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Mat är något som berör och som alla kan ha en åsikt om. Maten är viktig ur många 
olika perspektiv, från näringsinnehåll till upplevelse av meningsfullhet. Rent allmänt 
kan man säga att maten har ett symbolvärde och att upplevelsen av mat är synner-
ligen subjektiv.

För kommunerna är kostverksamheten en uppgift som spänner över flera verksamheter 
inom olika nämnder, främst inom skolan och äldreomsorgen. Kostorganisationen 
styr en viktig del av kommunernas verksamhet och har en central betydelse för barn 
såväl som äldre.

I Eda kommun omorganiserades kostorganisationen år 2006. Tidigare tillagades maten 
i centralkök, numera sker detta till förskole- och skolbarn i kommunens tillagningskök, 
medan de äldre inom vård- och omsorg erbjuds industritillverkat mat.

I denna rapport redovisas en utvärdering av Eda kommuns kostorganisation. Den 
bygger främst på ett stort antal intervjuer med personal inom olika verksamheter samt 
barn och äldre. Utvärderingens fokus ligger på matens kvalitet samt matsituationen 
ur ett brukarperspektiv. Resultatet speglar den komplexitet som omger kommunens 
uppdrag och brukarnas upplevelser i fråga om mathållning. Rapporten identifierar 
framgångsfaktorer och risker, samt ger förslag till förändringar.
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Sammanfattning 

 
År 2006 omorganiserades kostorganisationen i Eda kommun. Före 
omorganisationen tillagades maten till alla brukare, barn som äldre, i centralkök 
på tre olika särskilda boenden fördelade på de tre centralorterna, 
Charlottenberg, Åmotfors och Koppom. På kommunens särskilda boenden 
serverades nylagad mat samtidigt som barn i skola och förskola samt äldre i 
ordinärt boende fick varm mat levererad till mottagningskök respektive till det 
egna hemmet. Efter omorganisationen avvecklades alla tre centralkök. Numera 
finns tre tillagningskök placerade på skolorna i Charlottenberg, Åmotfors och 
Koppom. Idag får skolbarnen nylagad mat direkt från tillagningsköken som 
också levererar mat till förskolebarnen. Äldre inom vård- och omsorg får mat 
genom upphandling av industritillverkad kyld mat.   
 
Syftet med omorganisationen var att åstadkomma en effektivare organisation 
samt att sänka kommunens kostnader.  
 
Institutionen för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) har utvärderat Eda 
kommuns kostorganisation. Utvärderingen är baserad på intervjuer med 
personal samt brukare av kostorganisationens tjänster. Utgångspunkten har varit 
att alla berörda kategorier skulle få möjlighet att lämna information och 
omdömen om den mat som Eda kommun tillhandahåller. Tjänstemän och 
personal inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och 
bildningsförvaltningen samt barn och äldre har intervjuats.  
 
Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera gällande kostorganisation med 
fokus på matens kvalitet samt matsituationen ur ett brukarperspektiv. 
Utvärderingen ska dessutom beakta andra relevanta perspektiv, ge en allsidig 
belysning av kostorganisationen samt redovisa eventuella förslag till förändring. 
 
Utvärderingen iakttar tre olika aspekter: En tidsdimension, ett 
jämförelseperspektiv samt ett brukarperspektiv. Under hösten 2008 har totalt 46 
personer intervjuats. Analysen av insamlade data följer en före- och efter modell. 
Frågor om erfarenheter av maten i den nuvarande kostorganisationen samt 
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retroaktiva frågor om maten har ställts i syfte att jämföra nu med då. De 
uppsatta målen för kostorganisationen har utvärderats i en så kallad 
måluppfyllelseanalys. Graden av måluppfyllelse har bedömts och värderats.  
 
Mycket har förändrats i och med den nya kostorganisationen. För kostenheten 
framstår flytten till mindre tillagningskök samt reduceringen av tjänster som de 
största förändringarna. Konsekvenserna därav har blivit mindre matlagning från 
grunden, något som i denna utvärdering inte framstår som någon speciell 
nackdel. Sammanfattningsvis kan förändringarna inom Barn- och 
bildningsförvaltningen beskrivas som: högre kvalitet och mer service till en lägre 
kostnad.  För Socialförvaltningen ser bilden lite annorlunda ut. Den kan 
beskrivas som: sämre kvalitet och lägre service till en högre kostnad.  
 
Vissa områden framstår som särskilt väsentliga i alla intervjuerna. Det har 
framkommit att man inte enbart kan fokusera på matens näringsvärde utan den 
bör beaktas i ett större sammanhang. Fram för allt har uppfattningen om hur 
maten ser ut, hur den smakar och om det lukter gott om den framhållits som 
avgörande faktorer för matlusten. Sedan understryks de sociala och kulturella 
perspektiven som viktiga omständigheter i förhållande till upplevelsen av maten. 
 
För skolbarnen i Eda kommun har den nya kostorganisationen inneburit 
förbättringar inom samtliga ovanstående områden. Både barn och personal 
upplever att maten idag ser mer aptitlig ut och smakar bättre än den gjorde förr. 
Den luktar gott eftersom den tillagas i skolköken. Kökspersonalens närvaro har 
medfört en trevligare måltidsmiljö och ett nära samarbete inom skolan. Personal 
och barn inom förskolan framhäver också förbättringar, särskilt vad gäller 
grönsaker och sallad. Det finns mera att välja på och maten känns fräschare nu 
när den kommer från skolköken jämförd med när den kom från centralköken. 
Att skolbarnen numera har flera rätter att välja på samt salladsbord anges som 
den största och viktigaste förändringen.  
 
Personal och äldre inom vård- och omsorg är inte lika positiva till 
förändringarna. Inom de särskilda boendena och på resursenheten får 
personalen lägga en del arbete på att få den industritillverkade maten att bli 
aptitlig och smaka bra. De äldre är nöjda med maten just därför. Äldre i ordinärt 
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boende får idag kyld mat i enportionsförpackningar levererat veckovis till det 
egna hemmet. Vissa är nöjda med det men det finns också ett missnöje som 
främst handlar om att maten ser oaptitlig ut och är smaklös. För många äldre är 
måltiden dagens höjdpunkt och den blir därmed avgörande i ett vidare 
perspektiv – den kan påverka upplevelsen av meningsfullheten med livet. Att de 
äldre numera kan välja mellan olika maträtter upplevs vara bra för vissa men 
ställer till problem för andra.  
 
Hur barn och äldre upplever maten sätts i rapporten in i ett större sammanhang 
där begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är centrala. För 
barnen i Eda kommun är maten både begriplig, hanterbar och meningsfull. För 
de äldre finns det, framför allt inom ordinärt boende, en lägre upplevelse av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vad gäller maten.  
 
Kostorganisationen uppfyller målen vad gäller kvaliteten på skollunchen och 
tider för servering av lunchen inom äldreomsorgen. För resterande mål 
föreligger det antingen ingen måluppfyllelse eller osäker måluppfyllelse. Man 
kan därför konstatera att syftet med omorganisationen inte uppnåtts. 
Måluppfyllelse är en förutsättning för om en verksamhet kan sägas vara 
kostnadseffektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Förord 

 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet, 
som är värmlandskommunernas FoU-enhet för socialtjänst och andra 
välfärdsverksamheter, har till uppgift att bidra till en kunskapsbaserad utveckling 
av olika verksamheter inom välfärdsområdet. I IKU:s rapportserie publiceras 
resultat från projektarbeten med utgångspunkt i kunskaps- eller 
utvecklingsbehov inom välfärdsverksamheter som också har ett generellt intresse 
och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs självständigt 
och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Äldreomsorgen och skolan är de två områden som dominerar kommunernas 
verksamhet. De är också båda omdebatterade och utsatta för ständig granskning. 
Ofta handlar det då om verksamheternas innehåll, personalens utbildning och 
kompetens, eller – allra vanligast –   bristande resurser i förhållande till behoven. 
Mera sällan tänker vi på att kommunerna inom båda dessa områden har 
omfattande åtaganden när det gäller kost. Inom äldreomsorgen gäller det i 
många fall brukarnas hela kosthållning, dygnet runt. Inom skolan – från förskola 
till gymnasium – ansvarar kommunen för elevernas kost under en stor del av 
dagen.  
 
Kostorganisationen är således en viktig - och grannlaga - del av kommunens 
verksamhet. Den är av central betydelse för många människor i kommunen. Eda 
kommun förändrade för några år sedan sin kostorganisation och önskar nu få 
den ’nya’ organisationen utvärderad. Utgångspunkten är att i utvärderingen 
främst beakta brukarnas, de äldres och elevernas, perspektiv, men att också 
belysa och värdera andra relevanta aspekter av denna kommunala verksamhet . 
 
Rapporten redovisar utvärderingen av kostorganisationen i Eda kommun, utförd 
av Birgit Häger, vid IKU. Utvärderingen bygger främst på ett stort antal 
intervjuer med företrädare för olika intressentgrupper, från förskolebarn till 
ansvariga chefer. Deras olika synpunkter redovisas utförligt, för att läsaren ska 
kunna göra sig en differentierad bild av om och på vilka sätt kosten tillgodoser 
skilda och varierande behov. Sammantaget pekar utvärderingens resultat på hur 
mångfacetterad och komplicerad den kommunala kostorganisationen är, och 
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vilken mångfald av intressen den har att beakta. Ibland leder detta till att det 
man vinner i ett avseende går förlorat i andra. 
 
Eda kommun arbetar med stor beslutsamhet för att utveckla sin 
kostorganisation. Hinder och möjligheter för en välfungerande kostorganisation 
som utvärderingen pekar på kan sannolikt i stor utsträckning kännas bekanta 
också på andra håll. En förhoppning är därför att rapporten kan inspirera, 
problematisera, samt bidra till en konstruktiv diskussion och utveckling, inte 
bara i Eda utan också i andra kommuner. 
 
 
IKU, Karlstads universitet, april 2009   
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare  
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1. Inledning 
 
I många kommuner brottas man med frågor kring maten. Vilken kvalitet ska 
maten ha? Hur mycket får den kosta? Vem ska ansvara för maten, och så vidare. 
Generellt sett kan man säga att maten har ett symbolvärde. Sociala gemenskaper 
inramas ofta med en god måltid. Vill man ge någon uppskattning eller 
uppmärksamhet bjuder man på en trevlig middag. Samtidigt är maten viktig ur 
ett näringsperspektiv. Mat måste man ha annars dör man var något en liten 
flicka konstaterade om maten hon fick i skolan. Och visst har hon en poäng i 
det påståendet. Mat är ett av flera grundläggande behov som vi måste tillgodose 
för vår överlevnad. Men som titeln på denna utvärdering säger, så är maten 
kanske mer är bara så.  
 
När jag fick uppdraget att utvärdera kostorganisationen i Eda kommun insåg jag 
ganska snabbt att det skulle bli mera komplext än vad det omedelbart tycks vara. 
Dels spänner kostorganisationen i kommunen över flera verksamheter inom 
olika nämnder med olika uppdrag, och dels är mat något som berör och som 
alla kan ha en åsikt om.  
 
Totalt 46 personer; allt ifrån personal inom olika yrkeskategorier och 
verksamhetsområden till barn och äldre som tillhandahåller mat från 
kommunen på olika sätt, har i intervjuer fått lämna uppgifter och omdömen på 
maten.  
 
Inom området mat för barn och äldre finns det mängder med artiklar, litteratur, 
studier och forskning. Här redovisas endast ett axplock av detta, utifrån vad jag 
har ansett vara tillämpbart. Därutöver har jag tagit med teorier inom olika 
områden som inte direkt handlar om mat. Detta för att försöka få en förståelse 
av varför de intervjuade säger som de gör – vad den bakomliggande orsaken för 
ett visst beteende eller en viss åsikt kan vara? Jag skriver ”kan” därför att jag på 
inget vis gör anspråk på att veta. De använda teorierna är de, som för mig i 
första hand har framstått som möjliga förklaringsmodeller.  
 
Min förhoppning är att denna rapport förmedlar en allsidig bild av hur brukare 
och personal upplever kostorganisationen, samt att den ger en hjälplig 
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omvärldsorientering inom området, så att den kan bli en utgångspunkt för 
vidare utveckling av kostorganisationen i Eda kommun. Det vore välkommet 
och utmärkt om även andra kommuner, med hjälp av denna rapport, motiveras 
och stimuleras i deras arbete med kostfrågor.   
 
Man kan läsa rapporten på olika sätt. För den som enbart vill veta varför 
utvärderingen har genomförts och vad resultatet blev, går det bra att enbart läsa 
syftet i avsnitt 3.0 för att sedan hoppa till analysen under avsnitt 6.0.  Om man 
vill veta mera om bakgrunden till omorganisationen samt de teoretiska 
bakgrunderna för utvärderingen, läsas med fördel också avsnitt 2.0. 
Metodavsnittet är läsvärt för den som är intresserad av hur utvärderingen är 
genomförd. Efterföljande redovisning av resultatet, avsnitt 5.0, är ett stort 
avsnitt, som antagligen främst beställaren och övriga inom Eda kommun 
upplever som intressant att ta del av. Detsamma är fallet med de avslutande 
förslagen till förbättringar.   
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2. Kostorganisationen i Eda kommun 
 
Detta avsnitt ger en beskrivning av kostorganisationen i Eda kommun före- och 
efter omorganisationen. Därutöver presenteras olika styrdokument som berör 
frågan om kost internt i Eda kommun samt olika nationella styrdokument med 
relevans inom området. Härefter beskrivs aktuella mål som är beslutade för Eda 
kommuns kostorganisation. Avsnittet avslutas med en presentation av olika 
studier och projekt, både inom kommunen och nationellt, samt relevanta 
teoretiska perspektiv. 
  
 

2.1 Bakgrund 

 
Den kommunala kostorganisationen i Eda kommun ansvarar för att mat av god 
kvalitet levereras till olika kommunala verksamheter, främst inom omsorg och 
vård samt verksamheter inom utbildningsområdet. Detta ställer stora krav på 
tillförlitlighet, kompetens och logistik. I Eda kommun omorganiserades 
kostorganisationen 2006. Syftet var att åstadkomma en effektivare organisation 
och att minska kommunens kostnader.  
 
I Eda kommun finns det under kommunfullmäktige fyra stora förvaltningar 
under ledning av var sin förvaltningschef: Barn- och bildningsförvaltningen, 
Kommunlednings-förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. Alla förvaltningar är mer eller mindre involverade i 
kommunens kostorganisation: Samhällsbyggnadsförvaltningen med 
kostsektionen som har huvudansvaret för kosten till kommunens verksamheter 
(utförare). Barn- och bildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen där 
brukarna av kommunens tjänster, vad gäller kost, finns (beställare). Och sist 
Kommunledningsförvaltningen där personalavdelningen har en enhet; AME, 
som ansvarar för transporten av maten.  
 
Kostsektionen som ligger under Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av en 
kostchef som i sin tur har tre kökschefer under sig med placering i Koppom, 
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Åmotfors och Charlottenberg. Kökscheferna ledar arbetet i respektive kök med 
hjälp av ett antal kockar och köksbiträden. 
 
Barn- och bildningsförvaltningen mottager mat från kostsektionen till 
förskolebarn och skolbarn upp till och med gymnasienivå. I Koppom finns 
Hierneskolan(F-9) och 3 förskolor. Gärdeskolan (F-6) och gymnasieskolan ligger 
i Åmotfors där också 2 förskolor ligger. I Charlottenberg finns Gunnarsbyskolan 
(F-9) och 5 förskolor. Dessutom finns två byskolor: Bysjöskolan och 
Adolfforsskolan. Totalt ansvarar kommunen för att  cirka 1210 barn får mat 
samtliga skoldagar under året. 
Socialförvaltningen erhåller mat via kostsektionen till alla äldre som bor i 
särskilda boenden. I Koppom finns Hiernegården och Kvarnbacken. 
Älvgårdenens två avdelningar, 1 och 2, ligger i Åmotfors och i Charlottenberg 
finns Petersborg, Solbacken  med avdelningarna 1 och 2, Klockargården  samt 
avlastningsplatser för demenssjuka och dagverksamhet för demenssjuka. 
Kommunens resursenhet (korttidsvård och grupprehabilitering) ligger i 
Åmotfors och är också beställare till kostorganisationen. Totalt ansvarar 
kommunen för att 113 äldre i särskilt boende och på resursenheten får mat 
dygnet om alla veckans dagar året om. Äldre som bor i ordinärt boende och 
som erhåller lunch från kommunen köper denna tjänst till reducerat pris efter 
beslut utfärdat av biståndshandläggare. Totalt finns 69 äldre som nyttjar denna 
tjänst fördelat på 27 inom Charlottenbergs hemtjänstområde, 12 inom 
Åmotfors hemtjänstområde och 30 inom hemtjänstområdet i Koppom. Det 
totala antalet äldre som mottar kommunens tjänster vad gäller kost uppgår 
därvid till cirka 182 personer.   
 
Före omorganisationen fanns det tre centralkök som var placerade på de särskilda 
boendena; ett centralkök i Charlottenberg, ett i Åmotfors och ett i Koppom. 
Här lagades mat till alla brukare, både inom äldreomsorgen och inom Barn- och 
bildningsförvaltningen. De särskilda boendena fick nylagad mat från centralköket 
alla veckans sju dagar. Maten levererades, utifrån stående beställningar, i vagnar 
till de olika boendena. Resursenheten fick mat på samma sätt som de särskilda 
boenden men här var ändringar i beställningen mer frekventa eftersom antal 
brukare kunde varierar från dag till dag. Inom de särskilda boendena och 
resursenheten omfattade matsedeln både frukost lunch och kvällsmat. 
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Livsmedel som behövdes till frukost och mellanmål så som mjölk, bröd, frukt 
beställde personalen via köket.  
 
Brukare i ordinärt boende fick den värmda maten utkörd. Från centralköket i 
respektive område kördes matportionerna till hemtjänstlokalen där personalen i 
sin tur ansvarade för att distribuera den till brukarna. Varje hemtjänstgrupp 
rapporterade till köken vid ändringar i antal portioner vilket kunde göras på 
morgonen samma dag, till exempel om en brukare hade blivit inlagd på sjukhus 
eller var bortrest.  
 
Maten till skolorna och förskolorna transporterades från respektive områdes 
centralkök till mottagningskök på skolorna. Där fanns personal som ansvarade 
för matsalen, beställning av portioner, mottagning och servering av maten samt 
disk. På förskolorna fanns personal med s.k. kombinationstjänster som 
ansvarade för kök och städ.      
 
Det var kostchefen som utformade matsedeln för alla brukare, både äldre och 
barn. I den ingick inget valbart alternativ.   
 
Efter omorganisationen lade man ned alla tre centralkök på de särskilda boendena 
och upprättade tillagningskök inom kommunen; vid Hierneskolan i Koppom, 
vid Gärdeskolan i Åmotfors samt vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. 
Numera får alla skolbarn nylagad mat från skolköket. Det finns två rätter att välja 
på samt salladsbord. På de tre skolorna finns olika lösningar vad gäller frukost 
och mellanmål; allt ifrån att det anordnas i matsalen till att det lagas på fritids. I 
de tre tillagningskök tillagas dessutom lunch till förskolorna i respektive område. 
Denna transporteras i speciella vagnar till förskolorna där den, som förr, tas om 
hand av en anställd personal med ansvar för kök och städ. Adolfforsskolan, som 
är frikopplad från kostorganisationen, har egen anställd kokerska och 
kökspersonal. Det var ett beslut som dåvarande rektor tog eftersom alternativet 
var att barnen skulle få kyld industritillverkat mat.    
 
Verksamheterna inom omsorg och vård erhåller, efter omorganisationen, mat 
genom upphandling och inköp av industritillverkad, kyld mat. Hantering av 
denna är för hela kommunen förlagd till Hiernegårdens kök som omvandlades 
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från ett centralkök till ett mottagningskök. Här tar man emot, förvarar, och 
distribuerar all industritillverkad mat. En särskilt kylcontainer är inhyrd för detta 
ändamål. AME-enheten ansvarar för distribution av den kylda maten från 
Hiernegården till de särskilda boenden, hemtjänstlokalerna samt till brukare i 
ordinärt boende. 
 
På de särskilda boenden var det meningen att både lunchen och kvällsmaten 
skulle hanteras genom särskilda matvagnar som både kyler maten och värmer 
den till rätt temperatur inför måltiden (s. k. regenereringsvagnar). 
Varmhållningsperioden kunde därmed göras kort och verksamheternas 
önskemål om flexibla tider för måltider kunde tillgodoses. Dessa 
regenereringsvagnar orsakade emellertid en del problem på vissa ställen. De tog 
upp mycket plats och gav högt ljud ifrån sig. Detta medförde att man på några 
boenden ersatte dem med specialugnar eller vanlig spis. I dagsläget finns det 
därför olika lösningar på hur lunchen serveras och tillagas på de olika boendena. 
Frukost tillagas, inom särskilda boenden samt på resursenheten, numera av 
personalen själva. Övriga varor så som bröd, mjölk, frukt med mera beställer 
personalen själva direkt hos leverantörerna. Beställningar av den 
industritillverkade maten faxar personalen till kökspersonalen i 
mottagningsköket i Koppom.  
 
 I ordinärt boende levereras industritillverkad kyld mat portionsvis för en vecka i 
taget. För brukare i ordinärt boende tillagas frukost och kvällsmat av personalen 
vid behov på samma sätt som man gjorde före omorganisationen.  
 
Alla verksamheter beställer mat/livsmedel från samma leverantörer. Som 
huvudleverantör valdes företaget Dafgård. För distribution till personer i 
ordinärt boende levereras kyld mat i enportionersförpackningar. Till de särskilda 
boendena samt tillagningsköken på skolorna levereras kyld mat i 
flerportionersförpackningar. Dessutom används Menigo som leverantör av 
övriga livsmedel, Nordells för leverens av bröd och slutligen Milko för leverens 
av mjölk och mejerivaror. 
 
Från och med omorganisationen är det, inom äldreomsorgen, personalen på de 
särskilda boendena och resursenheten som är ansvariga för att utforma 
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matsedeln. Brukarna i ordinärt boende får själva välja vilka rätter de vill beställa, 
utifrån en lista som personalen tillhandahåller. Inom skola och förskola är det 
fortfarande kostchefen som utformar matsedeln.    
 
Inför beslut om den nya kostorganisationen poängterades det att den skulle 
tillgodose formella och kvalitetsmässiga krav. Livsmedelsverkets riktlinjer för 
god kvalitet på skollunch skulle uppfyllas. Önskemålet att vid skollunchen 
erbjuda två rätter samt salladsbord kunde uppfyllas vid Hierneskolan, 
Gärdesskolan och Gunnarsbyskolan. Kommunens kompetens inom 
kostorganisationen kunde bibehållas, i frågor som gäller till exempel 
näringsvärde, kostkunskap och sammanställning av matsedlar, genom den nya 
organisationen. Socialnämnden framhöll i sitt yttrande att matens kvalitet – 
näringsvärde och standard – prioriterades mycket högt, liksom flexibiliteten, så 
att olika enheter utifrån brukarnas behov kunde avgöra vilka mattider som skulle 
gälla. Socialnämnden poängterade också vikten av att en hög kompetens skulle 
bibehållas inom kommunen, i frågor som rör kost. De två 
“beställarförvaltningarna” Barn och bildningsnämnden samt Socialnämnden 
förordade båda alternativ två av de tre alternativ som lämnats inför beslut om 
den nya organisationen. Det ekonomiska kravet, att kostnaden för 
kostverksamheten skulle sänkas, var också tillgodosett i detta alternativ.  
 
Vissa nackdelar med alternativ 2 redovisades också inför beslutet. En sådan var 
att matleveranserna inom äldreomsorgen endast skulle ske en gång per vecka, 
samt att möjligheten att erbjuda färska grönsaker till omsorg och vård i 
Charlottenberg och Åmotfors skulle försämras. Överlag skulle omsorg och vård 
få en lägre grad av service från kostorganisationen och kontakterna dem emellan 
skulle minska. 
 
Under den första tiden efter omorganisationen gjordes både positiva och 
negativa erfarenheter. Såväl de anställda inom berörda förvaltningar som 
brukare (inom skola, vård och omsorg) och deras anhöriga gav uttryck för att en 
översyn behövde göras, och att vissa delar av organisationen kunde vara i behov 
av förändring. 
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Några förändringar har emellertid gjorts efter vägen. Som tidigare nämnts har de 
s. k. regenereringsvagnarna byts ut på vissa ställen inom de särskilda boendena. 
Sedan har man, under hösten 2008, startat upp ett projekt på de två särskilda 
boenden i Koppom. I mottagningsköket för den kylda maten har 
kökspersonalen numera i uppdrag att tillaga frukost, lunch och kvällsmat till de 
boendena samt till hyresgästerna i det intilliggande servicehuset. Maten kommer 
från samma leverantör (Dafgård)som före projektet, men förbereds och tillagas 
numera av kökspersonal i mottagningsköket. Den transporteras, som förr, upp 
till avdelningarna i vagnar. Beställning av övriga varor lämnar personalen också 
till köket som förr i tiden. Matsedeln för de boende i Koppom görs åter igen av 
kökschefen.  
 
 

2.2. Styrdokument i Eda kommun 

 
Eda kommun har inga specifika policys eller riktlinjer nedskrivna vad gäller 
måltidsverksamheten för barn och äldre. Nedan redovisas olika dokument som 
ändå kan anses vara styrande i fråga om kommunens måltidsverksamhet: 
 
Mål i budget 2008: 
Det finns två mål inskriven i budget för 2008 som berör området kost; 
nämligen: 
 

• Att leva upp till SNR (Svenska Näringsrekommendationer) för kost till 
äldre inom vård och omsorg. 

•  Nöjda gäster.   
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Syftet med omorganisationen: 
Syftet med omorganisationen framgår i ett sammanträdesprotokoll från på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2008-09-02 
 

• Att åstadkomma en effektivare1 organisation 

• Sänka kommunens kostnader2 
 

 Mål för kostorganisationen: 
I sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-15 
går det att utläsa målen för den nya kostorganisationen: 
 

• Att optimera3 driften4 

• Att sänka kostnaderna 

• Att följa livsmedelsverkets riktlinjer gällande kvaliteten på skollunchen 

• Att priset för skolmaten (portionspris) inte ska överstiga 2005 års nivå 

• Att anpassa mattiderna efter brukarnas behov inom äldreomsorgen 

• Att minska sårbarheten om något oförutsett skulle inträffa 

• Att tillgodose hög kompetens när det gäller kostkunskap, näringsvärde 
och matsedlar 

 
Beslut kommunfullmäktige: 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2005-09-28 togs beslut om ny 
kostorganisation i Eda kommun med mål och syfte som framgår av ovan. 
Omorganisationen var avsedd att innebära minskade kostnader med 828 tkr för 
Barn- och bildningsnämnden, 442 tkr för socialnämnden och 1,852 kr för 
kostsektionen.  
 
 
 
                                                 
1 Effektivitet: Det att vara effektiv; inom ekonomin: Förhållandet mellan investering i en verksamhet och 
verksamhetens resultat (Nationalencyklopedin) 
2 Kostnad: Värdet av samtliga produktionsfaktorer som krävs för att framställa en vara eller tjänst 
(Nationalencyklopedin) 
3 Optimera: Kan härledas till optimal som enligt Nationalencyklopedin betyder: mest gynnsam för ett 
(visst) förlopp eller resultat (under givna omständigheter; om handling e.d. som består av en 
sammanvägning av olika ingående faktorer); allmännare om enstaka företeelser) som är så stor som möjligt 
4 Drift: Motsv. driva: Förvalta, skötsel: vad någon har att förvalta (Svenska akademins ordbok) 
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Folkhälsoplan 
Sedan 1996 finns ett lokalt Folkhälsoråd i Eda kommun och 2003 antogs en 
folkhälsoplan utifrån prioriterade områden, vilka fungerar som vägledning för 
samtliga nämnders och förvaltningars arbete. I planen beskrivs folkhälsa som ett 
uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som 
fördelning av hälsa. Man betraktar befolkningens hälsa som en betydelsefull 
resurs och ett grundläggande villkor för positiv samhällsutveckling. Bland flera 
faktorer som sägs påverka människans hälsa anges bland annat människors 
levnadsvanor, där ibland kost, som betydelsefull. 
Utifrån de nationella folkhälsomålen har Eda kommun prioriterat två områden: 
”Verka för sunda levnadsvanor” och ”Förebyggande åtgärder mot tobak, alkohol och 
andra droger”. Det finns tre mål under området sunda levnadsvanor varav ett 
handlar om kost: ”Hälsofrämjande matvanor ska främjas”. Sedan finns ett flertal 
aktiviteter angivna som så kallade ”vägar” att nå målen. Flera är särskilt riktade 
till barn medan andra är allmänna. Det finns ingen som är riktade speciellt till 
äldre: 
 

• Öka tillgängligheten på nyckelhålsmärkta livsmedel och maträtter 

• Kostinformation i butiker 

• Frukost och fruktstund i skolan 

• Förbättra skolmatsalsmiljö och skolmåltider 

• Stimulera restauranger i kommunen att ha hälsosamma alternativ 
(nyckelhålsmärkta) på menyn.  

 
Må bättre – ät smart: 
”Må bättre – ät smart” är en skrift med råd till föräldrar om hur de kan hjälpa 
sina barn till: bättre livskvalitet, bättre självkänsla, bättre skolprestationer samt 
en ökad chans att klara sig från diabetes och hjärt/kärlsjukdomar. 
 
Skriften är framtagen i ett samarbete mellan Friskvården i Värmland, BVC, 
kostsektionen och Barn- och bildningsförvaltningen. I skriften förklaras 
tallriksmodellen. Man ger konkreta råd angående kosten, betonar vikten av 
föräldrarnas engagemang och ansvar samt vikten av kopplingen mellan kost och 
motion.  
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Riktlinjer för frukost- och mellanmål på förskola och fritids i Eda kommun: 
En arbetsgrupp bestående av en barnskötare, en förskollärare, en skolsköterska 
samt kostchefen har utarbetat en skrift med anvisningar för frukost och 
mellanmål i skola och förskola. Livsmedelsverkets riktlinjer gällande 
näringsberäkning, för barn i åldrarna 1-10 år, ligger till grund för 
rekommendationerna i skriften. Som ett led i att bidra till goda och sunda 
levnadsvanor hos barn och unga har Barn- och bildningsförvaltningen bestämt 
att frukost och mellanmål som serveras på kommunens förskolor och 
fritidsavdelningar skall innehålla mer grovt bröd, frukt och grönsaker samt 
mindre socker. 
 
Skriften innehåller konkreta tips till personalen om val av livsmedel och 
matlagningstips. Det finns också föreskrivet hur ofta barn ska äta samt hur 
planeringen av frukost och mellanmålen ska se ut. Riktlinjerna reviderades i 
oktober 2008.  
 
 
Kostpärm: 
Kostchefen har utarbetat en kostpärm till hjälp för personal inom 
äldreomsorgen vad gäller servering av frukost. I pärmen visas exempel på hur en 
frukostmatsedel kan se ut. Recept finns på olika frukostalternativ, exempelvis 
välling och gröt samt angivelse av näringsvärdet på olika produkter.  
 
 

2.3. Nationella styrdokument 

 
Det finns inga lagar i Sverige som särskilt föreskriver det offentligas, däribland 
kommunernas, ansvar vad gäller mathållning till barn och äldre. Sverige har 
emellertid förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter.  I FN:s 
barnkonvention kapitel 24, som handlar om barns hälsa och sjukvård, kan man 
utläsa; att mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. I 
artikel 24 står att ”barn har rätt att få näringsriktiga livsmedel i tillräcklig 
omfattning och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära 
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(Livsmedelsverket 2007). Inom Sverige finns vägledning om mat till barn och 
äldre genom råd och riktlinjer från Livsmedelsverket. 
 
Livsmedelsverkets råd och riktlinjer för mat till förskola och skola framgår av en 
skrift; ”Bra mat i skolan”. Motsvarigheten för äldre finns inte, utan där får 
kommunerna följa Svenska Näringsrekommendationer(SNR), som också är 
utfärdade av Livsmedelsverket.  
De råd och riktlinjer som finns i ”Bra mat i skolan” är avsedda som stöd för alla 
som på något sätt arbetar med mat i skolan. Råden gäller både bra matvanor och 
livsmedelssäkerhet. Inledningsvis i skriften poängteras att: mat och måltider är 
centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare, såväl för barn som för vuxna. Goda och näringsriktiga måltider i 
trevlig miljö som barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att 
förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Bra mat i skolan 
betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och motsvarar 
elevernas behov. Femton principer presenteras för maten i skolan: 
 

• Tillräckligt med mat 

• Tillräcklig med tid för att äta 

• Trivsam och lugn matsalsmiljö 

• Inga barn uteslutas eller mobbas så att de inte vill eller törs gå till 
matsalen 

• Måltider på fasta och regelbundna tider 

• Så kort som möjligt mellan tillagning och servering för at bevara 
näringsinnehåll och god smak 

• Minst två rätter att välja mellan, plus ett vegetariskt alternativ 

• Tillgång till dricksvatten hela skoldagen 

• Skolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker 

• Tillgång till bra mellanmål på eftermiddagen 

• Lunch som innehåller 
- potatis, pasta, ris och gryn 
- gröntsaker 
- någon nyckelhålsmärkt spannmålsprodukt, till exempel bröd 
- nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter 
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- nyckelhålsmärkta mejerivaror 
- mjuka matfetter – gärna nyckelhålsmärkta 
- fisk varje vecka 
- lättmjölk och vatten 

• Nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer inte  

• Pedagogiska måltider ingår med fördel i lärarnas uppdrag 

• Hygieniskt säker mat 

• Att barnen kan tvätta händerna före måltiden.                                      
(Livsmedelsverket, bra mat i skolan 2007:4) 

 
I ”Bra mat i skolan” redovisas hur ansvarsfördelningen inom kommunerna bör 
se ut: Skolans uppdrag, att främja lärandet, underlättas och gynnas av att barnen 
är mätta. Matvanorna har betydelse för hur barn presterar i olika 
inlärningsuppgifter. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig, och har 
därmed svårt att lära sig. Det är kommunens styrande organ som fattar beslut 
om styrdokument på området mat och hälsa. Kommunen utser en nämnd som 
har ansvar för livsmedelshantering, mat och måltider i skolan. Rektor har ett 
övergripande ansvar för att arbetet på skolan samordnas mot uppsatta mål 
inklusive det hälsofrämjande perspektivet. Bra mat och fysisk aktivitet anges som 
viktiga förutsättningar för att skolans verksamhet ska fungera optimalt. 
Pedagogiska måltider framhävs som ett redskap för främjandet av bra matvanor. 
De bidrar till att ge barnen en positiv upplevelse och en naturlig inställning till 
mat. Rektorn bör också förvissa sig om behov av specialkost förmedlas till 
ansvarig för matsedeln. Planering av matsedel anges som ett komplicerat arbete 
som kräver kunskap. Det rekommenderas därför att kommunen har tillgång till 
sådan kompetens för att matsedlarna ska bli bra sammansatta och uppfylla 
näringsrekommendationerna. Maten som serveras i skolan bör stämma överens 
med den näringsberäknade matsedeln. Det gäller såväl livsmedel och mängder 
som tillagningssätt. Maten bör läggas upp på ett trevligt och fräscht och 
aptitretande sätt. Om den inte blir uppäten spelar det ingen roll hur väl 
sammansatt och näringsrik den är. (Livsmedelsverket: Bra mat i skolan 2007) 
 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR) utgår från de Nordiska Närings- 
rekommendationerna (NNR) som baseras på aktuell vetenskap och forskning 
där hänsyn tas till matvanor och hälsoförhållanden i de nordiska länderna. SNR 
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tar sikte på att ge näringsmässiga riktlinjer som i dagsläget utgör underlag för en 
generell god hälsa. SNR kan därför inte ses som slutgiltig, utan revideras när ny 
kunskap framkommer. SNR gäller primärt för grupper av friska människor och 
ger underlag för planering av kost som är sammansatt så att den: 
 

• Tillfredsställer de primära näringsbehoven, dvs. tillgodoser individens 
fysiologiska behov för tillväxt och funktion. 

• Ger förutsättningar för en generellt god hälsa och minskar risken för 
kostrelaterade sjukdomar. (Livsmedelsverket 2008: vad är SNR) 

 
Enligt SNR tillgodoses näringsbehovet lättast om kosten är omväxlande och 
innehåller livsmedel från alla primära livsmedelsgrupper. Dagens energi- och 
näringstillförsel bör fördelas över dagen. Det anses vara lämpligt med tre 
huvudmål samt 1-3 mellanmål. Tidpunkten för måltiderna bör fördelas jämnt 
över dagen. Det är vidare önskvärt med ett regelbundet måltidsmönster och att 
tillräckligt med tid avsätts för att maten ska kunna intas i lugn och ro. Både 
över- och underkonsumtion av energi i förhållandet till behovet leder i längden 
till negativa följder för hälsan (Livsmedelsverket 2008: riktlinjer för 
måltidsordning). SNR anger genomsnittliga energibehov för olika åldrar utifrån 
två nivåer av fysiskt aktivitet. Dessutom anges via olika tabeller de olika 
näringsämnens rekommenderade dagliga intag. Sedan har SNR en föreskrift om 
tillsatser i mat (LIVSFS 2007:15) samt ett dokument ”Tillsatser i mat”. Här finns 
uppgifter om godkännande och deklaration av tillsatser. Man kan också läsa om 
de olika kategorierna av tillsatser; deras användning och funktion.  
 
Socialtjänstens ansvar för kost och nutrition i äldreomsorgen: 
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av de nämnder som 
kommunfullmäktige bestämmer (2 kap. 4§SoL). För en socialnämnd gäller vad 
som är föreskrivit om nämnder i Kommunallagen (KL), (10 kap. 1§ Sol). 
Motsvarande gäller för den kommunala hälso- och sjukvården (22 § HSL). Den 
grundläggande regleringen av den kommunala nämndorganisationen finns i 3 
kap. 3 och 4 §§ KL. Innebörden av regleringen är att kommunerna har en nära 
nog fullständig frihet att organisera nämndarbetet, men nämndorganisationen 
måste vara att målen i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen verkligen 
blir uppfyllda. Enligt socialtjänstlagen kan bistånd beviljas i form av hemtjänst 
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eller särskilt boende (4 kap. 1§ SoL). Till socialtjänstens uppgifter hör insatser av 
servicekaraktär och personlig omvårdnad. En utgångspunkt i socialtjänstlagen är 
att det är först när en äldre människa inte längre själv klarar av mathållningen 
som det blir en uppgift för kommunen. Trots detta är mat för äldre en stor del i 
verksamheten inom vården och omsorgen av äldre. Insatser inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet, det ska finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet, verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
(3 kap.3 § SoL). (SKL, Cirkulär 08:9, diarienummer 08/0082) 
 
Barn- och bildningsnämndens ansvar för kost och näring inom skola och barnomsorg: 
På samma sätt som beskriven i rubriken ”Socialtjänstens ansvar” ovan regleras 
Barn- och bildningsnämndens ansvar utifrån kommunallagen under hänsyn till 
att målen i skollagen blir uppfyllda. I skollagen är det föreskrivit att alla barn ska 
erbjudas kostnadsfri lunch under skoldagen. 
 
 

2.4. Studier och projekt inom Eda kommun 

 
Genom uppgifter från intervjuerna samt faktainsamling på Eda kommuns 
hemsida framkom följande projekt/studier inom kommunen som aktuella för 
utvärderingen, eftersom de har anknytning till området kost, näring och hälsa:  
 
SMARTIS  är satsning på hälsa och rörelse som har genomförts på Hierneskolan 
i Koppom under åren 2005-2007. Satsningen var ett samarbete mellan 
Värmlands Idrottsförbund, Friskvården i Värmland, Heineskolan i Koppom, 
SISU Idrottsutbildarna och Eda kommun. En utvärdering av projektet har 
genomförts av Karlstads universitet, avdelningen för hälsa och miljö, på uppdrag 
av Värmlands Idrottsförbund. Syftet med projektet var att via fysiska aktiviteter, 
knutna till skolans verksamhet, öka rörelseglädjen för värmländska barn och 
ungdomar bidra till en utveckling av sunda livsvanor. SMARTIS-modellen 
innehåller flera komponenter: 
 

• Idrottsaktivitet 

• SMARTIS-inspiratörer 
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• Motorisk träning 

• Idrott och hälsa 

• Föräldraengagemang 

• Utbildning av personal 

• Kostlära 

• Aktivitetslära 
 

Inom området kost var det övergripande målet att utveckla sunda livsvanor hos 
barnen. En viktig del i detta ansågs vara att utveckla barnens kunskaper om 
kostens betydelse. De barn som deltog i projektet fick specifik kostlära vid sex 
tillfällen. Därutöver fick barnen hälsoundervisning med inslag av kost som en 
del av No-undervisningen. Skolan anordnade också en så kallad ”Må bra dag” 
varje termin där vikten av sunda kostvanor också behandlades. I utvärderingen 
angav en av lärarna att just delen med kostlära var den del som han/hon tyckte 
fungerade allra bäst. I projektet framträdde barnens lunchvanor i huvudsak som 
positiva. Under rubriken ”förslag på framtidig utveckling” skriver utvärderarna 
bland annat att: med utgångspunkt i resultaten tycks främst kostundervisning 
behöver riktas mot frukostvanorna, då det verkar vara ett område som är 
eftersatt såväl hos barn som hos föräldrarna. Vidare bör kökspersonalens intresse 
för att delta i projektet nyttjas. Förslagsvis genom att låta dem hålla i viss 
kostundervisning där man bland annat berättar om hur en matsedel växer fram. 
(Gillgren m.fl. 2008) 
 
Unga i väst vänder vikten var ett samarbetsprojekt mellan Eda kommun, Eda 
vårdcentral, Folkhälsan i Värmland (Landstinget i Värmland) och Friskvården i 
Värmland för att utveckla en modell att möta barn och ungdomar med 
övervikt. I projektet fick det salutogena perspektivet råda; unga individer har 
fått stöd i att själv, och tillsammans med sin familj, förbättra grundläggande 
vanor vad gäller mat och motion för att må bättre. Syftet med projektet var att 
dess deltagare i en kurs skulle få positiva upplevelser av fysisk aktivitet, stoppa 
viktökningen, stärka självförtroendet, få kunskap om hur livsstilen påverkar 
hälsan samt få nya vänner. 19 barn deltog i kursen. Den pågick i fyra månader 
och innehöll prova-på-aktiviteter för barnen, ”matprat” med information och 
diskussion kring maten till både föräldrar och barn, dietistföreläsning till 
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föräldrarna samt praktiska avsnitt med att göra mellanmål för barnen samt 
avslutande matlagning tillsammans med familjen. Utvärderingen efter projektets 
avslut, via barnens och föräldrarnas upplevelse av kursen, visade att prova-på-
aktiviteterna och matlagningen hade varit de mest uppskattade aktiviteterna. 
Som slutsats angavs, bland annat, att de flesta av deltagarna genom kursen hade 
förändrat sin inställning till mat och motion i positiv riktning (Friskvården i 
Värmland 2008). 
 
 

2.5. Nationella studier, projekt och statistik 

 
På nationell nivå finns en mängd studier gällande kost och näring för både barn 
och äldre. Nedan presenteras några få som anses vara väsentliga för just denna 
utvärdering.  
 
Resultat från brukarundersökning inom äldreomsorgen 2008: 
På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) år 2008 
den första nationella brukareundersökningen inom hemtjänst respektive 
äldreboenden i hela landet. Undersökningen genomfördes mellan augusti och 
november 2008 och har sammanställts enligt SCB:s Nöjd-Kund-Index (NKI). 
Sammanlagt skickades drygt 141 000 postenkäter till brukare inom 
äldreomsorgen runt om i Sverige. Svarsfrekvensen blev 72 % för brukare inom 
hemtjänst och 61 % för brukare inom äldreboenden. Detta anger ge en viss 
osäkerhet i de redovisade uppgifterna (Socialstyrelsen 2008). I slutet av januari 
2009 lämnades en rapport till regeringen, men redan i december 2008 kunde 
uppgifter från undersökningen hämtas på Socialstyrelsens hemsida. Nedan 
redovisas resultatet för Eda kommun i förhållande till riket i övrigt: 
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Tabell 1: Medelvärden och svarsfördelningen för kvalitetsindikatorerna för Eda 
kommun samt genomsnittet av samtliga kommuner i enkäten ”Vad tycker du om 
hemtjänsten?”. På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd 
man är med olika delar. NKI (Nöjd-Kund-Index) kan variera från 0 till 100. Ju 
högre värden, desto nöjdare är brukarna 
 
Nöjd Kund Index/ 
Hemtjänst 

Hemtjänst 
Eda 
kommun 

Hemtjänst     
riket 

NKI 68 73 
Information 57 59 
Bemötande 78 82 
Inflytande 65 69 
Trygghet 61 69 
Hjälpens 
omfattning 

74 76 

Social samvaro och 
aktiviteter 

45 52 

Hjälpens utförande 75 78 
Maten 65 65 
Städning, tvätt och 
dusch 

79 74 

Vårdinsatser 83 81 
Antal svarande 85 55924 

 
I tabellen ovan kan man utläsa att 65 % av de 85 svarande inom ordinärt 
boende i Eda kommun var nöjda med maten; lika stor andel som genomsnittet i 
riket.   
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Tabell 2: ”Vad tycker du om ditt äldreboende?” har brukarna, på en skala från 1-10 
för varje fråga, kunnat ange hur nöjd man är med olika delar. Nedan redovisas 
kvalitetsfaktorerna och NKI för Eda kommun samt genomsnittet i riket. NKI 
och kvalitetsfaktorernas indexvärde kan variera mellan 0 och 100. Ju högre 
värde, desto nöjdare är brukarna 
 
Nöjd Kund Index/ 
Äldreboende 

Äldreboende 
Eda 
kommun 

Äldreboende 
riket 

NKI 62 70 
Trygghet i boendet 77 83 
Information 47 56 
Bemötande 74 77 
Inflytande 57 63 
Trygghet 61 69 
Hjälpens 
omfattning 

69 74 

Maten 45 54 
Städning, tvätt och 
dusch 

66 73 

Vårdinsatser 81 84 
Social samvaro och 
aktiviteter 

37 52 

Hjälpens utförande 72 74 
Boendemiljö 73 79 
Antal svarande 31 35257 

 
Ovan ser man att 45 % av de svarande i äldreboenden i Eda kommun var nöjda 
med maten, vilket är 9 procentenheter mindre än medelvärdet i riket. Antal 
svarande i Eda kommun var 31 personer. 
 
Enligt resultatet från den nationella brukareundersökningen är det områdena: 
Social samvaro och aktiviteter, information samt maten som får sämst betyg av 
både äldre på de särskilda boenden och äldre i ordinärt boenden i Eda 
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kommun. En tendens som återspeglar sig i flertalet av kommunerna i Sverige i 
övrigt.  
 
”Vård och omsorg om äldre” Socialstyrelsens lägesrapport 2006 
Varje år ger Socialstyrelsen ut en rapport som beskriver tillståndet och 
utvecklingen inom vård och omsorg om äldre. Rapporten bygger på 
Socialstyrelsens egna studier, analys av tillgänglig statistik samt annat tillgängligt 
material som ligger till grund för Socialstyrelsens samlade bedömning. Varje år 
tas olika ämnesområden upp och granskas särskilt. År 2006 var mat för äldre 
inom vård och omsorg ett av de områden som synades närmare: Socialstyrelsen 
konstaterade här att den mat och det stöd som erbjuds äldre i samband med 
maten, har betydelse för en stor grupp människors vardag och kan påverka hur 
hemtjänstinsatsernas kvalitet i övrigt upplevs av brukarna. Måltiden kan vara en 
viktig social händelse med betydelse för människors känsla av sammanhang och 
meningsfullhet. Maten har också betydelse för äldres hälsotillstånd genom att 
förebygga till exempel undernäring, trycksår och fallolyckor eller genom att vara 
en förutsättning för att en medicinsk behandling ska vara verksam 
(Socialstyrelsen 2007:28) 
 
I rapporten redovisas en enkätundersökning om kommunernas 
måltidsverksamhet inom vård och omsorg om äldre som under våren 2006 
genomfördes av Institutionen för kostvetenskap vid Umeå Universitet i 
samarbete med Socialstyrelsen. Antalet kommuner och kommundelar som 
besvarat enkäten uppgår till cirka 250, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 
80 %. Nedan följer en sammanfattning av, för denna utvärdering, relevanta 
resultat: 
 
Måltidsverksamheten i ordinärt boende: Det vanligaste är att endast huvudmålet 
levereras genom hemtjänsten i form av en färdiglagad matlåda. Resterande 70 % 
av det dagliga näringsbehovet behöver tillgodoses genom att hemtjänsten eller 
den äldre själv lagar mat eller värmer mat. I nästan hälften av landets kommuner 
erbjuds äldre endast en matlåda per dag. 98 procent av kommunerna har en 
policy eller riktlinjer för äldreomsorgens måltidsverksamhet, men endast i drygt 
60 procent av kommunerna omfattar dessa även verksamheten i ordinärt 
boende. På samma sätt har 70 procent av kommunerna riktlinjer för ett 
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systematiskt nutritionsarbete för att upptäcka och behandla undernäring hos 
äldre i särskilt boende, men bara 20 procent av kommunerna har sådana i det 
ordinära boendet. Som huvudalternativ för dem som behöver hjälp med 
matlagning erbjuder nästan alla kommuner någon form av matlåda. I cirka 
hälften av landets kommuner får den äldre varm mat hemlevererad dagligen. De 
övriga kommunerna erbjuder kall mat eller kyld mat. I ungefär var sjunde 
kommun levereras matlådan eller matlådorna tre gånger per vecka eller mer 
sällan. En matlåda motsvarar endast 30 procent av det dagliga näringsbehovet. I 
enkätundersökningen framkommer det inte i vilken mån de kommuner som 
endast erbjuder en matlåda per dag erbjuder enklare matlagning eller om de har 
någon strategi för att hjälpa äldre i ordinärt boende som behöver hjälp vid 
samtliga måltider. Vilken möjlighet äldre i ordinärt boende har att välja vilken 
mat de vill äta varierar. Ungefär var tredje kommun i landet ger äldre i ordinärt 
boende någon form av valmöjlighet beträffande vad de ska äta medan ungefär 
40 procent av landets kommuner inte ger några av de äldre i ordinärt boende 
någon möjlighet att välja maträtt. 
 
Måltidsverksamheten i särskilt boende: I särskilt boende med dygnetruntomsorg 
är förutsättningarna kring de äldres mat annorlunda än i ordinärt boende och i 
så kallad servicehus. För det allra flesta äldre vid särskilt boende gäller att deras 
möjligheter att laga mat eller ens förvara mat är små. Den mat de äter är den 
mat boendet tillhandahåller och den ska därför tillfredsställa hela behovet av 
mat under dygnet för de boendena. Det är ovanligt att maten lagas vid det 
särskilda boendet. Endast var tionde kommun uppger att maten lagas vid det 
särskilda boendet. I stället levereras maten färdiglagad till boendet. Maten 
levereras varm i 85 procent av landets kommuner och kall i 30 procent av 
kommunerna. Däremot är det vanligt att vårdpersonalen rutinmässigt ändå utför 
någon form av matlagning. Vanligast är att man lagar gröt till frukost. Därutöver 
förekommer – i ungefär var fjärde av landets kommuner – att man kokar potatis, 
ris eller pasta, bereder grönsaker och bakar. Knappt var femte kommun anger att 
alla eller de flere äldre i särskilt boende har möjlighet att välja mellan olika 
maträtter.   
 
Mellan 80 och 100 procent av kommunerna anger att de kan erbjuda 
specialkoster och konsistensanpassad kost. Utifrån detta anser Socialstyrelsen att 
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kommunerna är mycket bra på att erbjuda mat anpassad till medicinska, 
näringsmässiga och fysiologiska behov. Mot detta ställs brukarnas möjligheter 
att exempelvis kunna välja mellan olika maträtter, där möjligheterna är betydligt 
mer begränsade. Kommunerna anses ha betydligt svårare att tillgodose behov 
som utgår från personliga preferenser, till exempel om vilken mat de äldre tycker 
om, än behov som bottnar i medicinska problem.  
 
Rapporten avslutas med konstaterandet att kommunernas arbete med mat för 
äldre i dag är en mycket omfattande verksamhet som berör en heterogen grupp 
äldre och som kan involvera ett stort antal personalgrupper. Området mat 
präglas av komplexitet både avseende kommunens arbetssätt och brukarnas 
behov. Här finns en spänning mellan medicinska behov och socialt innehåll 
som tar sig olika uttryck och som behöver beaktas och hanteras inom 
äldreomsorgen. Det finns en risk för att det systematiska arbetet inte omfattar 
hela den kommunala verksamheten och dessutom bortser från att brukarnas 
behov är sammansatta och även inkluderar sådant som god mat och trevlig 
måltidsmiljö. När det gäller mat kan emellertid brister i den sociala omsorgen, 
som att brukarna inte tycker att maten är god, få medicinska konsekvenser 
genom att de äldre drabbas av undernäring. Därför måste medicinska och 
sociala aspekter värderas lika och integreras i omsorgen om de äldre. 
(Socialstyrelsen 2007:27-31) 
 
 

2.6. Relevanta teoretiska perspektiv 

 

Salutogenes – ett perspektiv på hälsa: 
Mat är viktig för hälsan, vilken i sin tur är beroende av en mängd andra faktorer. 
I samtalen med både brukarna och personalen har många olika aspekter på 
maten nämnts. Fram för allt blev det tydligt att man inte kan se maten som en 
isolerad företeelse - den ingår i ett större sammanhang. Maten bidrar till hälsa, 
inte enbart utifrån ett näringsperspektiv utan också utifrån exempelvis ett 
omsorgsperspektiv. Att maten ska ses i ett större sammanhang, där faktorer som 
exempelvis syn, lukt, smak, samt den sociala aspekten är viktiga, har framförts 
under intervjuerna. Dessa aspekter är synnerligen påtagliga i datamaterialet 
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varför teorin om ”känslan av sammanhang” bedöms vara angelägen att anknyta 
till. 
 
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, intresserade sig för frågan 
om hur det kommer sig att så många människor, som utsätts för tillvarons alla 
påfrestningar, ändå förblir friska. Det som blev början till en genuin forskning 
tog sin början i en fundering över varför vissa av fångarna i de tyska 
koncentrationslägren under andra världskriget tycktes kunna genomleva svåra 
förhållanden och ändå bevara sin hälsa förhållandevis bra. Alla var utsatta för 
påfrestande livsförhållanden. Utgångspunkten i Antonovskys forskning är att 
alla människor befinner sig någonstans mellan polerna friskt och sjukt. Vi är mer 
eller mindre friska eller sjuka. I Antonovskys syn på hälsa flyttas perspektivet 
från en fokusering på sjukdomsrelaterade riskfaktorer, det patogena synsättet, till 
en fokusering på faktorer som främjar hälsa, det salutogena synsättet. Genom sin 
forskning kom Antonovsky fram till att känslan av sammanhang är avgörande 
för en persons hälsa. Känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom 
upprätthållandet av ens position på hälsa-ohälsa-skalan och rörelser mot dess 
friska pol. I vilken utsträckning en människa upplever känsla av sammanhang 
beror på i hur stor utsträckning han/hon upplever tillvaron som meningsfull, 
begriplig och hanterbar. Begriplighet definieras som i vilken utsträckning man 
upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässiga och gripbara. Om 
exempelvis information upplevs som ordnad, sammanhängande, strukturerad 
och tydlig snarare än som brus, är den begriplig och inte kaotisk, oordnad, 
slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Hanterbarhet är den grad till vilken man 
upplever att det står resurser till ens förfogande, med vilka man kan möta de 
krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Slutligen beskrivs 
meningsfullhet som i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd: att åtminstone en del av de problem och krav som livet 
ställer en inför är värda investering och engagemang. (Antonovsky 1991:37-41)  
 
Gerotranscendens – ett perspektiv på åldrandet: 
Flera av de äldre gav under intervjuerna intryck av inte vilja klaga. Vissa 
förmedlade budskapet att ”man ska vara nöjd med det man får”. Därför kan det 
ibland vara svårt att undersöka/få fram vad de äldre har för tankar och 
funderingar kring en företeelse. Samtidig kan det vara lätt att organisera utifrån 
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vad de som planerar själva värderar som viktigt. Det kan vara lätt att tro sig veta 
vad de äldre behöver. Denna komplexitet är viktig att förhålla sig till i frågor 
som rör äldre och åldrandet. 
 
En teori som kan vara tillämpbar i analysen av intervjuerna med de äldre i 
denna undersökning är den teori om gerotranscendens som lagts fram av Lars 
Tornstam, professor i sociologi. Gerotranscendens beskrivs som en 
utvecklingsprocess i åldrandet som innefattar en omdefiniering av verkligheten. 
Tornstam beskriver sin teori som ett exempel på hur man kan få en förståelse 
som kan hjälpa till med att göra ”oförklarliga” beteenden, hos äldre, begripliga. 
Han antyder at teorin närmar sig något som är centralt i förståelsen av det 
mänskliga åldrandet (Tornstam 2005:304). Tornstam menar att det finns en 
tendens i samhället att se åldrandet som en fortsättning på det medelålders livets 
ideal och aktivitetsmönster. Man antar att ”det goda åldrandet” är liktydigt med 
kontinuitet, det vill säga bevarande av det medelålders livets ideal, aktiviteter 
och definition av verkligheten. Teorin om geotranscendens ifrågasätter detta 
antagande. Den anser att ålderdomen har sin alldeles egen mening och karaktär.  
Han definierar transcendens som ett tillstånd, där gränserna mellan jag och du, 
nu och då, fantasi och verklighet är flytande (Tornstam 2005:289). Den 
transcendens man kan nå som gammal kallar han gerotranscendens. Den 
förändring som sker i livsperspektivet går från ett materiellt och rationellt synsätt 
till ett mer kosmiskt och transcendent sådant, vilket innebär: 
 

• En ökande känsla av samhörighet med världsalltet 

• En omdefinition av tids-, rums- och objektuppfattningarna 

• En omdefinition av förhållandet mellan liv och död, samt en minskande 
rädsla för döden 

• En ökande känsla av samhörighet med tidigare och kommande 
generationer 

• Ett minskande intresse för ytliga sociala relationer 

• Ett minskande intresse för materiella ting 

• En minskande grad av självcentrering 

• Mer tid utnyttjad för ”meditation” och ”stilla stunder” (Tornstam 
205:291) 
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Tornstam (2005) skriver att det inte per automatik är alla äldre som uppnår en 
hög grad av gerotranscendens. Om så sker beror bland annat på i vilken 
utsträckning individer till exempel har utsatts för livskriser. Han beskriver också 
att, i vårt samhälle där social aktivitet, jag-styrka och en ”realistisk” 
världsuppfattning värderas högt, kan äldre med hög grad av gerotranscendens 
riskera att misstolkas, vilket i sin tur kan vara hämmande för den äldres 
utveckling. Men om en äldre har en hög grad av gerotranscendens kan denna till 
exempel komma att uppleva det som att han/hon samtidigt befinner sig i dåtid 
och nutid. Förändringen i objektuppfattningen kan komma att innefatta att 
gränserna mellan jag och du suddas ut. En känsla av gemenskap och 
samhörighet med allt mänskligt kan komma att öka. Som en konsekvens av 
detta kan graden av självcentrering komma att minska. Individen betraktar inte 
längre sin egen person som särskilt viktig. Det viktiga blir istället känslan av att 
vara en del i ett större sammanhang.  
 
Valfrihetens komplexitet: 
Valfrihet är ett bärande begrepp i den nya kostorganisationen. Ökad valfrihet 
anses som en viktig förändring - att både barn och äldre ska ha möjlighet att 
välja bland olika maträtter. Under intervjuerna har det emellertid framkommit 
att detta med valfrihet inte är odelad positivt. För flera av de äldre ställer 
valfriheten i själva verket till med problem.  
 
Rätten att välja ingår i en människas självbestämmande och är ett viktigt 
begrepp i det demokratiska samhälle vi lever i idag. Utvecklingen går mot att vi 
som individer inom allt fler områden ställs inför fler och fler val av olika slag. 
Men i och med att valmöjligheterna ökar börjar det framträda negativa 
konsekvenser, anser flera forskare. En som har gjort flera studier inom området 
är Barry Schwarts, professor i psykologi och social teori. Inledningsvis i sin bok 
”Valfrihetens tyranni” skriver han att det verkar som om frihet, autonomi och 
självbestämmande inte är en odelad välsignelse. Att en viss valfrihet är bra, 
betyder inte nödvändigtvis att mer valfrihet är det. I och med att valfriheterna 
ökar börjar de negativa konsekvenserna framträda: vi blir överbelastade och 
valen kommer att kännas mer utmattande än frigörande (Schwarts 2004:12). 
Schwartz pressenterar ett brett urval av forskningsrön som har gjorts av 
psykologer, ekonomer, marknadsundersökare och forskare på valhandlingsteori 
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samt vika slutsatser författaren drar utifrån detta. Vad som är aktuellt i denna 
utvärdering är bland annat slutsatsen om att ett stort antal alternativ kan verka 
avskräckande och medföra att det krävs en större ansträngning för att komma till 
beslut. Samtidigt kan många alternativ minska glädjen över det man har valt och 
på så sätt skapa missnöje. Tanken på det som var lockande med något man inte 
valt minskar glädjen över det man valt (Schwartz 2004:28). Han ställer också 
frågetecken inför hur vi vet vad vi vill ha. Genom olika studier har man kommit 
fram till att det är minnen från det förflutna och förväntningar inför framtiden 
som styr våra val. Det ges exempel på felaktiga beslut vi gör på grundlag av vad 
vi tror oss vilja, exempelvis att veta vilken mat vi önskar flera dagar i förväg. I 
själva verket riskerar vi bli besvikna på de val vi gjort därför de inte 
överensstämmer med våra önskemål när de senare ska infrias (Schwartz 2004:58) 
Hur lätt är det att veta nu, vad man vill sen? Att bli ställd inför flera 
valmöjligheter kan ge konsekvenser som kan innebära: 
 

• Att besluten kräver större ansträngning 

• Att det blir mer sannolikt att man begår misstag 

• Att de psykologiska följderna av misstagen blir svårare.  
 
Bland de psykologiska mekanismer som kan förklara varför ytterliggare alternativ 
inte nödvändigtvis gör att man får det bättre är ånger, ökade förväntningar och 
en känsla av otillräcklighet i jämförelse med andra. Swartz menar att detta kan 
leda till en upplevelse av minskad livskvalitet och i värsta fall depression 
(Schwartz 2004:81).  
 
Efter denna inledande beskrivning av Eda kommuns kostorganisation med 
anknytning till interna och externa styrdokument samt relevanta teoretiska 
perspektiv, följer nu en beskrivning av syftet med utvärderingen.  
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3. Syftet med utvärderingen  
 
I dialog med uppdragsgivarna i Eda kommun beslutades följande syfte med 
utvärderingen: 
 
Att utvärdera gällande kostorganisation med fokus på matens kvalitet samt 
matsituationen ur ett brukarperspektiv. Utvärderingen ska dessutom: 
 

• Beakta andra relevanta perspektiv som kommer under studiens gång 

• Ge en allsidig belysning av kostorganisationen 

• Redovisa eventuella förslag till förändringar 
 
Nedan redovisas den metod som, utifrån syftet, anses lämplig att tillämpa. De 
olika dimensionerna i utvärderingen preciseras, samtidigt som metod för 
insamling av data, urval och analys redovisas. Avsnittet avslutas med etiska 
överväganden och metodmässiga reflektioner.   
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4. Metod 
 

4.1. Utvärdering: 

 

Det finns inte endast en giltig definition av vad en utvärdering är. Definitioner 
skiljer sig mellan olika utvärderingsforskare och olika traditioner inom olika 
länder. Den definition som ligger till grund för denna utvärdering är valt med 
utgångspunkt i att den är ganska allmängiltig: 
 

”Utvärdering är att beskriva och värdera ett program”  
Jerkedal (1999) 

 
Att utvärdera innebär alltså att avge ett värdeomdöme om en verksamhet eller 
företeelse, vilket i detta fall är kostorganisationen i Eda kommun. Detta 
värdeomdöme ska grundas på kunskap om alla relevanta omständigheter som 
behövs för att kunna göra en sådan bedömning.  
 
 

4.2 Formativa och summativa utvärderingar 

 
Man kan skilja mellan två övergripande typer av utvärdering med två skilda 
syften. Den formativa utvärderingen syftar till att ge ett pågående program stöd 
och hjälp. Den summativa utvärderingen bedömer i efterhand ett helt program. 
Syftet är här att ge underlag för beslut om programmet ska fortsätta i sin 
nuvarande form, vidareutvecklas eller läggas ned (Jerkedal, 1999). 
Kostorganisationen i Eda kommun har varit i bruk i cirka 2,5 år och både 
positiva och negativa erfarenheter har gjorts. Olika intressenter, såväl personal 
som brukare, har gett uttryck för att en översyn behöver göras samtidig som 
vissa delar av organisationen kan vara i behov av en förändring. Ovanstående 
kan hänföras till vad Jerkedal benämner en summativ utvärdering med fokus på 
vidareutveckling.    
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Vedung (1998:20) definierar utvärdering som “noggrann efterhandsbedömning 
av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avser att 
spela en roll i praktiska beslutssituationer.” Begreppet utfall betecknar i detta 
sammanhang brukarnas (elevernas och de äldres) situation och upplevelse när 
det gäller den kost som kommunen tillhandahåller – om man blir mätt, om 
maten har ett fullvärdigt näringsinnehåll, om den miljö som omger måltiden är 
god, etc. Den mat som serveras och det sätt på vilket detta sker betecknar de 
slutprestationer som Vedung avser (d v s kostorganisationens slutprestationer). 
Utvärderingen av kostorganisationen i Eda kommun har utifrån detta ett fokus 
på brukarnas erfarenheter och på det sätt på vilket maten kommer brukarna till 
del. 
 
 

4.3 Tre dimensioner i utvärderingen: 

 
Cheetham m fl (1997) framhåller tre dimensioner som återkommer i alla 
utvärderingar. Det är för det första en tidsdimension – utvärderingen kan utgå 
från en lång tidsperiod eller begränsa sig till en kort, men varje utvärdering 
relaterar sig till ett tidsperspektiv. För det andra finns i alla utvärderingar ett 
inslag av jämförelse – mellan personer och grupper i olika situationer, till 
exempel mellan dem som får del av en insats och dem som inte får det. Den 
tredje dimensionen gäller det eller de perspektiv som styr utvärderingen. 
  
Tidsdimensionen blir tydlig i detta fall – utvärderingen omfattar en förändring 
som trädde i funktion för några år sedan och som ersatte en tidigare 
organisation. Den nya organisationen bedöms i detta fall i relation till den 
tidigare. Hur ser organisationen ut nu i förhållande till förr? Vilka förändringar 
har gjorts. Vem har påverkats av förändringarna och på vilket sätt? Vad är bättre 
och vad är sämre? Alla är relevanta frågor i förhållande till tidsperspektivet.  
 
Det har också varit möjligt att jämföra hur organisationen tillgodoser behovet 
för olika grupper – äldre i eget boende respektive i särskilt boende, elever vid 
skolorna, personal som arbetar inom kostorganisationen respektive personal 
inom vård och omsorg samt skolpersonal. 
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När det gäller utvärderingens perspektiv finns ett klart uttalat önskemål från 
kommunen att brukarna och deras syn på kostverksamheten ska fokuseras i 
första hand, vilket därför står i fokus för utvärderingen. Ett annat perspektiv som 
enligt uppdragsgivaren också ska bevakas är organisationsperspektivet, till 
exempel om organisationen fungerar rent praktiskt.  
 
Utvärderingen har utifrån ovanstående genomförts som en kombination av före 
– efter-utvärdering och måluppfyllelseanalys. Det innebär att situationen innan 
förändringen genomfördes – då den tidigare kostorganisationen fortfarande 
gällde – i olika avseenden har jämförts med den nuvarande organisationen. 
Skillnader mellan situationerna före och efter den nya organisationen har 
värderats. Eftersom inte några systematiska uppgifter om hur den tidigare 
kostorganisationen fungerade finns insamlade har frågor om detta – 
tillbakablickande (retrospektiva) frågor – ställts till olika grupper. Som 
jämförelseunderlag har frågor ställts om den nya organisationen, det vill säga 
hur det fungerar idag. I första hand har brukare ur olika kategorier blivit  
tillfrågade, men också personal inom kostorganisationen, vård och omsorg samt 
skola. Administrativ personal inom kommunen har också fått tillfälle att ge sin 
syn på hur kostorganisationen fungerar idag i jämförelse med hur det var 
tidigare. 
 
En måluppfyllelseanalys innebär att den faktiska situationen jämförs med de 
mål som satts upp för en viss verksamhet. Graden av måluppfyllelse bedöms 
och värderas. I detta fall innebär måluppfyllelseanalysen att kostorganisationen 
och dess verksamhet nu, när den nya organisationen varit i gång några år, 
jämförs med de mål för och krav på verksamheten som inför förändringen 
formulerades av socialnämnden samt Barn- och bildningsnämnden och som 
sedermera inkluderades i kommunfullmäktiges beslut. 
 
Utvärderingen kombinerar härmed flera utvärderingsformer. Att använda flera 
angreppssätt ger en mera allsidig belysning och värdering av den verksamhet 
som utvärderingen avser. 
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4.4 Metod för insamling av data 

 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem?  I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva 
berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina 
egna ord, får reda på deras uppfattningar om den egna livssituationen, deras 
drömmar och förhoppningar (Kvale 1997:9). För att få inblick vad många olika 
personer, såväl brukare som personal, anser om maten bedömdes, med 
utgångspunkt i ovanstående, kvalitativ metod med intervju som instrument som 
det mest lämpliga tillvägagångssättet.  
 
Personal och brukare har intervjuats med hjälp av strukturerade intervjuformulär 
med ett flertal intervjufrågor, vilket man kallar semistrukturerade intervjuer. 
Frågorna har främst inriktats på de tillfrågades synpunkter på olika aspekter 
kring måltiden och maten. Urvalet av frågorna har baserats dels på innebörden i 
utvärderingsuppdraget, dels på tidigare gjorda intervjustudier kring mat och 
måltid. Eftersom det totala antalet intervjupersoner var en blandad grupp 
upprättades olika intervjuformulären anpassade för de olika undergrupperna 
(bilaga 1). Totalt 46 intervjuer har genomförts5 där svaren på frågorna har 
antecknats så noggrant som möjligt.  
 
Det fanns en grupp som av naturliga skäl inte var möjliga att intervjua: äldre 
med demenssjukdom. För att ändå få en insikt i deras upplevelse av maten och 
matsituationen genomfördes en observationslunch på ett demensboende. 
 
Vid bearbetning av intervjumaterialet växte vissa följdfrågor fram som bedömts 
viktiga i sammanhanget, varför några av intervjupersoner i ett senare skede 
kontaktades igen. Frågorna ställdes och besvarades då antigen via telefon eller 
mejl. Vissa valde att skicka skriftliga svar med posten.  
 
 

                                                 
5 Där det var möjligt spelades intervjuerna in på band. De bandade intervjuerna har fungerat som stöd i 
bearbetningen och har i stora delar nedtecknats ordagrant.   
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4.5 Urval 

 

Utgångspunkten för urvalet av intervjupersonerna har varit att alla kategorier 
skulle få möjlighet att lämna information. Kostorganisationen i Eda kommun 
omfattar tre förvaltningar där personal är involverat på olika nivåer. Utifrån 
tidsramen för utvärderingen har det inte alla gånger varit möjligt att intervjua 
flera än en person från varje kategori, utan i de flesta fall har en person fått 
representera sin kategori. Som exempel kan nämnas att ett kostombud inom 
hemtjänsten fick representera hemtjänstpersonalen. När det gäller brukarna, så 
har flera representanter från varje kategori intervjuats. Det vill säga skolbarn, 
förskolebarn, äldre i ordinärt boende samt äldre i särskilt boende och på 
resursenheten. Nedan finns en tabell över vilka kategorier som har intervjuats 
och hur många som har genomförts inom varje kategori: 
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Tabell 3: Översikt över antal genomförda intervjuer av brukare och personal 
Intervjuer         Brukare             Personal 
Ledning  Förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef 
Socialförvaltningen. 
Förvaltningschef Barn- och 
bildningsförvaltningen 
Total 3 

Socialförvaltningen 
Äldreomsorgen 

6 Särskilt 
boende 
6 Hemtjänst 
2 Resursenhet 
 
 
 
 
Total 14 

1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 
2 chefer Särskilt boende 
1 chef Hemtjänst 
1 chef resursenhet 
2 kostombud Särskilt boende 
1 kostombud Hemtjänst 
1 kostombud resursenhet 
Total 9 

Barn- och 
bildningsförvaltningen 

9 skolelever    
4 förskolebarn   
 
Total 13 

1 rektor 
1 förskolelärare 
1 skolsköterska 
Total 3 

Samhällsbygg  
Kostenheten 

 Kostchef 
2 kökschefer 
1 personal mottagningskök 
Total 4 

Total 27 19 
 
Ledning:  
Förvaltningschefen for Samhällsbyggnadsförvaltningen respektive Barn- och 
bildningsförvaltningen har intervjuats. Som ytterst ansvariga tjänstemän inför 
nämnderna anses deras åsikter och syn på kostorganisationen vara viktiga. 
Någon intervju med socialchefen kunde emellertid inte genomföras eftersom 
flera inplanerade intervjutillfällen blev inställda. Socialchefen har därför efter 
eget önskemål svarat skriftligt på intervjufrågorna.  
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Socialförvaltningen: 
Följande kategorier inom äldreomsorgen har valts ut för intervjuer. 
 
Brukare i särskilt boende: 
Brukare i särskilda boenden är en av de centrala målgrupperna för 
utvärderingen. Två särskilda boenden på två olika orter valdes ut. Efter samråd 
med personalen tillfrågades de av de boende som bedömdes kunna delta i en 
intervju, vilka var ett fåtal. Olika orsaker gjorde att flera av de äldre inte 
bedömdes som lämpliga för intervju, till exempel förvirring/åldersglömska, 
demensdiagnos, afasi eller nyinflyttad. För flertalet av dem som inte kunde 
intervjuas var orsaken knuten till problem med minnet. För att få en 
uppfattning om dessa personers uppfattning om maten genomfördes, som 
tidigare nämnts, en observationslunch på ett av kommunens demensboende. 
Sex intervjuer genomfördes efter informerat samtycke med de äldre där 
intervjuer var genomförbara.   
 
Brukare i ordinärt boende: 
Äldre som har ordinärt boende med matdistribution är också en central 
målgrupp för utvärderingen. Ett slumpmässigt urval av personer med insatsen 
matdistribution plockades av en administratör ut ur äldreomsorgens 
dokumentationssystem Procapita. För att få en geografisk spridning sorterades 6 
personer ut, bland de 20 slumpmässigt utvalda, med antingen boende i lägenhet 
eller villa i tätort och landsbygd över hela kommunen. Administratören fick i 
uppdrag att kontakta de utvalda per telefon och inhämta informerat samtycke 
utifrån utvärderarens instruktioner. Detta resulterade i en lista om sex personer 
som kunde intervjuas. Inför varje intervju inhämtades återigen informerat 
samtycke, vilket resulterade i att en av de äldre avsade sig att delta. Eftersom en 
annan inte var hemma vid avtalat tid, blev det ett bortfall på två personer. 
Därför valdes av administratör ytterligare två personer ut. Totalt intervjuandes 
sex personer.   
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska: 
Mat och näring är en viktig del av de äldres hälsa, varför medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan har intervjuats. Hon har också fått representera 
sjuksköterskegruppen i övrigt.    
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Enhetschefer: 
Frågor om hur kosten organiseras och vilken kvalitet den har berör 
enhetscheferna inom äldreomsorgen, eftersom de både har verksamhets-, 
personal- och budgetansvar. På de boenden där brukare har intervjuats har 
ansvarig chef och representant för personalen också intervjuats. Detta för att öka 
förståelsen för vad som kommer fram i de olika intervjuerna samt för att få olika 
perspektiv på frågan om mat från samma verksamhet. Detsamma gäller inom 
ordinärt boende och på resursenheten. Totalt har fyra enhetschefer intervjuats; 
två inom särskilt boende, en inom hemtjänst och en från resursenheten. 
 
Kostombud: 
I varje hemtjänstgrupp och på varje enhet inom de särskilda boendena finns ett 
utsett kostombud med särskilt ansvar vad gäller kosten. Som representanter för 
personalen inom äldreomsorgen föll det naturligt att välja representanter från 
gruppen av kostombuden. Enhetscheferna fick i uppdrag att utse de kostombud 
var möjliga att intervjua på enheterna och inom hemtjänsten samma dag som 
intervjuarna av brukarna genomfördes.  Av praktiska skäl var det nödvändigt att 
samla flera intervjuer inom samma verksamhet på samma dag.  Totalt har fyra 
kostombud intervjuats. 
 
Barn- och bildningsförvaltningen:  
Följande personer inom Barn- och bildningsförvaltningen har valts ut för 
intervjuer:  
 
Skolsköterska: 
På samma sätt som medicinskt ansvarig sjuksköterska är viktig i förhållande till 
äldres hälsa är skolsköterskan viktig i förhållande till barnens hälsa. En 
skolsköterska har intervjuats och representerar hela gruppen av skolsköterskor i 
kommunen.  
 
Rektor: 
Frågor om hur kosten organiseras och vilken kvalitet den har berör rektorerna 
inom Barn- och bildningsförvaltningen, eftersom de både har verksamhets-, 
personal- och budgetansvar. En rektor har valts ut som representant för hela 
rektorsgruppen.  
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Skolbarn: 
På samma sätt som de äldre, är skolbarnen en central målgrupp för 
utvärderingen. Bland skolbarn finns det flera olika årskurser. I förhållande till 
tidsramen var det inte genomförbart att intervjua barn från alla årskurser. Därför 
valdes två årskurser ut, där hänsyn togs till spridning i åldern. Valet av de två 
årskursen, som slutligen blev aktuella, togs utifrån vad som var praktiskt möjligt 
den dagen intervjuerna skulle genomföras. Innan intervjuerna genomfördes 
lämnades brev till föräldrar för informerat samtycke (se bilaga 2). 13 barn 
intervjuades.  
 
Förskolebarn: 
Förskolebarn är den sista av utvärderingens centrala målgrupper.  I samråd med 
förvaltningschefen för Barn- och bildningsförvaltningsförvaltningens valdes en 
förskola ut som hade tid och möjlighet den aktuella dagen. Fyra förskolebarn 
intervjuades.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Följande personer från Samhällsbyggnadsförvaltningen har valts ut för 
intervjuer:  
 
Kostchef: 
Som ansvarig för kostenheten anses kostchefen vara en självklar nyckelperson i 
denna utvärdering. 
 
Kokerskor: 
Kokerskornas roll och uppdrag i kostorganisationen är viktig varför två 
kokerskor – tillika kökschefer - från två olika tillagningskök samt en kokerska 
från mottagningsköket har intervjuats.  
 
 

4.6 Val av metod för analys 

 

Analys av data har gjorts i en kombination av en måluppfyllelseanalys och en 
före- och efteranalys. 
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Måluppfyllelseanalys: 
Måluppfyllelseanalys handlar främst om att se om de mål som satts upp i förväg 
har infriats eller inte. Själva kärnan i en måluppfyllelseanalys består av att 
jämföra situationen ”efter” med “mål”. Är situationen ”efter” i 
överensstämmelse med vad som formulerades som mål kan man säga att 
måluppfyllelsen är god. Måluppfyllelse tar sålunda sikte på önskvärda 
förändringar, formulerade som mål, och ger besked om i vilken mån dessa har 
förverkligats. (Eriksson och Karlsson 2008:146)  
 
De mål som är knutna till kostorganisationen framgår i beskrivningen av 
kostorganisationen under punkt 2.2: Styrdokument i Eda kommun. För denna 
utvärdering har det varit nödvändigt att göra en s.k. operationalisering av målen. 
Ett av målen är bland annat att optimera driften. Enligt definition blir en 
optimering av driften att sköta och förvalta kostorganisationen på det mest 
gynnsamma sättet för ett visst resultat. Resultaten man vill åstadkomma blir 
rimligtvis de mål som är knutna till kostorganisationen. Målen som i denna 
rapport blir föremål för analys och värdering är enligt nedan: 
 
 

Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma 
sättet så att: 

• kostnaderna minskar i förhållande till den tidigare kostorganisationen 

• sårbarheten minskar om något oförutsett skulle inträffa 

• kompetensen vad gäller kostkunskap, näringsvärde och matsedlar är hög 

• gästerna blir nöjda 

• priset på skolmatens portionspris inte överstiger 2005 års nivå 

• kvaliteten på skollunchen följer Livsmedelsverkets riktlinjer 

• kosten till de äldre inom vård och omsorg tillfredsställer de primära 
näringsbehoven 

• kosten ger förutsättningar för en generellt god hälsa för äldre inom vård 
och omsorg 

• kosten minskar risken för kostrelaterade sjukdomar för äldre inom vård 
och omsorg 

• måltiderna anpassas efter brukarnas behov inom äldreomsorgen 
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Före- och efteranalys: 
En analys av en viss åtgärd före och efter, utgår vanligtvis från (minst) två 
mätningar. En mätning sker innan planerad åtgärd har påbörjats och (minst) en 
görs efter den har avslutats (Eriksson och Karlsson, 2008). För denna utvärdering 
fanns inga mätningar före kostorganisationens omorganisering. För att ändå få 
en uppfattning om olika personers uppfattning av kostorganisationen före 
omorganisationen, har några retrospektiva frågor ställts i intervjuerna. Sedan har 
de intervjuade själva kommit in på erfarenhet av den tidigare kostorganisationen 
utan specifika frågeställningar. Detta har tillsammans med frågor kring 
upplevelser av nuvarande kostorganisation utgjort data för före- och 
efteranalysen.  
 
Svaren från intervjuerna har bearbetats deskriptivt, vilket innebär att en 
beskrivning av de olika gruppernas upplevelser i analysen belysas och ställs mot 
varandra och mot befintlig teori. Kvale (1997) beskriver detta som att försöka 
erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld.  
 
 

4.7 Metodmässiga reflektioner 

 
De personer som intervjuats i denna utvärdering utgör mindre grupp av 
människor, varför det är viktigt att understryka att några större generaliseringar 
av resultatet inte kan göras. Fördelen med den kvalitativa metoden är att man 
genom intervjuer kan få fram en mera nyanserad bild av ett fenomen. Det kan 
komma fram viktiga uppgifter som man från början inte hade tänkt skulle 
omfattas i undersökningen. Så blev också fallet i denna undersökning. Det har 
varit ett mycket omfattande datamaterial som har utgjort grunden för analysen. 
Nackdelen med få intervjuer inom varje målgrupp är, som ovan nämnts, att 
man inte kan generalisera. När man i den kvalitativa undersökningen identifierar 
olika ”problemområden” eller risker blir den naturliga följdfrågan ”hur frekvent 
är problemet”. Den kvalitativa metoden kan därför inte sällan bli en grund för 
vidare utredning av vissa essentiella frågor, där man kan ta hjälp av kvantitativa 
metoder som till exempel enkäter.  
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De äldre som varit föremål för intervjuer i denna undersökning befinner sig alla 
i en beroendeställning. Hur det påverkar svaren är svårt att säga om, men bör på 
något sätt ändå beaktas. Valet av kvalitativa intervjuer anses likväl var den rätta 
metoden. Om de äldre hade fått fylla i en enkät bedöms frågan om de hade fått 
hjälp av antigen anhörig eller personal ha gett en större osäkerhetsfaktor än vad 
intervjuerna gjorde. Svar som ”man ska inte klaga” förekom i intervjuerna och 
kan vara svårt tolkade. Man kan undra om det beror på beroendeställningen 
eller på något annat. Tornstams beskrivning av åldrandet, som bland annat 
innebär en mindre fokusering på sig själv, skulle också kunna fungera som en 
förklaringsmodell i detta sammanhang.  
 
 
På liknande sätt som de äldre är i en beroendeställning är också barnen i denna 
undersökning i en beroendeställning. Även om barnen fick veta att de var 
anonyma och kunde säga precis som de tyckte finns en viss risk att de kände att 
de ändå inte kunde det. En förutsättning för att barn ska känna att de kan säga 
vad de tycker är trygghet. Om barnet känner till den vuxna som frågar ökar 
troligtvis graden av trygghet. Det kan också finnas en risk vid intervju av barn, 
att den vuxna intar en roll som ”fröken” och barnet intar rollen som ”elev”. 
Risken finns då att barnet svarar så som det tror förväntas av den vuxna, som i 
skolan när barnen ska svara ”rätt”. I denna undersökning skulle det kunna finnas 
en risk att barnen svarade att maten är god utifrån upplevda förväntningar. Vid 
intervjutillfället verkade det dock spontant och äkta när barnen svarade.  
 
 

4.8 Etiska överväganden 

 
Sedvanlig forskningsetisk hänsyn har tagits, i enlighet med 
Helsingforsdeklarationens krav (World Medical Association, 2002). Enligt dessa 
ska forskning som berör människor uppfylla kraven på att inte skada, att inte 
utnyttja de människor som forskningen gäller, att tillvarata respekten för 
personlig integritet och rätten till privatliv. Därutöver kommer kravet på 
samtycke till att medverka, baserat på en balanserad och fullständig information. 
Utvärderingen bedöms inte vare sig skada eller utnyttja de personer som 
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deltagit. Respekten för den personliga integriteten och rätten till privatliv har 
tagits tillvara i utförandet av undersökningen. Alla intervjuade informerades av 
utvärderaren innan genomförandet av intervjun om tystnadsplikt, anonymitet 
och rätten till att avbryta när som helst. De äldre i ordinärt boende, som var 
aktuella för intervjuer, tillfrågades först av personalen innan utvärderaren tog 
kontakt. De äldre som bodde i ordinärt boende kontaktades först av en 
administratör som informerade om intervjun och inhämtade samtycke. Härefter 
utfärdades en lista med namn och adresser på aktuella personer. Vid mötet med 
den äldre informerades återigen enligt ovanstående, med tonvikt på frivilligt 
deltagande och anonymitet, varvid en person valde att avstå. Eftersom 
ytterligare en person gick förlorad för utvärderingen genom att inte vara hemma 
vid avtalat tidpunkt, utfärdades ännu en lista efter samma tillvägagångssätt som 
den första. För alla barn som deltog i utvärderingen gällde att personalen erhöll 
antigen muntligt eller skriftligt samtycke från föräldrarna utifrån information 
från utvärderaren (bilaga 2 och 3). I mötet med utvärderaren informerades 
barnen enligt ovanstående med tonvikt på frivillighet och anonymitet. Inget av 
de utvalda barnen avstod frän att delta. Kontakten med dem av personalen som 
har deltagit har skett i samråd med förvaltningscheferna. Materialet innehåller 
inga personuppgifter som kan leda till vem som har sagt vad. 
Rapportredovisningen sker på ett sådant sätt att ingen enskilt kan identifieras 
med namn. Brukarna framställs utifrån grupperingarna skolbarn, förskolebarn, 
äldre i särskilt boende och äldre i ordinärt boende. Personalen framställs utifrån 
de befattningar de har.  
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5. Resultat 
 
Kostorganisationen i Eda kommun omfattar, som tidigare nämnts, flera olika 
brukargrupper och personalkategorier fördelade i olika förvaltningar. Under 
intervjuerna framkom det att upplevelserna kring maten skilde sig bland de olika 
grupperna – en skillnad som har bedömts värdefull för tjänstemän och politiker 
i Eda kommun att få ta del av.  Nedan pressenteras därför resultaten uppdelade i 
kategorier utifrån målgrupp. Anteckningar från observationslunchen redovisas 
också. Vid bearbetningen av intervjuerna uppstod ytterligare frågor som sedan 
har ställts via telefon eller mejl till berörda. Det flesta av frågorna handlade om 
rena fakta som bedömdes vara väsentliga för utvärderingen. Redovisning av 
dessa fakta har fått ett eget avsnitt efter redovisningen av intervjuerna.  
 
 

5.1 Ledning 

 

Både förvaltningschefen för samhällsbygg och socialchefen anger att det 
generellt från början var inkörningsproblem i den nya organisationen inom 
äldreomsorgen – något man får räkna med, anser chefen för samhällsbygg.  Rent 
praktiskt fanns exempelvis problem med regenereringsvagnarna som var 
högljudda och som tog plats och sedan med förpackningar som var svåra att 
öppna. Men något som enligt chefen för samhällbyggnadsförvaltningen, också 
var problematiskt, var personalen inom äldreomsorgens inställning till den nya 
organisationen. De var väldigt kritiska till den kylda maten, menar han:  
 
”Jag är besviken på att personalen inte har försvarat det politiska beslutet; det här att vi 
skulle gå över till kyld mat. Jag upplever att de har tagit parti för den kritiska sidan. De 
har inte marknadsfört på rätt sätt. Man har inte framfört det i positiv anda alla gånger. 
Att den här maten är minst lika bra som den tidigare.” 
 
Han menar att kritiken många gånger har varit obefogad, att personalen har tagit 
upp småsaker. Socialchefen anger att det i början fanns kritik från både 
personal, brukare och chefer, dels runt det praktiska men också vad gäller 
kvaliteten som till exempel att köttet var segt. Hon upplever att kritiken har 
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minskat och anser att det beror på att personalen har gjort egna förändringar. 
Förvaltningschefen för Barn- och bildningsförvaltningen anser att den nya 
organisationen har medfört stora förbättringar framför allt för skolorna. I och 
med att maten lagas på skolorna blir det inga transporter och inga långa 
varmhållningstider. Att skolbarnen nu kan välja mellan två rätter och 
salladsbord tycker hon också är mycket positivt. För förskolorna är det ingen 
skillnad, berättar hon. Förvaltningschefen inom samhällsbygg ser att det också 
finns fördelar inom äldreomsorgen. I och med den kylda maten finns det 
numera ett deklarerat näringsinnehåll, vilket inte fanns förr. Det finns en 
flexibilitet vad gäller tider. Personalen inom hemtjänsten behöver inte passa 
tider, utan de kan köra ut när det passar. Det blir mer rationellt när man kör ut 
veckoransonen. Sedan nämner han också valfrihet och det stora urvalet på 
maten som en stor fördel med den nya organisationen. 
 
”Förr fick de inga val. Dom fick ta det som serverades. Nu väljer de själv veckans 
matsedel. Nu kan de äldre äta när de vill. Det kunde de inte förr”.  
 
Det är framför allt den ekonomiska vinsten som förvaltningschefen inom 
samhällsbygg lyfter fram. Inom kostsektionen har man sparat 7 årstjänster. Även 
om han nämner att personalen inom särskilda boenden får lägga lite mer arbete 
på hantering av mat nu jämfört med tidigare anser han att: 
  
”Vi ger minst lika bra service trots dessa rationaliseringar. Vi håller samma höga kvalitet 
trots att vi inte har höjt priset. Så vi har blivit kostnadseffektivare.” 
 
Socialchefen anger inga fördelar med den nya kostorganisationen och skulle 
vilja ha tillbaka tillagningen inom kommunen. Hon skriver följande: 
 
”Jag har ett stort och viktigt ansvar att se till att maten håller en god kvalitet, samt att den 
serveras på ett sådant sätt så att det ger den äldre en hög livskvalitet. Måltiden är oerhört 
viktig både vad gäller gemenskap med andra och smak och lukt upplevelse.” 
 
Förvaltningschefen för Barn- och bildningsförvaltningen anser att hon 
egentligen inte har något ansvar vad gäller maten utom att ansvara för 
beställningen till kostsektionen. Chefen för samhällsbygg beskriver sitt ansvar 
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som övergripande. Han har budgetansvar gentemot kommunstyrelsen och 
fungerar som stöd och mentor för kostchefen. Kostsektionen har sitt eget 
resultatansvar.  
 
 

5.2 Personal kostenheten 

 

Fyra personer har intervjuats, kostchefen, två kökschefer från olika 
tillagningskök samt en kokerska från mottagningsköket. 
 
Praktiska problem och ändrade fysiska förutsättningar: 
Personalen på kostenheten beskriver inledningsvis de praktiska problemen som 
uppstod vid införandet av den nya kostorganisationen, samt försämringen av de 
fysiska förutsättningar som uppstod i och med flytten till tillagningsköken.  
 
Kostchefen berättar precis som ledningen, att det i början var mycket missnöje 
med den nya kostorganisationen men att en del av det kan härledas till praktiska 
problem med Dafgård: 
 
”Det tog ungefär ett år innan det första missnöjet lade sig. Dafgård har inte varit den 
bästa leverantören. Maten är bra vad gäller smak och näring. Men dom har ändrat 
mycket. Efter ett år ändrade de på storleken på förpackningarna. Det medförde missnöje, 
men det lade sig snabbt. Sen kom en ny ändring. Det blev vakuumförpackning istället för 
livsmedelsgas. Det var bara det att de glömde att säga att det medförde att formerna 
försvann. Detta medförde att vi fick köpa formar till maten åt personalen.  
 
Det gick också tid innan personalen i de särskilda boendena lärde sig hur stora 
förpackningar som skulle beställas. På en del ställen har personalen fått springa 
till Konsum och handla för att det inte fungerade med beställningarna. Även 
kokerskan på mottagningsköket vittnar om att det har varit, och fortfarande kan 
vara, problem med Dafgård. Där handlar det främst om förseningar i 
leveranserna och trasiga förpackningar. Sedan har Dafgård vid flera tillfällen 
ändrat i menyn på kort varsel, vilket blir problematiskt ute i verksamheten. 
Personalen inom hemtjänsten får då för kort tid på sig att förmedla ändringen 
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till brukarna. Fördelen med den kylda maten är dock att den levereras i en 
obruten kylkedja, anser kostchefen. Problemet med varmhållningstiden är 
numera borta, vilket kostchefen anser som mycket viktigt.  
 
På grund av missnöjet, som personalen inom äldreomsorgen visade från början, 
lade kostchefen ned mycket tid på att ta in synpunkter från verksamheterna. I 
det sammanhanget beskriver hon en känsla av en inställning hos vissa av 
personalen att de ville att kostchefen skulle lösa alla problem istället för att själv 
ta itu med dem – exempelvis att förpackningar var svåra att öppna. Så 
småningom blev det ett så stort tryck från både brukare, anhöriga och personal 
både på själva den kylda maten och de praktiska problemen att politikerna från 
socialnämnden involverade sig berättar kostchefen. De var ute och pratade med 
anhöriga och brukare. Från personalen i Koppom framkom det önskemål om 
man skulle kunna laga maten för samma penning som den färdigköpta. Enligt 
kostchefen var livsmedelpriset från Dafgård 26,50 kr, men om man beställde 
maten som övriga varor blev priset 16,50 kr. En differens på 10,00 kr som 
medförde att man i mottagningsköket kunde anställa mer personal för 
uppläggning/tillberedning av maten. Kokerskan i Koppan berättar om 
skillnaden på maten i och med projektet: 
 
”Som hemlagad mat. Det blir annat även om det är samma, på grund av 
tillvägagångssättet. Potatisen blir annat när man kokar den – och grönsakerna också.” 
 
Ett annat projekt som har påbörjats inom den nya kostorganisationen är att man 
i tillagningsköket i Koppom lagar mat så att allmänheten kan få komma dit och 
äta.  Vi tidpunkten för intervjun hade projektet nyss påbörjats varför några 
erfarenheter inte kunna delges.  
 
Den nya organisationen innebar inte enbart förändringar för brukare och 
personal i verksamheterna, utan det var också en stor förändring för personalen 
inom kostenheten. Personalstyrkan har minskat med 12 personer, något som 
kostchefen framhäver som en fördel. Det har blivit kostnadseffektivt säger hon. 
Men omställningen för de som blev kvar var också stor. En kokerska berättar: 
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”Det var en stor omställning för oss att flytta hit och komma in i ett jättelitet kök. Då var 
det jobbigt ett tag. Det var det. Mindre arbetsyta och mindre förvaringsutrymme. Men nu 
har vi jobbat in oss så att det fungerar bra.” 
 
I och med omvandlingen av de tre centralköken till tre tillagningskök, blev de 
fysiska förutsättningar för matlagning och hantering av maten förändrade. Idag 
uppskattar kokerskorna att ungefär hälften av maten är halvfabrikat och hälften 
lagas från grunden: 
 
”Vissa maträtter kan vi liksom inte tillaga från grunden. Rulla köttbullar till 320, det är 
liksom inte relevant. Och vi har inte plats och möjlighet att göra det heller.” 
 
”Halvfabrikat kan till exempel vara köttbullar, pannbiff och panerad fisk. Det är en hel 
del halvfabrikat. Potatisen är förkokt. De kommer i vakuumförpackade påsar. Vi kokar 
dem i vatten sen. Vi har inget skalrum, som man kallar det. Så vi får inte ta in jordiga, 
så därför måste vi ha färdigskalat. Även grönsaker får vi skalade. Morötter som är 
färdigstrimlade. Vitkål, isbergsallad är färdigstrimlat. Vi får inte ta in någonting som det 
kan vara jord på. Det kommer i påsar i en så kallad skyddad atmosfär.”  
 
Deklarerad näringsvärde och valfrihet – fördelarna med den nya 
kostorganisationen 
Inom äldreomsorgen är det främst att man numera har ett deklarerat 
näringsvärde som framhävs som en positiv förändring av kostenhetens personal. 
För skolans del nämns valfriheten som den stora fördelen.  
 
Att det används mycket halvfabrikat anser inte kokerskorna påverkar 
näringsvärdet på maten. Även den kylda maten som levereras till de äldre i 
ordinärt boende håller näringsvärdet försäkrar kostchefen: 
 
”Näringsmässigt är det inget fel. Bra, håller kvaliteten. Utseendet är bra. Jag säger inte att 
den är bra, därför att varje maträtt smakar lika varje gång. I längden kan det bli 
enformigt. Det är både- och.” 
 
Att de kylda halvfabrikerade maträtterna smakar lika varje gång är något som 
inte brukarna inom skola och förskola får uppleva. Här blir det nämligen ändå 
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en skillnad eftersom kokerskorna i sin tur tillagar maten med lite extra krydda 
eller smör och liknande:  
 
”Den halvfabrikerade maten kan man piffa till, och det måste man nästan. Det skiljer sig 
ju inte mycket i smak och konsistens på olika färsbiffar. Om det inte är någon speciell 
krydda, så kan det vara lite samma smak. Då får man piffa till. Vi försöker sätta lite egen 
touch. Jag menar, om jag lagar huvudrätten ena veckan och den andra kokerskan den 
andra veckan, så blir det inte lika även om vi kör samma matsedel. Så det blir en 
skillnad. Då blir det ändå en variation.” 
 
Variationen och valfriheten, att man numera serverar två rätter och ett varierat 
salladsbord, nämns som en av de stora fördelarna för skola och förskola i och 
med den nya organisationen. Samma sak anser kokerskorna inte är fallet inom 
äldreomsorgen. Där har maten blivit lite för ensidig tycker de. De kylda 
enportionsförpackningarna smakar mycket samma och ser inte roliga ut. Då blir 
det inte lätt att äta om man är gammal och inte har någon speciell matlust. En 
av kokerskorna som är mycket nöjd med att arbeta i tillagningsköket på skolan 
tänker ändå tillbaka på tiden i köket på det särskilda boendet. 
 
”Personligen saknar jag att laga mat till de äldre. Där lagade vi ju frukost, lunch och 
kvällsmat sju dagar i veckan. Och vi lagade ju dessert, och vi bakade tårtor och vi bakade 
bröd. Och det var det här lite extra som en kunde se till att de gamle fick. Det saknar jag 
lite grann, det gör jag. Att överraska med kanske nybakade bullar till eftermiddagskaffet 
någon gång som vi gjorde. Sånt är ju borta nu. För i och med att jag jobbade så länge 
därnere och hade kontakten med avdelningarna, så visste jag ju att det här lilla extra det 
gjorde så mycket för resten av dagen. Ja, det livar upp. Jag önskar att vi kunde göra så till 
barnen också, men d et finns inte möjlighet till det. Vi har tyvärr inte plats och inte tiden 
heller. Det hade varit roligt annars.” 
 
Närhet – en framgångsfaktor inom skolan: 
Det är just närheten till kunderna, barnen som alla pratar om, som nämns som 
det mest positiva med den nya kostorganisationen. Den närhet till barn och 
skolpersonal som kökspersonalen upplever idag fanns inte på samma sätt till de 
äldre och vårdpersonalen tidigare. Köket låg mera isolerat där, berättar en 
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kokerska. Idag träffar kökspersonalen barnen dagligen i och med köket ligger 
öppet intill matsalen på skolorna: 
 
”Vi pratar med barnen direkt och får reda på vad dom tycker om.  Ibland vad dom 
önskar sig och vad dom inte tycker om.” 
 
”Vi är med i hela skolan, men saknar att kunna göra det lilla extra. Köket är mindre 
här.” 
 
Samarbetet med skolpersonalen är också något som kökspersonalen framhäver 
som mycket positivt. De känner att de är en del av verksamheten på ett helt 
annat sätt än tidigare. Kokerskorna berättar om vikten av deras närhet till barnen 
och samarbetet med lärare och skolsköterskan när det gäller barn med speciella 
problem eller behov, exempelvis ätstörningar. Matråd är något som skulle gynna 
samarbetet ännu mer, framhäver kokerskorna. Det finns på vissa ställen och är 
önskvärt på andra.  
 
Närheten påverkar inte enbart samarbetet, utan kokerskorna menar också att 
själva kvaliteten på maten påverkas av närhet: 
 
”Maten är lagad direkt på plats här. Det blir ju bättre mat när den lagas på plats och kan 
ätas nästan direkt. Ingen varmhållningstid. Den är färskare när den är nylagad, och 
smakmässigt bättre. Om det står varmt i en och en halv timme blir det lite förändring.” 
 
Tidigare var det för lång tid mellan tillagning och servering vilket berörde både 
skol- och förskolebarn samt de äldre inom ordinärt boende. Ett problem som 
inte finns i den nya organisationen. 
 
Olika ansvarsområden 
Personalen inom kostenheten har olika kompetenser och uppdrag och därmed 
olika ansvarsområden. Utifrån de uppgifter som framkommit under intervjuerna 
uppfattas det som att personalen upplever en klar och tydlig ansvarsfördelning 
dem emellan.   
 
 



 58

Kostchefen beskriver sitt ansvar som följer: 
 

• Att barn och gamla ska få en bra och näringsrik mat 

• Att informera barnen om livsmedelsverkets riktlinjer 

• Att delta på arbetsplatsträffar inom äldreomsorgen 

• Upphandlingar 

• Kontakt med leverantörer 

• Chef för kostpersonal 

• Budgetansvar 
 
Till kökscheferna delegerar hon att sköta personalförsörjning, budget, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskydd. Det som styr kommunens 
ansvar vad gäller kost till barn och äldre är enligt kostchefen Livsmedelsverket 
för skola och barnomsorg samt Svenska näringsrekommendationer för de äldre. 
Förr kunde man inte leva upp till kraven från Livsmedelsverket inom skolan att 
det ska finnas två rätter att välja på samt salladsbord. Det gör vi nu, säger 
kostchefen. Vidare säger hon att kraven för äldreomsorgen, enligt Svenska 
näringsrekommendationer, numera är säkerställt i upphandlingen med Dafgård. 
Inom både skola, förskola och äldreomsorg tillmötesgås behovet av specialkost.  
 
 

5.3 Personal Barn- och bildningsförvaltningen 

 
Tre personer har intervjuats, en skolsköterska, en rektor och en förskolelärare.  
 
De olika sinnena och måltidsmiljöns betydelse 
Efter att inledningsvis pratat allmänt om matens betydelse, kommer personalen 
in på de olika sinnena och måltidsmiljöns betydelse för hur barn äter.  
 
Alla tre pratar allmänt om maten i termer av en förbättring i förhållande till 
tidigare. Inom skolan säger man att det är bra kvalitet på maten, att den rent av 
är jättegod: 
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”Det är bra kvalitet på maten. Det märks på barnen. De äter mycket och rejält och provar 
på. Det är viktigt” 
 
Inom skolan upplever man att barnen får en allsidig kost som är hemlagad. 
Skillnaden från förr är att maten känns fräschare och mera nylagad. Den största 
skillnaden är salladsbuffén som numera är mer varierad, vilket är mycket 
uppskattat. Samtidigt tror man att den näringsmässigt är bättre nu än förr. Inom 
förskolan ges en mer nyanserad bild av kvaliteten. Där säger man att maten är 
ganska ”okey”. 
 
”En del äter vad som helst. En del är kräsna. Det är inget fel på maten utan det är 
barnens sätt att vara.” 
 
Maten är bättre nu när den kommer från skolköket. Den upplevs som mer 
nylagad, färskare och fräschare. 
 
”Potatis som har stått ett tag är ju inte god och pasta som klibbar ihop är inget gott. Så 
kunde det vara förr.” 
 
Inom förskolan finns dock synpunkter på att en del av maten är halvfabrikat, till 
exempel potatismoset.  
 
I intervjuerna framhävs också betydelsen av de olika sinnena, syn, lukt och 
smak i förhållande till maten. I skolan ser barnen numera att maten tillagas. Det 
är en skillnad i förhållande till förr och framhävs som positivt. I dag upplever 
man också att maten ser trevlig ut i och med att den är aptitligt upplagd. Också 
smaken tycks avsevärt bättre nu än förr. Barnen får idag chans att smaka på 
sådant som de inte får chans att smaka på annars – en skillnad som framhävs 
som viktig. Även lukten är viktig. Idag känner skolbarnen lukten av mat vilket 
de inte gjorde förr. Just lukten av mat är det som man inom förskolan saknar: 
 
”Maten kommer färdig och det är lite tråkigt. Man känner sig hungrig när man känner 
lukten av mat.” 
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En annan sak som alla kommer in på är själva serveringen av maten. Både i 
skolan och förskolan serverar barnen sig själva men det verkar som att sättet på 
vilket maten serveras har betydelse för hur barnen äter. Maten till förskolan 
blandades mera förut då maten kom från centralköken.  
”Blandat mat är många inte så glada i. Då äter barnen sämre” 
 
Inom både skola och förskola uppskattas det att sallad och grönsaker numera är 
uppdelade så att barnen själva kan välja det de tycker om. Skolsköterskan ger 
uttryck för samma sak: 
 
”Mycket grönsaker och sallad finns ofta uppdelat så att dom kan ta det dom tycker om 
var för sig. Det tror jag är en otrolig vinst, att dom äter grönsaker” 
 
Måltidsmiljön framhävs också som en viktig faktor i sammanhanget. I skolan 
finns kökspersonal närvarande hela tiden. De bryr sig om matgästerna och är 
mycket sociala mot barnen. Det upplevs som gemytligt att barnen känner 
kökspersonalen. Vuxna och barn äter tillsammans och stämningen är god. Det 
är trevligt att komma till matsalen - bättre nu än förr. Den fysiska miljön 
upplevs som fräsch, kökspersonalen är där och torkar hela tiden – som på 
restaurang. Också inom förskolan lägger man stor vikt vid måltidsmiljön. Där 
upplevs stämningen olika beroende på hur många barn som är närvarande. För 
att få en lugn måltidsmiljö delar personalen upp barnen och tänder ljus.  
 
”Matsituationen är en viktig stund på dagen. Vi försöker få en lugn stund på dagen” 
 
Att kunna välja – viktigt för barnen 
Innan omorganisationen serverades en maträtt till skolbarnen. Idag är maten 
mera varierad och det finns mer att välja på. Just variationen på maten och 
valfriheten framhävs som bland de största skillnaderna inom skolan. På frågan 
om vad som är viktigt att bevara svarar rektorn bland annat: 
 
”Att kökspersonalen vågar prova på nytt. Viktigt för barn som ofta är konservativa när 
det gäller mat.” 
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Inom förskolan finns inte, som i skolan, två rätter att välja på. Där upplever man 
ändock ökad variation i och med att det numera finns mera sallad och flera 
grönsaker att välja på. Vad gäller matsedeln så upplevs den, inom förskolan, som 
ibland dålig planerad. Exempelvis kan det serveras mos två gånger i veckan.  
 
Olika ansvarsområden 
De personer som har fått representera personalen inom Barn- och 
bildningsförvaltningen har olika professioner och därmed olika ansvar vad 
gäller barnen i relation till mat och måltidssituationen.  I skolan finns vuxna 
med i matsalen, lärare och ibland rektor som äter tillsammans med barnen samt 
kökspersonal som finns närvarande. Det är dessa personer som, enligt 
skolsköterskan, har ”koll” på barnen och som tar kontakt med henne vid behov. 
Hon beskriver sitt ansvar som att vara lyhörd för föräldrar och lärare samt att ta 
in signaler på ätstörningar och övervikt. Alla skolsköterskor i kommunen arbetar 
efter samma koncept. Det finns rutiner för tidig upptäckt av olika problem som 
kan härledas till kosten. Man väger och mäter barnen i årskurs 1, 2, 4, 6, 8 och 
räknar ut BMI. Dessutom har skolsköterskorna samtal om mat med eleverna i 
årskurs 3 och med föräldrarna i årskurs 4. I årskurs 5 genomförs pubertetssamtal 
där vikten av att äta för kroppens utveckling tas upp. Skolsköterskorna arbetar 
också på uppdrag av barnmottagningen i Arvika angående barn med speciella 
behov, där insatser som berör kosten kan vara aktuella. Exempelvis kan vissa 
mediciner orsaka risk för viktminskning. Upptäcks barn med speciella problem 
vad gäller maten kan åtgärder som extra viktkontroll hos skolsköterskan och 
stöd av vuxen vid måltider sättas in. Lärarna tar vid behov hjälp av 
skolsköterskan. De frågar och tar del av material och tar själva reda på saker som 
de behöver. Rektorn beskriver sitt ansvar vad gäller maten som att han ska se till 
att det finns tillräckligt med personal, att det finns vuxna med i matsalen och att 
det finns tillräcklig med tid för lunch på schemat. På förskolorna finns det 
speciell personal anställda som ansvarar för kök och städ. De kokar gröt på 
morgonen och lägger upp lunchen som kommer från skolköket samt diskar. 
Förskolepersonalen diskar efter frukosten och lagar mellanmål som de försöker 
variera efter matsedeln. Förskoleläraren beskriver sitt ansvar som att främst se till 
att barnen får i sig maten. Där är det barnens kontaktperson som alltid har lite 
extra koll på vad barnen får i sig: 
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”Är det något barn som ätit dåligt till lunch, ser vi till att de får till mellanmål. Om det 
återkommer att de inte äter som de ska så tar vi upp det med föräldrarna.” 
 
Samverkan mellan förvaltningarna 
Inom Barn- och bildningsförvaltningen upplevs kommunikationsvägarna till 
kostenheten fungera bra. Alla tre intervjuade har en nära kontakt som fungerar 
bra. Rektor och skolsköterska pratar direkt med kökspersonalen och upplever att 
det är lätt att få kontakt och att de kommer bra överens. Inom förskolan går 
kontakten via den anställda i kök och städ och det upplevs också som 
välfungerande. Det finns inga speciella matråd vare sig i skolan eller på 
förskolan. Skolsköterskan anser inte heller att det behövs. Eventuella frågor eller 
problem tas upp på vanliga konferenser. Förskoleläraren tycker först att något 
matråd inte behövs utan köks-/ städerskan går på möten och tar med sig frågor 
från personalen samtidigt det ingår i vanliga föräldramöten när det är aktuellt. 
Senare i intervjun, i samband med att vi pratar om matsedeln, säger hon dock 
att: 
 
”Matråd vore nog inte fel” 
 
 

5.4 Brukare inom Barn- och bildningsförvaltningen 

 
Totalt har 13 barn intervjuats. 
 
Nio barn i årskurs 2 och 5 har intervjuats om skolmaten. På frågan om vad de 
tyckte om maten i skolan fanns svar från god till ibland inte riktig så god. Vissa 
sade att maten smakade gott och andra omnämnde den som jättegod. Det fanns 
ingen som svarade att maten inte var god alls. Det som nämndes som gott var 
smaken:  
 
”Alltid olika smaker – det är väldigt bra” 
 
Det fanns någon som tyckte att maten ibland var för kryddig. Någon enstaka 
maträtt eller produkt (ex. fisk) nämndes också av vissa som inte god. 
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Att det finns möjlighet att välja betonades som något positivt. Olika rätter ger 
en valfrihet så att barnen alltid kan välja något annat om det serveras något de 
inte tycker om. Salladsbordet framhävdes som särskild bra. Där finns det också 
mycket att välja på. Samtliga av de tillfrågade uppgav att de blir mätta på maten 
varje dag. 
 
Majoriteten tyckte att det var bra variation på maten. En tyckte, att när det blir 
ris flera dagar eller potatis flera dagar – då blir den inte så god.  
 
När det gäller tiden maten serveras på tyckte alla att den var bra utom en som 
ansåg att den serverades lite för tidigt.  
 
Alla pratade om måltidsmiljön i matsalen i positiva termer. Barnen gav uttryck 
för att de trivs där, att det är mysigt – rent av hemtrevligt. Någon upplevde dock 
att det kunde vara lite stökigt ibland: 
  
”Man får välja vart man vill sitta. Ingen sitter ensam. Man väntar på sin kompis.” 
 
”Det är roligt att sitta och prata med kompisar. Det finns blommor och duk på bordet och 
tavlor på väggen.” 
 
Samtliga menade att maten är viktig för hur man trivs, om än med lite olika 
motiveringar. Några ansåg att maten var viktig för trivseln i och med den är en 
förutsättning för att man kan göra det som man tycker är roligt som till exempel 
att spela fotboll. Andra kopplade mat och trivsel ihop utifrån det sociala 
perspektivet, att man kan sitta och prata med kompisar. Det fanns också de som 
förknippade maten med fysisk välmående: 
 
”Ja. Jag blir irriterad och orkar inte jobba om jag inte får mat. Får ont i huvudet om jag 
inte äter.” 
 
När det gäller inflytande så tyckte ingen av barnen att någon form av matråd 
skulle behövas. Några nämnde att det finns ”elevens val/önskeveckan”, där 
eleverna en gång/termin får rösta fram vilken mat som ska serveras, vilket 
verkade mycket uppskattat. De flesta berättade att de pratade direkt med 
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kökspersonalen om det var något de ville säga. Oftast tackade de för den goda 
maten. En skulle gärna vilja vara med och bestämma och då välja något som var 
gott. En annan såg en risk i att vara med och bestämma för mycket: 
”Risk att vi väljer pizza hela tiden.” 
 
På förskolan intervjuades fyra barn. Svaren på frågorna blev väldigt korta och 
ibland instämde de enbart med en nick.  
 
Samtliga fyra barn angav att de längtade efter maten på dagarna. På frågan om 
vad de tyckte om maten på förskolan blev svaren allt ifrån vet inte till bra. Vissa 
sade att maten smakade gott. En sade att det var olika, ibland god och ibland 
inte så god. Vissa nämnde enstaka maträtter som extra goda eller inte goda. Alla 
uppgav att de blir mätta på maten och att det är bra, mysigt eller trevligt under 
måltiden.  
 
På frågan ”Är maten viktig för hur du har det?” blev svaren, ja för att det är gott 
- eller att socker inte är nyttigt. När barnen fick frågan om de fick vara med och 
välja maten framkom det att de fick välja till frukost men att kockarna lagar 
maten till lunch.  
 
 

5.5 Personal inom äldreomsorgen 

 
Nio personer har intervjuats. En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), fyra 
enhetschefer och fyra kostombud fördelade på särskilt boende, hemtjänst 
(ordinärt boende) och resursenheten (korttidsboende och rehabilitering). 
 
Matens betydelse för de äldre 
Både chefer och kostombud pratar allmänt om kostens betydelse för en äldre. 
Det poängteras att det är ”den gamle” de vill ha i centrum: 
 
”Maten är ju väldig viktig för den gamle. Man kan säga att maten är höjdpunkten för 
den gamle – när de får en god måltid. Och det är det som är viktigt att bevara.” 
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Eftersom man tar ifrån dom så mycket annat, att ”den gamle” inte klarar sig själv 
och måste ha hjälp med allting, blir maten så viktig, förklarar en enhetschef för 
ett särskilt boende. Ett kostombud uttrycker sig så här: 
“Det är måltiden dom ser fram emot” 
 
När de intervjuade ska värdera den nya kostorganisationen mot den förra 
framkommer både positiva och negativa synpunkter, med tyngdpunkt på de 
negativa. Man upplever allmänt en försämring i förhållande till den tidigare 
kostorganisationen. När det gäller uppfattningen av brukarnas upplevelse av 
maten, så framkommer en mycket nyanserad bild. Man uppger att det är väldigt 
olika vad brukarna tycker om maten. Exempelvis säger kostombudet inom 
hemtjänsten: 
 
”En del är väldigt nöjda med maten. En del klagar varje dag. Det är olika.” 
 
Inom särskilt boende säger kostombudet också att hon har upplevt att det är till 
och från med nöjdheten bland brukarna. På resursenheten är brukarna nöjda för 
det mesta, säger ombudet: 
 
”Dom tackar för maten på ett speciellt sätt – säger oj va detta var bra. Sen finns det alltid 
dom som klagar på allt. Men dom är få.” 
 
Inom hemtjänsten finns det en del som blir trötta på maten och klagar. På 
frågan om vad de brukare som är nöjda med maten säger, blir svaret: 
 
”Många säger ingenting.” 
 
Det framkom att många av de brukare inom hemtjänsten som har upplevt 
förändringen, saknar den varma maten från köket. Men på särskilt boende 
upplever man att brukarna är nöjda för det mesta. Man ser att de äter med god 
aptit.  
 
Bland de intervjuade själva finns också delade meningar om maten, allt ifrån 
”gräslig” till ”helt okey”. En säger att hon tycker att maten till brukarna inom 
hemtjänsten är bra, men själv skulle hon inte vilja äta den varje dag. En annan 
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poängterar att den kylda maten inte går att jämföra med nylagad mat. I Koppom 
upplever man en skillnad nu i projektet mot i början av den nya organisationen. 
Fast det är samma halvfabrikat från leverantören upplevs maten annorlunda. 
Med personal i köket blir maten mera anpassad, ibland halvfabrikat ibland lagat 
från grunden. Som exempel nämns att köttbullar som numera är stekta i smör 
blir annorlunda än de som förr uppvärmdes i sås – de smörstekta upplevs mera 
hemlagade.  
 
Över lag tycker enhetschefer att personalen gör mycket runt maten för att den 
ska bli bra – för att det ska bli en god måltid för ”den gamle”.  
 
I början fanns många praktiska problem 
Alla upplevde rent allmänt att det i början fanns en del problem i den nya 
organisationen. De flesta var av praktisk karaktär, varav många löstes efterhand. 
Problem med buller från regenereringsvagnarna har vissa löst genom att byta ut 
dem mot vanlig ugn/spis. Hos andra kvarstår problemet. Det har också varit 
problem med förpackningarna De har varit svåra att öppna och de har 
förändrats i storlek och form. Problem som har lösts efterhand. Enhetschefen på 
resursenheten poängterar dock att det rent praktiskt fortfarande inte fungerar 
helt optimalt. Köket är för litet för att ge möjlighet att hantera maten och 
samtidigt fungera som uppehållsrum. På grund av varierande brukarunderlag 
upplever hon också det som problematiskt att de enbart kan beställa mat en 
gång i veckan. Att det tar tre veckor att få hem beställning av specialkost upplevs 
också bekymmersamt även om köket i Koppom levererar under väntetiden. 
Inom hemtjänsten berättas att det blir mycket svinn till exempel när en brukare 
blir inlagd på sjukhus. Då är maten redan beställd men kan inte debiteras. Där 
visade det sig också bli ett problem med efterrätten. Det var få brukare inom 
hemtjänsten som ville ha efterrätt. Vissa sparade den till senare på dagen, vilket 
ställde till problem för bland annat diabetiker. Efter beslut i socialnämnden tog 
man bort efterrätten omkring årsskiftet 08/09. En av enhetscheferna upplyser 
om att en del brukare inom hemtjänsten slutade med matdistribution i samband 
med omorganisationen, men att det flesta har kommit tillbaka. (Tabell över 
antal matdistributioner finns i bilaga 4) 
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Kompetens och rätt näringsvärde 
Inom äldreomsorgen anser personalen att det är viktigt att personer med rätt 
kompetens ansvarar för sammanställningen av matsedeln, vilket anses vara en 
förutsättning för att de äldre får näringsriktig mat. 
Efter omorganisationen var det personalen själva inom särskilt boende och på 
resursenheten som fick sammansätta matsedeln. Så är det fortfarande utom i 
Koppom där kostchefen gör matsedeln eftersom det ingår i det projekt som 
startades hösten 2008. Matsedeln ska innehålla dygnets två huvudmål veckans 
sju dagar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ifrågasätter om de äldre numera får 
den frukt och de grönsaker som de behöver. Hon menar att det är bra om de 
äldre också kan få färska grönsaker ibland och inte enbart kokta. I de måltider 
som beställs från leverantören ingår enbart kokta grönsaker. Vidare säger hon att 
kvällsmaten/middagen var lite dålig i den förra organisationen. Hur den är nu 
beror på hur personalen på enheterna sammansätter matsedeln.  
 
Enhetschefen inom hemtjänst tycker att kosten är viktig rent näringsmässigt ur 
flera synpunkter. Det har med läkning, undernäring och påverkning av 
allmäntillståndet att göra. Man kanske får göra flera insatser och det kan bli en 
ond cirkel, säger hon. En annan enhetschef anser att det finns risk för att de 
äldre inom särskilt boende, där personalen själv utformar matsedeln, får för lite 
näring: 
 
”Det finns för lite utbud på kvällsmat hos leverantören, så personalen lagar själv. Då är 
risken att kvällsmaten blir för enkel, kräm och mjölk och sånt.”  
 
Hon framhäver att det just är det som är en fördel med projektet i Koppom, att 
det numera finns kökspersonal där som ansvarar för både matsedeln och 
tillagning av maten.  
 
Flera av enhetscheferna pratar om ett annat projekt som pågår inom 
äldreomsorgen. Man undersöker hur lång ”dygnsfasta” varje brukare har. Man 
upptäckte att det för vissa var väldigt långt mellan sista måltiden på kvällen och 
första måltiden på dagen. Som en enhetschef uttryckte det: 
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”Det är viktigt att se till att man får näringsriktig kost som smakar gott och som man är 
van vid – som man upplever är god - och sen med rätta tidsintervaller.” 
De enhetschefer, personal, kostombud och nattpersonal som arbetar med 
projektet kommer att redovisa resultatet samt tilltänkta åtgärder för 
socialnämnden.  
 
Inom äldreomsorgen finns inga rutiner för tidig upptäckt av undernäring. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska anser att detta behövs. Hon vet att man på 
vissa enheter väger brukarna, men hon vet inte om det är alla som gör det. 
Personalen rapporterar till sjuksköterskorna om de ser att någon går ned i vikt 
och ger extra smör i maten samt näringsdryck. Man väger även vid övervikt och 
om någon har diabetes. En enhetschef kommer i detta sammanhang in på det 
komplexa i att säkerställa rätt näringsvärde och rätta tidsintervaller mellan 
måltiderna: 
 
”Sen säger viss personal, hon har ju så mycket hull, det är väl ingen fara. Men man vet ju 
– man kan faktiskt gå upp i vikt även om man får för lite mat. Det är ingen måttstock 
alls. Det är därför vi måste se över hur det ser ut.” 
 
Mat handlar också om sinnen, kultur och traditioner 
Även om näringsriktig mat är viktig, finns en fara vid att enbart fokusera på 
detta. Personalen lyfter fram faktorer så som de olika sinnen, kultur och 
traditioner som avgörande för äldres matlust. 
 
Alla intervjuade nämner de olika sinnen – lukt, smak och syn – när de ska 
värdera kostorganisationen. Inom hemtjänsten har det kommit klagomål från 
brukare om att maten ser oaptitlig ut. Personalen själv tycker inte heller att 
maten ser aptitlig ut. Det är främst efter att maten börjat levereras 
vakuumförpackad som detta har blivit problem. Många tycker också att maten 
blir oaptitlig i och med att den blandas i förpackningen. Det är inte alla som vill 
ha köttet blandat med såsen eller ärtor i potatismoset. En del av personalen har 
börjat lägga upp maten på tallrik innan den värms, men det är inte lätt alla 
gånger att få ärtorna ut ur moset. Då kan det bli väldig lite mos kvar. Och kletigt 
blir det också. Det har också funnits klagomål på smaken, antigen att det inte 
smakar någonting, eller att vissa enstaka rätter är för starka.  
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Inom boendena är det särskilt avsaknaden av doften av maten som framhävs, 
men alla sinnen är avgörande för hur de äldre äter. Att känna doften av maten 
och att den är trevligt upplagd har betydelse för aptiten. Rent fysiologiskt sätter 
både doften och synen igång processer i kroppen, menar den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan. En enhetschef uttalar sig på följande sätt om hur det är 
med kosten för de äldre idag: 
 
”Risken är att de slutar att äta, för man får ingen aptit. Man tycker: Att vad är det här – 
köttbitar som simmar omkring i sås som man inte ens vet vad det är. Man ser inte vad 
man äter tycker jag. Och den generation vi har hand om är ju vana vid det här – alltså 
riktig mat med långkok.” 
 
Flera av de intervjuade kommer in på just detta med kultur och traditioner i 
förhållande till hur bra de äldre äter. Vikten av att maten är anpassad till den 
generation som ska äta den. Ett kostombud uppmärksammar den komplexitet 
som kan finnas mellan rätt näringsvärde och traditionsenlig mat. Hon berättar 
till exempel om en farbror som ”har suttit och druckit kaffe och ätit smörgås 
och är 90 år.” Helt plötsligt ska han ha mat med rätt näringsvärde. Vi blir gamla 
och har kanske inte ätit den riktiga maten tidigare, säger hon. ”Vissa kanske har 
haft fläsk och potäter sju dagar i veckan. Och nu när de får kylda 
portionsförpackningar som ska ha rätt näringsvärde och som inte ser aptitliga ut 
- då kommer köttpannkakorna i en form med gröna brytbönor till.”  
 
”Vem vill ha bönor till pannkakor?” 
 
”Nej, dom vill ha lingonsylt till, men får bönor för att det ska vara rätt 
näringsvärde” – säger hon.  
 
På det särskilda boendet i Koppom berättar enhetschefen om skillnaden från när 
de fick maten som övriga särskilda boenden efter omorganisationen och till nu 
när de ingår i projektet. Hon anser att maten numera är anpassad till 
generationen, att brukarna får den mat de är vana vid. ”Förr var det si och så”, 
säger kostombudet i Koppom. ”Det var ingen vanlig husmanskost utan 
hoprörda röror, exempelvis fisk och champinjon och lite allt möjligt 
tillsammans, som de gamla inte är vana vid”. 
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”Gammalt folk är van att äta falukorv, poteter och sen sås bredvid. Inte massor hoprörd. 
Nu (i projektet)6 får dom mer vanlig mat. Vi fick stekt sill med löksås igår. Det tyckte dom 
var jättegott. Dom äter bättre nu.  
 
I Charlottenberg anser man också att det är viktigt med mat som de äldre 
känner igen.  
 
”Nu har personalen lärt sig det här och beställer ju det som de äldre tycker om och det som 
är bra för äldre att äta. Maten är bra om den tillagas på rätt sätt.” 
 
Nya organisationen – resurskrävande för äldreomsorgen 
Efter införandet av den nya kostorganisationen har flera arbetsuppgifter 
tillkommit för vård- och omsorgspersonalen, något som uppmärksammades 
mycket i intervjuerna. Det var arbetet med beställningar och tillagningen av 
maten som personalen hade flest synpunkter på, främst ur ett brukarperspektiv. 
 
För att det ska bli så bra som möjligt för brukarna lägger man efter införandet av 
den nya organisationen mycket resurser på kosten. Alla intervjuade pratar om 
att den nya organisationen är mera resurskrävande.  Inom hemtjänsten trodde 
man att personal skulle spara tid eftersom maten körs ut direkt till brukarna. 
Detta blev dock inte fallet. Eftersom många av brukarna behöver hjälp med att 
värma maten m.m. ska personalen ändå göra besök vid lunchtid. Sedan finns 
det ett antal brukare som av olika orsaker inte kan ha maten hemma, exempelvis 
finns det de som skulle äta all mat på en gång. Därför har hemtjänsten ett 
kylskåp i sina lokaler som AME levererar till. Hemtjänsten tar då maten med till 
dessa brukare därifrån dagligen. I bilaga 4 finns en översikt över hur många som 
behöver besök i samband med maten och hur många som inte behöver besök. 
Där framgår det att merparten behöver besök även i den nya organisationen.                             
 
Inom hemtjänsten har det för övrigt tillkommit arbetsuppgifter i form av 
beställningar, vilka upplevs som lite föråldrade i och med de inte är 
datoriserade. Det finns önskemål om att beställningarna skulle kunna göras lite 

                                                 
6 Författarens anmärkning 
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smidigare. Ett av de tre kostombuden inom hemtjänsten uppskattar att arbetet 
med beställningar, på hennes område, tar cirka två eftermiddagar i veckan.  
  
Inom de särskilda boendena tar arbetet med att utforma matsedeln också 
mycket tid från personalen. Man anser sig dessutom inte ha den rätta 
kompetensen för detta. Ett kostombud uttrycker sig som följer: 
 
”Vi gör matsedel, och det är lite svårt, för vi är ju inte kunniga inom den branschen. Ja, vi 
tar ju lite grann det vi tycker passar bra utifrån oss själva då – att vissa grönsaker passar 
bättre till fisk och så här. Vi ska kunna ägna oss åt vårdtagarna istället för att sitta i 
timmar och göra matsedel. För det har vi fått gjort. Det går mycket tid till matsedeln och 
beställningslistor.”  
 
Merarbete har det också blivit för personalen inom boendena rent praktiskt. 
Framförallt får de som inte använder regenereringsvagnarna lägga en del tid på 
tillberedning. Alla har fått mer jobb i och med att de själva ska beställa varor på 
fyra olika ställen. Mjölk beställs från Milko, bröd från Nordells (ett lokalt 
bageri), andra livsmedel från Menigo (livsmedelsleverantör)och sen 
lunch/middag från Dafgård (via mottagningsköket i Koppom). Detta gäller dock 
inte för personalen i Koppom som i projektet har kökspersonal som sköter 
tillberedning och beställning av mat. I bilaga 4 finns en sammanställning över 
vilka arbetsuppgifter som har tillkommit för personalen inom äldreomsorgen i 
och med omorganisationen. 
 
Precis som inom skola och förskola nämner personalen vikten av en god 
måltidsmiljö. Denna har emellertid inte påverkats avsevärt efter 
omorganisationen, utan personalen har hela tiden försökt göra måltiden till en 
trevlig stund på dagen: 
 
”Gör lite festligt ibland. Tänder ljus och dukar fint”. 
 
”Tror att dom tycker att det är väldigt gott att vi sitter med. Då är det lugnt och fridfullt. 
Är vi uppe och springer så blir det gärna mera oro.” 
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Enhetschefen inom hemtjänst pekar på den sociala gemenskapen som viktig när 
det gäller måltidsmiljön: 
 
”Skulle gärna vilja ha i alla enheter en möjlighet att kunna gå till ett ställe där maten 
tillagas och man kan äta med andra.” 
 
I och med den sociala gemenskapen påverkas också aptiten på ett positivt sätt, 
menar hon.  
 
Ökade valmöjligheter kan ibland ställa till det för de äldre 
Vad som däremot var tänkt som en förändring efter omorganisationen var att 
valmöjligheterna för brukarna skulle öka samtidigt som tiderna för servering 
skulle bli mer flexibla. Några av de intervjuade ansåg också, att det i den nya 
kostorganisationen finns flera valmöjligheter för brukarna. Andra menade trots 
det att det inte finns så många rätter att välja på, att det blir samma antal rätter 
som går runt. Kostombudet inom hemtjänsten uttryckte det på följande vis: 
 
”Tidigare hade vi bara en portion att välja på. Här har dom väldigt mycket att välja på. 
Men det finns ju dom som är trötta på det. Jag vet inte. Ingen matlust, att de inte är 
pigga. Förr fick dom den maten som fanns. Då lagade de ju mer vanlig mat som de flesta 
tycker om.” 
 
I ordinärt boende gör personalen 6-veckors beställningar som sedan ”rullar på”. 
Det som brukarna en gång har beställt återkommer i en 6-veckors cykel. Enbart 
vid större förändringar från leverantören tillfrågas brukarna om de vill ändra 
listan. Annars kan brukarna själv säga till om de vill ändra, vilket inte många 
gör.  
 
Inom särskilt boende beställdes från början två huvudmål från Dafgård men 
personalen upplevde att brukarna inte orkade med att äta så tung mat två gånger 
om dagen: 
 
”Vi serverar ett lättare kvällsmål 3 gånger i veckan för att dom inte ska behöva ha potatis 
två gånger om dagen. Exempelvis risgrynsgröt, smörgås eller omelett, kräm och smörgås, 
pudding och sylt, och så där.” 
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 En av enhetscheferna tyckte att just detta var problematiskt: 
 
”Det är för litet utbud på kvällsmaten från Dafgård, så personalen lagar själv. Då är 
risken att kvällsmaten blir för enkel, kräm och mjölk och sånt.”  
 
Å ena sidan finns det numera flera rätter att välja på, men valfriheten minimeras 
i och med inte alla rätter tycks om eller är lämpliga, samtidigt som de flesta 
återkommer hela tiden. Sedan framhäver personalen att detta med val ibland 
kan ställa till med problem för en del äldre, särskilt demenssjuka: 
 
”Men det är också detta med de dementa. Det är svårt att ge dom olika val. Dom får det 
jätte svårt då. Bara en fråga om de vill ha mjölk eller saft till maten kan ställa till med ett 
väldigt kaos för dom.” 
 
På de särskilda boendena är det personalen som väljer maträtterna för de boende 
utifrån vad personalen upplever som omtyckt:  
 
”Vi diskuterar vad dom längtar efter” 
 
”Tanken var ju att de boende skulle vara med och lite grann välja ur menyn, vad de ville 
ha. Men det fungerar inte. Den tid finns inte, att sitta och prata om vad dom vill ha. De 
får samma mat. Man kan inte ha 16 olika maträtter .” 
 
För att tillgodose brukarnas önskemål lägger personalen stor möda på att själv 
tillaga mat vid särskilda händelser, mat som inte finns att välja ur menyn från 
Dafgård. Ett kostombud inom särskilt boende berättar: 
 
“Till exempel lutfisk som vi beställer i Koppom till jul. När det är marknad gör vi 
kålsoppa och på sommaren nävgröt med fläsk. För det finns inte på Dafgård. Så att dom 
ska få sånt som dom känner igen och är van vid.” 
 
Den kylda maten skulle också ge möjligheter till valfria tider för måltiderna. 
Med eller utan regenereringsvagnar serveras måltiderna inom särskilt boende 
ändå ungefär vid samma tid varje dag. Frukosten är däremot anpassad efter när 
de boende vill gå upp. Eftersom de flesta i ordinärt boende behöver besök i 



 74

samband med lunchen, finns det inte heller här möjlighet att välja vilken tid 
man vill äta. Personalen har kvar sina kör- scheman för att det ska fungera rent 
praktiskt.  
 
Olika ansvarsområden 
Personalen inom äldreomsorgen har olika uppdrag och därmed också olika 
ansvar i förhållande till mat och äldre. I intervjuerna framgår uppfattningen om 
att det är politikerna som är ytterst ansvariga i och med de beslut som fattas. Sen 
är det vård- och omsorgspersonalen som har ansvaret längst ut mot brukarna: 
 
”Att se till att de gamle får i sig mat och dryck. Så att inte någon sitter och inte klarar att 
äta själv. Då måste vi ju se till att det blir matat i så fall. Vi har ju ett jätte stort ansvar”.  
 
Enhetscheferna tycker att personalen tar ett stort ansvar vad gäller maten, 
speciellt kostombuden. 
 
”Kostombuden tar ett väldigt stort ansvar. De är väldigt duktiga på det.” 
 
Sedan är det enhetschefer i samverkan med sjuksköterskor som är ytterst 
ansvariga i verkställigheten. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan ser 
sjuksköterskans ansvar i förhållande till maten som att se till att näringsbehovet 
uppfylls, uppmärksamma sjukdomar kopplade till mat samt att förebygga 
undernäring. I Eda kommun finns det, som tidigare nämnts, inga rutiner för 
tidig upptäckt av undernäring. Några allmänna riktlinjer eller dokument 
angående kosthållning för äldre finns inte heller i kommunen. 
 
En av enhetscheferna beskriver ansvarsfördelningen mellan chef och 
sjuksköterska som följer: 
 
”Vi delar ansvaret. Lagarna går ihop som jag ser på det. Det är det här att de får 
tillräckligt i sig. Vi har regelbunden vägning här på boendet. Sen kan det vara sjukdomar 
som gör att de går ned i vikt - eller tandstatus. Men det har vi koll på. En doktor kommer 
varje vecka som sjuksköterskan har kontakt med.” 
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Enhetscheferna nämner rutiner kring måltiden, så som nattfasta och hygien, 
som exempel på sitt ansvarsområde. Det ekonomiska ansvaret samt ansvar för 
personalens kunskap ligger också under enhetschefen. Och att verksamheten 
fungerar i förhållande till kostenheten.  
 
Samverkan mellan förvaltningarna 
När det gäller kommunikation och samarbete med kostenheten säger alla att 
de tycker att det fungerar bra, både när det gäller kostchefen och personalen i 
mottagningsköket. Det mesta sker via telefon, mejl och fax. I Koppom har 
personalen en direkt dialog med kökspersonalen som uppskattas mycket. Sedan 
får kostchefen mycket ros för sin kompetens och tillgänglighet. Något som alla 
anser viktigt att bevara: 
 
”Hennes kunskaper om näring och hantering av mat. Det är hon jättebra på.” 
 
Det finns inga matråd inom äldreomsorgen precis som det inte heller gör inom 
förskola och skola. Några tycker att det inte behövs medan andra kan se vikten 
av sådana. Ett av kostombuden skulle vilja ha ett matråd där kostchef, personal 
från de olika boendena, enhetschef och sjuksköterska skulle delta. Det skulle 
vara ett forum för att utbyta erfarenheter: 
 
”Alla har olika sjukdomar. Det är klart, en skulle vilja veta – få tips om. Säger vi en tant 
med svår Parkinson som rör sig hela tiden liksom – det grunnar vi på. Nu har vi gett 
henne näringsdryck, men det vore lättvindigt om det vore någon att bara fråga. Få tips 
om olika sjukdomar kopplat till mat.” 
 
En av fördelarna med den nya organisationen är just att personalen har fått en 
ökad medvetenhet om måltider och efterfrågar kunskap om maten – något som 
alla tycker. Samtidig framhävs det att personalen har för lite kunskap i 
förhållande till det ansvar som nu ligger på dem. Det skulle vara bättre om de 
kunde ägna sig mera åt vård- och omsorgsarbetet och att specialutbildad 
personal inom kostenheten skulle ansvara mera för maten:  
 
”Dom som kan mat ska hålla på med mat” 
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5.6 Brukare inom äldreomsorgen 

 
Totalt har 14 antal brukare intervjuats, 6 inom särskilt boende, 6 inom ordinärt 
boende samt 2 på resursenheten. En observationsstudie har genomförts av en 
lunch på ett demensboende.  
 
Särskilda boenden: 
Centrala faktorer som påverkar de äldres upplevelse av maten: 
På samma sätt som personalen inom äldreomsorgen kommer de äldre också in 
på faktorerna kultur, traditioner och de olika sinnens betydelse för upplevelsen 
av maten.  
 
Alla svarande är i allmänhet positiva i sina omdömen av maten. Den beskrivs 
från ”bra” till ”jätte bra”. En del säger att de inte har några klagomål, andra att 
det inget fel är på maten:  
 
”Den är inte – den är ordentlig lagad. Inte en dag bränt eller en dag rått. Så den som inte 
tycker det kan vara utan.” 
 
Maten beskrivs i termer av omväxlande och allsidig med mycket grönsaker. En 
säger att både maten och servicen är god:  
 
”De får ju maten utifrån, men de gör väldigt mycket på slutet med maten. Den är varm 
och god. Väldig bra mat.” 
 
Alla tycker att frukosten är bra, ungefär som de har varit vana vid och alltid har 
ätit. Även lunchen är alla nöjda med. Den beskrivs som: 
 
”Naturligt att man tycker bättre och sämre om olika mat. Men för det är det inte dålig 
mat. Utan det är väldig bra mat.” 
 
När det gäller kvällsmaten beskriver en intervjuad den som lite för kraftig 
ibland, medan en annan säger att oftast blir det fil och smörgås: 
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”Ibland är kvällsmaten för kraftig. Potatis och kött behövs inte. Det är inte alla som äter 
det heller. Ibland är det pannkakor, sylt, mos och korv eller risgrynsgröt. Sånt går bra. Vi 
får risgrynsgröt på lördagar. Trevligt med tradition.” 
 
”Kvällsmaten varierar tycker jag. Det är väl inte meningen att man ska ha`t så väldigt 
strikt. Men vi får väl smörgås och filmjölk och sånt. Det kan vara pytt i panna också – 
sånt som blir över. Så var det hemma också. Det är vanlig husmanskost”.  
 
Annars tycker alla att kvällsmaten också är god liksom frukost och lunch. Alla 
anger att de blir mätta vid måltiderna. Två av de intervjuade har varit med om 
matdistribution i det egna hemmet innan de flyttande till särskilt boende. Båda 
är nöjda med maten på det särskilda boendet och gör jämförelser: 
 
”Jag tog mat som dom körde hem. Det rekommenderar jag inte. Det var bra så länge 
kommunen hade köket. Men sen var det allt skräp. Det var bättre när köket lagade maten 
än när man fick hem för en vecka. Det var utländska grönsaker, ja för min del var det 
inte nåt. Stor skillnad efter jag kom hit – mycket bättre.” 
 
”Djupfryst mat. Det var inte gott. Inget var bra. Jo, potatismoset var ganska bra. Köttet 
smakade inte kött, så det åt jag inte. Usch, nej fy farao. Den var inte bra. Man fick köpa 
hem själv, bröd, smör och pålägg. Här är det ordentlig mat.” 
 
En av de boende i Koppom jämför maten där innan projektet, med maten som 
den upplevs nu i projektet: 
 
”Förr var grönsakerna inte bra – morötterna var hårda och sega. Inte samma smak. På 
potatisen var det en hinna, hård yta, mjuk inuti. Nu är det lite bättre. Mera smakligt. 
Med mindre kök blir det alltid bättre mat. Maten är bra sen den kom från köket. 
Grönsakerna är välkokta och färska. Förr skulle personalen laga färsk sallad och det 
hände inte så ofta. Nu får vi sallad varje dag. Matbrödet har också blivit bättre.”  
                                            
Ovanstående var det som framkom när de boende i allmänhet skulle beskriva 
vad de tyckte om maten. På den mera specifika frågan om smaken på maten 
blev svaren olika. Någon sade den i regel var bra medan en annan framförde att 
“smaken är det inget fel på, men det är ju inte allt man tycker om”. De fanns 
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också en som omtalade maten som “för min del helt perfekt”. En annan person 
uttrycket sig så här: 
 
”Den ska passa alla. Därför tycker jag att den är bra.” 
 
Ovanstående kommentar är ganska beskrivande för andemeningen i vad som 
kom fram i intervjuerna – något som har att göra med vilken bakgrund, kultur 
och traditioner som de äldre har med sig. Det pratades om att man inte ska 
klaga, och att man inte kan begära så mycket: 
 
”Inget att klaga på. En kommer hemifrån, så det är inte så märkvärdigt då.” 
 
Flera angav att de inte kan fordra att man ska äta samma som man var van vid 
hemma. Andra att de inte var van att äta lyxigt, att de inte har så stora 
fordringar: 
 
“Jag kommer från Finland. Det var dålig mat under kriget. Därför tycker jag att det är så 
bra här.” 
 
Att maten ska passa alla framkom på flera sätt. På frågan om det fanns önskemål 
om att servera sig själv, svarade en intervjuad: 
 
”Nej, det passar inte kollektivet.” 
 
En annan tycker att det är bra variation på maten och säger: 
 
”Jag finner mig i det som ställs på bordet.” 
 
Olika upplevelser av variationen på, och valfriheten av maten 
I princip alla tycker att det är bra variation på maten. Flera säger det eftersom de 
upplever sig som är allätare, andra eftersom de tycker att de får vanlig 
husmanskost. Andra pratar återigen i termer om att det inget fel är och inget att 
klaga på.  
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Vi pratade också om valfrihet, dels möjligheter till att välja mat och dels 
möjlighet att välja tidpunkt för servering. En del upplever att de inte kan välja 
tidpunkt för maten medan andra upplever att de kan välja, men att de inte har 
gjort det. Det verkar som att de flesta kan välja tiden för frukost medan tider för 
lunch och kvällsmålen är fasta. Alla verkar nöjda med detta: 
 
”Man får ju välja. Den som vill ha smörgås och kaffe kl. 07.30 får det. Det tar jag. Sen 
är det frukost kl. 09.30. Bra att man inte ska vänta.” 
 
”Tiderna är dom som de har brukat i alla tider häruppe. Det är bra. Jag kan välja själv. 
Men det tycker jag inte att jag har gjort. Inte vet jag om det är så fördelaktigt heller. Det 
kan man inte heller på ett sånt här ställe. Personalen har ju sina tider. Det är ju på 
ordinarie tider som man har brukat.” 
 
”Jag kan inte välja tiderna. Vill inte heller. Bra med fasta tider.” 
 
När det gäller val av mat var svaren mycket entydiga. Ingen upplevde at de 
kunde välja – utom vid frukost. Och ingen skulle vilja kunna välja heller. 
Nedanstående exemplifierar detta:  
 
”Det är omöjligt. Om alla skulle välja – det går inte. Men maten är bra.” 
 
”Vet inte om jag kan välja. Det har jag aldrig gjort. Det tycker jag inte skulle vara 
lämpligt heller. Om var och en skulle välja sin favoriträtt. Det går inte ihop. De kan inte 
laga till en och en, vet du. Alla människor med sunt förnuft förstår väl det.” 
   
Den sociala gemenskapen och matens betydelse i den äldres vardag 
Att maten har en social dimension och ska ses i ett större sammanhang 
framkom i intervjuerna med de äldre. Mat är ett välkommet avbrott i vardagen. 
 
På särskilda boenden får de boende välja själv vart de vill äta – på rummet eller i 
matsalen. Av dem som intervjuades åt alla utom en i matsalen och var nöjda 
med det: 
 
”Om jag är sjuk vill jag äta på rummet. Annars tycker jag att det är bra med sällskap.”   
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”Man kan inte förvänta sig bättre med kärringar mellan 94-96 år. Vi pratar alla. Det 
går så bra så” 
 
”Ja, har du varit med om en sån där matsal? Då skulle du sätta dig en dag och titta. Jag 
är ganska klar…” Sedan berättas det om någon som är vilsen, en som somnar 
och en som inte kan prata. ”Men jag går dit ändå. Trevligt med sällskap. Du skulle 
komma och se en gång. Svårt att beskriva.”   
 
Den som valde att inte sitta i matsalen och äta tyckte att det blev för stökigt: 
 
”Man är van att alla väntar tills alla är klara hemma. Så var det då. Här är det ingen 
matro i matsalen. Folk kommer och går. För mycket rörelse.” 
 
När vi pratade om matens betydelse för hur de intervjuade trivs blev svaren 
återigen entydiga. ”det är klart att den är viktig”. Den beskrivs som ett 
välkommet avbrott under dagen – som något man väntar på: 
 
”Det blir lite trögt. Det är lite ensidigt, och då bryter maten.”  
 
Maten ska smaka gott och vara god:  
 
”Ja, den är viktig så klart. Man blir piggare om det är god mat. Är det dålig mat är det 
inte roligt. Det ska vara snyggt på tallriken. Det är viktigt – fast jag tänker inte så noga 
på maten. Är liksom aldrig hungrig.” 
 
Andra saker som omtalas som viktiga för trivseln är kontakten till personalen, 
atmosfären och att alla kommer bra överens. 
 
 

5.7 Observationslunch på demensavdelning 

 
Klockan är cirka 11.30. Jag sitter i matsalen som hör ihop med köket. Det finns 
fyra brukare här som sitter lite ifrån varandra. Ingen säger något, musik 
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(gammaldags) hörs från en högtalare. En brukare tillkommer och vi börjar prata. 
Jag frågar om hon väntar på maten: 
 
”Finns inget annat att göra. Inget annat än att gå upp och vänta på maten. Man kan ju 
inte gå och lägga sig hela tiden. Blir att man sitter här och väntar på maten.” 
 
En av dem som sitter i matsalen kommer närmare och vill delta i pratet. Jag 
frågar om vad de tycker om maten här: 
”Maten smakar bra” tycker båda.  
 
”fast jag har inte fått något kaffe här” säger den ena. ”men vi fick ju frukost för ett tag 
sedan” säger den andra. 
Detta leder in samtalet på hur det var förr ”då kaffet kördes på cykel ut på åkrarna”. 
”Det var kokkaffe då.” “De första som fick bryggkaffe tyckte vi var förmer” Mer prat om 
kaffe tills två av personalen kommer och börjar rumstera om i köket. Säger att 
de såg att de äldre inte åt grönsakerna som kom med matleveranserna, varför de 
numera köper frysta gröntsaker från Meningo – får betala Dafgårds ändå 
eftersom de tar meny-pris.  
En personal tar en kastrull med sig och går till ett rum i anslutning till 
avdelningen. Pratar om maten ”Om man jämför med tidigare så är det inte bra”.  
Hon tar upp grönsaker i kastrullen från frysen och går till ett annat rum och 
hämtar påsen med potatis och tre påsar köttbullar med sås från kylskåpet. 
Regenereringsvagnen står i rummet – är avställd. ”Vi använder inte vagnen. Den 
var för högljudd och för stor. Får inte plats. Passar inte in heller.” 
En personal värmer maten vid spisen. En kastrull med potatis, en med 
köttbullar och sås samt en med grönsaker. En annan personal dukar. Under 
tiden småpratar de med brukarna. Jag får en känsla av hemtrevlig stämning.  
Maten serveras till de fem brukarna på tallrik. Alla äter upp. Ingen vill ta om, 
utan de verkar nöjda. Vi pratar om maten och alla säger att ”detta var gott.” 
Personalen talar om att just köttbullar är en av favoriträtterna. Och sedan ”det är 
sagt att vi ska äta pedagogisk lunch, men vi får inte beställa portioner för det. Är det 8 
hyresgäster beställer vi 8 portioner. Vi personal delar på det som blir kvar.”  Idag var det 
kvar så att även jag fick smaka på maten.  
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Jag tackar för mig, och en personal visar mig vägen ut. Vi småpratar och hon 
säger ”i och för sig. Det blir ju lite socialt i samband med att vi står och lagar maten, som 
det inte blev förr när maten kom upp och bara skulle serveras. Det är ju bra.”  
 
Äldre i särskilda boenden såväl som äldre i egna (ordinärt) boenden kommer i 
intervjuerna in på samma saker. De olika sinnenas betydelse, variation samt 
matens relevans i förhållande till trivsel var något alla pratade om.   
 
 

5.8 Ordinärt boende med matdistribution 

 

De personer som intervjuades hade olika praxis i hanterandet av den kylda 
maten. Några fick hjälp av personalen och andra klarade sig själva. Vissa av dem 
som klarade sig själva åt direkt ur förpackningen, medan andra lade upp på 
tallrik. Ingen angav några större praktiska problem vad beträffar uppvärmning 
eller öppning av förpackningarna. Det fanns ingen som kommenterade maten 
speciellt utifrån att den var kyld, utan flera tyckte att det var okay. Att maten 
levereras en gång per vecka fanns inte heller några speciella synpunkter på, utan 
det passade alla rätt så bra.  
 
Det fanns några som i allmänhet tyckte att maten var bra. Vid frågan om den är 
lika god som hemlagad blev svaret ”ja det är den nog”. När en skulle beskriva 
lite närmare vad det var som var bra framkom: 
 
”Det är att jag vet att jag får varje dag. Det tycker jag är bra.” 
 
Sedan fanns det dem som tyckte att det var både och med maten: 
 
”En del är bra – en del är inte så bra. Kvaliteten på en del är inte bra.” 
 
De olika sinnena: 
En person som var mycket missnöjd talade om att det han inte tyckte om gav 
han till katten. Själv tog han något annat istället. Sedan fortsatte han prata om 
maten utifrån de två sinnena smak och syn: 
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”Det smakar inte gott – svårt att tala om vad det är. Den är inte som vanlig mat. Blir 
sämre och sämre. Den ser inte bra ut. Det skulle gå bättre om det såg bättre ut.” 
 
En annan kom med konkreta exempel: 
 
”Fast det är saker man kan tänka på ibland. Ärtsoppan är jag inte så förtjust i – liknar 
gröt – inte aptitligt. Stekt fisk är inget vidare.”  
 
Andra tyckte att maten smakade bra. En tyckte att man inte skulle klaga. En 
annan sade att det inte var fel på smaken.  
 
Delade meningar om variation och valfrihet 
Några tyckte att det är bra variation på maten men flertalet upplevde maten 
som ungefär lika: 
 
”Skulle maten komma från hemmet skulle det bli olika olika dagar. Det blir det inte nu.” 
 
”Blir lite tröttsamt. Det blir mycket detsamma. Men det är inte nåt fel på maten.” 
 
”Mycket samma. Ibland funderar man ju. Det dyker upp samma maträtt gång på gång – 
och man kanske inte är så förtjust i den. Och då skulle man vilja ha annat. Men det är 
kanske andra som gillar det.” 
 
När senast citerade blev tillfrågad om han kunde välja vilken mat han ville ha 
blev svaret: 
 
”Nej. Det är både si och så med det. Ibland är det lite strängt – man får vara lite försiktig. 
Det förekommer att maten är slut som jag vill ha. Fanns inget annat att välja på (i 
kylskåpet)7 Jag kanske har missförstått det hela. Det går inte att få det man vill ha alla 
gånger.” 
 
På frågan om vem som hade bestämt vad som skulle vara i kylskåpet – om han 
hade fått en lista att fylla i, blev svaret: 

                                                 
7 Författarens anmärkning 
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”Vet inte. Det kommer jag inte ihåg. Har haft hjärtinfarkt.”  
 
Detta med att kunna välja vilken mat man vill ha, var det många som inte 
riktigt förstod innebörden av. Följande ordväxling kan exemplifiera detta: 
 
Kan du välja vilken mat du vill ha? ”Nej, de kommer med mat. Jag äter det som 
kommer. Och det är så bra, så det är inga problem. Är det någon som har frågat dig 
vad du kan tänka dig att äta? ”Det gjorde dom i början, men nu vet de ungefär vad jag 
vill ha. Men jag äter allt.” 
 
Flera påstod att de inte kunde välja, och några ville inte det i alla fall: 
 
Kan du välja vilken mat du vill ha? ”Nej, det är sån mat man äter”. Har du fått en 
lista att fylla i? ”Nej.”  Skulle du vilja kunna välja? ”Nej. Jag är allätare. Roligt att 
se vad man får.” 
 
Det fanns emellertid några som hade förstått att de kunde välja. En upplyste om 
att man ibland fick välja men att han inte hade sett en sådan lista på länge. En 
annan förklarade att han från början hade valt utan att veta, men att han nu 
hade valt igen. Han tyckte dessutom att det fanns tillräckligt att välja på.  Sedan 
fanns det en som visste att det fanns en lista och att det var bra, men att det 
hade blivit fel flera gånger. Han visste dock inte hur man skulle göra om man 
ville ändra.  
 
De som inte behövde hjälp med maten tyckte att de var helt okay att maten 
kom för en hel vecka och att de kunde välja när de skulle äta den. De som 
behövde hjälp med maten tyckte alla att tiden hjälpen kom på var bra. 
 
Maten i ett vidare perspektiv: 
Alla tyckte att maten är viktig för hur de trivs även om det inte var lätt att 
förklara varför. En nämnde det allmänna välbefinnandet. En annan kom in på 
att det var ett välkommet avbrott under dagen: 
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”När man inte har något annat blir maten viktig. Maten är viktig, den är den man lever 
på. Ska vara gott, men det är sällan att det är något gott. När man inte har något annat 
är det, det enda man tänker på.” 
 
Samma person kom in på hur viktigt det är med maten, för att han skulle kunna 
klara av att bo hemma. 
 
”De vill att jag ska bo kvar hemma, att jag inte ska komma till hemmet. Det skulle gå 
bättre om jag fick bra mat. Jag vill bo hemma men orkar kanske inte så länge till.” 
 
Det fanns en till som kom in på just kvarboende som en betydande faktor för 
trivsel: 
 
”Att jag kan vara hemma och bo kvar i huset som jag äger.” 
 
Sociala relationer så som goda kamrater, grannar samt syförening och träffpunkt 
nämndes också som viktigt för välbefinnandet. En person sa att han skulle vilja 
åka ut och äta lunch om det fanns ett ställa han kunde åka till.  
 
 

5.9 Övriga resultat 

 
Nedan presenteras den information som har inhämtats efter intervjuernas 
genomförande. Inom äldreomsorgen har det varit angeläget att ta reda på 
statistik över matdistributionen till äldre i ordinära boenden samt information 
om arbetsuppgifter i samband med maten inom de särskilda boenden och 
resursenheten. Dessutom redovisas relevanta ekonomiska data där en jämförelse 
görs mellan år 2005 och år 2007.  
 
 
Äldreomsorg: 
 
I intervjuerna nämner flera att det fanns brukare som avsade sig matdistribution 
i samband med omorganisationen, men att flera har kommit tillbaka. För att få 
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en uppfattning om hur många det var frågan om har statistik inhämtats via 
kostchefen. I tabell 4 (bilaga 4) framgår det att antalet portioner i 
matdistributionen nästan har halverats från år 2004 till år 2008. Den största 
förändringen i antal inträffade år 2007.    
                                                                                                                               
I och med den nya kostorganisationen fanns det förhoppningar om att 
upplägget med den kylda maten skulle minska antalet besök inom hemtjänsten. 
För att få kännedom om antalet besök i samband med maten fick kostombuden 
i uppdrag att räkna på och notera antalet leveranser i matdistributionen: Antal 
brukare med matdistribution, antal leveranser direkt till brukaren, antal 
leveranser till hemtjänstlokalen, antal besök i samband med lunchen samt antal 
brukare som inte behöver besök i samband med lunchen. Tabell 5 (bilaga 4) ger 
en översikt om ovanstående fördelat på de tre tätorter Charlottenberg, Åmotfors 
och Koppom. Vid mättillfället fanns totalt 69 brukare i Eda kommun med 
matdistribution. 60 % fick maten levererat direkt hem till bostaden resten fick 
maten via hemtjänstpersonalen. Utav de 69 personer som fick matdistribution 
var det drygt 65 % som ändå behövde besök i samband med lunchen medan 
resten klarade sig själva.                                                  
 
Eftersom det i intervjuerna framkom att personalen inom äldreomsorgen, i och 
med den nya kostorganisationen, har fått en del merarbete har det varit 
angeläget att försöka få en uppfattning, dels om vad merarbetet består av lite 
mer exakt än vad som framkom i intervjuerna dels hur mycket tid som går åt till 
det. Kostombuden på varje enhet har därför fått i uppdrag att skriftligt svara på 
dels vilka arbetsuppgifter som har tillkommit samt hur lång tid de tar i anspråk 
och dels vilka arbetsuppgifter som har försvunnit samt tidsåtgång för dessa. På 
grund av stor arbetsbelastning har tyvärr inte alla enheter lämnat in uppgifter, 
varför de som lämnat in får framstå som exempel. 
 
I tabell 6 (bilaga 4) kan man utläsa att det är ungefär samma arbetsuppgifter som 
anges ha tillkommit på de olika enheterna. Tidsåtgången varierar från minst 7,9 
timmar i veckan till 54 timmar i veckan. Om man ska räkna om siffrorna till 
timmar per brukare blir det som minst 1,3 timmar i vecka per brukare, och som 
mest 3,4 timmar i veckan per brukare. Inga av de svarande uppgav 
arbetsuppgifter som har försvunnit efter införandet av nya kostorganisationen. 
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Ekonomi:  
 
Kostenheten: 
För att få en uppfattning om huruvida den nya kostorganisationen har inneburit 
minskade kostnader har uppgifter om budget inhämtats via kostchefen som har 
tagit fram siffror tillsammans med en av kommunens ekonomer. 
 
Kostsektionens budget ska egentligen ligga på plus minus noll eftersom 
intäkterna från Socialförvaltningen och Barn- och bildningsförvaltningen ska 
täcka alla kostnader. I tabell 8 (bilaga 5) framgår det att man år 2005 
budgeterade 221,9 tkr på kostenheten vilket enligt kostchefen beror på att man 
då fick kompensation för personalkostnader i samband med omorganisationen, 
till exempel uppsägningar. Bokslutet för 2005 visar att kostnaderna blev mer än 
dubbelt så stora. Detta beror inte enbart på personalkostnaderna utan det beror 
också på att kostnaderna för livsmedel blev högare än väntat. År 2007 
budgeterades ett överskott på 10,9 tkr, vilket beror på att kostnaderna för 
investeringar inte var utlagda. Ovanstående gör att det blir svårt, eller rättare 
omöjligt, att jämföra olika års budget och bokslut. 
 
Skillnaderna i antal tjänster och portionspriser är enklare att jämföra mellan 
angivna år. Enligt uppgifterna i tabellen har antal tjänster inom kostsektionen 
reducerats med 7,82 årsarbetare, vilket har medfört en besparing. Samtidigt kan 
man se att portionspriset har ökat inom alla brukargrupperna, vilket betyder 
ökade kostnader för de två beställarförvaltningarna.  För de brukare som erhåller 
mer än en måltid per dag är priset i tabellen angiven för dygnets samtliga 
måltider. I tabellen kan man bland annat utläsa att Socialförvaltningen, för 
brukare i särskilt boende, fick betala 79,50 kr för tre måltider år 2005 och 83,50 
kr för två måltider år 2007. Detta medför en ökning med 3,50 kr för en måltid 
mindre. Inom ordinärt boende, där man har tagit bort måltidsdryck, har 
portionspriset ändå ökat med 1,00 kr I portionspriset för skol- och förskolebarn 
har inga ändringar förekommit. Här har portionspriset ökat med 2,50 respektive 
2,00 kr 
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Socialförvaltningen: 
 
Enligt uppgifterna i tabell 9 (bilaga 5) betalar Socialförvaltningen 23 tkr mera år 
2007 till kostsektionen jämförd med 2005. Sedan har Socialförvaltningens 
kostnader för övriga livsmedel ökat med 542 tkr år 2007 i jämförelse med år 
2005.  
 
Barn- och bildningsförvaltningen: 
 
Barn- och bildningsförvaltningen har däremot sänkt sina kostnader till 
kostsektionen med 755 tkr från år 2005 till år 2007, medan kostnaderna för 
övriga livsmedel har ökat med 195 tkr (tabell 10, bilaga 5). 
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6. Analys 

 
Nedan följer en analys av insamlade data. Brukarperspektivet är genomgående 
och de olika målgrupperna, barn och äldre, relateras till varandra samtidigt som 
före- och efter perspektivet beaktas. Analysen avslutas med att konstatera om 
måluppfyllelse föreligger eller inte.  
 
 

6.1 Före – efter analys 

 
I bearbetningen av data framkom vissa ämnesområden som särskilt väsentliga. 
Nedan har en analys av data gjorts inom dessa ämnesområden i ett före- och 
efterperspektiv, samtidigt som de två brukargrupperna barn och äldre har satts i 
relation till varandra. Skillnaden mellan före och efter är sammanvävd i olika 
resonemang i texten, där andemeningen är skriven i kursiv stil.  
 
 
Ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare 
 
Enligt Kommunallagen fullgörs kommunernas uppgifter av de nämnder 
kommunstyrelsen bestämmer, och kommunerna har en nära nog total frihet att 
organisera nämndarbetet. I Eda kommun har man delat ansvarat för 
mathållningen mellan olika nämnder i en utförare- och beställare organisation. I 
den nya kostorganisationen har ansvarat för mathållningen förskjutits i vissa delar, mot 
ökat ansvar för beställaren och minskat ansvar för utföraren. Utföraren, som är 
kostenheten, hade innan omorganisationen ansvar för alla delar i kedjan, 
planera, handla/beställa, tillaga, servera samt ta hand om efterarbetet, i 
förhållandet till den ena beställaren, Barn- och bildningsförvaltningen. Ett 
förhållande som inte har ändrats i och med omorganisationen. I förhållande till 
den andra beställaren, Socialförvaltningen, hade kostorganisationen tidigare 
ansvaret för hela kedjan utom serveringen. I den nya organisationen har ansvaret 
för alla delar i kedjan förflyttats till beställaren. Inom Socialförvaltningen 
planerar personalen numera matsedel, de beställer/handlar mat och övriga 
livsmedel, de tillagar maten delvis och de tar hand om efterarbetet. Inom 
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särskilda boenden var det från början inte tilltänkt att personalen skulle ansvara 
fullt så mycket för tillagning som det har blivit. Man köpte in 
regenereringsvagnar som skulle underlätta. Av olika orsaker används på flera 
avdelningar inte dessa vagnar, utom personalen har valt att värma maten på spis 
eller i ugn.  I intervjuerna med både personal och brukare framkommer det att 
personalens ansvarstagande i tillagningen är just det som gör att brukarna 
upplever sig nöjda. Även kökspersonalen från kostenheten framhäver att: om 
industritillverkat kyld mat ska bli god måste den tillagas, eller ”piffas till” som 
man uttrycker det. Projektet i Koppom kan exemplifiera detta. En brukare 
berättar om att maten har blivit mycket godare efter att kökspersonalen har fått 
ta hand om tillagningen. Detta trots att det är samma mat som beställs från 
Dafgård. I intervjuerna framkommer flera exempel på att personalen lägger 
resurser på tillagningen för att det ska bli en god måltid för de äldre. Det ansvar 
som ligger kvar på kostorganisationen som utförare, i förhållande till 
Socialförvaltningen är upphandling och kontakt med leverantören av den 
industritillverkade maten, samt distribution av densamma.  
 
Införandet av den nya organisationen har inte skapat några problem inom Barn- 
och bildningsförvaltningen. Detta kan delvis förklaras med att man här har 
bevarat ansvarsfördelningen mellan utförare och beställare. På samma sätt kan 
förskjutningen i ansvarsfördelningen mellan utförare och beställare förklara en 
del av klagomålen som har framkommit inom Socialförvaltningen. Besvikelsen 
från förvaltningschefen i Samhällsbyggnadsförvaltningen över att personalen 
inte har försvarat det politiska beslutet om den kylda maten tycks befogad. I en 
politisk organisation ska tjänstemän och personal arbeta utifrån det politiska 
uppdraget, oavsett egna ståndpunkter. Förutsättningarna för detta är emellertid 
att man som personal både kan förstå, och har förmåga att hantera beslut, 
annars finns en risk att det inte blir meningsfullt och därmed svårt accepterat. 
Om inte dessa förutsättningar finns, ökar risken att man brister i utförandet av 
beslutet. När kostchefen upplever att personalen har haft förväntningar på att 
hon ska lösa alla problem, vittnar det om att ansvarsfördelningen troligtvis inte 
har varit helt tydlig från början. Vid tidpunkten för intervjuerna hade många av 
de s.k. inkörningsproblemen lösts, vilket delvis kan förklaras av att kostchefen 
lagt mycket tid på kontakt, kommunikation och information till chefer och 
personal, vilket bör ses som en framgångsfaktor. En annan förklaring kan vara 
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personalens inställning vad gäller brukarperspektivet. Som socialchefen uttrycker 
det: “kritiken har minskat vilket beror på att personalen har gjort egna 
förändringar”. Ur ett brukarperspektiv har förskjutningen i ansvarsfördelningen 
mellan utförare och beställare inom äldreomsorgen inte haft någon nämnvärd inverkan 
på brukarnas upplevelse av kvaliteten på maten, vilket högst sannolikt beror på 
personalens inställning - att ha brukaren i fokus.  
 
Vad som verkar vara en förutsättning för ett bra resultat ur ett brukarperspektiv 
är faktorer som närhet och samverkan mellan utförare och beställare. Goda exempel 
inom skolan vittnar om detta, och är något som har förbättrats i förhållande till 
förr.  Närheten till ”kunderna” framhävs av kökspersonalen som det mest 
positiva i den nya kostorganisationen. En närhet som inte fanns på samma sätt 
till de äldre och personalen inom äldreomsorgen i den tidigare organisationen. 
Kökspersonalen i skolan ser numera sig själva som en del i ett större 
sammanhang och bidrar med mera än att mätta mun. Både skolsköterska och 
rektor beskriver också detta på olika sätt. I utvärderingen av projektet ”Smartis” 
(se punkt 2.4) framhävs kökspersonalen bland annat som en potentiell resurs. 
Man skriver att kökspersonalens intresse för projektet bör nyttjas mera, 
exempelvis genom att låta dem hålla i viss kostundervisning.  
 
I förhållandet beställare/utförare har det i den nya kostorganisationen 
tillkommit en ny dimension. Utföraren, det vill säga kostenheten, har numera lagt 
delar av sitt ansvarsområde, nämligen tillredningen av maten till äldreomsorgen, 
på en extern aktör. Detta medför ett beroende men också mindre kontroll inom den egna 
organisationen. Socialförvaltningen får härmed två utförare att förhålla sig till.  
De många svårigheter med hänsyn till ändringar i förpackningsstorlek, försenade 
leveranser som redovisats kan exemplifiera några negativa konsekvenser som kan 
uppkomma i ett sådant avseende, något som måste hanteras inom 
organisationen. Så länge leverantören håller sig inom vad som är reglerat i 
avtalet kan denna förändra och ändra utifrån egna behov. Därför är det viktigt 
att inför en upphandling hämta in så många synpunkter som möjligt från 
verksamheten så att man kan komma så rätt som möjligt i önskat kvalitet på 
varorna som beställs samt önskat servicenivå. Att låta personalen få vara 
delaktiga i beslutsprocesser skulle kunna öka personalens förståelse vilket sin tur 



 92

påverkar hur man i slutändan hanterar olika beslut. I detta avseende är skillnaden 
mott förr att utföraren och beställaren numera ska samverka i förhållande en extern aktör.  
 
 
Betydelsen av rätt näringsvärde 
 
Vad som orsakade beslutet om industritillverkad kyld mat till äldreomsorgen via 
extern leverantör, samt att omvandla/flytta köken från de särskilda boendena till 
skolorna, var problem med att varmhållningstiderna var för långa. Innan 
omorganisationen fanns det inte ett deklarerat näringsinnehåll på maten som 
transporterades från centralköken ut till verksamheterna. Det blev för lång tid 
från tidpunkt för tillagning till att maten serverades hos brukarna – både äldre i 
ordinärt boende, skol- och förskolebarn. Både förvaltningschef inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kostchefen säger att det numera finns 
deklarerat näringsvärde på maten som serveras i kommunen, en skillnad mot förr som 
båda två anser är det viktigaste att bevara i den nya organisationen.  
 
Näringsvärdets betydelse framhävs främst i Livsmedelsverkets föreskrifter. I 
Svenska Näringsrekommendationer, som ligger till grund för både maten till de 
äldre och barnen i kommunerna, står det att näringsriktig kost ger 
förutsättningar för god hälsa och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar. I 
skriften ”Bra mat i skolan” anges bra mat och fysisk aktivitet som viktiga 
förutsättningar för att skolans verksamhet ska fungera optimalt. Matvanorna har 
betydelse hur barn presterar i olika inlärningsuppgifter. Även Eda kommuns 
egen folkhälsoplan framhäver kostens betydelse för hälsan. Man skriver där att 
hälsofrämjande matvanor ska främjas. Så långt kan man säga att Eda kommun, i och 
med den nya kostorganisationen, följer gällande föreskrifter från Livsmedelsverket och de 
egna styrdokumenten vad gäller matens näringsvärde. Något man inte gjorde förr.  Både 
skolsköterskan och medicinskt ansvarig sjuksköterska är också inne på detta med 
kostens betydelse ur ett fysiologiskt perspektiv. De olika verksamheterna arbetar 
på olika sätt och olika mycket när det gäller att säkerställa och följa upp 
effekterna av näringsriktig kost. Inom skolan finns det rutiner för upptäckt av 
olika former för problem som kan härledas till kosten ur ett näringsperspektiv, 
regelbundna kontroller, mätningar av BMI, information och undervisning av 
barn och föräldrar. Det samarbete som finns mellan de olika yrkeskategorierna, 
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lärare, skolsköterska och kökspersonal bidrar också till att fånga upp eventuella 
missförhållanden - ett samarbete som har förbättrats i och med kökspersonalens 
placering i skolköken i den nya organisationen. Dessutom har olika projekt 
genomförts, i syfte att främja god hälsa hos barnen, samtidig som 
informationsmaterial inom både skola och förskola har utarbetats. Man skulle 
kunna säga att man inom Barn- och bildningsförvaltningen ligger i framkant vad 
gäller att uppmärksamma kostens betydelse ur ett näringsperspektiv. 
 
Även brukarna är inne på vikten av maten ur ett fysiologiskt perspektiv. Några 
av barnen nämner matens betydelse i förhållande till att de ska orka med fysiska 
aktiviteter, så som att spela fotboll, men också i förhållande till att hålla sig 
friska och pigga - ”får ont i huvudet om jag inte äter”. På liknande sätt kopplar 
en av de äldre maten till det allmänna välbefinnandet. 
 
Det projekt som pågår inom äldreomsorgen, beträffande dygnsfastan, vittnar 
också om ett fokus på matens betydelse ur ett närings- och medicinskt 
perspektiv. Inom äldreomsorgen finns det dock inga fasta rutiner för tidig 
upptäckt av undernäring, något som de olika yrkeskategorierna har delade 
meningar om. Viss personal anser att det inte behövs medan andra, bland annat 
medicinsk ansvarig sjuksköterska, tycker att det borde finnas. Här förefaller det 
finnas en utvecklingspotential att arbeta vidare med- någon form av kvalitetssäkring av 
arbetet med att säkerställa god fysisk hälsa för de äldre.  
 
Socialstyrelsen behandlar området ”mat för äldre inom vård och omsorg” i sin 
lägesrapport år 2006. Här poängteras att det finns en spänning mellan 
medicinska behov och socialt innehåll. Det framhävs att brukarnas behov är 
sammansatta och även inkluderar god mat och trevlig måltidsmiljö. Brister i den 
sociala omsorgen, som att brukarna inte tycker att maten är god, kan generera 
medicinska konsekvenser genom att de äldre drabbas av undernäring. Därför 
måste medicinska och sociala aspekter värderas lika och integreras i omsorgen 
om de äldre. Flera av cheferna inom Eda kommuns äldreomsorg 
uppmärksammar också denna problematik. Bland annat anger chefen för 
hemtjänsten att det kan bli en ond cirkel med flera insatser om de inte får i sig 
den mat de behöver.  
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Kostombudet inom hemtjänsten kommer in på problematiken i att fokusera för 
mycket på ett område, näringsvärdet, på bekostnad av andra områden. Hon 
berättar om olika maträtter som är sammansatta mer utifrån vad som är 
näringsmässigt rätt än vad som enligt tradition hör ihop, vilket resulterar i att 
brukarna inte känner igen maten som serveras. Då kan det finnas en risk att 
maten eller delar av maten inte blir uppäten.  
 
Ur ett brukarperspektiv är det naturligtvis av stor vikt att den mat man får är 
näringsriktig. Men det kanske inte finns någon nytta i rätt näringsvärde om inte maten 
blir uppäten.  
 
 
Sambandet mellan maten och de olika sinnena 
 
Det finns flera förutsättningar för att maten slutligen ska bli uppäten. Vad som 
främst framkommit i intervjuerna med både barn, äldre och personal är vikten 
av att maten ska smaka gott, det ska lukta om den, och den ska se aptitlig ut. 
Både syn, lukt och smaksinnet är avgörande för upplevelsen maten samt för 
förmågan att inta den. Både skolsköterskan, medicinsk ansvarig sjuksköterska 
samt flera av cheferna nämner doftens betydelse för att sätta igång rent 
fysiologiska processer i kroppen som främjar aptiten. Och det är just doften av 
mat som personal och chefer inom de särskilda boendena i äldreomsorgen 
framhäver som en av de stora försämringarna i och med omorganisationen. De 
tycker att det är synd att de äldre numera inte får känna doften av mat. I dag är 
det skolbarnen som får känna doften av mat, något som av alla 
personalkategorier inom skolan har lyfts fram som en förbättring. Personal i alla 
verksamheterna, oberoende av förvaltningstillhörighet, är överens om att doften 
av mat är en viktig faktor i förhållande till matlusten. Om man inte känner 
doften av mat, kan matlusten utebli, vilket i sin tur kan medföra att man äter 
sämre eller inte äter alls. En viktig förutsättning för ökad aptit har, i och med nya 
organisationen, följaktligen förbättrats för skolbarnen, men försämrats för de äldre inom 
särskilt boende. För förskolebarnen och de äldre inom ordinärt boende finns inga 
skillnader nu mot förr.  
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I samtalen med barnen och de äldre är det emellertid inte doften i första hand 
som framhävs som essentiell, utom där fokuseras det mera på smak och syn. I 
stort sett alla barn inom skola och förskola tycker att maten är god, att den 
smakar gott. Att det är olika smaker nämns som positivt. Här finns en skillnad 
mot brukarna inom äldreomsorgen, där inte alla upplever att maten smakar bra. 
Det finns dock en divergens mellan ordinärt och särskilt boende.  Det är främst 
den kylda maten till de äldre i ordinärt boende som får kritik vad gäller smak. 
Men det framkommer också en skillnad i upplevelse av smaken i projektet i 
Koppom. Maten som serveras under projektet smakar bättre än den mat som 
serverades innan projektet.  Flera av de äldre, främst i ordinärt boende, kommer 
med olika exempel på att maten innan projektet inte smakade gott eller inte 
smakade något alls, till exempel att köttet var segt och inte smakade kött, och att 
man inte åt den av just den anledningen. ”Man fick köpa hem mat själv – bröd, 
smör och pålägg”. Samtidigt är det flera som säger att ”smaken är det inget fel 
på” och andra som tycker att maten rent av smakar bra. Inom boendena är det i 
stort sett alla som tycker att maten är god. Upplevelsen av en smaklig måltid skiljer 
sig således mellan barn och äldre, men också inom gruppen äldre. Smakupplevelsen 
idag har inte jämförts med hur smakupplevelsen var innan omorganisationen. 
Specifika frågor om hur maten smakade förr har inte ställts i intervjuerna. 
Bedömning har gjorts, att svaren inte skulle blev tillförlitliga i frågan om 
upplevelse av smak tre år tillbaka i tiden. Mycket kan förändras för både barn 
och äldre under tiden, vilket anses skulle ha kunnat påverka svaren. Några av 
både de äldre och vård och omsorgspersonalen framhäver emellertid att de tycker att maten 
var bättre förr när den kom från centralköken. Inom förskolan säger personalen att det är 
tvärtom, maten är bättre nu när den kommer från skolan – den känns mer fräsch. I 
skolan säger man att maten är mycket godare nu jämfört med förr. Troligen är det detta 
med närheten – hur lång transportsträckan är – som inte bara påverkar 
näringsvärdet men också hur maten smakar. 
 
Smakupplevelse är subjektivt. Man kan inte rent objektivt bedöma om något 
smakar gott eller inte, utan denna bedömning kan enbart göras av den som äter 
maten. Vad som framkommit i intervjuerna med några av de äldre är att det är 
viktigt att känna igen maten, om man ska tycka den är god. En pratar om att 
utländska grönsaker inte är goda. Det är sannolikt lättare att tycka om mat vars 
smak man känner igen. Flera av personalen inom äldreomsorgen kommer också 
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in på att detta med att det är viktigt att servera mat som de äldre känner igen. Ur 
ett brukarperspektiv bör detta innefatta att man bör försöka erbjuda mat som 
faller i brukarnas smak. För de äldre handlar detta bland annat om att det ska 
vara något som de känner igen. En av nackdelarna med den kylda 
industritillverkade maten är just att vissa maträtter som de äldre är vana med vid 
speciella tillfällen, exempelvis kålsoppa på marknadsdagen, inte finns med på 
listan. Däremot finns det flera maträtter som de äldre inte är vana vid. Här kan 
man alltså se en försämring för de äldre i förhållande till tidigare. För barn kan samma 
göra sig gällande, att det är viktigt att känna igen maten. Men samtidigt bör man 
här också bevaka det uppfostrande/pedagogiska perspektivet – att lära barn att 
smaka på olika saker. Det sistnämnde fokuserar man på i mat bespisningen på 
skolorna i Eda kommun, enligt de uppgifter som kom fram i intervjuerna. Ett 
perspektiv som knappast kan vara lika viktigt för personer i 75-100 års ålder.     
 
Det är viktigt att maten ser aptitlig ut, något alla är överens om. På det området 
har det skett stora förbättringar inom skolan och delvis förskolan. Att barnen ser 
att maten tillagas framhävs som en positiv förändring. Idag upplever man att 
skolmaten ser trevligare ut i förhållande till tidigare i och med att den är aptitlig 
upplagd. Det är främst i och med salladsbordet som maten upplevs mer aptitlig 
nu jämfört med förr. Inom äldreomsorgen, och särskild för de äldre inom ordinärt 
boende, tycker flera – både personal och brukare – att det har skett en försämring 
av hur maten ser ut. Personalen upplyser om att det har kommit många klagomål 
om att maten ser oaptitlig ut. Den är blandad i förpackningarna och det kan 
vara svårt att se vad man äter. Av de äldre som har intervjuats för denna 
utvärdering är det enbart några i ordinärt boende som har nämnd att maten inte 
ser bra ut. En tycker att det blir sämre och sämre med maten, att det skulle gå 
bättre om det såg bättre ut. Enligt statistik över levererade portioner i 
matdistributionen ser man att antalet portioner har halverats efter införandet av 
nya organisationen. Den största nedgången skedde det året som 
vakuumförpackningarna infördes. Detta kan dels bero på svårigheter med att 
öppna förpackningarna men också att den vakuumförpackade maten inte ser 
aptitliga ut. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle det vara av vikt att undersöka 
varför dessa personer inte längre har matdistribution och hur de sedan har löst 
måltidssituationen. Lever de på mjölk och smörgåsar eller klarar de plötsligt av 
att tillreda mat själv?  
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Hörseln är också ett sinne som kan kopplas till mat, men som enbart några få 
kommit in på under intervjuerna. Pratas det illa om maten kan det påverka 
aptiten. Det klassiska exemplet är ungdomar som plötsligt inte gillar skolmaten 
när de kommer upp i en viss ålder. Alla pratar illa om maten, och då blir den 
dålig. Detta fenomen framkommer inte i intervjuerna med barnen, utom alla 
pratar om maten i mycket positiva termer. Personalen, både i köket och i skolan, 
upplever också att barnen är nöjda med maten, även ungdomarna. När det 
gäller äldreomsorg, har den kylda maten varit i fokus, och det har pratas om den 
i negativa termer. Huruvida detta har påverkat de äldres upplevelse är svårt att 
bedöma. Men risken finns att det blir en allmän åsikt – att kyld mat inte är god, 
vilket i sin tur kan påverka matlusten för den som ska äta maten. 
Förvaltningschefen i Samhällsbyggnadsförvaltningen är inne på detta, när han 
berättar om sin besvikelse på personalen att de inte har stöttat upp om det 
politiska beslutet om den kylda maten.  
 
 
Ytterligare tillagning – en förutsättning för att kyld mat ska bli god 
 
Man kan undra vad det är som gör att upplevelserna, främst kring smaken av 
maten, skiljer sig så mycket när maten kommer från samma leverantör. En av de 
stora skillnader i den nya kostorganisationen, i förhållande till hur det var förr, är att 
mycket mindre mat numera lagas från grunden. Inom skola och förskola är ungefär 
hälften av maten som serveras halvfabricerad. Inom äldreomsorgen är all mat 
helfabricerad. I projektet i Koppom får man samma mat i samma påsar från 
samma leverantör som förr och ändå upplevs maten som godare i projektet. Det 
som har kommit fram från alla kategorier av personal, men också från några av 
de äldre är, att det som är avgörande i sammanhanget är själva tillagningen av 
maten. Inom skola och förskola är det kökspersonalen och på de särskilda 
boenden samt resursenheten är det vård och omsorgspersonalen som genom 
extra tillagning ser till att maten som serveras är god och ser aptitlig ut. En av 
enhetscheferna slår huvudet på spiken när hon säger att ”maten är bra om den 
tillagas på rätt sätt”. Att de tillfrågade äldre inom boendena upplever sig nöjda med 
maten är till stor del personalens förtjänst. De lägger numera mycket tid och kraft på 
maten, något de inte behövde göra i den förra organisationen. När det gäller 
enportionsförpackningarna som serveras till de äldre inom ordinärt boende så 
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finns inte samma möjligheter för extra tillagning på samma sätt, något som 
återspeglar sig i nöjdheten hos brukarna.  
 
 
Maten ur ett socialt perspektiv 
 
Både barnen och de äldre uppmärksammar den sociala gemenskapens betydelse 
i förhållande till maten. Ingen sitter ensam, och det är roligt att sitta och prata 
med kompisar, är något vissa av barnen poängterar. Flertalet av de äldre på det 
särskilda boendet och resursenheten väljer att äta i matsalen för att få den 
sociala gemenskapen. Man kan se måltiden som en social begivenhet och inte 
enbart som ett intag av mat. Inom skola och förskola samt på de särskilda 
boendena finns det förutsättningar för att skapa en social gemenskap kring 
maten. Förutsättningar som idag inte finns för äldre i ordinärt boende, med 
undantag för projektet i Koppom där allmänheten bjuds in att köpa och äta 
lunch på skolan. Genom intervjuerna har det inte framkommit något som tyder på att 
de olika förutsättningarna har förändrats i och med den nya kostorganisationen. Vad 
som kan framhållas är dock att det verkar som att det finns en 
utvecklingspotential vad gäller äldre i ordinärt boende. Flera av de intervjuade, 
både personal och brukare, nämner önskemål om något alternativ till matlådan 
– ett ställe att gå till. Försöket i Koppom kan vara en bra början till att utveckla 
olika alternativ för äldre i ordinärt boende. Även Socialstyrelsen 
uppmärksammar matens sociala betydelse som en viktig social händelse med 
betydelse för människors känsla av sammanhang och meningsfullhet 
(Socialstyrelsen 2007:28). Livsmedelsverket poängterar också matens sociala 
betydelse, att maten är central i våra liv som njutning, källa till glädje, som 
mötesplatser och som kulturbärare för såväl barn som vuxna (Livsmedelsverket 
2007:3).  
 
 
Bättre måltidsmiljö för skolbarnen. 
 
En annan viktig faktor som har betydelse för upplevelsen av maten är den miljö 
vari maten serveras, något som framhävs av alla personalkategorier. Alla 
beskriver att de på olika sätt försöker skapa en god måltidsmiljö. Där det verkar 
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ha skett en förändring är inom skolan. När kökspersonalen flyttade till skolköken 
lade de mycket tid och energi på den fysiska miljön. Även om man utifrån 
intervjuerna inte vet vad barnen tyckte om måltidsmiljön innan 
omorganisationen, är det troligt att kökspersonalens insatser har gett positiva 
effekter när barnen beskriver miljön i matsalen som hemtrevlig m.m.  
 
 
Valfrihetens komplexitet 
 
Salladsbord samt möjligheten att välja mellan två rätter, är en av de principer 
som Livsmedelsverket rekommenderar i ”Bra mat i skolan” – en princip som 
Eda kommun efterlever i den nya kostorganisationen. Både barn och personal 
uppskattar denna förändring. 
 
I Eda kommun såväl som i riket i övrigt varierar valfriheten för äldre, beroende 
på om man bor i ordinärt eller särskilt boende. Eda kommun tillhör den 
tredjedel av landets kommuner som, enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 
2006, ger äldre i ordinärt boende någon form av valmöjlighet beträffande vad de 
ska äta. Förut fanns inga valmöjligheter utan man fick vad köket serverade. Nu kan de 
äldre välja mellan 14 olika rätter enligt en lista som de måste fylla i. I 
intervjuerna framkommer det olika uppfattningar om denna valfrihet. Flera 
upplever en begränsning i och med att flera av rätterna är lika varandra, men 
också för att en del av rätterna är främmande för de äldre och därmed inget 
egentligt alternativ. Hur många rätter som de äldre i realiteten upplever de har 
att välja på varierar troligen från individ till individ. Det finns även flera av de 
äldre som inte riktigt förstår att de kan välja, eller inte kommer ihåg att de har 
valt. Friheten att välja själv bör leda till en känsla av egenkontroll som i sin tur 
kan förväntas vara positiv för individen. Men om man inte förstår hur man ska 
välja eller inte kommer ihåg att man har valt, uteblir förmodligen denna känsla. 
Istället kan det antagligen leda till låg känsla av begriplighet och hanterbarhet 
något som inte är bra för individen. Man tappar känslan av sammanhang och 
det kan finnas en risk att detta med maten inte blir meningsfullt (Antonovsky 
1991). En av de äldre exemplifierar detta på ett bra sätt genom att prata om den 
besvikelse som uppstår när man inte får det som man vill ha just den dagen. 
Personen ifråga kommer inte ihåg att han/hon har fått välja och förstår inte att 
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maten kommer för en vecka i taget. Då blir resultatet av valfriheten motsatt vad 
syftet var från början. Några vet inte hur de ska göra om de vill välja på nytt och 
flera tycker att maten blev lite tröttsam – mycket detsamma och ingen variation. 
Här blir det relevant att sätta upplevelsen av att kunna välja mellan ett begränsat 
utbud av maträtter som av flera inte tycks vara speciellt aptitliga, i relation till 
maträtter som upplevs aptitliga men som man inte fått välja själv. En av de äldre 
påstår till och med att om maten skulle komma från hemmet skulle det bli olika 
dagar – något han/hon skulle välkomna.  Vad som också bör beaktas är de negativa 
konsekvenser som kan uppstå när man erbjuds flera valmöjligheter. Schwartz (2004) 
framhåller att många alternativ kan minska glädjen över det man har valt och på 
så sätt skapa missnöje. Exemplet ovan beskriver detta på ett bra sätt. Schwartz 
påstår också att många valmöjligheter innebär att besluten kräver större 
ansträngning. I intervjuerna framkommer det att personer med demenssjukdom 
inte klarar av att välja själv, utan sådana ansträngningar medför en upplevelse av 
kaos. Det kan säkert finnas flera äldre, också utan demenssjukdom, som kan 
uppleva många valmöjligheter som påfrestande. Eftersom valfriheten i grunden 
kan ses som positiv för individen vore det felaktigt att, utifrån ovanstående, dra 
slutsatsen att valfriheten borde upphävas för att återgå till hur det var innan 
omorganisationen. Istället bedöms ett arbete med att eliminera riskerna vara 
framgångsrikt. Om de äldre får hjälp med begripligheten och hanterbarheten 
skulle upplevelsen av påfrestning och besvikelse troligen minska. Valfriheten för 
äldre inom ordinärt boende framstår som en förändring i positivt syfte med risker för 
motsatt effekt.  
 
Ur ett brukarperspektiv kan man inte påstå att det, i den nya organisationen, har skett 
förändringar för äldre på särskilda boenden och på resursenheten vad gäller valfrihet. Här 
är det personalen som utifrån kännedom om de äldres smak och önskemål väljer 
och sätter ihop matsedeln, något som förr gjordes av kostchefen och 
kökspersonalen. Knappt var femte kommun i Sverige anger i Socialstyrelsens 
lägesrapport från 2006, att alla eller de flesta äldre i särskilt boende har möjlighet 
att välja mellan olika maträtter. Eda kommun tillhör därmed majoriteten av 
Svenska kommuner som inte erbjuder möjlighet att välja vad det gäller maten i 
särskilda boenden.   
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När några äldre i särskilt boende och på resursenheten tillfrågas om de skulle 
vilja välja maten själv svarar samtliga att de inte skulle vilja det. I förhållande till 
att bland annat kostchef och förvaltningschef inom samhällsbyggnad som 
framhäver just valfriheten som en av de största fördelarna med den nya 
organisationen, blir ovanstående intressant. Det blir då en förväntad fördel med 
den nya organisationen som inte efterfrågas av alla brukare. Kan det vara så, att de 
som beslutar om valfrihet utgår ifrån sig själva och tror sig veta att behoven för 
de äldre är likadana? Det är i så fall den tendens i samhället som Tornstam 
(2005) är kritiskt till, att man antar att åldrandet är en fortsättning på det 
medelålders idealet. Att ha tillgång till många valmöjligheter fungerar måhända 
bra för moderna unga och medelålders människor, men det betyder kanske inte 
att samma sak gör sig gällande för äldre.   
 
I denna utvärdering framkommer det att de äldre som inte kan välja inte heller 
skulle vilja det. För vissa av de äldre som numera kan välja, blir valet 
problematiskt i flera avseenden. Alla tillfrågade barn upplever det som positivt 
att de kan välja mellan två rätter. På frågan om de skulle vilja påverka mer fanns 
enbart en som skulle vilja det. De andra tycker inte det är nödvändigt. En ser en 
risk i och med att man då kanske skulle välja samma hela tiden. Det verkar som 
att barnen upplever att ett begränsat antal valmöjligheter blir hanterbart vilket 
ger en positiv upplevelse. Förändringen i den nya organisationen, vad beträffar 
valmöjligheter, verkar vara olika framgångsrikt mellan grupperna äldre och barn 
beroende på ovanstående faktorer.  
 
 
Matsedel – ett komplicerat arbete som kräver kompetens 
 
Rubriken ovan är hämtat från Livsmedelsverket. I Eda kommun är det 
kostchefen som är den mest kompetenta personen för uppdraget att sätta ihop 
en matsedel, vilket hon också gör för skol- och förskolebarnens del. Här finns inga 
förändringar mot tidigare. Inom äldreomsorgen har det däremot skett stora 
förändringar i förhållande till tidigare. Att matsedeln idag är vård- och 
omsorgspersonalens ansvarsområde bedöms utgöra en risk för att 
sammansättningen inte uppfyller gällande näringsrekommendationer. Både 
chefer och personal anser att kompetensen för uppdraget inte finns hos 
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personalen. Detta utesluter dock inte att vissa personalgrupper säkerligen löser 
uppdraget på ett utmärkt sätt, samtidig som andra kanske inte har samma 
förmåga. Vad som man bör beakta, är att de äldre inom boenden är beroende av 
mat från kommunen dygnets 24 timmar. När det gäller barnen är det olika, 
beroende på hur länge de vistas i skol- och förskolemiljön. Vad man kan 
konstatera är dock att det enbart är en liten del av barnens totala mathållning 
som kommunen ansvarar för. I detta perspektiv kan det verka paradoxalt att högsta 
kompetensen enbart gynnar de som är mindre beroende och inte de som är helt beroende.    
 
 
Matens betydelse  
 
Som ovan beskrivits är många äldre beroende av mathållning från kommunen 
under dygnets samtliga 24 timmar. Men för många äldre kan maten dessutom 
vara näst intill det enda som händer om dagarna, vilket gör maten synnerligen 
meningsfull. Flera av de äldre som intervjuats är inne på detta, både direkt och 
indirekt. Exempelvis säger en att ”det finns inget annat att göra. Inget annat än 
att gå upp och vänta på maten”. En annan uttalar sig på följande sätt: ”När man 
inte har något annat blir maten viktig. När man inte har något annat är det enda 
man tänker på”. Kökspersonalen kommer under intervjuerna också in på matens 
betydelse för de äldre. Förr kunde de göra ”det lilla extra” som betydde så mycket för 
resten av dagen. En möjlighet som inte finns på samma sätt idag.  Även personal och 
chefer inom äldreomsorgen poängterar vikten av maten för de äldre, att den för 
många är dagens höjdpunkt. Upplevelsen av meningsfullhet är en av de faktorer 
som är av stor vikt för människors känsla av sammanhang. En förlust av 
meningsfullhet i vardagen kan bli en bidragande orsak till ohälsa (Antonovsky 
1991). Socialstyrelsen är inne på samma sak när den i lägesrapporten från 2006 
skriver att ”måltiden kan vara en viktig social händelse med betydelse för människors 
känsla av sammanhang och meningsfullhet”.  (Socialstyrelsens lägesrapport år 2006 
Värd och omsorg om äldre:28). Socialstyrelsen konstaterar dessutom att 
kommunerna är mycket bättre på att erbjuda mat anpassad till medicinska, 
näringsmässiga och fysiologiska behov, men har betydligt svårare att tillgodose 
behov som utgår från personliga preferenser om vilken mat de äldre tycker om. 
Ovanstående verkar stämma bra, även för Eda kommun. Här erbjuds mat med 
deklarerat näringsinnehåll men som inte av alla upplevs uppfylla andra behov, 
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som att vara smaklig, igenkännlig, aptitlig med mera. Resultatet från 
brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2008 befäster Socialstyrelsens 
påstående. Här får Eda kommun de högsta betygen för vårdinsatser (83 
respektive 81 i Nöjd Kund Index) av de äldre, medan områdena ”social samvaro 
och aktiviteter” och ”maten” får lägsta betygen (se tabell 1 och 2 punkt 2.5). 
Socialstyrelsen understryker att det kan finnas en risk i att kommunerna frånser 
att äldres behov är sammansatta och även inkluderar sådant som god mat och 
trevlig måltidsmiljö. Om de äldre inte tycker att maten är god kan det ge 
medicinska konsekvenser genom att leda till undernäring. Att sätta maten i ett 
större sammanhang förefaller vara av stor vikt, vilket utifrån denna utvärdering 
bedöms som en utvecklingspotential för äldreomsorgen och kostorganisationen 
i Eda kommun.  
 
Ett exempel på hur man kan sätta maten i ett större sammanhang finns inom 
skolans värld i Eda kommun. I projektet ”unga i väst vänder vikten” där en 
modell att möta barn och unga med övervikt har utvecklats, finns både 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med som de bärande delar. 
Barnen fick kunskap om hur livsstilen påverkar hälsan – begriplighet. Föräldrar 
och barn fick i praktiska avsnitt lära sig att göra bra mellanmål samt annan 
matlagning, vilket handlar om hanterbarhet. I och med kursen förändrade 
barnen sin inställning till mat och motion i positiv riktning, vilket handlar om 
meningsfullhet. Det finns flera exempel på hur man i skolan sätter maten in i ett 
större sammanhang. Kökspersonalens delaktighet och närhet i skolan anses vara 
den största framgångsfaktorn i sammanhanget, vilket med fördel kan 
vidareutvecklas. 
 
Att maten är viktig även för barnen framkommer också i intervjuerna. För 
barnens del kopplas maten både till rent fysiologiska aspekter – för att orka med 
att jobba m.m, men också till sociala aspekter – en trevlig stund på dagen där 
man kan prata med kompisar. Likaså framhäver Livsmedelsverket matvanornas 
betydelse för hur barnen presterar i olika inlärningsuppgifter.  
 
Man kan inte påstå att matens betydelse på något sätt har förändrats i och med 
omorganisationen, utan den bör vara lika betydelsefull nu som förr. För barnen är den 
betydelsefull främst utifrån ett fysiologiskt perspektiv i förhållande till lärandet. 
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För de äldre är den betydelsefull utifrån ett mera överordnat perspektiv av 
meningsfullhet. Utifrån ovanstående skulle man kunna påstå att man i den nya 
kostorganisationen underlättar och stödjer barnperspektivet, men i värsta fall hindrar 
äldreperspektivet. Här syftas främst på maten de äldre inom ordinärt boende erhåller - 
som vissa inte längre upplever som meningsfull.   
 
 

6.2 Måluppfyllelseanalys 

 
Det övergripande syftet med omorganisationen är att åstadkomma en effektivare 
organisation och att sänka kostnaderna. Kostnadseffektivitet kan enligt 
definition beskrivas som: en bedömning av kostnaderna för en verksamhet i 
förhållande till resultatet. Graden av måluppfyllelse indikerar i detta fall 
resultatet. Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp d.v.s. att det bygger på en 
bedömning och måste ställas i relation till något. Är kostnaderna rimliga i 
förhållande till graden av måluppfyllelse? Skulle man kunna nå högre 
måluppfyllelse genom att använda samma resursinsats bättre? Om en 
verksamhet inte är effektiv, d.v.s. dåligt uppfyller sina mål, kan den 
definitionsmässigt inte heller vara kostnadseffektiv. Första steget i en bedömning 
av kostnadseffektiviteten blir enligt ovanstående att konstatera om det föreligger 
måluppfyllelse eller ej. Om en verksamhet/organisation ska vara effektiv krävs, 
att den uppfyller sina mål. Nedan presenteras de operationaliserade målen för 
kostorganisationen, samt analys av de data som framkommit i utvärderingen, i 
avsikt att fastställa om måluppfyllelse föreligger eller ej. Måluppfyllelse analysen 
utgår enligt utvärderingsuppdraget från ett brukarperspektiv.  
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kostnaderna minskar i förhållande till den tidigare kostorganisationen: Eftersom 
det i kostsektionens budget ingår olika komponenter går det inte att jämföra 
siffrorna från 2005 och 2007 rakt av. Bokslut för 2005 visar 492,0 tkr vilket 
betyder ett negativt resultat. Detta beror enligt kostchefen främst på ökade 
kostnader för livsmedel. Bokslut från 2007 visar -468,2 tkr vilket betyder ett 
positivt resultat. Enligt kostchefen beror detta på en större besparing på 
omorganisationen än väntat.  
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Kostorganisationen är som tidigare nämnd en beställare/utförare organisation. 
Utföraren kostenheten, ska därmed finansieras av beställarna som i detta fall är 
Socialförvaltningen och Barn- och bildningsförvaltningen. För att få en 
uppfattning om huruvida kostnaderna har ökat eller minskat bör man då se på 
det totala beloppet de två beställarna har finansierat utföraren med i förhållande 
till utförarens resultat - bokslut. Detta blir emellertid också problematiskt 
eftersom man har räknat in olika delar i kostenhetens budget olika år. Bokslutet 
blir därför inte en jämförbar parameter. 
 
Vad man utifrån siffrorna i tabell 8, 9 och 10 i bilaga 5 kan konstatera är ändå 
att: 

• Kostenheten har, i och med omorganisationen, reducerat tjänsterna med 
7,82 tjänst. 

• Barn- och bildningsförvaltningen betalar 755 tkr mindre till kostenheten 
år 2007 i förhållande till år 2005. 

• Barn- och bildningsförvaltningen använder 195 tkr mera på inköp av 
övriga livsmedel år 2007 i förhållande till 2005. 

• Socialförvaltningen betalar 23 tkr mera till kostenheten år 2007 i 
förhållande till år 2005. 

• Socialförvaltningen använder 542 tkr mera på inköp av övriga livsmedel 
år 2007 i förhållande till år 2005.  

 
Utifrån ovanstående kan man utläsa att Barn- och bildningsförvaltningen totalt 
sett har reducerat sina utgifter för kost med 560 tkr. Socialförvaltningen har 
däremot ökat sina totala utgifter för kost med 565 tkr. Totalt sett blir det +/- 
noll för de två beställarorganisationerna. Att kostenheten som utförare har 
kunnat reducera tjänsterna kan bland annat bero på, som redovisat i före- och 
efter analysen, en förskjuten ansvarsfördelning mellan den som utförare och 
Socialförvaltningen som beställare.  Efter omorganisationen är det 
Socialförvaltningen som ansvarar för hela kedjan; planera, handla/beställa, 
tillaga, servera samt efterarbeta. I den tidigare kostorganisationen skulle 
Socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal enbart ansvara för serveringen 
och delar av efterarbetet. För att få en uppfattning av mängden tillkomna 
arbetsuppgifter fick enhetscheferna i uppgift att låta sin personal ange vilka 
arbetsmoment som har tillkommit i och med den nya kostorganisationen, samt 
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att skatta tidsåtgången av dessa. På grund av tidspress har inte alla enheter 
lämnat dessa uppgifter, varför de som har lämnat in får utgöra exemplen. Enligt 
inkomna uppgifter används minst 1,3 och högst 3,4 timmar i veckan per brukare 
av vård- och omsorgspersonal på nytillkomna arbetsuppgifter efter införandet av 
den nya kostorganisationen. Vad man kan konstatera är att tiden som används 
inom de olika enheterna varierar, vilket den med högsta sannolikhet också gör 
för dem som inte har lämnat in uppgifter. Att det för alla har tillkommit 
arbetsuppgifter som tar tid är emellertid uppenbart. Detta bör sättas i relation 
till kostsektionens besparing i reducerade tjänster. Underlaget i denna 
utvärdering är tyvärr inte tillräcklig för en sådan jämförelse. Samma sak gäller 
upplysningarna angående budget. Det finns för många okända parametrar som 
påverkar budget och bokslut för att kunna göra rättvisa jämförelser. Därför är 
det inte möjligt att konstatera om kostnaderna i realiteten har minskat eller ökat 
och därmed kan målet inte heller utvärderas. Vad som däremot är ganska så 
uppenbart, är att kostnaderna för Socialförvaltningen har ökat samtidigt som 
kostnaderna för Barn- och bildningsförvaltningen har minskat. För att kunna 
jämföra och värdera kostorganisationens totala kostnader i den nya 
organisationen, relaterat till den förra, rekommenderas en mera noggrann 
ekonomisk granskning som tar hänsyn till alla parametrar.   
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att sårbarheten minskar om något oförutsett skulle inträffa: ”Något oförutsett” kan 
betyda väldigt många saker. En granskning av eventuella oförutsebarheter har 
inte legat inom ramen för denna utvärdering, varför graden av måluppfyllelse inte 
kan bedömas.  
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kompetensen vad gäller kostkunskap, näringsvärde och matsedlar är hög: 
Enligt vad som framkommit i intervjuerna upplever personalen inom både 
Socialförvaltningen och Barn- och bildningsförvaltningen att kunskapen om 
kost, näring och matsedlar är hög, främst hos kostchefen. Något alla uppskattar 
och tycker är viktigt att bevara. Som tidigare nämnts har ansvaret för matsedeln 
och därmed näringsvärdet för de äldre förflyttats från kostchef till vårdpersonal i 
den nya organisationen. I intervjuerna framkom det att varken personalen själva 
eller enhetscheferna ansåg att personalen har nödvändig kompetens för detta 
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ansvar. Den höga kompetensen gynnar således främst en målgrupp, nämligen 
barnen, varför bedömningen blir att måluppfyllelse ej föreligger.  
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att gästerna blir nöjda: 
I intervjuerna framkom en hög grad av nöjdhet med maten hos de tillfrågade 
barnen inom skola och förskola. För de barn som deltog i denna utvärdering kan 
man således konstatera att måluppfyllelse föreligger. Även de äldre i särskilda 
boenden och på resursenheten angav att de var nöjda med maten. Däremot var 
det blandade åsikter, både nöjdhet och missnöje, hos de äldre inom ordinärt 
boende som deltog i utvärderingen. I detta sammanhang kan det vara relevant 
att hänvisa till den brukarundersökning inom äldreomsorgen som SCB gjorde år 
2008 på uppdrag av Socialstyrelsen. Där mättes Nöjd-Kund-Index (NKI), ett 
index som kan varierar från 0-100 – ju högre värde desto nöjdare brukare.  Av de 
85 äldre i Eda kommun som svarade inom ordinärt boende var 65 % nöjda med 
maten. Inom de särskilda boenden i Eda kommun svarade 31 äldre, och av dessa 
var 45 % nöjda med maten. Motsvarande undersökning inom skola och förskola 
har för detta utvärderingsuppdrag inte funnits. För de äldre som deltog i denna 
utvärdering, fram för allt inom ordinärt boende, samt de som deltog i 
brukarundersökningen från Socialstyrelsen kan det härmed konstateras att 
måluppfyllelse inte föreligger.  
Eftersom det i målet inte är angiven någon procent på andelen av nöjdhet, läses 
målet som att alla, det vill säga 100 % ska vara nöjda. För att konstatera 
fullständig måluppfyllelse krävs en totalundersökning vilket inte ligger inom 
ramen för denna utvärdering. 
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att priset på skolmatens portionspris inte överstiger 2005 års nivå: 
Enligt uppgifter från kostchefen var portionspriset för maten till skolbarnen 
23,81 kr år 2005 och 26,38 kr år 2007; alltså en höjning med 2,57 kr. 
Portionspriset för förskolebarnen har höjts med 1,77 kr från 22,11  kr år 2005 till  
23,88 kr 2007. Detta betyder att måluppfyllelse ej föreligger.   
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Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kvaliteten på skollunchen följer Livsmedelsverkets riktlinjer: 
Livsmedelsverket har 15 principer som presenteras i skriften ”Bra mat i skolan” 

1. Tillräckligt med mat: Alla barn angav att de blev mätta på maten, vilket bör 
vara uttryck för att det fanns tillräckligt med mat.   

2. Tillräckligt med tid för att äta: Inga av barnen som deltog i utvärderingen 
påtalade att det var för lite tid för att äta. Rektorn påtalande att en av 
hans främsta uppgifter vad gäller maten var att se till att det fanns 
tillräckligt med tid för lunchen 

3. Trivsam och lugn matsalsmiljö: Som det framgår i före- och efter analysen 
har matsalsmiljön förbättrats i och med den nya kostorganisationen. I 
intervjuerna framkom en hög grad av nöjdhet med miljön i matsalen.  

4.  Inga barn uteslutas eller mobbas så att de inte vill eller törs gå till matsalen: Inga 
av de barn som intervjuades hade problem av sådan karaktär. Tvärtom 
pratades det om lunchen och matsalen i mycket positiva termer. Flera 
nämnde att det just var den sociala gemenskapen som var mysig. En 
framhävde till och med att ingen sitter ensam utan ”man väntar på sin 
kompis”.  

5. Måltider på fasta och regelbundna tider: På den skola som var föremål för 
utvärderingen hade de olika klasserna fasta tider för lunchen. Alla barnen 
var nöjda med den tiden lunchen serverades på utom en som tycket att 
det var lite för tidigt. 

6. Så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering för att bevara 
näringsinnehåll och god smak: I och med att skolmaten numera tillagas i 
skolköken finns det inga varmhållningstider, utan maten serveras i 
princip direkt efter tillagning. 

7. Minst två rätter att välja mellan, plus ett vegetariskt alternativ: Enligt 
kökspersonalen på de två av skolorna erbjuder alla skolor två rätter plus 
ett vegetariskt alternativ. Något som barnen uppskattade.  

8. Tillgång till dricksvatten under hela skoldagen: Efterfrågades inte i denna 
utvärdering.  

9. Skolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker: Efterfrågades 
inte speciellt i denna utvärdering. De utarbetade riktlinjerna för frukost- 
och mellanmål på förskola och fritids vittnar dock om en ambition att 
leva upp till denna punkt. 
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10. Tillgång till bra mellanmål på eftermiddagen: Riktlinjer för bra mellanmål 
finns utarbetade 

11. Lunch som innehåller: 
- potatis, pasta, ris och gryn 
- grönsaker 
- någon nyckelhålsmärkt spannmålsprodukt, till exempel bröd 
- nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter 
- nyckelhålsmärkta mejerivaror 
- mjuka matfetter – gärna nyckelhålsmärkta 
- fisk varje vecka 
- lättmjölk och vatten 
Efterfrågades inte i denna utvärdering 

12. Nötter inklusive mandel, jordnötter och sesamfrö förkommer inte: Efterfrågades 
inte i denna utvärdering. 

13. Pedagogiska måltider ingår med fördel i lärarnas uppdrag: Pedagogiska 
måltider effektuerades på den skola som var föremål för utvärderingen 
och betonades av rektor som viktig.  

14. Hygieniskt säker mat: Tillverkningsköken på skolorna är inte 
dimensionerade för matlagning från grunden i större omfattning. 
Kökspersonalen berättade bland annat om att det inte fanns möjlighet att 
exempelvis skala potatis och hantera jordiga grönsaker. Därför köper man 
dessa varor färdigskalade och färdigstyckade i påsar med skyddat 
atmosfär. På så sätt säkerställs hygieniskt säker mat. 

15. Att barnen kan tvätta händerna före måltiden: På de två besökta skolorna 
fanns möjlighet för barnen att tvätta händerna i anslutning till matsalen.   

Med reservation för de riktlinjer som inte är undersökt i denna utvärdering kan 
det konstateras att det för de tillfrågande barnen och de besökta skolorna 
föreligger måluppfyllelse. 
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kosten till de äldre inom vård och omsorg tillfredsställer de primära 
näringsbehoven: Enligt kostchefen håller de enportionersförpackningar som 
levereras till lunch för de äldre som bor i ordinärt boende näringsvärdet. De är 
sammansatta så att de har rätt näringsvärde enligt rekommendationerna. Något 
som är säkerställt i upphandlingen. Vad som framkom under intervjuerna var 
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emellertid att det inte var säkert att maten blev uppäten, även om den hade rätt 
näringsvärde. Faktorer som att den upplevdes som oaptitlig i och med 
vakuumförpackning och sammanblandningen samt att den var för enformig, 
kan vara en bidragande orsak till att maten inte alltid blir uppäten. Att antalet 
beställda portioner i matdistributionen halverades efter införandet av den nya 
organisationen bedöms också som oroväckande. Eftersom personerna ifråga inte 
är identifierade, kan man inte med säkerhet veta orsakerna till avbeställningarna. 
Faktorer som att förpackningarna var svåra att öppna samt att maten blandades 
mer och såg mindre aptitlig ut är möjliga förklaringar. Om man har svårt att 
hantera maten och inte begriper vad man äter blir måltiden förmodligen inte 
meningsfull heller. Beroende på hur dessa personer sedan har löst 
matsituationen, kan det finnas risk för att de inte får i sig rätt näringsmängd över 
dygnet. Vad man bör fundera över är, hur de som avbeställt matdistributionen 
får de primära näringsbehoven tillfredsställda. För äldre i särskilt boende och på 
resursenheten ansvarar kommunen för dygnets alla måltider. Som tidigare 
nämnts är det numera vårdpersonalen som sätter samman matsedeln vilket 
enligt både chefer och medicinsk ansvarig sjuksköterska medför en risk att de 
äldre inte får i sig den näring de behöver. Både personal och flera av de äldre 
anmärker i intervjuerna att den kvällsmat som egentligen ska beställas från 
Dafgård är för tung. På flera ställen har personalen därför valt att själva tillaga 
lättare kvällsmål till de äldre, något som också kan vara en risk för 
säkerställandet av att det dagliga näringsbehovet tillgodoses. Huruvida de äldre 
som deltog i denna utvärdering fick kost som tillfredsställer de primära 
näringsbehoven går inte att fastställa utifrån insamlat data.  Vad som däremot 
bör anmärkas är att det inte finns några rutiner för tidig upptäckt av 
undernäring. Eftersom det i denna utvärdering har framkommit flera riskfaktorer 
i förhållande till om de äldre äter den mat de får, borde sådana rutiner vara 
angelägna att utarbeta. Utifrån de risker som har framkommit bedöms 
måluppfyllelsen som mycket osäker.      
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kosten ger förutsättningar för en generellt god hälsa för äldre inom vård och 
omsorg: Det finns flera faktorer som är avgörande för god hälsa. Utifrån 
intervjuerna med personalen och de äldre, går det inte att fastställa om just 
kosten ger förutsättningar för en generell god hälsa för äldre inom vård och 
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omsorg i Eda kommun. Även om näringsvärdet är korrekt finns det, som 
tidigare nämnts, faktorer som är avgörande för om den blir uppäten eller ej. Blir 
maten inte uppäten finns inte förutsättningar för att den ska generera god hälsa. 
Vad som har kommit fram i denna undersökning är främst betydelsen av att 
maten ska smaka bra, se aptitlig ut samt att den ska lukta gott. Vikten av att 
känna igen maten och att den är lätt hanterlig visade sig också vara väsentligt. 
Alla dessa faktorer uppfylls för de äldre i särskilt boende/resursenheten som 
intervjuades i denna undersökning, förutom lukten. Däremot fanns det ovisshet 
från chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska om de äldre fick i sig rätt 
mängd näring över dygnet. För de äldre inom ordinärt boende som fick 
matportioner med deklarerat näringsinnehåll utgjorde de ovanbeskrivna faktorer 
däremot en risk. Det finns härmed för många riskfaktorer för att kunna värderar 
om kosten ger förutsättningar för god hälsa för äldre inom vård och omsorg i 
Eda kommun. Måluppfyllelse bedöms därför som osäker. 
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att kosten minskar risken för kostrelaterade sjukdomar för äldre inom vård och 
omsorg: Huruvida kosten minskar risken för kostrelaterade sjukdomar för de 
äldre som intervjuades i denna undersökning går inte att fastställa utifrån 
genomförda intervjuer. Detta mål hör ihop med målen ovan; god hälsa bör 
rimligtvis leda till minskad risk för sjukdomar. De riskfaktorer som i denna 
undersökning har framkommit i förhållande till kosten för de äldre inom 
omsorg och vård medverkar till att måluppfyllelse även här bedöms som osäker.  
 
Eda kommuns kostorganisation ska skötas och förvaltas på det mest gynnsamma sättet så 
att måltiderna anpassas efter brukarnas behov inom äldreomsorgen: De äldre inom 
särskilt boende som tillfrågades i denna utvärdering angav att de kunde välja 
tiderna för frukost men att lunchen serverades på fasta tider. Något alla var 
nöjda med. Inom ordinärt boende tycket de som inte behövde hjälp i samband 
med maten, att det var bra att de själva kunde välja vilken tid de ville äta. De 
som behövde hjälp vid måltiderna fick hjälpen på fasta tider, vilket de tyckte var 
bra. Detta innebär att man inom ramen för denna utvärdering, kan konstatera 
måluppfyllelse i avseendet av tider för måltiderna inom äldreomsorgen.  
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Utifrån ovanstående kan det konstateras att i två av tio mål föreligger det 
fullständig måluppfyllelse, nämligen vad gäller kvaliteten på skollunchen och 
tiderna för servering av måltiderna inom äldreomsorgen.  I målet om nöjda 
gäster finns måluppfyllelse för barnens del men inte för de äldre. I tre mål finns 
inte måluppfyllelse. Utöver nöjdheten bland de äldre, handlar det om 
kompetensen vad gäller kostkunskap, näringsvärde och matsedlar samt priset på 
skolmatens portionspris. Det finns totalt fyra mål där måluppfyllelsen bedöms 
som osäker eller mycket osäker vilka handlar om minskade kostnader, 
tillfredsställelse av de primära näringsbehoven för äldre inom vård och omsorg, 
kostens betydelse för förutsättningarna för en generell god hälsa för äldre inom 
vård och omsorg samt minskad risk för kostrelaterade sjukdomar för äldre inom 
vård och omsorg.  Ett mål har inte kunnat utvärderas. Det är målet om sårbarhet 
vi oförutsedda händelser. 
 
Måluppfyllelse är en förutsättning för om en verksamhet kan sägas vara 
kostnadseffektiv. Man investerar pengar i en verksamhet för att åstadkomma ett 
visst resultat. Om resultatet uteblir eller andra resultat förekommer, får man göra 
en bedömning av mål i förhållandet till medel. Investeras det för lite medel i 
förhållande de uppsatta målen? Är målen rätt formulerade och har de rätt nivå? 
Syftet med omorganisationen – att åstadkomma en effektivare organisation samt 
att sänka kostnaderna - har med anledning av ovanstående inte uppnåtts, varför 
en diskussion bland politiker och tjänstemän i Eda kommun om ovannämnda 
frågeställningar rekommenderas.    
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7. Framgångsfaktorer, risker och förslag till förändring – en 
sammanfattande avslutning 
 
När man har en situation där man inte uppnår ett visst syfte, där enbart få av de 
uppsatta målen uppnås, finns det anledning till att identifiera 
förbättringsområden. Ett sätt kan vara att identifiera framgångsfaktorer och 
risker. Framgångsfaktorerna inom ett område kan utvecklas och tillämpas på 
flera andra områden? Genom ett arbete med att eliminera risker omvandlas 
dessa till möjligheter. Möjligheterna ger i sin tur potential för vidareutveckling.  
 
Som det framgår av analysen har mycket förändrats i och med den nya 
kostorganisationen. En del har förändrats till det sämre och en del till det bättre. 
För kostenheten framstår flytten till mindre kök samt reduceringen av tjänster 
som de största förändringarna. Konsekvenserna därav har blivit mindre 
matlagning från grunden; något som i denna utvärdering inte framstår som 
någon speciell nackdel. Sammanfattningsvis kan förändringarna inom Barn- och 
bildningsförvaltningen beskrivas som: högre kvalitet och mer service till en 
mindre kostnad. För Socialförvaltningen ser bilden lite annorlunda ut. Den 
skulle kunna beskrivas som: sämre kvalitet och lägre service till en högre 
kostnad.  
 
Ur ett brukarperspektiv har omorganisationen lett till flest förändringar för äldre 
i ordinärt boende, i och med de kylda enportionsförpackningarna som levereras 
veckovis. Här upplevs maten av vissa som oaptitlig, smaklös och enformig, 
varför den bedöms kunna bli en risk för ohälsa. Dels kan det uppstå en risk för 
undernäring, om maten inte blir uppäten. Dels kan en upplevelse av sämre 
livskvalitet inträffa eftersom maten för en del av de äldre utgör en av de 
viktigaste händelser under dagen. Paradoxalt nog kan en prioritering av de 
fysiska och medicinska aspekterna av maten, att den har rätt näringsvärde, 
resultera i risker för hälsan i form av undernäring. En risk som uppstår för att de 
sociala, psykologiska och existentiella behoven, att maten ska smaka gott, se 
aptitlig ut, samtidig som att måltiden bör ses som en social företeelse, får stå 
tillbaka. Om alla aspekterna fick väga in lika mycket skulle man kunna skapa en 
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helhetssyn vilken i sin tur skulle sätta maten in ett större sammanhang. Detta 
skulle troligen minska riskerna för ohälsa samt öka känslan av livskvalitet.   
 
Utifrån ovanstående resonemang bedöms det ändå inte som framgångsrikt att 
rekommendera en tillbakagång till hur det var i den tidigare kostorganisationen, 
att kommunen återigen skulle leverera mat som tillbereds i tre stora centralkök 
på respektive centralorter. Då skulle problemet med att säkerställa rätt 
näringsvärde samt de långa varmhållningstiderna återuppstå. Och då skulle man 
kunna vända på resonemanget: Vad hjälper det om maten blir uppäten därför 
att den smakar gott, och är aptitlig om den ändå inte har rätt näringsvärde?  
 
Kyld mat en nyare företeelse som blir mer och mer utbredd. År 2006 fick äldre i 
ordinärt boende i cirka hälften av landets kommuner kall eller kyld mat 
hemlevererad enligt studien från Umeå/Socialstyrelsen. Om denna tendens 
fortsätter finns det anledning att tro att antalet leverantörer ökar samtidigt som 
kunderna därvid kommer att kunna ställa högra krav. Troligtvis kommer också 
utvecklingen av metoder för tillverkning av den kylda maten påskyndas i takt 
med att efterfrågan ökar. Många av de praktiska problemen man i Eda kommun 
har brottats med som till exempel blandat mat i för få fack, vacumförpackning 
som medför att maten ser oaptitlig ut m.m. kan mycket väl vara lösta inom en 
snar framtid. Om man sätter detta mot problemen med de långa 
varmhållningstiderna som är problematiska vid leveranser av nylagad mat, samt 
kostnaderna i samband med detta, anser jag att man i Eda kommun ändå är 
inne på rätt väg. 
 
Vad som bör vara framgångsrikt för Eda kommun är ett aktivt arbete med 
identifierade risker. Vad kan man göra för att få den kylda maten att se mera 
aptitligt ut? Går det att få en leverantör som kan lägga till rätter i menyn som de 
äldre känner igen bättre och som är anpassade till de Värmländska 
traditionerna? Finns det förpackningar med flera fack så att maten inte behöver 
blandas? Måste maten serveras vakuumpackat eller finns det andra metoder som 
är lika säkra? Vad kan personalen gör för att få maten att bli och se trevlig ut? 
Hur kan man hjälpa de äldre att själva få maten att bli och se trevlig ut?  
 



 115

Den sociala aspekten, som i och för sig inte här ändrats i och med den nya 
kostorganisationen, bedöms också vara ett utvecklingsområde att arbeta vidare 
med. Många har i denna utvärdering betonat vikten av den sociala gemenskapen 
i förhållande till maten. Att skapa sociala gemenskaper kring maten för äldre i 
ordinärt boende skulle kunna öka livskvaliteten och sätta den äldre in i ett 
sammanhang vilket också är avgörande för hälsan. Eftersom maten är en sådan 
väsentlig del av den äldres vardag skulle insatser av social karaktär i samband 
med maten troligtvis kunna vara med att bidra till en förlängning kvarboendet 
för vissa, vilket i sin tur är avgörande för kommunens ekonomi. 
 
Skillnaderna mellan kostnaderna för insatser i ordinärt boende mot en plats på 
särskilt boende är stora. Därför rekommenderas insatser som bidrar till: 
 

• Att äldre i ordinärt boende begriper både vad de äter och hur maten 
organiseras. 

• Att äldre i ordinärt boende kan hantera maten själva eller med hjälp av 
vård- och omsorgspersonalen. 

• Att maten medverkar till en känsla av meningsfullhet för äldre i ordinärt 
boende.   

 
Flera tjänstemän har angivit vikten av valfrihet i samband med den kylda maten, 
att det är viktigt att brukarna kan välja vad de vill äta. Inom skolan har det också 
visat sig vara framgångsrikt att barnen kan välja mellan ett begränsat antal rättar 
varje dag. Men för äldre i ordinärt boende finns det nackdelar med valfriheten 
som är viktiga att beakta. Om man inte förstår hur man ska välja, varför samma 
rätter återkommer, varför man måste äta en aktuell maträtt just denna dag och 
så vidare, kan missnöje och onödig oro uppstå vilket i sin tur kan bidra till en 
känsla av att man inte kan hantera sin vardag. Insatser som ökar begripligheten 
bedöms därför som angelägna i förhållande till de äldres upplevelse av maten.  
 
Inom skolan finns det framgångsfaktorer som är viktiga att framhäva. Där finns 
det en närhet mellan kökspersonalen, barn och skolpersonal som ökar barnens 
upplevelse av maten i positiv riktning. Här är kökspersonalen en del av skolan, 
varvid maten sätts in i ett större sammanhang. Flera projekt har genomförts som 
har bidraget till att maten dels har kommit i fokus och dels att den har satts i sitt 



 116

sammanhang. Inom skola och förskola är de som är kompetenta i förhållande 
till maten, ansvariga för att utforma matsedeln. Frågan är hur äldreomsorgen 
och kostorganisationen tillsammans kan arbeta med framgångsfaktorerna närhet, 
sammanhang och kompetens? Här finns det en utvecklingspotential som skulle 
kunna medföra förbättring av den nuvarande kostorganisationen.  
 
I äldreomsorgen är det fram för all personalens motivation och brukarfokus som 
framstår som framgångsfaktorer. Den nya kostorganisationen verkar ha 
medverkat till ett ökat intresse för kostfrågor vilket man bör ta tillvara på.  
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang presenteras nedan några förslag till 
förändring: 
 

• Skapa rutiner för tidig upptäckt av undernäring inom äldreomsorgen. 
Inom skolan finns det bra rutiner och metoder för att tidigt upptäcka 
missförhållanden. Liknande borde arbetas fram vad gäller äldre, speciellt 
mot bakgrund av de risker som framkommit i samband med denna 
utvärdering.  

 

• Skapa forum för gemenskap kring maten för äldre med 
matdistribution i ordinärt boende. Maten är viktig för de äldre och kan 
fungera som mötesplats och kulturbärare. Genom att erbjuda äldre med 
matdistribution möjlighet att äta tillsammans ett visst antal gånger i 
månaden kan man höja livskvaliteten för den enskilde samtidigt som det 
troligtvis kan bidra till förlängt kvarboende. Om måltiden känns 
meningsfull kommer säkerligen också flera äldre att äta bättre vilket är 
viktigt inte enbart för den enskilda men också ur ett folkhälsoperspektiv.   

 

• Utforma skriftlig information till äldre i ordinärt boende som erhåller 
matdistribution om vad, hur och till vem man ska/kan välja mat. För 
att öka begripligheten bör informationen var så kortfattat och tydlig som 
möjlig.  

 

• Ge möjlighet till äldre i ordinärt boende som erhåller matdistribution 
att välja att inte välja. För de som upplever valen som påfrestande skulle 
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man kunna erbjuda en redan färdig meny som alternativ. Detta skulle 
med all sannolikhet bidra till en ökad känsla av hanterbarhet för dessa 
personer. Menyn bör utfärdas av kostchefen utifrån kunskap om näring i 
relation till kunskap om vad de flesta äldre tycker om.  

 

• Använd de positiva erfarenheterna från projektet på det särskilda 
boendet i Koppom och skapa något liknande även i Charlottenberg 
och Åmotfors. För att den kylda maten ska bli god krävs att den ”piffas 
till”. Personalen inom de särskilda boenden och på resursenheten lägger 
mycket tid på tillberedning av maten, beställningar samt utformning av 
matsedel. Att personal på varje enhet ska lägga tid på samma 
arbetsuppgifter verkar inte vara effektivt. Mycket skulle kunna samordnas 
och organiseras på ett annat sätt. Inom förskolan finns det 
kombinationstjänster vad gäller måltider och städ. Där får förskolelärarna 
fokusera på det pedagogiska i förhållande till barnen. Hur kommer det sig 
att man tänker på ett annat sätt inom äldreomsorgen? Svarat på denna 
fråga skulle kunna vara, att man inom äldreomsorgen ser måltiden i ett 
större sammanhang och som en del av vård- och omsorgsarbetet. Om så 
är fallet i Eda kommun rekommenderas en översyn av medel kopplat till 
uppdraget.  

 

• Säkerställa rätt näringsintag över dygnet för de äldre som bor i 
särskilda boenden samt på resursenheten genom att använda rätt 
kunskap för sammanställandet av matsedeln. Antigen bör kostchefer 
återigen ansvara för matsedeln eller också bör man se till att vård- och 
omsorgspersonalen får rätt kompetens för uppdraget.  

 

• Arbete med närhet, samverkan och kompetens mellan kostenheten 
och äldreomsorgen utifrån de förutsättningar som finns. De fysiska 
förutsättningar som finns inom skolan som gynnar ovannämnda 
områden finns inte på samma sätt inom äldreomsorgen vilket gör att man 
behöver tänka på andra sätt. Frågan man bör ställa sig är: ”Hur kan 
kostsektionen och Socialförvaltningen samverka utifrån de olika 
kompetenserna för brukarnas bästa?”. Eftersom närhet framhävs som en 
framgångsfaktor borde regelbundna träffar mellan de olika 
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kompetenserna kunna vara en framgångsväg. Matråd, där personer från 
kostenheten, enhetschef, sjuksköterska och representanter från vård- och 
omsorgspersonalen träffas med en viss regelbundenhet, skulle kunna 
bidra till att alla aspekter kring maten och måltiden lyfts fram ur ett 
brukarperspektiv. Sådana träffar skulle kunna höja kvaliteten för brukarna 
samtidigt som det skulle höja kompetensen för deltagarna. Man skapar ett 
forum för mat och måltidsfrågor kopplat till hälsa.  

 

• Skapa olika projekt för äldre inom området mat och hälsa. Här kan 
man mycket väl ta del av och lära av de olika projekten som har 
genomförts inom Barn- och bildningsförvaltningen. Varför inte bilda en 
cirkelgrupp om mat för äldre och/eller anhöriga med inslag av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett samarbete med 
Folkhälsan skulle kunna generera delar av finansieringen. Annars finns 
det för närvarande en del statliga medel att söka som är riktade till 
äldreomsorgen. Genom ett sådant eller liknande projekt kan man ta 
tillvara på vård- och omsorgspersonalens motivation och brukarfokus 
samt kostenhetens kompetens och vilja och därvid ge de äldre en ökad 
livskvalitet.  

 

• Undervisa eller ge kurser till personalen inom äldreomsorgen i ”Hur 
man piffar till en matlåda”. Det finns mycket man kan göra för att öka 
de äldres upplevelse av den kylda maten, främst vad gäller smak och syn. 
Hur serverar man maten på det mest aptitliga sättet? Kan man lägga till 
kryddor eller annat som höjer upp smaken? Varför inte ta extern hjälp 
från restaurangbranschen till ett sådant uppdrag?  

 

• Krav i upphandlingen av den kylda maten: Vid kommande 
upphandlingar bör man beakta vad som kommit fram i denna 
utvärdering. Kan man få mat som ser mera aptitlig ut och som inte 
blandas ihop har man vunnit mycket. Sedan kan det vara av stor vikt om 
man kan finna en leverantör som kan levererar maträtter som passar 
bättre för den äldre generationen och som är anpassad för de 
värmländska traditionerna. I avtalet skulle det också kunna ingå att 
leverantören regelbundet ska redovisa nöjdheten bland kunderna.  
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• Öka samverkan mellan kostchef och chefer samt personal inom 
äldreomsorgen i förhållande till leverantören av den 
industritillverkade kylda maten. Kostchefens engagemang och initiativ 
till kommunikation och information har framkommit som en 
framgångsfaktor, något som med fördel kan utvecklas. Inför ny 
upphandling, men också i den löpande kontakten med leverantören bör 
kostchefen inhämta kunskap om hur maten upplevs av brukarna samt 
hur det praktiskt fungerar i verksamheten.  

 
Inom Barn- och bildningsförvaltningen rekommenderas inga förslag till 
förändringar. Här har den nya kostorganisationen enbart medfört förbättringar. 
Istället för förändringar bör man därför tala i termer om en fortsättning på 
utstakad väg. Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna och närheten till 
barnen anses vara områden, man med fördel kan arbeta vidare med.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide: Förvaltningschef/enhetschef/rektor  
1. Hur länge har Du arbetet som …chef? 
2. Hur länge har Du arbetat i Eda kommun? 
3. Hur tycker Du att kostorganisationen fungerar? 
4. Vad är fördelarna med att organisera maten så som Ni gör här? 
5. Finns det några nackdelar 
6. Finns det något som Du skulle vilja ändra på 
7. Vad är viktigt att bevara 
8. Hur tycker Du att nuvarande kostorganisation fungerar i förhållande till den 
förre? 
9. Vilket är ditt ansvar när det gäller maten till de äldre/barnen 
10. Vart vänder sig din personal med frågor/problem angående. maten - Hur 
fungerar den kontakten? 
11. Vart vänder Du dig om frågan kommer på ditt bord - Hur fungerar den 
kontakten? 
12. Har Du fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras 
till kosten? 

- Från vem? 
- Om vad? 

13. Finns det några nedskrivna riktlinjer/dokument angående kosthållningen för 
barn/äldre i  Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? Använder Ni den? 

- Om nej; Skulle Du kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
14. Vem har det yttersta ansvaret för att de äldre/barnen får den mat de behöver 
- På vilket sätt/vad innebär det 
15. Vad tycker Du om maten som de äldre/barnen får 
 
Intervjuguide: Kostchefen 
1. Hur länge har Du jobbat som kostchef i Eda kommun? 
2. Vilken utbildning har Du? 
3. Berätta hur kostorganisationen ser ut 
4. Har Ni ändrat på något efter den nya organisationen påbörjades? 
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- Om ja: vad och varför? 
5. Hur tycker Du att den nya organisationen fungerar? 
6. Vad är fördelarna med att organisera maten så som Ni gör här? 
7. Finns det några nackdelar? 
8. Finns det något som Du skulle vilja utveckla? 
9. Vad är viktigt att bevara? 
10. Beskriv ditt uppdrag som kostchef 
11. Delegerar Du något inom ditt ansvarsområde till någon? 

- Till vem 
- Vad 
- Hur fungerar uppföljningen 

12. Vem har det yttersta ansvaret för att de äldre och barnen får den mat de 
behöver -  på vilket sätt/vad innebär det 
13. Vem ansvarar för kvaliteten på maten som är på entreprenad 
14. Vilka lagar/förordningar styr kommunens ansvar vad gäller kost till äldre och 
barn? 

- Följer Ni dem? 
- Hur? 

15. Finns det några nedskrivna riktlinjer/dokument angående kosthållning för 
äldre/barn i kommunen? 

- Om ja: Vart får man tag i dem - på vilken nivå – politiskt, förvaltning, 
enheterna 

-  Om nej: Anser Du att det skulle behövas behövs?  
16. I vilken mån kan kommunen tillgodose olika specialkoster för barn och 
äldre? 
17. På vilket sätt tillgodoser Ni flexibla mattider inom äldreomsorgen? 
18. Vad tycker Du om de äldres måltidsmiljö? 
19. Vad tycker Du om maten som de äldre får? 
20. Vem gör matsedeln? 
21. Vilka måltider ingår i matsedeln? 
22. Vad tycker Du om barnens måltidsmiljö? 
23. Vad tycker Du om maten barnen får? 
24. Vilken utbildningsnivå/kompetens har personalen i tillagningsköken? 
25. Den personal som är delaktig i mathanteringen, har de blivit erbjuden  
      kompetensutveckling? 
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- Om ja; vilken? 
- Om nej; anser Du att det behövs? 

26. Har Du fått in några synpunkter/klagomål angående kosten? 
- Från vem? 
- Om vad? 

 
Intervjuguide: Personal tillagningskök 
1. Vilka är Ni som jobbar här i tillagningsköket? profession/kompetens 
(utb.nivå)  
2. Vilken funktion har Du? 
3. Hur länge har Du jobbat här? 
4. Berätta vad Ni gör här i tillagningsköket 
5. Beskriv hur det praktiskt går till med maten från tillagning till leverans  
6. Hur tycker Du att det fungerar? (vad är det som är bra/dåligt) 
7. Vad är fördelarna med att organisera maten så som Ni gör här? 
8. Finns det några nackdelar? 
9. Hur fungerar kontakten till Era kunder? 
10. Om några av Era kunder har frågor vart vänder dom sig då? - Hur tar Ni 
hand om det? 
11. Vart vänder Du dig om det är något som bör förändras/Du har 
frågor/problem/förslag?  
12. Hur fungerar den kontakten? 
13. Har Du utöver din grundutbildning skaffat dig ytterligare kunskap inom 
området mat barn/äldre? 
14. Vilka lagar/förordningar styr kommunens ansvar vad gäller kost till 
barn/äldre?  

- Följer Ni dem? 
- Hur? 

15. Finns det några nedskrivna riktlinjer/dokument angående kosthållning för 
barn/äldre i kommunen? 

- Om ja; Vart får man tag i dem och på vilken nivå finns dom? 
- Om nej, Anser Du att det skulle behövas behövs? (varför/varför inte) 

16. Vilket ansvar har Du när det gäller maten? 
17. I vilken mån kan Ni tillgodose olika specialkoster för barn/äldre? 
18. På vilket sätt tillgodoser Ni flexibla mattider inom äldreomsorgen? 
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19. Vem gör matsedeln  
20. Vilka måltider ingår i matsedeln? 
21. Har Ni fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till 
kosten? 

- Från vem? 
- Om vad? 

22. Vad tycker Du om maten som barnen/de äldre får? 
 
Intervjuguide: Skolsköterska  
1. Hur länge har Du arbetat som skolsköterska i Eda kommun? 
2. Hur länge har Du arbetat i Eda kommun? 
3. Hur tycker Du att kostorganisationen fungerar 
4. Hur tycker Du att den nuvarande kostorganisationen fungerar i förhållande 
till den tidigare? 
5. Vilket ansvar har Du när det gäller mat och barn? 
6. Tycker Du att personalen har tillräckligt med kunskap om mat och barn? 
7. Vet Du om det finns några nedskrivna riktlinjer/dokument angående 
kosthållningen för barn i Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? - används den? 

- Om nej; skulle Ni kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
8. Vem bedömer om barnen får den maten som de ska ha under skoldagen? 
9. Har Du fått/får Du in några anmälningar/avvikelserapporter/klagomål som på 
något sätt kan relateras till kosten? (från vem, om vad) 
10. Finns det någon form av råd inom skolan där kostfrågor behandlas? 

- Om ja; vem ingår i det, hur ofta, vilka frågor behandlas m.m. 
- Om nej; skulle Du tycka det var bra med ett sådant? 

11. Har Ni rutiner när det gäller barn och övervikt respektive anorexi – 
ätstörningar? 

- Om ja: hur gör Ni? 
12. Vad tycker Du om maten som de barnen får här? 
13. Följer Ni gällande näringsrekommendationer för skolbarn?  

- Om ja: hur säkerställer Ni det?  
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Intervjuguide: Personal förskolan 
1. Hur länge har Du jobbar här på förskolan? 
2. Hur länge har Du jobbar i kommunen? 
3. Vilken utbildning har Du? 
4. Beskriv hur det fungerar med mat hanteringen från leverans till servering här 
på förskolan 
5. Vilket ansvar har Du som personal när det gäller maten? 
6. Vilket ansvar har Du som personal när det gäller de barnens kost och 
näringsbehov? 
7. Vem vänder Du dig till om något med maten bör ändras? 
8. Hur tycker Du att den kontakten fungerar? 
9. Vet Du om det finns några nedskrivna riktlinjer/dokument angående 
kosthållningen för barn i Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? Använder Du den? 

- Om nej; Skulle Du kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
10. Hur gör Ni vad gäller maten, när ett nytt barn kommer till förskolan? 
11. Vem bedömer om barnen får den maten som de ska ha? 
12. Finns det någon form av råd här på förskolan där kostfrågor behandlas? 

- Om ja; vem ingår i det, hur ofta, vilka frågor behandlas m.m. 
- Om nej; skulle Du tycka det var bra med ett sådant? 

13. Vad tycker Du om maten som barnen får här? 
14. Hur tycker Du stämningen är kring matsituationen (måltidsmiljön)? 
15. Upplever Du att barnen är nöjda med maten här? 

- Om ja; på vilket sätt ? 
- Om nej; på vilket sätt ? 

16. Upplever Du att barnen får den mat de behöver? 
- Om ja/nej: på vilket sätt? 

17. Upplever Du att barnen får den mat de vill ha?  Hur följer Ni upp det? 
18. Har Ni fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till 
kosten? 

- Från vem? 
- Om vad? 

19. Har Du utöver din grundutbildning skaffat dig kunskap om barn och mat? 
20. Tycker Du att Du har tillräckligt med kunskap om mat och barn? 
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Intervjuguide:  Medicinsk ansvarig sjuksköterska -MAS  
1. Hur länge har Du arbetat som MAS i Eda kommun? 
2. Hur länge har Du arbetat i Eda kommun? 
3. Hur tycker Du att kostorganisationen fungerar 
4. Hur tycker Du att den nuvarande kostorganisationen fungerar i förhållande 
till den förre? 
5. Vilket ansvar har Du när det gäller mat och äldre? 
6. Tycker Du att personalen har tillräckligt med kunskap om mat och äldre? 
7. Tycker Du att sjuksköterskorna har tillräckligt med kunskap om mat och 
äldre? 
8. Vet Du om det finns några nedskrivna riktlinjer/dokument angående. 
kosthållningen för äldre i Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? Används den? 

- Om nej; Skulle Ni kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
9. Vem bedömer om de äldre får den maten som de ska ha? 
10. Har Du fått/får Du in några anmälningar/avvikelserapporter/klagomål som 
på något sätt kan relateras till kosten? (från vem, om vad) 
11. Finns det någon form av råd inom äldreomsorgen där kostfrågor behandlas? 

- Om ja; vem ingår i det, hur ofta, vilka frågor behandlas m.m. 
- Om nej; skulle Du tycka det var bra med ett sådant? 

12. Har Ni rutiner för tidig upptäckt av undernäring av de äldre inom 
äldreomsorgen? 
13. Vad tycker Du om maten som de äldre får här? 
14. Följer Ni gällande näringsrekommendationer för äldre?  
      - Om ja: hur säkerställer Ni det? 
 
Intervjuguide: Personal hemtjänst: 
1. Hur länge har Du jobbat inom hemtjänsten? 
2. Hur länge har Du jobbat i Eda kommun? 
3. Är Du undersköterska eller vårdbiträde? 
4. Beskriv hur det fungerar med mat hanteringen från leverans till servering 
inom hemtjänsten 
5. Hur upplever Du som personal arbetssituationen kring måltiderna? 
6. Vilket ansvar har Du som personal/kostombud när det gäller maten? 
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7. Vilket ansvar har Du som personal/kostombud när det gäller de äldres kost 
och näringsbehov? 
8. Vem vänder Du dig till om något med maten bör ändras? 
9. Hur tycker Du att den kontakten fungerar? 
10. Vet Du om det finns några nedskrivna riktlinjer/dokument angående 
kosthållningen för äldre i Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? Använder Du den? 

- Om nej; Skulle Du kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
11. Hur gör Ni vad gäller maten, när en ny brukare kommer till hemtjänsten 
12. Vem bedömer om de äldre får den maten som de ska ha? 
13. Finns det någon form av råd inom hemtjänsten där kostfrågor behandlas? 

- Om ja; vem ingår i det, hur ofta, vilka frågor behandlas m.m. 
- Om nej; skulle Du tycka det var bra med ett sådant? 

14. Har Ni rutiner för tidig upptäckt av undernäring hos de äldre? 
15. Får de äldre själv välja vilken tid de vill inta måltiden? 
      - Om nej; vad är det som styr när maten serveras? 
16. Hur serverar Ni måltiderna? 
17. Vad är det som avgör om de äldre får hjälp i mat situationen? 
18. Upplever Du att de brukarna är nöjda med maten? 

- Om ja; på vilket sätt? 
- Om nej; på vilket sätt? 

19. Upplever Du att de äldre får den mat de behöver? 
      - Om ja/nej: på vilket sätt? 
20. Upplever Du att de äldre får den mat de vill ha? Hur följer Ni upp det? 
21. Har Ni fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till 
kosten? 

- Från vem? 
- Om vad? 

22. Vad tycker Du om maten som de äldre får här? 
23. Tycker Du att Du har tillräckligt med kunskap om mat och äldre? 
24. Har Du utöver din grundutbildning skaffat dig kunskap om äldre och mat? 
 
Intervjuguide: Personal särskilt boende 
1. Hur länge har Du arbetet här på boendet? 
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2. Hur länge har Du arbetat inom äldreomsorgen? 
3. Är Du undersköterska eller VB? 
4. Beskriv hur det fungerar med mat hanteringen från leverans till servering här 
på  
    boendet 
5. Vilket ansvar har Du som personal/kostombud när det gäller maten? 
6.  Vilket ansvar har Du som personal/kostombud när det gäller de äldres kost 
och  näringsbehov? 
7. Vem vänder Du dig till om något med maten bör ändras? 
8. Hur tycker Du att den kontakten fungerar? 
9. Vet Du om det finns några nedskrivna riktlinjer/dokument angående 
kosthållningen för äldre i Eda kommun? 

- Om ja; på vilken nivå (politiskt, förvaltning, enheten); vart får man tag på 
den? Använder Du den? 

- Om nej; Skulle Du kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte? 
10. Hur gör Ni vad gäller maten, när en brukare kommer till boendet? 
11. Vem bedömer om de äldre får den maten som de ska ha? 
12. Finns det någon form av råd här på boendet där kostfrågor behandlas? 

- Om ja; vem ingår i det, hur ofta, vilka frågor behandlas m.m. 
- Om nej; skulle Du tycka det var bra med ett sådant? 

13. Har Ni rutiner för tidig upptäckt av undernäring här på boendet? 
14. Får de boende själv välja vilken tid de vill inta måltiden? 

- Om nej; vad är det som styr när maten serveras? 
15. Får de äldre själv välja vart de vill inta måltiderna? 
16. Hur serverar Ni måltiderna? 
17. Får de äldre som äter i matsalen servera sig själv om de vill det? 
18. Vad är det som avgör om de äldre får hjälp i mat situationen? 
19. Finns det personal med vid matbordet i matsalen? 
20. Hur tycker Du stämningen är i matsalen? 
21. Upplever Du att de boende är nöjda med maten här?  

- Om ja; på vilket sätt? 
- Om nej; på vilket sätt? 

22. Hur fungerar det med frukosten? 
23. Upplever Du att de äldre får den mat de behöver? 

- Om ja/nej: på vilket sätt? 
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24. Upplever Du att de äldre får den mat de vill ha?  Hur följer Ni upp det? 
25. Har Ni fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till 
kosten? 

- Från vem? 
- Om vad? 

26. Vad tycker Du om maten som de äldre får här? 
27. Tycker Du att Du har tillräckligt med kunskap om mat och äldre? 
28. Har Du utöver din grundutbildning skaffat dig kunskap om äldre och mat? 
 
Intervjuguide: Äldre i ordinärt boende 
1. Kön 
2. Hur länge har Du fått matdistribution? 
3. Vilka måltider får Du från kommunen?  
4. Vad tycker Du om maten Du får från kommunen? 
5. Hur serveras maten?  
6. Vad tycker Du om tiderna maten kommer på? 
7. Kan Du välja vilken mat Du vill ha?  

- Om ja; gör Du det? - varför, varför inte? - fungerar det som Du önskar? 
- Om nej/vet ej; skulle Du vilja det? 

8. Kan Du ändra på maten om Du vill  
- Om ja; har Du gjort det någon gång och hur fungerade det? 
- Om nej/vet ej; har Du haft behov av det någon gång? 

9. Vad tycker Du om variationen på maten? 
10. Blir Du mätt på maten? 
11. Hur är temperaturen på maten? 
12. Hur smakar maten? 
12. Behöver Du hjälp från personalen under måltiden? - Om ja; vilken, hur 
fungerar det? 
13. Är maten viktigt för hur Du trivs? 

- Om ja, på vilket sätt 
- Om nej; vad är viktigt för hur Du trivs? 

14. Finns det något matråd inom ditt hemtjänstområde? 
15.  Har det skett några förändringar med maten den tiden Du har fått mat från 
kommunen?                                            
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Intervjuguide: Äldre särskilt boende 
1. Kön 
2. Vad tycker Du om maten här på boendet? 
3. Vad tycker Du om frukosten? 
4. Vad tycker Du om lunchen? 
5. Vad tycker Du om kvällsmaten? 
6. Vad tycker Du om tiderna maten serveras på? (kan Du välja själv) 
7. Kan Du välja vilken mat Du vill ha? (ha önskemål om) 

- Om ja; gör Du det; varför inte/ fungerar det som Du önskar 
- Om nej/vet ej; skulle Du vilja det? 

8. Kan Du ändra på maten om Du vill (blivit sjuk, sugen på annat m.m.) 
- Om ja; har Du gjort det någon gång och hur fungerade det? 
- Om nej/vet ej; har Du haft behov av det någon gång? 

9. Har Du möjlighet att äta något mellan måltiderna?  
- Om ja; vad? 
- Om nej; skulle Du vilja kunna det? 

10. Har Du möjlighet att dricka något mellan måltiderna? 
- Om ja; vad? 
- Om nej; skulle Du vilja det? 

11. Vad tycker Du om variationen på maten? 
12. Blir Du mätt på maten 
13. Hur är temperaturen på maten? 
14. Hur smakar maten? 
15. Behöver Du hjälp från personalen under måltiden? 

- Om ja; vilken, hur fungerar det? 
16. Kan Du välja vart Du vill äta?  
17. Vart äter Du? 

- Om matsal: Hur är stämningen under måltiderna? (måltidsmiljön) 
18. Hur serveras maten? 
19. Har Du möjlighet att lägga upp maten själv? 

- Om ja; gör Du det? Om nej, varför inte?  
- Om nej; skulle Du vilja det?  

20. Är maten viktigt för hur Du trivs? 
- Om ja, på vilket sätt 
- Om nej; vad är viktigt för hur Du trivs? 
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21. Finns det något matråd här på boendet? 
22. Hur länge har Du fått mat från kommunen? 
23. Vilka förändringar angående maten har Du varit med om? 
 
Intervjuguide: Skolbarn 
1. Vilka måltider äter Du här på skolan? 
2. Vad tycker Du om maten här på skolan? 
3. Vilka tider serveras maten på? 
4. Vad tycker Du om tiderna maten serveras på? 
5. Kan Du välja mellan flera rättar? 
6. Vad tycker Du om variationen på maten? 
7. Blir Du mätt på maten? 
8. Hur är temperaturen på maten? 
9. Hur smakar maten? 
10. Har Du möjlighet att lägga upp maten själv? 
11. Är maten viktigt för hur Du trivs? 

- Om ja, på vilket sätt 
- Om nej; vad är viktigt för hur Du trivs? 

12. Finns det något matråd här på skolan? 
13. Får Ni elever tycka till om maten? 

- Om ja; på vilket sätt? 
- Om nej; skulle Du vilja det? 

14. Vad tycker Du om miljön i matsalen? 
 
Intervjuguide: Förskolebarn 
1. Vilka måltider äter Du här på förskolan? 
2. Vad tycker Du om maten här på förskolan? 
3. Kan Du välja vad Du vill äta? 
4. Blir Du mätt på maten? 
5. Hur smakar maten? 
6. Tar Du maten själv eller serverar fröken dig? 
7. Är maten viktigt för hur Du har det? 

- Om ja, varför det 
- Om nej; vad är viktigt för hur Du har det? 

8. Får Ni barna vara med och välja vilken mat Ni ska ha 
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- Om ja; hur då 
- Om nej; skulle Du vilja det (vad skulle Du välja) 

9. Hur tycker Du att det är när Ni sitter och äter (måltidsmiljö) 
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Bilaga 2. 
 
Information till föräldrar till skolbarn                                       2008-09-30                                 
 
Måndagen den 20 oktober kommer undertecknad att intervjua några av barnen i 
årskurs x och y angående kosten. För att kunna genomföra intervjuerna behövs 
samtycke från Er. Enbart de barn, vars föräldrar har gett samtycke kommer att 
tillfrågas.  
 
Bakgrunden är att kommunstyrelsen i Eda kommun har beslutat “Att utvärdera 
den sedan 2006 gällande kostorganisation med fokus på matens kvalitet och 
matsituationen ur – i första hand – ett brukarperspektiv”.  
 
Karlstads Universitet, genom Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete 
(IKU), kommer att genomföra utvärderingen i samarbete med kommunanställda 
och brukare av kostorganisationens tjänster. Brukare som räknas till 
kostorganisationens tjänster är barn inom skola och förskola samt äldre inom 
särskilda boenden och ordinärt boende. 
 
I praktiken betyder detta att både personal samt barn och äldre, under oktober 
månad, kommer att intervjuas. Därefter kommer materialet att sammanställas 
och analyseras för att sedan kunna pressenteras i en rapport. När det gäller 
sammanställningen, kommer barnens namn inte att framgå i texten och de 
redovisas inte heller till kommunen. Ingen kommer härvid att veta vem som har 
sagt vad.  
 
Era barns synpunkter är viktiga för att utvärderingen ska bli så omfångsrik som 
möjligt. Jag hoppas därför att få möjlighet att prata med dem under måndagen 
den 20 oktober. Nedanstående talong lämnas senast måndagen den 20 oktober 
till klassföreståndaren.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Birgit Häger 
IKU 
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Okt. 2008 
 
 
Mitt barn (namn): ____________________________________ 
 
 
får intervjuas angående kosten (sätt x):      Ja______             Nej _____   
 
 
 
___________________________________________ 
Förälders namnteckning 
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Bilaga 3. 
Information till föräldrar till förskolebarn                               2008-09-30  
 
Måndagen den 3 november kommer undertecknad att intervjua några av barnen 
på XXX förskola angående kosten. För att kunna genomföra intervjuerna behövs 
samtycke från Er. Enbart de barn, vars föräldrar har gett samtycke kommer att 
tillfrågas.  
 
Bakgrunden är att kommunstyrelsen i Eda kommun har beslutat “Att utvärdera 
den sedan 2006 gällande kostorganisation med fokus på matens kvalitet och 
matsituationen ur – i första hand – ett brukarperspektiv”.  
 
Karlstads Universitet, genom Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete 
(IKU), kommer att genomföra utvärderingen i samarbete med kommunanställda 
och brukare av kostorganisationens tjänster. Brukare som räknas till 
kostorganisationens tjänster är; barn inom skola och förskola samt äldre inom 
särskilda boenden och ordinärt boende. 
 
I praktiken betyder detta att både personal samt barn och äldre under oktober 
och november månad kommer att intervjuas. Därefter kommer materialet att 
sammanställas och analyseras för att sedan kunna pressenteras i en rapport. När 
det gäller sammanställningen kommer barnens namn inte att framgå i texten 
och de redovisas inte heller till kommunen. Ingen kommer härvid att veta vem 
som har sagt vad.  
 
Era barns synpunkter är viktiga för att utvärderingen ska bli så omfångsrik som 
möjligt. Jag hoppas därför att få möjlighet att prata med dem under måndagen 
den 3 november. Nedanstående talong lämnas senast fredagen den 31 oktober 
till förskoleläraren.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Birgit Häger 
IKU 
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Okt. 2008 
Mitt barn (namn): ____________________________________ 
 
 
får intervjuas angående kosten (sätt x):      Ja______             Nej _____   
 
 
 
 
___________________________________________ 
Förälders namnteckning 
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Bilaga 4. 
Statistik äldreomsorg 
 
Tabell 4: Antal portioner i matdistributionen år 2004-2008 inom områdena 
Koppom, Charlottenberg och Åmotfors 
Totala antal portioner 
per år 

2004 2005 2006 2007 2008 

Koppom 7662 7682 7229 4495 4119 
Charlottenberg 16063 17464 13339 9774 9293 
Åmotfors 9365 7756 7383 4395 3744 
Total 33090 32902 27951 18664 17156 
 
Tabell 5: Antal matleveranser till hemadress respektive hemtjänstlokal samt 
antal brukare med och utan besök i samband med lunchen inom områdena 
Charlottenberg, Koppom och Åmorfors 
Matdistribution Charlottenberg   Koppom   Åmotfors   Total 
Antal brukare med 
matdistribution 

27 30 12 69 

Antal leveranser till 
hemadress 

16 14 12 42 

Antal leveranser till 
hemtjänstlokal 

11 1 0 12 

Antal brukare med besök 
i samband med lunchen 

20 21 5 46 

Antal brukar utan besök i 
samband med lunchen 

7 9 7 23 
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Tabell 6: Arbetsuppgifter som har tillkommit i och med nya kost-organisationen 
på enheterna: Petersborg, Solbacken 1 och 2, Klockatgården samt uppskattat 
tidsåtgång 
Enhet Arbetsuppgifter som har tillkommit Tidsåtgång 

per vecka 
Petersborg 
16 boenden 

• Frukost inkl. disk 

• Lunch inkl disk 

• Kvällsmat inkl. disk 

• Menigo, Nordells, Milko 

• Konsum 

• Planering 
 

Total/vecka  3255 min. vilket motsvarar cirka 54 
timmar 

420 min. 
735 min. 
735 min. 
525 min. 
420 min. 
420 min. 

Solbacken 1 
10 boenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solbacka 2. 
10 boenden 
 

• Uppackning varor samt telefonkontakt med 
Menigo och Nordells 

• Dafgård 
- beställning 

• Lunch 

• Kvällsmat 

• Handla varor Konsum 

• Frukost (koka gröt och ägg) 

• Smörgåsar 
 
Total/vecka 1290 min. vilket motsvarar 21,5 
timmar 
 
Samma som Solbacka 1.                       
Total vecka 1290 min. vilket motsvarar 21,5 
timmar 
 
 
 
 

 
115 min. 
 
30 min. 
420 min. 
350 min. 
60 min. 
210 min. 
105 min. 
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Klockargården 
8 boenden 

• Beställningar Menigo och Nordells 

• Handla Konsum 

• Beställning och matsedel Dafgård 

• Frukost 

• Smörgåsar 
Total/vecka: 472 min. vilket motsvarar 7,9 
timmar 

37 min. 
60 min. 
60 min. 
105 min. 
210 min. 

   
 
 
Tabell 7: Arbetsuppgifter som har tillkommit i och med nya kostorganisationen 
på resursenheten samt uppskattat tidsåtgång 
Enhet Arbetsuppgifter som har tillkommit Tidsåtgång 

per vecka 
Resursenheten 
15 platser 

• Uppackning varor samt telefonkontakt 
med Menigo och Nordells 

• Dafgård 
- beställning 
- telefonkontakt ang. specialkost 
- avstämning av matsedeln inför 

beställning 

• Ladda kantiner och värma mat 

• Diska 

• Övrig hantering av kyld mat ex: fryst 
specialkost flyttas och omfördelas 

• Handla varor Konsum 

• Frukost (koka gröt och ägg) 
 
Total vecka 1210 min. vilket motsvarar ca 20 
timmar 
 

 
 

 
135 min. 
 
30 min 
15 min 
15 min 
420 min 
210 min. 
 
40 min. 
30 min. 
315 min. 
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Bilaga 5.  
Fakta om ekonomi 
 
Tabell 8: Kostsektionens budget och bokslut samt antal anställda under åren 
2005 och 2007 tillika med priser per portion för brukare inom skola, förskola 
och äldreomsorg år 2005 och 2007  
Kostsektionen            2005            2007 
Budget 221,9 tkr -10,9 tkr 
Bokslut 492,0 tkr -468,2 tkr 
Antal anställda i personer 27  15  
Antal årsarbetare 19,69  11,87  
Portionspris ÄO SÄBO  79,93 kr/heldag 83,60kr/exkl 

frukost 
Portionspris ÄO ord.boende 51,31 kr/inkl dryck 52,30kr/exkl dryck
Portionspris skolbarn 23,81 kr 26,38 kr 
Portionspris förskolebarn 22,11 kr 23,88 kr 
 
 
Tabell 9: Socialförvaltningens budget och bokslut till kostsektionen samt för 
övriga livsmedel under åren 2005 och 2007 
Socialförvaltningen           2005            2007 
Budget kostsektion 4818 tkr 5476 tkr 
Bokslut kostsektion 5091 tkr 5114 tkr 
Budget kost (andra inköp livsmedel) 30 tkr 542 tkr 
Bokslut kost 224 tkr 766 tkr 
 
Tabell 10: Barn- och bildningsförvaltningens budget och bokslut till 
kostsektionen samt för övriga livsmedel under åren 2005 och 2007 
Barn- och bildningsförvaltningen           2005            2007 
Budget kostsektion 6801 tkr 6300 tkr 
Bokslut kostsektion 6809 tkr 6054 tkr 
Budget kost (andra inköp) 614 tkr 653 tkr 
Bokslut kost 809 tkr 1004 tkr 
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Mat är mera än bara mat

Mat är något som berör och som alla kan ha en åsikt om. Maten är viktig ur många 
olika perspektiv, från näringsinnehåll till upplevelse av meningsfullhet. Rent allmänt 
kan man säga att maten har ett symbolvärde och att upplevelsen av mat är synner-
ligen subjektiv.

För kommunerna är kostverksamheten en uppgift som spänner över flera verksamheter 
inom olika nämnder, främst inom skolan och äldreomsorgen. Kostorganisationen 
styr en viktig del av kommunernas verksamhet och har en central betydelse för barn 
såväl som äldre.

I Eda kommun omorganiserades kostorganisationen år 2006. Tidigare tillagades maten 
i centralkök, numera sker detta till förskole- och skolbarn i kommunens tillagningskök, 
medan de äldre inom vård- och omsorg erbjuds industritillverkat mat.

I denna rapport redovisas en utvärdering av Eda kommuns kostorganisation. Den 
bygger främst på ett stort antal intervjuer med personal inom olika verksamheter samt 
barn och äldre. Utvärderingens fokus ligger på matens kvalitet samt matsituationen 
ur ett brukarperspektiv. Resultatet speglar den komplexitet som omger kommunens 
uppdrag och brukarnas upplevelser i fråga om mathållning. Rapporten identifierar 
framgångsfaktorer och risker, samt ger förslag till förändringar.

En utvärdering av Eda kommuns kostorganisation
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