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Syftet med projektet 

Vi ville undersöka hur måltidssituationen ser ut för personer med många 

årsringar som får sina måltider serverade på äldreboende eller liknande. 

 

Vilka platser inkluderas i projektet? 

Minst en matservering i varje kommun i länet. 

 

Vem genomförde projektet? 

På de flesta platser deltog hela SPF Seniorernas arbetsutskott : Chatrine 

Pålsson Ahlgren, Sivert Bergström, Inger Andersson, Birgitta Lundman och Siw 

Persson. 

Bedömningen gjordes gemensamt direkt efter måltiden.  

 

Hur gick vi till väga? 

Vi tog via kommunen reda på om det fanns möjlighet att som pensionär äta 

lunch någonstans i kommunen. Vi anmälde då hur många vi var som ville äta 

men berättade inte syftet med besöket. 

 

Vad undersöktes? 

Vi tog ett helhetsgrepp över måltidssituationen. Kvalitet på maten, hur många 

rätter det fanns att välja på, priset, lokalens utseende och hur vi blev bemötta. 

Blanketten vi utgick ifrån i betygsättningen bifogas rapporten. 

 

Kommunikation med måltidspersonalen efter måltiden 



Vi ställde frågor och gav synpunkter direkt samtidigt som vi berättade att vi 

kom från SPF Seniorerna i länet och att syftet med besöket var att få mer 

kunskap om hur måltidssituationen är för äldre i vårt län. 

 

Resultat 

 

1. Det var svårt i en del kommuner att få veta vem man skulle tala med och 

anmäla sig till. 

2.  Vi upplevde oftast en välkomnande attityd men även den motsatta. Vi 

tror att det är ganska ovanligt att andra än de som bor i äldreboenden 

eller har kommunal hemtjänst kommer och äter lunch. 

3. Informationen om att det är möjligt att enbart delta i 

måltidsgemenskapen är begränsad i de flesta kommuner. Det var också 

svårt att få information om priset för måltiden samt möjliga 

betalningssätt.  

4.  På flera platser var det öppet för andra än pensionärer. Där fanns de 

som jobbade i närheten och intog sin lunch tillsammans med 

pensionärerna vilket gav en mycket positiv miljö och det kändes som 

vilken restaurang som helst. Där skapades en större och naturligare 

gemenskap med samtal mellan generationer. 

5. På de flesta platser satt vi i samma matsal som de boende och åt. På 

andra platser anvisades vi ett närbeläget rum där vi förstod att även 

personer som kom utifrån fick sitta. 

6.  Priset varierade mellan 50-70 kronor per person.  

7.  När det gäller kvaliteten på maten varierade den mycket i länets 12 

kommuner. Det var inte den dyraste maten som hade bästa kvaliteten 

vilket kan anses anmärkningsvärt. På de flesta platser fanns det 

alternativ på matsedeln men i övrigt var man tvungen att i förväg 

beställa om man önskade något annat. På några platser lagades maten 

från grunden medan flera tog den från tillagningskök (storkök). De flesta 

använde någon del av hel eller halvfabrikat. När det gäller sallad 

varierade det stort från det minimala till stort och varierat salladsbord 

där de olika sorterna låg skilda från varandra så man kunde ta det man 

ville. 



8. Måltidsmiljön varierade också. På några platser var det dukar och 

blommor på borden medan det saknades på andra platser. Det var 

generellt sett rent och snyggt överallt.  

9. Vi bedömde resultaten utifrån 9 punkter. Betyg 5 var det bästa som gick 

att få. Vi besökte 14 platser. Betyg 5 fick 2 matställen, betyg 4 fick 5 

matställen, betyg 3 fick 2 matställe, betyg 2 fick 2 matställen och betyg 1 

erhöll 3 matställen. Ett exempel på kriterier att få betyg 5 är att det är 

rent och snyggt, vällagad god mat och ett fräscht salladsbord. De som 

fått betyg 1 är exempelvis att det i aktuellt fall saknats alternativ och 

varit lagat utifrån hel eller halvfabrikat eller att hygienen bedömdes som 

bristfällig. 

10. Vi undrar vad orsaken är till de stora variationer som finns i vårt län? Är 

det ekonomi eller brist på kunskap?  Är det en inställning att maten inte 

betyder så mycket för välbefinnandet hos äldre? Eller finns andra 

orsaker? 

 

Hur går vi vidare? 

 

SPF menar att målet ska vara att alla äldre ska få en bra måltidsupplevelse både 

vad det gäller kvalitet på maten, möjlighet att välja mellan åtminstone två 

rätter och tillgång till ett bra salladsutbud samt en god miljö under måltiden. 

Ett medel att nå dit är att SPF seniorerna informerar respektive kommun om 

hur vi upplevt matstället vi besökt i just den kommunen. Vi kommer att följa 

utvecklingen och hoppas på klara förbättringar där det behövs. 

 

   

 

SPF Seniorerna anser: 

att måltiderna är en central del i äldre personers liv 

att maten ska lagas från grunden och vara närproducerad 

att det ska finnas ett varierat utbud av husmanskost på matsedeln 

att det ska finnas minst två huvudrätter att välja emellan dagligen 



att det ska finnas ett salladsbord värd namnet 

att det under helger serveras lite extra gott exempelvis dessert 

att under stora högtider exempelvis jul behålla mattraditioner i enlighet med 

äldre och övriga gästers önskan 

att matsalen är ren, snygg och trivsam  

att det bör finnas en måltidsvärd 

 

 

 

  

  

 

 

 


