmda helfabrikat. Maten kommer
från ett kök i Mariefred och varmhållen mat kan

aldrig mäta sig med nylagad på plats. Den är ald-

rig riktigt varm, potatisen är hård och grönsaker-

na mosiga. Man ser inte vad det är för mat och
allt smakar likadant. Det ironiska är att det finns

ett kök i huset – varför inte använda det? 
Jag är helt säker på att det skulle löna sig att

anställa en kock och laga maten av färska råvaror.

Det handlar om kunskap och sunt förnuft. I dag

slängs massor av mat bort varje dag eftersom den

varit varmhållen. Dessutom tror jag att de gamla

både skulle må bättre och hålla sig friskare och
bli mindre medicinkrävande med bra mat. Det är

ju det enda roliga de har – måltiderna. 

Pappa lever upp när jag tar hem ho-
nom och steker kotletter och annat
som han varit van vid. 

Vi har köpt ett kylskåp och
satt in på hans rum som jag fyl-
ler med färsk frukt, räkor och
sånt för att han inte ska tappa
smaklökarna helt och hållet. 

Pappa har under det här året
även varit på ett korttidsboende i
Östergötland och det var precis
lika dåligt där. Det finns inget en-
gagemang och inget personligt
ansvar i den svenska äldre-
omsorgen. 

Jag är rädd för att bli gammal.”

K V I N NA , 56 Å R

med pappa på äldreboende i Sörmland

VITTNESMÅL 1:

Det doftar
uppvärmda
helfabrikat

Lunchdags med
lasagne och
kokt broccoli.
De färska grön-
sakerna är långt
borta, liksom
både valmöjlig-
het och persilje-
kvist på toppen.
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en vanlig kommentar, och många menar att
vårdpersonalen saknar känsla för hur man
lägger upp maten på tallriken. Att det hela
mer liknar utfodring än måltid är en slutsats
som ligger nära till hands att dra.

I de fall maten verkligen lagas i huset, el-
ler ännu hellre ute på vårdavdelningen – då
är man som anhörig betydligt mer nöjd med
hela måltidsituationen. 

Och detta i en tid då trenden allt mer går
mot stora centraliserade kök där maten kyls
ned och skickas ut till både äldreboenden
och andra typer av mottagningskök.

U
nder de senaste fyra åren har mil-
jontals kronor pumpats in i äldre-
omsorgen inom ramen för den så
kallade Kompetensstegen (se ruta

sidan 21). En stor del av projekten har handlat
om att förbättra mat och nutrition. Men vart
har de pengarna egentligen tagit vägen?

Svaret är kanske att det handlar om lång-
siktiga projekt som inte hunnit ge så mycket
resultat ännu.

Vad Restaurangvärldens granskning tydligt
visar är att kvaliteten skiljer enormt mellan
olika äldreboenden och skilda kommuner. 

De äldreboenden där maten och måltider-
na fungerar bra, där är det oftast väldigt bra.
”Personalen är underbar, de dukar fint och
sitter alltid med vid bordet”, som en av inter-
vjupersonerna säger. 

Eller ”Det doftar alltid nybakat bröd på
avdelningen”. 

Slumpen avgör i livets slutskede
Det citerade är omdömen som nästan är ett
hån mot alla dem som tvingas hålla till godo
med ”lukten av uppvärmda hel- och halvfab-
rikat” i stället. Varje dag.

Slumpen tillåts alltså spela en avgörande
roll för hur de sista åren i livet ska bli.

Flera av varandra oberoende undersök-
ningar under de senaste tio åren visar att en
stor andel av de äldre i såväl ordinärt som
särskilt boende är undernärda, vilket kan
leda till ytterligare komplikationer och ökat
behov av omvårdnad.

En siffra som ofta nämns är att 25 procent
av de äldre är undernärda och närmare 50
procent i riskzonen för undernäring. 

A
tt en genomtänkt satsning på
maten och måltiderna skulle
kunna förändra detta är ingen
utopi.

– Ofta är det är så enkelt att det räcker att
servera god och varierad mat under trevliga
former i en fin miljö och att se till att sprida
måltiderna bättre över dygnet, säger Thor-
björn Larsson.

Såväl han som de anhöriga Restaurang-
världen talat med är överens om att värdiga
måltider inom äldreomsorgen inte handlar
om pengar, utan om synsätt, engagemang
och gott ledarskap. 

Om att tänka restaurang i stället för mat-
sal, och vardagsrum i stället för väntrum.

– Om man ser äldreboendet som ett hem i
stället för institution så ger sig mycket av sig
självt, säger Thorbjörn Larsson, som egentli-
gen bara vill ge de kostansvariga ett enda råd:

Tänk så här. Skulle jag själv vilja äta den
här maten med de här tillbehören, sitta vid
just det här bordet i det här rummet och ha
just de här möjligheterna att välja tidpunkt
för måltiden? 

Om svaret är nej, så gör något.

Endast en av
fem är nöjd
med maten
AVi lär vår analysavdelning
göra ett slumpmässigt riks-
täckande urval av personer
vars anhörig/anhöriga bor
på ett äldreboende. 
Ett femtiotal intervjuer ge-
nomfördes. 
AEndast en av fem uppgav
att de var riktigt nöjda med
maten och måltiderna där
deras anhöriga bodde.
AVar tredje intervjuad var
mycket missnöjd.
AHälften ansåg att maten
inte var tillräckligt varierad
och drygt 80 procent upp-
gav att deras anhöriga ald-
rig hade möjlighet att välja
mat eller ha inflytande över
sin måltidssituation.
Följande fick mest kritik:
ADåliga valmöjligheter.
AEj tillräckligt varierad mat.
ALagas för sällan på plats.
AAllt har samma konsistens.
AMaten baseras på hel-
och halvfabrikat.
ADet serveras för lite färs-
ka grönsaker och frukt.
AMåltiderna styrs av per-
sonalens scheman.

”Under de senaste åren har miljontals
kronor pumpats in i äldreomsorgen.
Men vart har pengarna tagit vägen?”

De anhöriga anser att värdiga måltider
inom äldrevården inte handlar om
pengar – utan om rätt synsätt, bra
ledarskap och personligt engage-
mang. 
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I
Min mamma är 93 år
men pigg och klar i
huvudet. För henne
är det oerhört job-

bigt att se hur de andra på äld-
reboendet ropar under målti-
derna och behöver hjälp.

Alla vill vi väl ha lugn och ro
medan vi äter men det får aldrig
mamma. Hon hjälper i stället
till med det som borde vara per-
sonalens uppgift, och då blir
hennes egen mat kall. 

Maten lagas i centralkök och
forslas till äldreboendet. Det är
nästan ingen variation och det
finns ingen möjlighet att välja
maträtt. Ofta serveras rätter vid
fel tidpunkt, som salt sill till
kvällsmat så att de gamla inte
kan sova för att de är törstiga.
Min mamma tillhör ju den gamla
stammen som inte gärna klagar. 

Men jag märker att det gör
henne ledsen att maten är så trå-
kig. Hon vill inte vara till besvär
och brukar i stället be mig köpa
med färsk frukt och annat som
hon gillar. Samtidigt betalar vi ju
för maten! 

Egentligen borde man ställa krav
men det känns som man ska vara
tacksam att alls få in sin gamla
mamma på ett äldreboende.
Vänner vars föräldrar
bor på ett äldreboende
i Eskilstuna har en helt
annan situation. 
Varför ska det vara
så orättvist att
slumpen styr?”

M A N, 55 Å R
med mamma på

äldreboende i 
Västmanland

I
Mina föräldrar bor

på ett äldreboende
där de flesta är
dementa. Men

trots att bara pappa är dement
så behandlas han och mamma
och alla andra likadant. Ingen
får lägga för sig själv av maten,
trots att flera skulle kunna det. 

Maten kommer från ett cen-
tralkök och personalen står i
ett annat rum och lägger upp.
Inte ens smörgåsar får de som
skulle kunna breda själva –
tänk att aldrig få bestämma
vad det ska vara på mackan! 

Särskilt mamma lider av att
aldrig få sallad till maten eller
färska grönsaker och sällan
färsk frukt. Allt är sönderkokt
och det passar inte alla. 

Vi bor ganska långt ifrån men
när vi hälsar på hade det betytt

mycket att få möjlighet att äta
tillsammans. Men den flexibili-
teten finns inte. 

Jag har en känsla av att målti-
derna ska stökas över snabbt
och effektivt och helst kosta så
lite som möjligt. Maten, som
skulle kunna vara ljuspunkter-
na för mina föräldrar, har istäl-
let blivit något som
gör dem nedstämda.
Värdigheten har
tagits ifrån dem
och livslusten
försvinner när
det inte längre
finns något
utrymme för
dem som 
individer.”

K V I N NA , 51 Å R

med både mamma och
pappa på äldreboende i

Dalarna

VITTNESMÅL 2:

Min mamma lider

» FORTSÄTTNING FÖLJER...
I nästa nummer konfronterar vi både kostchefer och matlagare,
jämför matlagning på plats med mat som transporteras samt 
intervjuar äldreminister Maria Larsson.

Äldreomsorgens målti-
der levereras ofta i
varmhållningsvagnar.
Maten packas upp och
körs iväg till respektive
avdelningen, där den
serveras direkt ur kan-
tin. 

Värdighets-
garanti
A I slutet på maj lämnade
Värdighetsutredningen in
sitt betänkande kring hur
en lagstadgad nationell
värdegrund för svensk
äldreomsorg skulle kun-
na se ut.  Värdegrunden
handlar om ett värdigt liv,
rätten till trygghet och
möjlighet att upprätthålla
sitt självbestämmande.

Kompetens-
stegen
ASedan 2005 har staten
satsat 1,35 miljarder kro-
nor på att  förbättra kvali-
teten på äldreomsorgen.
Mat och nutrition är ett av
sju delområden. Via Äld-
reportalen kan man ta del
av alla de projekt som bli-
vit resultatet: www.aldre-
portalen.se.

VITTNESMÅL 3:

Hon blir så ledsen


