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Sammanfattning 

 
Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet var att erbjuda de äldre på särskilt boende en bättre kost i en-

lighet med Livsmedelsverkets rekommendationer.  

Syftet med studien var att beskriva hur förbättringsarbetet genomförts, upplevts och påverkat 

kosten till de äldre på särskilt boende och kostpersonal i Sävsjö kommun.  

Metod 

Metoden för studien av förbättringsarbetet har varit enkäter till alla äldre på särskilt boende 

innan och under förändringen. Semistrukturerade intervjuer med personal inom kostorganisat-

ionen har genomförts och sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys. Ytterligare en me-

tod för att utvärdera förbättringsarbetet har varit analys av statistik ur kvalitetsregistret Senior 

alert. 

Resultat 

Med utgångspunkt ur förbättringsfilosofin Lean och Livsmedelverkets rekommendationer har 

ett antal förändringar för äldre genomförts inom kostenheten i Sävsjö kommun för att skapa 

en effektivare, mer standardiserad organisation som erbjuder kunderna en kost som är mera 

anpassad efter deras behov. Vid intervjuerna med kostpersonalen framkom fem områden som 

har påverkats av förbättringsarbetet: renodling av köken, arbetsmiljö, de äldres upplevelse, 

matsedeln och Livsmedelverkets rekommendationer.  

Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av studien är att de äldre redan innan förändringen var nöjda med den 

erbjudna kosten. Utifrån resultatet av genomförda enkäter ökade inte  

nöjdheten hos de äldre. Andelen personen med risk för undernäring minskade inte heller. Den 

grupp som angav positiva förändringar var kostpersonalen utifrån aspekten arbetsmiljö.   

 

Nyckelord: kost, äldreomsorg, förbättringsarbete, Lean.  

 



Summary 

Aim 

The aim of this improvement project was to offer the elderly at special accommodations a bet-

ter suited diet in accordance with the National Food Administration recommendations. 

The aim of the study was to describe how the improvement project has been implemented, 

perceived and affected the diet to the elderly at special accommodations and personnel from 

the diet organization.  

Method 

The method of this improvement project has been to use questionnaire to all the elderly at 

special accommodations before and after the changed diet. Semi structured interviews with 

personnel from the diet organization has been done and then analyzed with the help of content 

analysis. One further method to evaluate this improvement project has been to use statistics 

from senior alert quality register. 

Result 

With the use of lean and National Food Administration recommendations as premises several 

improvements has been done within the diet organization in Sävsjö municipality to create a 

more effective and standardized organization that can offer the client a diet that are more suit-

ed to their needs. The result from the interviews with the personnel from the diet organization 

was five themes: specialization of the kitchen, the working environment, the elderly’s experi-

ence, and the menu.   

Conclusions 

Conclusions from this improvement project is that the elderly already before the improvement 

were satisfied with the food that they were offered. The result from the questionnaire shows 

no improvement regarding the satisfaction from the elderly. The share of elderly with risk of 

malnutrition did not decrease either. On the other hand, the diet personnel were satisfied with 

the change considering the aspect of working environment.  

Keywords: diet, care of the elderly, improvement work, quality improvement, Lean.  
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Inledning 
 

Teoretisk bakgrund 

Christensson, Unosson & Ek (2002) uppger att det finns många studier som undersökt pro-

blemet med risk för undernäring och undernäring bland äldre. Maten är en viktig del under 

hela vårt liv, inte minst när vi blir äldre. Maten är viktig för välbefinnandet, för att vi ska hålla 

oss friska och är en viktig del i omvårdnaden av äldre. Om intaget av föda inte stämmer över-

ens med kroppens behov utvecklas malnutrition, vilket innefattar både undernäring och över-

näring. Risken för att drabbas av undernäring ökar när vi blir äldre (Westergren, 2009). Enligt 

Vaughan, Zulo & Ravussion (1991) minskar äldre personers energibehov i samband med sti-

gande ålder. Orsaken till det minskade energibehovet är främst förändringar i kroppsamman-

sättningen med en minskad muskelmassa. 

 

I samband med att medellivslängden ökar, ökar också behovet av bistånd till äldre människor 

i form av mat från kommunerna. Maten är mycket viktig både för att tillgodose våra behov av 

energi och näring samt för att uppleva god livskvalitet. Ett bristande kostintag kan leda till 

undernäring med allvarliga komplikationer som följd (Livsmedelverket 2003d). Christensson 

Unosson & Ek (2002) anger att malnutrition bland äldre är ett komplext problem som påver-

kar den äldre fysiskt, psykiskt, psykosocialt och ekonomiskt. Det är av dessa anledningar ex-

tra viktigt att de måltider som serveras inom äldreomsorgen håller hög kvalitet och är anpas-

sade efter de äldres önskemål och behov. Då det är vanligt med undernäring hos äldre som har 

stöd av äldreomsorgen är det extra viktigt att arbeta aktivt med måltiderna för att förebygga 

undernäring och verka för god livskvalitet. Det är vanligt att sjukdomar och läkemedel påver-

kar aptiten. Andra orsaker till minskad aptit kan vara fysiska faktorer som minskad rörlighet, 

muntorrhet eller psykosocial faktorer som ensamhet och nedstämdhet (Livsmedelsverket 

2003a). Behovet av näringsämnen minskar inte i samband med stigande ålder utan kan istället 

i vissa fall öka. Exempel på näringsämnen där behovet ökar med stigande ålder är behovet av 

D-vitamin och kalcium (Sandström, 1996). Sjukdomsrelaterad undernäring har länge upp-

märksammats som ett hälsoproblem. Trots detta är det idag vanligt med undernäring i sam-

band med sjukdom.( Sveriges kommuner och landsting, 2011). Bland äldre som flyttar från 

ordinärt boende till särskilt boende uppger Wikby, Ek, Christensson (2006) att siffran är cirka 

35 %.  

 

Svenska Näringsrekommendationer grunden till kostråden  

De svenska näringsrekommendationerna (SNR) från Livsmedelsverket syftar p   att ge nä-

ringsmässiga ri tlin er   r en  ost, som s   utgöra underlag för en  od h ls    riteriern   rin  

de fastställda re ommend tionern   r de inier de   r v r e ens ilt näringsämne med utgångs-

punkt ur det för dagen befintliga vetenskapliga underlag som finns. SNR kriterierna måste 

hållas aktuella, revideras n r ny   ns  per  r ver det o h   r d r  r inte ses som sl t ilti     

      ller i h v ds     r  ris   människor   id s   dom o h   r  r pper med spe iell   e-

hov kan kostens s mm ns ttnin   eh v   np ss s i   rh ll nde till de  r v som   reli  er  

(Livsmedelverket, 2005) 
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     t  r  r n    rde  ppl   n  v de  ordis   näringsrekommendationerna (NNR). NNR 

baseras p   aktuell vetenskap och forskning och tar hänsyn till matvanor och h lso  rh ll nden 

i de nordiska länderna   en    rde  ppl   n h r  t r et ts  v en  r ets r pp med represent n-

ter  r n de oli   länderna     r etet h r  r ppen   tt i enom den vetens  pli   litter t ren o h 

olika nationella och internationella expertrapporter inom området. Ett förslag till NNR sändes 

  r synp n ter till en r d nordis   n tritions ors  re o h n tionell  myndi heter o h  orsk-

ningsinstitut. Kriterierna för att fastställa re ommend tionern    r v r e näringsämne definie-

ras p   basis av relevanta vetenskapliga data. Experimentella studier och observationsstudier 

utgör grunden både   r  tt fastställa näringsbehov,  ost- h lsos m  nd o h livsmedels  se-

rade rekommendationer (Livsmedelverket, 2005). 

 

Livsmedelverkets rekommendationer om bra mat inom äldreomsorgen 

Livsmedelverket (2003a) har på uppdrag av regeringen tagit fram råd och riktlinjer för serve-

ring av mat inom äldreomsorgen. Syftet med dessa riktlinjer är att lyfta fram viktiga syn-

punkter kring mat för äldre. Råden riktar sig till olika personalgrupper till de brukare inom 

äldreomsorgen som får stöd och hjälp med mat och måltider via kommunen. Livsmedelver-

kets råd om bra mat inom äldreomsorgen bygger på de svenska näringsrekommendationerna, 

samt vetenskapliga underlag om äldre och deras fysiologiska behov samt måltidsmiljön och 

hur bemötandet påverkar ätandet.  

 

Åldrandet i sig gör att risken för att drabbas av undernäring och sjukdomar ökar. Utifrån detta 

resonemang menar Livsmedelverket (2003b) att det är extra viktigt att anpassa maten efter 

den äldres individuella behov. Med individuella behov kan menas energität mat eller mat med 

annan konsistens. Andra exempel kan vara mat anpassad efter religiösa, etniska och kulturella 

skäl.  

 

Ödlund-Olin (2004) har studerat hur extra berikning av maten till äldre kan minska risken för 

undernäring. Maten berikades med naturliga råvaror som smör och rapsolja och de äldre 

ökade på så sätt sitt energiintag med 35 % utan att behöva öka portionsstorleken. De som fick 

energiberikad kost bibehöll förmågan att klara sin personliga omvårdnad bättre än kontroll-

gruppen som fick normal kost.  

 

Vid matsedelsplanering till äldreomsorgen skriver Livsmedelverket (2003b) att det är viktigt 

att anpassa menyn efter de äldres behov, vanor och önskemål. Det är därför extra viktigt att ta 

hänsyn till de äldres synpunkter och önskemål om och kring maten. Vidare måste hänsyn 

också tas till de äldre som av religiösa skäl väljer att äta efter särskilda matregler eller äter 

någon särskild kost på grund av etiska och kulturella skäl. Lokala maträtter bör serveras och 

menyn bör anpassas efter årstider, högtider och traditioner som är viktiga för de äldre. Livs-

medelverket (2003b) tar också upp att menyerna som används inom äldreomsorgen bör vara 

näringsberäknade, för att säkerställa att maten ger tillräcklig med energi och näringsämnen. 

Det rekommenderade energiintaget bör ungefär täckas av de sammantagna måltiderna under 

en hel dag. Rekommendationerna kring näringsämnen bör ses i ett längre perspektiv på en till 

två veckor.  
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Då det endast är den mat som faktiskt blir uppäten som ger energi och näringsämnen är det 

extra viktigt att anpassa portionsstorlekarna efter den äldres behov, vanor och önskemål. Vi-

dare uppger Livsmedelverket (2003d) att ett bra sätt för att öka energiintaget för äldre är er-

bjuda daglig efterrätt. 

 

Dagens energi- och näringstillförsel bör fördelas jämnt  ver dagen. En lämplig 

m ltidsordnin   r tre huvudmål och 1–3 mellanmål med god näringsmässig s mm ns ttnin   

Följande fördelning av energiintaget föreslås: 

• frukost (morgonmål) 20-25% av dagliga intaget 

• lunch (mål mitt p   d  en    -35% av dagliga intaget 

• middag (kvällsmål) 25-35 % av dagliga intaget 

 et  r önskvärt med ett regelbundet måltidsmönster och att tillräckligt med tid avsätts   r  tt 

maten sk    nn   t s i l  n o h ro (Livsmedelverket SNR, 2005). 

 

Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg 2011 (2012) är andelen äldre som bor i sär-

skilt boende och är nöjda med hur maten smakar 57 % för Sävsjö kommun. Snittet för riket 

2011 var 49 %. Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg 2012 (2013) var 88 % av de 

äldre nöjda eller ganska nöjda med hur maten smakar. Snittet för riket på samma fråga var 

2012 75 %. Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg 2012 (2013) genomfördes åt-

gärder på 34 % av de äldre i särskilt boende som riskbedömts ha risk för undernäring. Snittet 

för riket på samma fråga var 2012 60 %.  

 

Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg (2011 och 2012) arbetar Sävsjö kommun 

aktivt med att riskbedöma de personer som bor på kommunens särskilda boende utifrån risken 

för undernäring 2010 riskbedömdes 92 % 2011 riskbedömdes 99 % av alla boende. Det gör 

frågan intressant att arbeta vidare med då det finns ett bra underlag för uppföljning av åtgär-

der. Enligt statisk ifrån Senior alert från 2012 är andelen personer som bor på särskilt boende i 

Sävsjö kommun med risk för undernäring 54 %. Siffran kring andel personer med risk för un-

dernäring visar på att området bör prioriteras för en ökad livskvalité och en ökad måluppfyl-

lelse kring ett prioriterat område.  

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang och forskning är frågan kring kosten för 

äldre personer som bor på särskilt boende viktig att arbeta med. Det är grunden till varför för-

fattaren valt detta område som förbättringsarbete. 
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Teoretisk referensram för förbättringsarbetet 

Lean varit en utgångspunkt och grundteori till många förändringar i förbättringsarbetet. Ne-

dan beskrivs viktiga grundtankar inom Lean, dessa principer finns alla med mer eller mindre i 

det genomförda förbättringsarbetet och kommer att diskuteras och beskrivas vidare i resultatet 

och diskussionsdelen.    

 

Viktiga grundaspekter att förhålla sig till enligt Lean 

Liker (2010) menar att långsiktigt tänkande är en grund inom Lean. Ledningen ska fatta sina 

beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv, även om det skulle vara på bekostnad av kortsiktig 

ekonomisk vinst. En grundläggande del inom Lean är att utvärdera vilka delar av organisat-

ionen som genererar värde för kunden, ekonomin och samhället. Det är också viktigt att orga-

nisationen tar ansvar för sitt resultat, utvärderar och förbättrar de delar som ökar värdet för 

kunden. Något som också anses angeläget är att skapa kontinuerliga processflöden som syn-

liggör problem. Arbetsprocesserna ska vara konstruerade så att de skapar ett ökat värde och 

kontinuerlig flöde. Organisationen ska ständigt eftersträva att eliminera den tid då arbetspro-

cessen är stillastående eller vilande. Det ska skapas tydliga flöden i organisationen där in-

formation och material snabbt kan förflyttas mellan olika delar av produktionen, och på så sätt 

också skapa möjlighet för organisationen att synliggöra problem, lyfta dem och arbeta med 

ständiga förbättringar. Något annat som anses betydelsefullt att tänka på inom Lean är att 

förse kunden med det de behöver och när de behöver det. Detta innebär att minska antalet 

produkter i arbete och lagerhållning och bara lagra små mängder av varje produkt för att istäl-

let fylla på ofta och på så sätt säkerställa att kunden får vad den vill ha.  

Enligt Liker (2010) är det viktigt att vid varje process jämna ut arbetsbelastningen. Utgångs-

punkten är att inte överbelasta människor, maskiner och rensa bort ojämnheter i produktions-

schemat. Organisationen ska sträva mot att utjämna arbetsbelastningen i processerna. Lean 

handlar också om att bygga upp en kultur där en process kan stoppas för att lösa problem, 

detta för att få rätt kvalitet från början. Målet är en ökad kvalitet för kunden och ett incitament 

för att höja värdet i processen. Organisationen ska använda alla de kvalitetssäkrande metoder 

som finns tillgängliga samt skapa en utrustning som kan scanna sig själv och upptäcka pro-

blem. Det bör finnas varningssystem i produktionen som larmar om en maskin eller process 

inte fungerar fullt ut. Pascal (2007) anger att automatisering i kombination med mänsklig in-

telligens är grunden till inbyggd kvalitet inom Lean.  

Likers (2010) standardiserade arbetssätt är grunden för att kunna jobba med ständiga förbätt-

ringar. Vidare skriver författaren för att uppnå förutsägbarhet, timing och regelbundet utflöde 

från processerna krävs stabila och regelbundna processer. Metoden för att uppnå dessa pro-

cesser är den kunskap som finns kring arbetsprocessen och genom att standardisera de bästa 

nu kända arbetsmomenten. Kreativitet och individuell medverkan är betydelsefullt för att 

uppnå ständiga förbättringar som sedan kan byggas in i processerna. Denna kunskap ska se-

dan kunna lämnas över till andra medarbetare.  
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Det ska i organisationen finnas enkla och tydliga indikationer för att medarbetarna lätt ska 

kunna avgöra om de jobbar efter standarden i den aktuella processen. Organisationen ska an-

vända sig att pålitlig och väl utprovad teknik som stödjer medarbetarna och processen. Teknik 

ska användas för att stödja människorna, inte för att ersätta dem. Lean handlar också om att 

utveckla ledare som förstår och lever efter företagets filosofi. Filosofin ska de också lära och 

föra vidare till andra medarbetare. En bra ledare ska förstå arbetet in i detalj samt föra vidare 

företagets filosofi. Organisationen ska skapa och utveckla duktiga medarbetare och team som 

alla jobbar efter företagets filosofi. Ett mål är att skapa en trygg och stabil grund av medarbe-

tare som alla jobbar efter företagets värdegrund där ett flerårsperspektiv är utgångspunkten. 

Teamen ska jobba med att uppnå enastående resultat och ständigt jobba med att förstärka kul-

turen samt jobba mot gemensamma mål. Teamsammansättningen ska bestå av flera olika 

kompetenser detta för att förbättra kvalitén, produktiviteten och skapa stabila flöden och lösa 

komplexa tekniska problem (Liker, 2010).  

 

Liker (2010) uppger att Lean handlar om att skapa lärande organisationer genom att ständigt 

reflektera och ständigt förbättra. Inför först stabila arbetsmetoder, använd sedan verktygen för 

att arbeta med ständiga förbättringar. Fastställ grundorsaken till ineffektiviteten och vidta åt-

gärder för att lösa problemen. Ta fram arbetsmetoder som kräver minimala lager, för att syn-

liggöra för alla slöseri med tid och resurser. Där det ändå uppstår slöseri, låt medarbetarna 

använda en process för ständiga förbättringar för att avlägsna det. Bevara kunskapen i företa-

get genom att arbeta för att medarbetarna ska stanna kvar i organisationen. Reflektera vid ut-

satta avstämningspunkter och efter att ett projekt avslutas för att få upp alla brister i dagslju-

set. Utarbeta sedan åtgärder för att undvika dessa brister i nästa projekt. Arbeta med att stan-

dardisera de bästa kända arbetsmetoderna och återanvänd dem sedan i nya projekt för att 

slippa uppfinna hjulet igen och igen.  

 

”Dagens standardiserade arbetssätt är det nödvändiga fundament på vilka morgondagens 

förbättringar kommer att vila. Om ni tänker på ”standardisering” som det bästa ni känner 

idag, men som kommer att bli ännu bättre imorgon-då kommer ni någon vart. Men om ni tän-

ker standardisering som någonting som begränsar, då upphör framsteg.” (Liker K J, The 

Toyota Way, 2010, sidan 177)  

Pascal (2002) menar att det inte finns något bästa sätt att göra ett arbete på. Arbetarna ska 

själva designa sitt arbete och grunden för ett standardiserat arbete är erbjuda en bas för för-

bättringar. Ett bra standardiserat arbete innebär ständiga förbättringar och anpassningar för att 

uppnå det bästa arbetssättet. Pascal (2002) beskriver vidare att målet för organisationen är att 

leverera efterfrågad mängd vara i rätt tid. Bergman och Klefsjö (2010)  menar att organisat-

ioner ska engagera medarbetarna i förbättringsarbeten, vilket skapar mening och ansvars-

känsla hos dem. Dessa komponenter tillsammans skapar motivation och engagemang för ar-

betet, som i sin tur leder till hög kvalitet och produktion samtidigt som siffrorna kring sjuk-

frånvaro och personalomsättning är låga.  
 



6 

 

PDSA hjul 

Bergman och Klefsjö (2010) uppger att ett PDSA hjul se nedanstående bild, är ett vanligt 

verktyg att använda sig av vid förbättringsarbete. Detta innebär att ett förbättringsarbete  

plan (P), do (D) vanligen i liten skala, study (S) och utvärderas för att sedan efter eventuella 

korrigeringar startas act (A) igång igen. Det gäller att hela tiden ta lärdom om av förbättrings-

arbetet så att inte samma fel återkommer. Det går efter implementeringen att köra om hjulet 

för att få fram ytterligare effektiveringar och förbättringar av processen eller för att gå vidare 

till nästa process.  
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Syfte 
 

Syftet med förbättringsarbetet är att erbjuda de äldre på särskilt boende en bättre kost i enlig-

het med Livsmedelsverkets rekommendationer. 

  

Syftet med studien är att beskriva förbättringsarbetet hur det upplevts och påverkat kosten för 

de äldre på särskilt boende och kostpersonalen i Sävsjö kommun.   

 

Mål 

Målet med förbättringsarbetet var att minska andelen äldre med risk för undernäring genom 

att servera en bättre anpassad kost till de äldre med utgångspunkt ur Livsmedelverkets re-

kommendationer till äldre. Ytterligare ett mål var att öka andelen äldre som är nöjda med kos-

ten som erbjuds.  

 

Målet med studien var att utvärdera om en bättre anpassad kost till de äldre på särskilt boende 

i Sävsjö kommun leder till att de äldre är nöjdare med kosten samt att andelen med risk för 

undernäring minskar.  

Forskningsfrågor 

 

1. Hur påverkas de äldre på särskilt boende i Sävsjö kommun av det genomförda förbätt-

ringsarbetet? 

2. Hur påverkas andelen äldre på särskilt boende med undernäring eller risk för undernä-

ring av det genomförda förbättringsarbetet? 

3. Hur påverkas andelen äldre på särskilt boende som är nöjda eller missnöjda med ma-

ten efter förändringen? 

4. Hur har förändringen påverkat kostpersonalens arbetsmiljö i Sävsjö kommun? 

Metod 
 

Kontexten för förbättringsarbetet 

Kontexten där förbättringsarbetet och studien är genomförd är inom kostorganisationen i Säv-

sjö kommun. Kostorganisationen är organiserad under kommunal service som är en resulta-

tenhet inom tekniska förvaltningen i Sävsjö kommun. Barn och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen är de största köparna av måltider och service av kostorganisationen. I 

styrgruppen för resultatenheten finns representanter från den säljande och de köpande förvalt-

ningarna. För den kommunala serviceenheten finns en övergripande kommunal servicechef 

samt en kostsamordnare med adekvat kunskap inom kostområdet. Alla tillagningskök har en 

ansvarig kock med gruppledaruppgifter för det aktuella tillagningsköket samt de mottag-

ningskök som maten sänds till. I kostorganisationen arbetar cirka 60 medarbetare, de profess-

ioner som finns representerade är kockar som utgör en tredjedel och två tredjedelar är ekono-

mibiträden.  
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De tjänster som kostenheten säljer till barn och utbildningsförvaltningen är skolmåltider och 

måltider till de barn som visats på kommunens förskolor och fritidshem. Socialförvaltningen 

köper hela abonnemang med kompletta måltider, frukost, lunch, middag och mellanmål sju 

dagar i veckan året runt till de personer som visats på kommunens äldreboende. Portionsför-

delningen är en vardag cirka 2000 till skolan och 400 till äldreomsorgen.  

 

En annan service till äldre är möjligheten att få matdistribution hem till dörren. Det finns 

också tre restauranger i kommunen som är öppna för allmänheten och som en service till 

kommunens äldre invånare. Det finns idag fem tillagningskök i kommunen fördelat mellan de 

största tätorterna i kommunen, två ligger inne i centrala Sävsjö. I kommunen finns även 19 

mottagningskök där personalen tillagar vissa delar av måltiden; potatis, pasta, ris samt grön-

saker, frukost och mellanmål. Maten levereras varm i värmeskåp från tillagningsköken till 

kommunens mottagningskök. Mottagningsköken finns på både skolor, äldreboende och för-

skolor runt om i kommunen.  

 

Kostenheten inom kommunal service har under flera år haft problem med att få ekonomin att 

gå ihop i verksamheten och åren 2010 och 2011 har avslutas med stora minusposter. Under 

hösten 2011 beslutade därför ledningen i Sävsjö kommun att enheten behövde se över sina 

kostnader och skapa en organisation som bättre stämde med de ekonomiska medel som fanns 

till förfogande. Detta uppdrag lades på författaren som nytillträdd chef för den kommunala 

serviceenheten. Detta beslut är grunden för att en större omorganisation genomfördes inom 

kosten. Förbättringsarbetet som beskrivs i denna studie är en del av omorganisationen då för-

fattaren såg en möjlighet att arbeta kombinerat med ekonomiska besparingar och kvalitetsför-

bättringar i organisationen. Innan omorganisationen arbetade de fem tillagningsköken i kom-

munen både med tillagning av mat till äldreomsorgen och till skolan. Detta innebar att de la-

gade minst två olika sorters lunchrätter varje dag, samt specialkoster till skolan och äldre-

omsorgen. De specialkoster som serveras inom äldreomsorgen är inte av samma typ som ser-

veras till skolan. Inom äldreomsorgen handlar mycket av specialkosterna om konsistensan-

passning på grund av tugg och sväljsvårigheter. Inom skolan är de huvudsakliga specialkos-

terna som serveras på grund av allergier, vegetarisk kost eller minus fläsk. Det fanns ingen 

gemensam syn för hanteringen av specialkosterna varken för skolan eller äldreomsorgen i 

kommunen eller vilka som fick specialkost. Grunden för tillagning av huvudmålet skiljer sig 

också mycket då Livsmedelverkets rekommendationer skiljer sig markant åt för de olika 

grupperna barn/ungdomar och äldre. Vid tillagning av kost till äldreomsorgen är utgångs-

punkten i att många äldre behöver en energität kost. Vid tillagning av kost till barn och ung-

domar lägger Livsmedelverket stor vikt vid att maten som serveras inte bör vara alltför ener-

gität. I och med att alla tillagningsköken lagade mat både till skola och äldreomsorgen var tre 

av köken bemannade 365 dagar om året eftersom äldreomsorgen behövde mat alla årets da-

gar. Alla kök hade sina egna recept och matsedlar för de verksamheter de lagade mat till. 

Detta innebar i praktiken att det fanns fem olika matsedlar för skolan och fem olika matsedlar 

för äldreomsorgen inom kommunen. Ingen av dessa matsedlar var näringsberäknade eller 

uppbyggda efter de krav som Livsmedelverket rekommenderar. Säkerställandet av recepten 

utifrån tillagningen var också av varierad grad då de recept som användes på en del ställen 
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endast fanns i huvudet hos den ansvariga kocken till att finnas nedskriven på ett papper i en 

pärm i köket. 

 

Swot- analys inför organisationsförändringar inom kosten Sävsjö kommun 

Hansson, Ljung (2011) uppger att en SWOT-analys är ett verktyg som kan användas vid risk-

analys av en verksamhet eller projekt. De aspekter som är grunden är enligt författarna är 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna SWOT analys är gjord av författaren inför för-

ändringen inom kostorganisationen. Anledningen till att den gjordes var för att få en överblick 

kring möjliga styrkor och svagheter för organisationen.  

 

 
Positiva faktorer Negativa faktorer 

Interna faktorer Styrkor Svagheter 

 
1.Stabil personalgrupp 1. Förändringsrädsla i organisationen 

 
2.Utbildad kostpersonal 2. Ekonomi 

 
3. Tekniska hjälpmedel 3. Många nya förändringar 

 
4. Engagemang hos personalen   

 
5. Många positiva kvalitetsförbättringar   

Externa faktorer Möjlighet Hot 

 
1. Uppfyllda kundbehov 1. Förändringar i lagstiftningen 

 
2. Ny forskning från Livsmedelsverket 

2. Kunder med stora behov och nya 
krav 

 
3. Ny teknik   

 
    

 
    

 

Figur 2. SWOT analys 

 

 

 

Studien såväl som förbättringsarbetet avgränsas till den del av tillagningen som berör äldre-

omsorgen då det är vanligt att äldre människor med en minskad aptit får problem med under-

näring eller drabbas av risk för undernäring. Kostenheten svarar för tillagningen av maten och 

har därför möjlighet att påverka tillagningen och beredningen för att anpassa den bättre till de 

äldre.  
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Forskningsansats 

Enligt May (2001) är en forskares roll i samhället att förstå och förklara sociala fenomen samt 

att fokusera på bestämda problemställningar för att utmana traditionella uppfattningar om den 

sociala och fysiska världen. Kvale (1997) anger att kvalitativa och kvantitativa metoder är två 

olika typer av verktyg. Vilket verktyg som är lämpligast att använda beror på vilka forsk-

ningsfrågor som ska besvaras. De kan oftast användas i kombination med varandra för en 

djupare förståelse av ett ämne eller fenomen Trost (2001). Doyle, Bradly och Byrne (2009) 

menar även de att en blandning av olika vetenskapliga metoder, så kallade mixade metoder är 

en vanlig ansats inom omvårdnadsforskningen idag. En ansats utifrån mixade metoder uppger 

författarna handlar om att forskningen bearbetar data och information som både är av kvalita-

tiv och kvantitativ art i en och samma studie. May (2001) skriver att reliabilitet innebär att en 

undersökning ska kunna göras om flera gånger och resultatet ska bli det samma. Är så fallet 

med en undersökning har den hög reliabilitet. May (2001) skriver vidare om validitet som in-

nebär att undersökningen verkligen mäter det som var avsett att mäta. 

 

Kvalitativa metoder 

Kvale (1997) menar att inom den kvalitativa forskningsintervjun är det intervjupersonens 

livsvärld och hennes relation och upplevelser av den som är intressant. Huvuduppgiften är att 

förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Syftet med metoden är att beskriva och förstå 

de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Den kvalitativa forsk-

ningsintervjun är ämnesorienterad vilket betyder att två personer diskuterar ett ämne som är 

av vikt för dem båda. Den kvalitativa intervjun har inte enligt Kvale (1997) kvantifiering som 

mål, inom den kvalitativa forskningsintervjun arbetar forskaren inte heller med siffror. Ett an-

nat viktigt ord inom den kvalitativa forskningen är förutsättningsmedvetande. En forskare 

som arbetar med kvalitativa intervjuer försöker att samla in så rika och förutsättningslösa be-

skrivningar av relevanta situationer som möjligt i den intervjuades livsvärld. Intervjufrågorna 

i en kvalitativ intervju är fokuserade på vissa områden men ska ej ha strängt fokuserade frå-

gor. Kvale (1997) tar även vidare upp problemet mångtydlighet under en intervju, vilket inne-

bär att det den intervjuades svar kan tolkas på flera olika sätt. Det blir i dessa situationer in-

tervjuaren uppgift att försöka att tydliggöra vad mångtydligheten kan beror på. Ytterligare en 

viktig aspekt att ha med sig som intervjuare är att en kvalitativ intervju är en mellanmänsklig 

situation, intervjun är ett utbyte av synpunkter och ett samspel mellan två människor. Både 

intervjuaren och den intervjuade reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Kvale (1997) 

anser att det är mycket viktigt för intervjuaren att vara medveten av den mellanmänskliga dy-

namiken och ta hänsyn till den i intervjusituationen och i den kommande analysen av inter-

vjun. Kvale (1997) menar vidare att det ömsesidiga inflytande som intervjuaren och intervju-

personen har på varandra inte givet måste ses som en felkälla, utan kan ses som en styrkefak-

tor hos den kvalitativa forskningsintervjun. Det kan vara bättre för intervjuaren att erkänna 

och utnyttja de insikter som ett mellanmänskligt samspel föder istället för att försöka att redu-

cera vikten av det.  
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Innehållsanalys 

May (2001) menar att för att tolka och förstå bland annat ett dokument behöver det placeras i 

en teoretisk referensram, vilket kan göras med hjälp av innehållsanalys. Denna metod används 

både inom den kvalitativa och kvantitativ analysen. Vid användandet av metoden inom kvan-

titativ analys söker forskaren regelbundenheter och mönster. Då metoden används vid kvalita-

tiva analyser är det texten som helhet och dess tolkning som är grunden till att förstå kulturen 

skriver May (2001).    

 

Kvantitativa metoder 

När en forskare arbetar med kvantitativ undersökning är det framförallt siffror som bearbetas 

(Trost, 2001). Backman (2008) uppger att metoder där mätningar görs med hjälp av matema-

tik och statistik är ofta är kvantitativa. Trost (2001) menar att för denna metod behöver det 

inte enbart vara siffror som bearbetas i begränsad mening utan kan också vara siffror i över-

förd betydelse. Widerberg (2009) menar att den kvantitativa forskningen i huvudsak söker 

efter ett fenomens förekomst eller frekvens. Andra vanliga begrepp inom den kvantitativa 

forskningen är att undersöka hur vanligt fenomenet är. Vilka är sambanden? Widerberg 

(2009) anger att ord som objektivitet, reliabilitet som handlar om att upprepande mätningar 

ger samma resultat och validitet som handlar om att mäta det man avser att mäta är vanliga 

begrepp inom den kvantitativa forskningen.  

 

Datainsamling 

Senior alert 

Det finns sedan några år tillbaka mätningar gjorda av kommunens sjuksköterskor gjorda med 

utgångspunkt i kvalitetsregistret Senior alert där risken för undernäring mäts som en viktig 

faktor, tillsammans med risken för fall och trycksår. Dessa mätningar och statistik har varit en 

baslinjemätning kring risken för undernäring och en hjälp vid uppföljningen och utvärdering 

av förbättringsarbetet. Författaren har inte själv haft möjlighet att ta fram statistik i kvalitets-

registret Senior alert men har varit i kontakt med registerhållaren på Senior alert och på så sätt 

fått tillgång till statistiken över Sävsjö kommun.  

Enkäter 

Ytterligare en baslinjemätning är en enkätundersökning till alla äldre på särskilt boende under 

hösten 2012, bilaga 1. Alla äldre på särskilt boende har haft möjlighet att svara på en enkät 

med frågor kring hur de upplever kosten och måltiderna som serveras. Denna enkätundersök-

ning har sedan följts upp med ytterligare en enkät under våren 2013, bilaga 1. I enkäten har 

också en öppen del med möjlighet för de äldre att själv skriva önskemål eller synpunkter på 

kosten funnits med. Denna del har sammanställts med hjälp av gemensamma teman. Enkäter-

na har delats ut med hjälp av områdescheferna på respektive särskilt boende.  

Intervjuer 

Ytterligare en metod för utvärdering av förbättringsarbetet är intervjuer med tre personer 

inom kostorganisationen. Dessa personer har alla arbetat inom kostorganisationen både innan 

och efter förändringen.  
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Urval och metod för intervjuerna 

Tre intervjuer är genomförda med kostpersonal. Alla tre är anställda inom kostenheten i Säv-

sjö kommun. Dessa tre personer har valts utifrån perspektivet att de besitter kunskap kring hur 

kostorganisationen fungerade innan förändringen samt även hur de upplever organisationen  

efter förändringen. De har också kunskap kring hur de äldre upplevt förändringen. 

 

Urvalet är därför ett icke-sannolikhetsurval och kan enligt May (2001) inte användas för att 

göra statistiska generaliseringar. Då studien inte gör anspråk på att vara statistisk generaliser-

bar ser inte författaren detta som ett problem. Denna undersökning kommer inte att kunna 

återupprepas. Förändringsarbetet och studien av förändringsarbetet är starkt knyten till den 

befintliga kontexten där den genomförts samt till de personer och professioner som har arbe-

tar med förändringen.  

 

Alla intervjupersoner har kontaktats innan intervjuerna och har fått frågan om de kan tänka 

sig att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna har fått reda på syftet med studien och har 

därefter haft möjlighet att tacka ja eller nej till medverkan i undersökningen. Intervjufrågorna, 

bilaga 5, har sammanställt utifrån syftet med studien och de forskningsfrågor som ska besva-

ras. Alla intervjuade har ställts samma intervjufrågor men då intervjuerna har varit semistruk-

turerade har följdfrågorna varierat. Alla respondenter har i slutet av intervjuerna fått möjlighet 

att prata fritt och lägga till om det är något som de anser är viktigt med förändringen och som 

inte tagits upp i frågorna. Intervjuerna höll vardera på cirka en halvtimma och genomfördes 

på författarens kontor. Intervjuerna spelades in och respondenter fick svara på frågan om det 

gick bra att spela in intervjuerna. Under intervjuerna fördes också korta minnesanteckningar 

med hjälp av stödord, detta som ett stöd till transkriberingen av intervjuerna. De transkribe-

rade intervjuerna analyserades sedan för att upptäcka likheter och gemensamma teman och 

områden markerades med hjälp av olikfärgade pennor. Via denna metod uppenbarade sig 

olika områden och teman i intervjumaterialet. Dessa områden redovisas i resultatdelen som 

egna rubriker med material från intervjuerna under.   

 

Etiska överväganden 
 

I alla undersökningar där undersökaren kommer i kontakt med andra människor är det viktigt 

att ta hänsyn och göra etiska överväganden för att inte andra människor ska bli skadade. 

Grönmo (2006) menar att det utformats flera forskningsetiska principer för humanistiska och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa normer kan enligt Grönmo sammanfattas med  

samtyckes- och informationskrav, konfidentialitet (sekretess) och nyttjandekravet. Dessa 

principer har författaren tagit hänsyn till på följande sätt: 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att alla respondenter själva har möjlighet att tacka ja 

eller nej till att medverka i undersökningen. De har också fått information om att de inte be-

höver svara på frågor som inte känns bra. För enkätundersökningen gäller att ingen som inte 

vill svara behöver göra det. 

Informationskravet har uppfyllts genom att respondenterna fått information om studien och 

dess syfte både vid första kontakten men även vid intervjutillfället. Författaren har informerat 
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om utbildning och vilken skola som bedriver den. Konfidentialiteten har uppfyllts genom att 

inga namn redovisas i undersökningen. Det går inte heller att koppla samman vem som givit 

respektive svar på de olika frågorna. Alla intervjuer har spelats in och förvaras nu inlåsta, lik-

som de transkriberade intervjuerna. Alla respondenter har informerats innan intervjun om att 

de kommer att vara helt anonyma i undersökningen. De citat som sedan lyfts fram i resultat-

delen för att förtydliga och understryka har valts ut med sådan omsorg att svaren inte kan här-

ledas till en specifik person. Även svaren på frågorna på enkäterna kommer att vara anonyma.  

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att alla respondenter fått information om att under-

sökningen är en del i utbildning. Nyttjandekravet för enkätundersökningen är också att det 

sammanställda resultatet är ett viktigt underlag för ett uppföljnings/ kvalitetsarbetet för kost-

enheten.  

 

Författaren upplever att det vid denna studie är begränsat med områden som de äldre kan upp-

fatta kränkande. Alla förändringar för de äldre baseras på att de äldre själva har rätt att välja, 

ingen ska tvingas äta. Mycket av Livsmedelsverkets rekommendationer går ut på att de äldre 

själva ska få välja och äta den mat som de är vana vid och tycker om. Grunden för en god ap-

tit går ut på att bli serverad mat av god kvalitet som du är van vid och trivs med. Vid genom-

förandet av enkäterna skulle de äldre kunna uppleva att de kränks om de behöver be om hjälp 

för att fylla i den. Om de behöver be vårdpersonalen om hjälp finns det också ett annat etiskt 

problem vilket är att de kan känna sig tvingade att svara på ett visst sätt då vårdpersonalen har 

en maktposition mot de äldre. Detta problem bedöms ändå som ringa då enkäterna kommer 

att vara anonyma och vårdpersonalen inte själva har någon direkt koppling till maten eller 

dess tillagning. Den statistik som författaren fått tillgång till via Senior alert är avidentifierad 

och ett syfte med kvalitetsregistret Senior alert är att dess statistik ska kunna användas vid 

forskning och förbättringsarbete för de äldre. När dessa mätningar görs har den äldre  

möjlighet att lämna sitt godkännande för att underlaget ska få användas i kvalitetsregistret.   

För de genomförda intervjuerna finns det ett område som kan uppfattas känsligt för respon-

denterna. Den aspekt som kan uppfattas känsligt är författaren samt intervjuaren är chef för de 

intervjuade kosterpersonalen som genomfört intervjuerna. Författaren anser ändå att risken är 

liten att de ställer upp om de inte känner att de vill av den anledningen. Risken är väl i så fall 

större att svaren istället påverkas och att de kanske svarar mer positivt än vad de annars skulle 

gjort.  

 

Etikprövning 

Någon etikprövning till någon etiksprövningsnämnd är inte gjord för denna studie. Anled-

ningen är att författaren inte har någon ambition att publicera uppsatsen i någon vetenskaplig 

tidskrift. Författaren ser inte heller att det för detta förbättringsarbete eller för studien av för-

bättringsarbetet finns några direkta områden som kan uppfattas kränkande för den enskilda 

individen eller en grupp av individer.  
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Resultat  
 

Genomförda åtgärder i förbättringsarbetet 

 

Nedan kommer de genomförda förändringarna i förbättringsarbetet att beskrivas. Förbätt-

ringsarbetet i sin helhet består av flera olika delar, alla dessa delar kommer att beskrivas var 

för sig.   

 

Renodling av köken  

Före förändringen hade fyra av kommunens fem tillagningskök ansvar för tillagning till både 

äldreomsorgen och till skolor och förskolor. Tillagningen var uppdelad utifrån geografi, det 

för orten närmsta tillagningsköket hade ansvar för all tillagning som orten hade behov av. Det 

geografiska behovet styrde. Vid denna typ av uppdelning var de kockar som arbetade i kök 

tvungna att ha kunskap kring både mat till barn och ungdomar och till äldre. Varje köken var 

också tvungna att lagerhålla de livsmedel som de två olika menyerna krävde. Menyn till 

äldreomsorgen är inte alls uppbyggd på samma sätt som menyn till förskolan och skolan. De 

maträtter som äldre uppskattar är vanligen inte samma rätter som barn och ungdomar frågar 

efter. Vid tillagning av mat till äldre är det bra att berika maten med till exempel smör och 

grädde. Detta anses inte lämpligt till barn och ungdomar. Denna förändring innebar att alla 

kök renodlades till att göras om till antingen tillagningskök för skolmat eller äldremat. Denna 

uppdelning innebär att de kockar som arbetar i de respektive köken kan fokusera på antingen 

det ena eller andra. Lagerhållningen av livsmedel har också kunnat minskas. En annan aspekt 

av denna förändring är att när ett kök ska laga mat till båda grupperna har det tyvärr varit så 

att det är äldreomsorgens mat som har prioriterats framför skolans mat. Anledningen till detta 

kan vara att budgeten inom äldreomsorgens mat är högre samt att det är lättare att laga god 

mat till äldre personer eftersom berikning av smakhöjare som grädde och smör är tillåtet. En 

del i denna förändring består av att de kockar som är duktiga på laga mat till skolan har place-

rats i de tillagningskök som lagar denna mat. Likväl som att de kockar som är duktiga på att 

laga mat till äldreomsorgen har placerats i det köket.  

 

Livsmedelsverkets rekommendationer 

Livsmedelverket har tagit fram rekommendationer kring kost för olika målgrupper i samhället 

och dessa rekommendationer ger tydliga direktiv kring hur en kommun ska tänka vid plane-

ringen av maten som serveras. Innan det aktuella förändringsarbetet följde kommunen inte  

dessa rekommendationer varken för förskola, skola eller äldreomsorgen. Den mat som serve-

rades uppfyllde inte rekommendationerna på flera olika punkter. Sedan den aktuella föränd-

ringen trädde i kraft har ett stort fokus lagts från kostenhetens sida att börja följa dessa re-

kommendationer. I det kostpolitiska programmet hanteras även frågan vilket innebär att alla 

nivåer både tjänstemän och politiker har ställt sig bakom dessa rekommendationer och valt att 

följa dem.   

 



15 

 

Gemensam matsedel  

I samband med att all mat till äldreomsorgen började tillagas på ett gemensamt tillagningskök 

togs en ny matsedel för äldreomsorgen fram. Tidigare hade det i kommunen funnits fyra olika 

matsedlar för äldreomsorgen. När tillagningen sedan flyttades över till det aktuella köket var 

det svårt att skapa en bra matsedel. En stor anledning till detta var att det fanns olika kulturer 

på de olika orterna. Ett uttryck för detta var att en maträtt kunde vara väldigt uppskattad på en 

ort medan den på en annan ort i kommunen inte alls gick hem. Den matsedel som nu är fram-

tagen och används är framtagen tillsammans med de äldres önskemål samt med representanter 

från köken och vården.  

 

Kostdatasystem  

För att bättre kunna planera och samordna den mat som serveras både till äldreomsorgen och 

till skolorna har ett kostdatasystem köpts in. Det har inte tidigare i kommunen funnits något 

likande system där detta har varit möjligt. Ett kostdatasystem används för att planera recept, 

maträtter och matsedlar. Kostdatasystemet visar pris för den specifika maträtten och näringen 

utifrån alla större näringsämnen. Till alla aktuella recept finns en beskrivning för innehåll 

samt beskrivning av tillagningen. Det är också enkelt att ändra antalet portioner som ska tilla-

gas och få fram en korrekt mängd till antalet portioner.  

 

Kostsamordnare 

Innan omorganisation fanns det ingen kostsamordnare i kommunen, men i samband med om-

organisationen tillskapades denna tjänst.  De uppgifter och ansvarsområden som kommunens 

kostsamordnare idag har är att vara ett administrativt stöd för de olika köken i arbetet med 

matsedlar och näringsberäkning. Kostsamordnaren har också till uppgift att varar ett profess-

ionellt stöd kring kostfrågor och vad som är lämpligt att servera till de olika grupperna. 

Mycket av arbetstiden går också åt till att konkret arbeta i kommunens kostplaneringsprogram 

med näringsberäkning.  

 

Matlagning från grunden  

I samband med att matsedlarna är inlagda i kostdatasystemet med näring, pris och beskrivning 

kan mängden halvfabrikat som serveras minskas. Det finns flera aspekter angående att an-

vända sig av halvfabrikat för tillagningsköken, en aspekt som innebär att matlagningen är lät-

tare och smidigare och en annan aspekt där det upplevs tråkigt att endast ”öppna karton en” 

med färdiglagad mat att värma. I och med den nya gemensamma matsedeln för äldreomsor-

gen är cirka 85 procent av de rätter som serveras är lagade från grunden.  
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Mottagningskökens uppgifter 

Ytterligare en del i detta förändringsarbete är en tydligare renodling och specialisering av 

mottagningskökens uppgifter för att öka kvalitén på den mat som serveras. Alla mottag-

ningskök kokar numera alltid potatis, ris och pasta till de aktuella måltiderna. Mottagningskö-

ken har också fått ett tydligare uppdrag kring salladsberedning och kokning av grönsakerna 

till måltiderna. Detta gjordes även tidigare men nu är uppgiften tydligare utlagd på respektive 

mottagningskök för äldreomsorgen. Anledningen till att det är bättre att mottagningsköken 

tillagar kokta grönsaker, potatis, ris och pasta är att de är känsliga för varmhållning och förlo-

rar mycket näring när de varmhålls vilket är fallet när maten transporteras. Anledningen till 

önskemålet om att mottagningsköken bereder de råa grönsakerna till måltiderna är att det är 

svårt att beräkna mängden för dessa då det inte är alla äldre som uppskattar dem eller kan äta 

dem. Därför är det lättare att bereda en mindre mängd och sedan göra mer om det skulle be-

hövas istället för att tillagningsköken skickar färdiga sallader som sedan måste kastas om de 

inte blir uppätna.  

 

Kostdatasystem för näringsberäkning 

En viktig uppgift med det nyinköpta kostdatasystemet är att det används för näringsberäkning 

både för maten till skolan och äldreomsorgen. Det är mycket viktigt att näringsberäkna den 

mat som serveras för att kunna sammanställa och kontrollera nivån på de näringsämnen och 

antal kalorier som den kompletta måltiden innehåller under en period av ett antal veckor. Det 

är också en viktig kunskap att ha för att kunna utvärdera om en annan planering av matsedeln 

behöver göras för att klara av att uppfylla de krav som livsmedelverket ställer i sina rekom-

mendationer för den mat som serveras till äldreomsorgen. Ytterligare ett syfte med att nä-

ringsberäkna maten är utifrån kvalitetsuppföljningsaspekten då vi tydligt ser om vi klarar av 

att servera de äldre korrekta måltider utifrån Livsmedelverkets rekommendationer. För äldre 

som bor på äldreboenden är det extra viktigt att de får i sig rätt mängd näring då de är helt be-

roende av att maten de serveras uppfyller deras krav. Nästan alla äldre som bor på äldrebo-

ende har ett abonnemang som innebär att de får alla sina mål mat sju dagar i veckan av kost-

enheten.  

 

Efterrätter 

En för de äldre mycket uppskattad och efterfrågad förändring är att kostenheten under hösten 

2012 började servera efterrätt till alla äldre sju dagar i veckan. Tidigare har efterrätt serverats 

tre gånger i veckan på de flesta ställen. Många äldre har länge efterfrågat just efterrätt varje 

dag vilket också visade sig i den öppna delen på den brukarundersökning som genomfördes 

hösten 2012. Då det är ett problem för många äldre med en minskad aptit och att den mängd 

mat de äter många gånger är för liten blir efterrätten extra viktig. I slutändan är det ändå den 

mat som den äldre personen äter upp som räknas för ett minska risken för undernäring för 

personen. Det är ofta lätt att få i sig lite efterrätt efter måltiden vilket ökar mängden kalorier 

och kolhydrater.  
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Enhetligt hanterande av specialkoster för äldreomsorgen 

I samband med att tillagningen slogs samman till ett gemensamt tillagningskök för äldre-

omsorgens mat uppenbarades att kostenheten hanterade specialkoster på olika sätt. Det hade 

inte tidigare funnits struktur eller ett enhetligt tänkande kring specialkosterna när tillagningen 

skedde på flera olika kök i kommunen. När sedan all tillagning slogs samman blev detta tyd-

ligt och började uppfattas som ett problem att en diabetiker inte hanterades på samma sätt be-

roende på var i kommunen han eller hon bodde. Det uppenbarades att kostenheten tillsam-

mans med socialförvaltningens sjuksköterskor inte hade liknande rutiner kring detta område 

utan att det var mer upp till respektive tillagningskök och sjuksköterska. Kostenheten tog där-

för kontakt med socialförvaltningens MAS medicinskt ansvariga sjuksköterska och påtalade 

problemet och att vi tillsammans behövde finna en lämplig lösning på detta. MASen tog se-

dan fram ett underlag för de specialkoster som finns inom äldreomsorgen. Kostenheten till-

sammans med MAS och kommunens sjuksköterskor kom sedan överens om gemensamma 

riktlinjer för hur specialkosterna ska hanteras över hela kommunens samt att det är sjukskö-

terskorna som ordinerar om en eventuell specialkost för den enskilde. Dessa finns med som 

en bilaga till detta arbete bilaga 2 och 3.  

 

Hemgjorda energidrycker eller "energihuttar" 

En åtgärd som implementerats till alla äldre på särskilt boende är att alla numera erbjuds an-

tingen näringsdryck eller "energihuttar". Båda dessa drycker bygger på rapsolja, yoghurt och 

bär. Det enda som skiljer dem åt är mängden som den äldre dricker. I "energihuttarna" är 

mängden olja mer koncentrerad och den äldre behöver endast dricka en äggkopp stor "hutt" 

jämfört med en näringsdryck som oftast kräver ett helt glas för att få i sig samma mängd 

energi. Båda dessa drycker erbjuds idag på alla särskilda boende och det är köken som erbju-

der bereder och erbjuder dessa till alla äldre. Tidigare erbjöds vanligen näringsdryck men en 

övergång mot att istället erbjuda "energihuttar" har gjorts då vårdpersonalen uppger att det 

många gånger är lättare att få den äldre att dricka en mindre mängd.  

 

Kostpolitiskt program  

Under detta år har kostenheten också tagit fram ett underlag på ett kostpolitiskt program för 

Sävsjö kommun. Ett kostpolitiskt program är ett underlag för de politiska mål och strategier 

som politiker och medarbetare inom kommunen tillsammans har beslutat sig för att följa. Syf-

tet är att säkerställa att de måltider som serveras inom kommunens verksamheter leder till 

välbefinnande, god hälsa och att trivsamma måltidsmiljöer erbjuds. I Sävsjö kommun har det 

tidigare inte funnits något kostpolitiskt program. Önskemål om att ta fram ett har varit uppe 

under några års tid men förutsättningarna för det har inte tidigare funnits. Sävsjö kommuns 

kostpolitiska program lägges även det som en bilaga till detta arbete då det är en viktig del för 

det strategiska arbetet för detta förbättringsarbete. Bilaga 4.  
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Resultat av studien av förbättringsarbetet 

 

Brukarundersökning hösten 2012 

Hösten 2012 genomförde kostenheten i Sävsjö en enkätundersökning på alla kommunens sär-

skilda boende och trygghetsboende inom äldreomsorgen. Trygghetsboende innebär i Sävsjö 

kommun ett boende för äldre som inte klara sig helt själva utan behöver viss hjälp, men inte 

all den vård och omsorg som erbjuds på ett särskilt boende. Enkäten gick ut till alla 210 per-

soner som bor inom någon av dessa två typer av boenden. Antalet enkäter som sedan kom 

tillbaka med svar var 98, vilket innebär en svarsfrekvens på 47 procent. Medelvärdet för alla 

enkäter och alla besvarade frågor hamnade på 3,41. Det har också funnits med en öppen del 

där de äldre har haft möjlighet att fritt skriva synpunkter och önskemål. Denna första enkät-

undersökning för hur de äldre upplever maten på särskilt boende är både ett verktyg för kart-

läggning samt ett underlag för att kunna jobba vidare med önskemål och synpunkter från de 

äldre. I sammanställningen av resultatet har svaren översatts med siffrorna 1 till 4. Om perso-

nen har svarat att den upplever att påstående alltid stämmer har svaret värderats till en 4. Om 

svaret har skattats till oftast har svaret värderats till en trea. Svaret sällan har värderats till en 

två. Svaret aldrig har värderats till en etta. Blanka svar har i två av diagrammen inte värderats. 

Men i det tredje diagrammet har andelen personer som svarat blankt redovisats med ”vet ej”. 

Denna första enkätundersökning som kosten i Sävsjö kommun genomfört kommer därför 

också att fungera som en baslinjemätning för den totala kundnöjdheten utifrån detta förbätt-

ringsarbetes syfte. Bilaga 1.  

 

Nedan visas de nio frågor som de äldre svarar på i enkätundersökningen: 

1. Tycker du om frukosten som serveras?  

2. Tycker du om middagen som serveras? 

3. Tycker du om kvällsmaten som serveras? 

4. Tycker du att maten ser god ut? 

5. Är den varma maten tillräckligt varm? 

6. Tycker du att det finns tillräckligt med mat så du kan äta dig mätt? 

7. Upplever du att miljön i matsalen är bra? 

8. Upplever du att det är lagom lång tid mellan måltiderna? 

9. Upplever du att tillbehören till måltiderna är bra? (Ex grönsaker, bröd, efterrätter, 

dryck) 
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Figur 1. Sammanställt resultat för fråga 1-9 i enkätundersökningen hösten 2012 

 

 
 

Ovan visar det sammanställda resultatet för respektive fråga och alla svar som lämnats in från 

samtliga särskilda boenden. Ingen fråga får ett genomsnittsvärde på under tre på en fyrgradig 

skala. Blanka svar har i denna sammanställning inte värderats.  
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Figur 2. Sammanställt resultat enkätundersökning respektive äldreboenden hösten 2012 

 

 
 

Figur 2 visar den totala nöjdheten på respektive äldreboende, betygsskalan sträcker sig från 1-

4 skalan. Detta diagram visar det den totala nöjdheten för respektive särskilt boende i Sävsjö 

kommun. För detta diagram har alla frågor slagits samman och ett medelvärde har räknats ut 

för respektive särskilt boende. Det värde som redovisas ovan är medelvärdet för alla inkomna 

svar. Blanka svar har i denna sammanställning inte värderats.  
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Figur 3. Fördelning av svarsalternativen för respektive enkätfråga hösten 2012 

 

 
 

Figur 3 avser samtliga boenden och visar hur svarsfrekvensen förhåller sig i procent utifrån 

den det sammanställda resultatet på respektive fråga. I detta diagram redovisas hur svaren 

fördelat sig utifrån om de äldre anser att påståendet alltid stämmer, oftast stämmer, sällan 

stämmer eller aldrig stämmer. De som har lämnat ett blankt svar har i denna sammanställning 

värderats utifrån vet ej. Anledningen till att de flesta blanka svar som inkommit från en person 

beror på att den inte äter till exempel frukost i den gemensamma matsalen utan ordnar sin fru-

kost själv i den egna lägenheten, personen har därför inte någon synpunkt i den aktuella frå-

gan. Även på frågan kring hur personen upplever kvällsmaten finns det en del som lämnat 

blankt för frågan på grund av att de äter kvällsmat i den egna lägenheten. Att en äldre person 

inte äter alla målen i den gemensamma matsalen är mera vanligt förekommande på kommu-

nens två trygghetsboenden Bryggaren och Träffpunkten.  
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Samanställning av den öppna delen i enkätundersökningen hösten 2012 

De fyra teman som framkommit vid analysen av den öppna delen av enkätundersökningen är 

efterrätter, kvalitén, önskemål om specifika rätter och miljön i matsalen.  

 

Efterrätten  

Denna synpunkt eller önskemål är den som absolut starkast utmärker sig då väldigt många av 

de som lämnat synpunkter i den öppna delen av enkätundersökningen önskat sig daglig efter-

rätt. Flera skriver att de är vana att äta efterrätt varje dag och anser att det är något som ska 

erbjudas dem.  

 

Kvalitén  

En del har synpunkter på kvalitén på någon specifik rätt som exempelvis har varit torr, bränd 

eller för salt. Det specifika livsmedel som får hårdast kritik är den kokta potatisen. Det kan 

tilläggas att vi under denna period då enkäten genomfördes hade kvalitetsproblem med just 

potatisen.  

 

Önskemål om specifika rätter 

Önskemål som kommer av de äldre är till exempel stekt strömming, mera grönsaker, potatis-

mos och risgrynsgröt. Flera av de önskemål som lyfts i denna enkätundersökning är något 

som kostenheten arbetat med och lyft in i den nya gemensamma matsedeln.  

 

Miljön i matsalen 

Synpunkter kring miljön i matsalen utmärker sig här då några av de som svarat på enkäten 

anser att miljön i matsalen är stökig och att det finns andra personer i matsalen som stör deras 

måltid. På de särskilda boende där dessa synpunkter lyfts är matsalen större och fler personer 

äter tillsammans istället för som på en del andra särskilda boenden som har mindre egna mat-

salar. 
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Brukarundersökning våren 2013 

Våren 2013 genomförde kostenheten i Sävsjö ytterligare en enkätundersökning på alla kom-

munens särskilda boende och trygghetsboende inom äldreomsorgen. Enkäten gick åter ut till 

alla 210 personer som bor på särskilt boende eller trygghetsboende i kommunen. Antalet en-

käter som sändes åter denna gång var 60 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 29 pro-

cent. Svarsfrekvensen denna gång var lägre än för första omgången. Medelvärdet för alla en-

käter och alla besvarade frågor hamnade denna gång på 3,40. I sammanställningen av resulta-

tet har svaren översatts på exakt samma sätt denna gång med siffrorna 1 till 4. Om personen 

har svarat att den upplever att påstående alltid stämmer har svaret värderats till en 4. Om sva-

ret har värderats till oftast har till en trea. Svaret sällan har värderats till en två. Svaret aldrig 

har värderats till en etta. Blanka svar har i två av diagrammen inte värderats. I det tredje dia-

grammet har andelen personer som svarat blankt redovisats med vet ej. Samma nio frågor har 

används även denna gång samt en öppen del där de äldre har haft möjlighet att fritt skriva 

synpunkter och önskemål. Bilaga 1. 

 

Nedan visas de nio frågor som de äldre svarar på i enkätundersökningen: 

1. Tycker du om frukosten som serveras?  

2. Tycker du om middagen som serveras? 

3. Tycker du om kvällsmaten som serveras? 

4. Tycker du att maten ser god ut? 

5. Är den varma maten tillräckligt varm? 

6. Tycker du att det finns tillräckligt med mat så du kan äta dig mätt? 

7. Upplever du att miljön i matsalen är bra? 

8. Upplever du att det är lagom lång tid mellan måltiderna? 

9. Upplever du att tillbehören till måltiderna är bra? (Ex grönsaker, bröd, efterrätter, 

dryck) 



24 

 

Figur 4. Sammanställt resultat för fråga 1-9 i enkätundersökningen våren 2013 

 

 
 

Figur 4 visar det sammanställda resultatet för respektive fråga och alla svar som lämnats in 

från samtliga särskilda boenden. Ingen fråga får ett genomsnittsvärde på under tre på en fyr-

gradig skala. Blanka svar har i denna sammanställning inte värderats.  

 

 

Figur 5. Sammanställt resultat enkätundersökning respektive äldreboenden våren 2013 
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Figur 5 visar den totala nöjdheten på respektive äldreboende, betygsskalan sträcker sig från 1-

4 skalan.  

Detta diagram visar det den totala nöjdheten för respektive särskilt boende i Sävsjö kommun. 

För detta diagram har alla frågor slagits samman och ett medelvärde har räknats ut för respek-

tive särskilt boende. Det värde som redovisas ovan är medelvärdet för alla inkomna svar. 

Blanka svar har i denna sammanställning inte värderats. I denna enkätundersökning inkom det 

inga svar från Träffpunkten vilket är orsaken till att deras stapel saknas. Träffpunkten är ett 

trygghetsboende där många äter frukost och kvällsmat i den egna lägenheten vilket kan vara 

anledningen till motivationen att svara på enkäten är mindre.   

 

Figur 6. Fördelning av svarsalternativen för respektive enkätfråga våren 2013 

 

 
 

Figur 6 avser samtliga boenden och visar hur svarsfrekvensen förhåller sig i procent utifrån 

den det sammanställda resultatet på respektive fråga. I detta diagram redovisas hur svaren 

fördelat sig utifrån om de äldre anser att påståendet alltid stämmer, oftast stämmer, sällan 

stämmer eller aldrig stämmer. De som har lämnat ett blankt svar har i denna sammanställning 

värderats utifrån vet ej. Anledningen till att de flesta blanka svar som inkommit från en person 

beror på att den inte äter till exempel frukost i den gemensamma matsalen utan ordnar sin fru-

kost själv i den egna lägenheten, personen har därför inte någon synpunkt i den aktuella frå-

gan. Även på frågan kring hur personen upplever kvällsmaten finns det en del som lämnat 

blankt för frågan på grund av att de äter kvällsmat i den egna lägenheten. 



26 

 

Öppna delen i enkätundersökningen våren 2013 

De fyra teman som framkom vid den första enkätundersökningens analys av den öppna delen 

var lämpliga att använda även för den andra enkätundersökningens öppna del. De teman som 

tas upp är detsamma men innebörden av dem varierar jämfört med första omgångens enkäter. 

Många har också helt enkelt skrivit att de är nöjda med maten och att allt är bra. 

 

Efterrätten  

Vid den andra omgångens enkätundersökning har flera personer uppgivit att de är mycket 

nöjda med att det numera serveras efterrätt sju dagar i veckan. Fler uppger också att de är 

nöjda med efterrätterna och variationen på dem.    

 

Kvalitén  

En del har synpunkter på kvalitén på någon specifik rätt som exempelvis har varit torr, bränd 

eller för salt. En annan synpunkt som lyfts i den öppna delen är att en del äldre tycker att ma-

ten är för starkt kryddad medan någon annan uppger att de önskar att maten skulle vara star-

kare kryddad. En del önskar också mer välkokta grönsaker då de ibland upplever dem för 

hårda.  

 

Önskemål om specifika rätter 

Även vid denna enkätundersökning framkommer det önskemål om specifika rätter. Exempel 

på sådana önskemål är denna gång kroppkakor, rotmos, dillkött, isterband och större variation 

och mera grönsaker. Det är inte säkert att det handlar om att dessa rätter aldrig erbjuds utan 

den vanligaste orsaken är att en del vill ha sina favoriträtter oftare. Önskemål som lyfts i dessa 

enkätundersökningar hanteras och ambitionen är att försöka att tillgodose de äldres önskemål 

i matsedeln.  

 

Miljön i matsalen 

Synpunkter kring miljön i matsalen utmärker sig här då några som svarat på enkäten anser att 

miljön i matsalen är stökig och att det finns andra personer i matsalen som stör deras måltid. 

På de särskilda boende där dessa synpunkter lyfts är matsalen större och fler personer äter till-

sammans istället för som på en del andra särskilda boenden som har mindre egna matsalar. 
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Analys av genomförda intervjuer 

Innehållsanalysen av de transkriberade intervjuerna med kostpersonalen framkom fem olika 

områden som nedan redovisas. Inom de olika områdena redovisas både positiva och negativa 

aspekter av den genomförda förändringen. Citat från intervjuerna används också för att för-

stärka och tydliggöra de synpunkter och åsikter som lyfts. De områden som framkommit är 

renodling av köken, arbetsmiljö för kostpersonalen, de äldres upplevelse, matsedeln och livs-

medelsverkets rekommendationer.  

 

Renodling av köken 

Området renodling av köken handlar om att respondenterna berättat om hur de upplever för-

ändringen kring att arbeta i kök som numera är specialiserade på antingen äldreomsorg eller 

skolmat. De har alla tidigare arbetat i kök som har lagat båda dessa koster. Upplevelsen av att 

det är skönt att kunna fokusera på en grupp och ha möjlighet att göra mera för den gruppen 

lyfts i intervjuerna.  

”Att man bara har en specifik grupp som man jobbar med blir att man blir specialiserad och 

duktigare på det vi gör.” 

Under intervjuerna framgår det att det är lättare att arbeta och beredda maten i dagens ni-

schade kök.  

”Ja nu är det bara att köra i princip hur mycket fett och grädde som helst. Innan var man 

tvungen att tänka till ungarna kunde man inte ha det utan fick berika efteråt till de äldre och 

då var man mer tvungen att använda sig av konstgjord berikning typ proteinpulver för att få 

upp volymen.” 

I intervjuerna framgår det att respondenterna upplever att kraven är högre på maten som lagas 

och serveras idag. De upplever att kraven är högre utifrån flera olika aspekter som näringsbe-

räkning, erbjudande av alternativa rätter, efterrätter och kraven på livsmedlen som används.  

”Tidigare hade vi inte näringsberäkning och vi ställde inte alls de kraven på livsmedlen det 

har blivit hårdare krav. Efterrätt hade vi inte heller och inte alternativa rätter i den utsträck-

ningen som vi har idag.”  

Även utifrån aspekten att köken är renodlade mot att antingen vara ett skolkök eller kök som 

lagar äldremat upplevs positivt och kvalitetshöjande för både äldreomsorgen och skolans del. 

 ”Tidigare var vi inte så noga med uppdelningen då det ibland var så att äldreomsorgen fick 

äta skolmat och barnen fick äta äldremat. Vilket inte är bra eftersom det är två helt olika kos-

ter. Så jobbar vi absolut inte idag. Det ställs ju hårdare krav idag.”   

 

Arbetsmiljön 

I intervjuerna berättar respondenterna om att de upplever att arbetsmiljön idag är bättre i kö-

ken på grund av de renodlade köken. De viktigaste anledningarna som respondenterna lyfter 

som orsakerna till att arbetsmiljön blivit bättre är att de numera kan fokusera på en kost, den 

andra anledningen är att de inte längre behöver börja om med äldreomsorgens mat när skolans 

mat är klar för dagen. 

 

Arbetsmiljön i köken är också bättre då de olika köken kan fokusera på antingen mat till äldre 

eller mat till barn och ungdomar. Fokuseringen har också lett till att stressen har minskat i kö-

ken eftersom man kan fokusera på en målgrupp och dess mattider. 
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”Det är mindre stressande, förut så var det ju så att skolmaten skulle vara färdig kl. 10 sedan 

snabbt i med en kaffe för att sedan starta med äldreomsorgsmaten.” 

Respondenterna berättar också att samarbetet mellan de olika tillagning och mottagningskök 

är bättre idag än var det var tidigare. Det beskrivs att tidigare jobbade var och en mer själv-

ständigt. Det är idag en kostorganisation med en samhörighetskänsla som inte fanns tidigare.  

”Vi är ju ett lag och ett team som måste har göra det bästa möjliga.” 

Det beskrivs även som lättare att dela erfarenheter och problem med varandra och att hjälpas 

åt att finna bra lösningar på bekymmer som finns.  

Kompetensen och känslan av professionaliteten har därmed ökat då målen idag är tydligare i 

organisationen.  

”Likadant när vi gör matsedlar alla har sin kompetens och man kan ta vara på allting samti-

digt.” 

”Det viktigaste är att alla idag känner samhörighet, vilket sakandes tidigare. Idag finns också 

gemensamma mål det fanns inte heller tidigare.”  

Den ökade samhörigheten har också uppkommit av att ett bättre samarbete mellan tillagning 

och mottagningskök.  

”De har tagit på sig mer det kokar potatisen vilket de inte gjorde tidigare, salladen gör de 

också idag samt enklare tillbehör och enklare efterrätter, vilket jag upplever som en kvalitets-

förbättring både för de äldre men framförallt en arbetsmiljöaspekt för de som skulle stå och 

packa om. Det har ju samtidigt bidraget till att utrustningen har setts över även på mottag-

ningsköken och de har fått en trevligare arbetsmiljö.”  

 

De äldres upplevelse 

I syftet med studien inkluderas att undersöka hur de äldre har upplevt och uppfattat de föränd-

ringar som skett inom kostorganisationen. Under intervjuerna med kostpersonalen ställdes 

frågan kring hur kostpersonalen tror att förändringen har uppfattats och upplevts av de äldre. 

Inte någon av respondenterna tror att de äldre har påverkats negativ av förändringen då de 

flesta tror att de inte märkt av den. Respondenterna tror att den största förändringen som de 

äldre upplevt är att de har fått efterrätterna sju dagar i veckan, vilket de uppfattar som mycket 

uppskattat.  

”Efterrätten absolut uppskattade och även de alternativa rätterna tror jag har lyft dem. Det 

är vad jag tror de har upplevt som bäst. Det är väl även dem man ser på blanketterna att det 

är det de uppskattar.” 

En annan viktigt del som lyfts är att alla får likadan mat det är inte längre olika kvalitet i olika 

delar av kommunen.  

Rutinerna kring specialkosterna är en del som har förändrats och standardiserats över hela 

kommunen.  

”Vi har ju också fått till mycket rutiner när det gäller specialkosterna och hur de ska hanteras 

kring diabeteskoster vad som är tillåtet och inte tillåtet.” 

Gemensamt för respondenterna är att ingen av dem tror att de äldre har påverkats negativt av 

de förändringar som skett inom kostenheten. De pratar om en ökad kontinuitet kring kostrå-

den för äldre, ett möte där de äldres synpunkter lyfts, samt vid diskussion och övriga möten 

med de äldre. Det beskrivs att det är vanligt förekommande att kostpersonalen frågar de äldre 

om vad de tycker om maten som erbjuds.    
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”Jag vet inte riktigt hur de andra gör men jag brukar alltid gå så här om jag ha tid över och 

gå upp till någon avdelning och lyssna av och fråga de äldre själv och då är det ju bara posi-

tivt.” 

Självklart är de alla överens om att det alltid finns personer som inte gillar maten eller just en 

specifik maträtt. Men överlag är respondenterna överens om att deras upplevelse är att de 

äldre överlag är nöjda med maten.  

”Ja så är det men jag brukar säga det att om jag har 500 gäster och det är 2-3 st. som är 

missnöjda då har man ju lyckats.” 

 

Matsedeln 

Matsedeln är ett område där tillagningsköken, mottagningsköken, socialförvaltningen och 

kostsamordnaren arbetat för att för att tillsammans skapa en matsedel som stämmer överens 

med de äldres önskemål och kökens möjligheter. Det visade sig att det fanns många olika kul-

turer och traditioner inom de olika köken. Det krävdes i början mycket tid och diskussioner 

för att tillsammans skapa en matsedel som fungerade för hela kommunens äldreomsorg.  

”Jag tycker vi har fått till en bra matsedel. Det är väl det här med olika kulturer inom olika 

kök. Och det har jag väl tagit till mig att det är ju inte säkert att det som varit rätt för oss 

kanske inte är rätt på andra ställen i kommunen. Men till att börja med kanske man tycker det 

och är mer på och tycker det. Men jag tycker den är varierande och bra.”  

Respondenterna är överens om att matsedel för lunchen är bra. En synpunkt som lyfts i mat-

sedels diskussion är att det är svårare att få till en bra matsedel för kvällsmaten. Många äldre 

vill inte äta så mycket på kvällen, dock är detta en nödvändighet för att få ihop tillräckligt 

med näring för en äldre person.  

”Bra matsedel för huvudmålet, kvällsmaten är svårare det ska vara ett lagat mål mat även till 

kvällen och det är ju många pensionärer som inte vill ha det. De tycker att det är för mycket 

att äta. De äldre äter ju inte så stora portioner.” 

Det beskrivs av respondenterna som svårt att skapa bra matsedlar för både äldreomsorgen och 

skolan i samma tillagningskök. Tidigare var det också så att varje tillagningskök själva gjorde 

matsedeln för sina skolor och för sina äldreboende.  

”Det som egentligen har varit svårt är väl att man inte haft tid att göra bra matsedlar både 

till äldreomsorgen och skolan oftast varierande man ju inte matsedeln så mycket. Och så 

vävde man ihop matsedeln med varandra.” 

Att det i den nya gemensamma matsedeln erbjuds efterrätt sju dagar i veckan är också ett stort  

plus. Respondenterna beskriver att många av de äldre inte har så stor matlust och endast äter 

små portioner. Så efterrätten gör är att de äter lite extra som den inte skulle gjort om den inte 

erbjöds.  

”Efterrätten äter de garanterat, men jag tror inte det är någon risk att de äter mindre mat och 

efterrätt istället. Hade de inte haft efterrätten hade de inte ätit mer än den halva portionen 

mat.” 

Alla är medvetna om att det krävs att kostenheten ständigt arbetar med matsedeln och att de 

alla måste vara lyhörda för önskemål och synpunkter. Det är också troligt att flera av de rätter 

som idag är populära och efterfrågade kommer att ändras i framtiden i och med att nya gene-

rationer har nya vanor och önskemål.  



30 

 

”Det är ju också en stor förändring för äldreomsorgsmaten den mat som vi servera idag är 

inte säkert att de äldre vill äta om fem år.” 

 

Livsmedelverkets rekommendationer 

Livsmedelsverkets rekommendationer används numera som en grund för kostverksamheten 

och de är numera en grund för verksamheten och de måltider som serveras till de äldre.   

I intervjuerna beskrivs att livsmedelverkets rekommendationer används i mycket högre grad 

idag än tidigare.  

”Rekommendationerna tittar vi ju mycket mera på nu det hade vi aldrig tid till innan. De job-

bar vi ju mycket mer med idag och det är också en hårdare styrning. Vilket jag upplever posi-

tivt, för innan man var tvungen att jobba med dem gjorde man ju inte det.” 

Respondenterna uppger att de i högre grad idag utgår och arbetar efter rekommendationerna 

för respektive grupp. Det har också blivit tydligare att det är två helt olika koster som kräver 

olika kompetens av de kockar som tillagar dem och dess mottagningskök.  

”Det blir framförallt kollision när man ska följa rekommendationerna för barn och unga 

hade man inte gjort det hade det kanske inte spelat så stor roll”. 

 I kostorganisationen finns det numera en kostsamordnare vilket av respondenterna upplevs 

som en nödvändighet för att organisationen ska kunna arbeta efter rekommendationerna. In-

nan tjänsten kom till fanns det ingen som hade tid att jobba med det administrativa som nä-

ringsberäkning och planering av kosten.  

”Det är ju också bra att det finns en kostsamordnare som jobbar med dessa delar eftersom vi 

inte hann göra det själva. Det går en tjänst en som håller ihop dessa delar, eftersom vi ska 

jobba praktiskt och därför inte hinner med eller kanske ens tycker är särskilt kul att jobba 

med.” 
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Senior alert 

 

För att utvärdera detta förbättringsarbete har även kvalitetsregistret senior alert använts. För-

fattaren har fått tillgång till alla gjorda riskbedömningar som gjort på äldre personer som bor i 

särskilt boende i Sävsjö kommun sedan starten hösten 2010. Alla äldre är avidentifierade och 

har endast ett unikt nummer i systemet. I Senior alert riskbedöms äldre personer utifrån risk-

områdena undernäringen, trycksår och fall. Målet med senior alert är att så många äldre som 

möjligt ska riskbedömas i detta gemensamma nationella kvalitetsregister. I Sävsjö kommun 

har dessa riskbedömningar prioriterats varpå kommunen ligger på höga siffror kring hur 

många äldre som riskbedöms. Riskbedömningarna började göras hösten 2010.  

 

Figur 7. Procentuell andel äldre på särskilt boende med risk för undernäring 
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Diagrammet ovan visar den procentuella andelen äldre personer som är riskbedömda i senior 

alert med risk för undernäring. Enligt dessa mättningar har andelen äldre med risk för under-

näring ökat från 42 procent 2010 till 60 % våren 2013.  
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Figur 8. Diagram över antal riskbedömningar i senior alert 2010-2013 

 

 
 

Hur många äldre som riskbedömts i Senior alert varje år skiljer sig åt. För 2013 är ännu inte 

alla riskbedömningar gjorda, på grund av denna uppsats tidsram finns endast de riskbedöm-

ningar redovisade som genomförts till och med mars månad.  Totalt har 615 riskbedömningar 

gjort sedan starten 2010 till 31 mars 2013. Totalt antal riskbedömningar gjorda sedan 2010 

utifrån risken för undernäring är 324 stycken. En person kan vara riskbedömd mer än en gång. 

Det är vanligt att en person som har risk för undernäring riskbedöms tätare än en person som 

inte har någon risk.    
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Figur 9. Procentuell fördelning av de vanligaste åtgärderna vid risk för undernäring  

i senior alert 

 

 
 

Ovanstående diagram visar den procentuella fördelningen av de vanligaste åtgärderna som 

ordinerats enligt kommunens sjuksköterska när en äldre person lider av risk för undernäring.  
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Diskussion 
 

Diskussion av förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet är att erbjuda de äldre på särskilt boende en bättre anpassad 

kost i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. Grundteorin för upplägget av för-

bättringsarbetet har varit Lean. Liker (2010) uppger att en central del vid arbete enligt Lean-

metoden är att använda sig av standardiserade arbetsmetoder och att använda sig av den bästa 

kända kunskapen. Livsmedelsverkets rekommendationer till äldre bygger på de svenska nä-

ringsrekommendationerna, samt vetenskapligt underlag om äldre och deras fysiologiska be-

hov. (Livsmedelverket, 2003a).  

Målet med förbättringsarbetet har varit att minska andelen äldre med risk för undernäring ge-

nom att servera en bättre anpassad kost till de äldre med utgångspunkt ur Livsmedelverkets 

rekommendationer till äldre. Ytterligare ett mål har varit att öka andelen äldre som är nöjda 

med kosten som erbjuds. Fokus i detta förbättringsarbete har varit de förändringar och åtgär-

der som gjort inom kostenheten.  

 

Livsmedelverket (2003b) menar att det är viktigt att anpassa maten efter de äldres behov vil-

ket kan innefatta energität mat eller mat med annan konsistens. Ödlund-Olin (2004) beskriver 

att naturlig berikning av maten med hjälp av smör och rapsolja ökar energiintaget till de äldre 

utan att behöva öka deras portionsstorlekar.  

Under intervjuerna med kostpersonalen framkom att i de numera renodlade köken kan kost-

personalen vid tillagningen ha en ökat berikad kost till alla äldre.  

 ”Ja nu är det bara att köra i princip hur mycket fett och grädde som helst. Innan var man 

tvungen att tänka till ungarna kunde man inte ha det utan fick berika efteråt till de äldre och 

då var man mer tvungen att använda sig av konstgjord beräkning typ proteinpulver för att få 

upp volymen.” 

Liker (2010) uppger att det inom Lean är angeläget att ständigt utvärdera och ständigt arbeta 

med förbättringar kring det som skapar värde för kunderna.  

Vid renodling av tillagningsköken har antalet tillagningskök för äldreomsorgen minskat, en 

förändring i tillagningen för äldreomsorgen innebär inte längre en förändring i fyra kök utan 

bara i ett. Liker (2010) menar att verksamheter inte ska ha större lager än nödvändigt. I sam-

band med renodlingen av köken har lagerna minskat. Tillagningsköken behöver inte längre ha 

dubbla uppsättningar livsmedel till de olika menyerna. Även arbetet med den gemensamma 

matsedeln och kostplaneringsprogrammet underlättar för köken att veta hur stora lager som 

behövs. Vid matsedelsplanering till äldreomsorgen är det viktigt att anpassa menyn efter de 

äldres behov, vanor och önskemål (Livsmedelsverket, 2003b). Liker (2010) menar att vid ar-

bete enligt Lean ska organisationen ta reda på vad som är viktigt för kunden och vad kunden 

vill ha.  

”Det som egentligen har varit svårt är väl att man inte haft tid att göra bra matsedlar både 

till äldreomsorgen och skolan oftast varierande man ju inte matsedeln så mycket. Och så 

vävde man ihop matsedeln med varandra.” 
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Liker (2010) en organisation som arbetar enligt Lean, bör arbeta aktivt med eliminering av 

slöseri. Kostenheten ska laga mat som de äldre uppskattar och äter. Livsmedelverket (2003d) 

uppger att det bara är den mat som blir uppäten som ger energi och näring, vilket gör det extra 

angeläget att anpassa menyn efter de äldres önskemål. För att mäta den upplevda kvalitén och 

synpunkter som de äldre har på maten är de genomförda brukarundersökningarna viktiga. Re-

sultatet av de två genomförda brukarundersökningarna visar att de äldre överlag är nöjda med 

den mat som erbjuds, medelvärdet för undersökningarna var 2012 3,41 och 2013 3,40.  

En annan form av slöseri kan bero på brister i kvaliteten på råvarorna. I den första enkätun-

dersökningen framkom i den öppna delen av enkäterna att det var flera äldre som var miss-

nöjda med potatisens kvalitet.  

Livsmedelsverket (2003b) anser att alla menyer till äldreomsorgen ska vara näringsberäknade 

för att säkerställa att maten ger tillräckligt med energi och näring. Innan denna förändring 

fanns det inga näringsberäknade menyer då alla tillagningskök hade sina egna menyer och 

ingen hade tid att näringsberäkna dem. Det finns numera en kostsamordnare vars uppgift är 

att näringsberäkna maten och planera den mat som serveras utifrån Livsmedelverkets rekom-

mendationer.    

”Det är ju också bra att det finns en kostsamordnare som jobbar med dessa delar eftersom vi 

inte hann göra det själva. Det går åt en tjänst en som håller ihop dessa delar, eftersom vi ska 

jobba praktiskt och därför inte hinner med eller kanske ens tycker är särskilt kul att jobba 

med” 

Livsmedelverket (2003a) anser att ett bra sätt för att öka energiintaget för äldre är erbjuda 

daglig efterrätt. Liker (2010) menar att en organisation ska arbeta med att erbjuda kunderna 

det kunderna vill ha när de vill ha det. Daglig efterrätt är något som de äldre frågat efter vilket 

visade sig i den öppna delen i enkätundersökningen som genomfördes hösten 2012. Under 

intervjuerna med kostpersonalen framgår det att daglig efterrätt är något som de upplever att 

de äldre verkligen uppskattar. ”Efterrätten äter de garanterat, men jag tror inte det är någon 

risk att de äter mindre mat och efterrätt istället. Hade de inte haft efterrätten hade de inte ätit 

mer än den halva portionen mat.” 

Med utgångspunkt ur dessa synpunkter är det viktigt både utifrån Livsmedelverkets rekom-

mendationer och utifrån de äldres önskemål att kostenheten erbjuder daglig efterrätt till de 

äldre.    

Vid arbete med Lean som metod ska organisationen se över ojämnheter i processer och stäva 

efter jämna flöden menar Liker (2010). Utifrån denna aspekt har kostorganisationen sett över 

tillagningsköken och mottagningskökens uppgifter. När och var ska olika arbetsuppgifter 

lämpligen utföras för att skapa ett jämnt flöde. Arbetet med att lägga över en del arbetsuppgif-

ter till mottagningsköken har också inneburit att arbetsbördan minskat för tillagningsköken då 

det tidigare mellanlagrat mottagningskökens livsmedel och sedan skickat vidare dem. Numera 

beställer mottagningsköken själva den mängd potatis, frukt, grönsaker och mejeriprodukter 

som de behöver.  

Standardisering av processer är en grund inom Lean uppger Liker (2010). Flera processer 

inom kostenhetens är numera standardiserade. Ett kostplaneringssystem har köpts in till kost-

enheten, i systemet finns numera alla menyer och recept till de rätter som kockarna ska laga. 

En annan del som numera också är standardiserad är system kring de specialkosterna som 

äldre med särskilda behov kan få. Det är numera alltid en sjuksköterska som ordinerar be-
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ställningen av specialkost till den äldre, vilket tidigare inte alltid var fallet. Innebörden av 

denna förändring är att de som behöver specialkost får det men även att de får rätt specialkost 

utifrån sina behov.  Livsmedelverket (2003a) uppger att anledningen till specialkost kan vara 

anpassad konsistens, religiösa, etniska o kulturella skäl.  

Liker (2010) menar att ledningen ska fatta beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv även om det 

är på bekostnad av kortsiktig ekonomisk vinst. Det finns nu ett kostpolitiskt program för Säv-

sjö kommun där politikern i Sävsjö tillsammans har enats kring att kommunen ska följa livs-

medelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp. Det kostpolitiska programmet är 

ett gemensamt styrdokument för kommunens fortsatta utveckling och förbättringsarbete för 

den kost som serveras i kommunen.  

 

Diskussion kring studien av förbättringsarbetet 

 

Syftet med studien är att beskriva förbättringsarbete hur det upplevts och påverkat kosten för 

de äldre på särskilt boende och kostpersonalen i Sävsjö kommun. 

 

Målet med studien var att utvärdera om en bättre anpassad kost till de äldre på särskilt boende 

i Sävsjö kommun leder till att de äldre är nöjdare med kosten samt att andelen med risk för 

undernäring minskar.  

 

I studien av förbättringsarbete finns det flera delar både inom teorin och resultatet för förbätt-

ringsarbetet som tyder på att de åtgärder som är gjorda är ett steg i rätt riktning mot en bättre 

anpassad kost för de äldre. Att använda sig av Livsmedelsverkets rekommendationer som 

grund för de förändringar som är gjorda passar mycket väl utifrån de önskemål som de äldre 

själva har samt utifrån ett Lean perspektiv där en av grunderna är att använda sig av den för 

närvarande bästa kunskapen Liker (2010).  

 

Enkätundersökningen  

Resultatet för den första enkätundersökningen som gjordes hösten 2012 visade att många av  

de äldre redan då var mycket nöjda med den kost som erbjöds dem. Medelvärdet för alla som 

svarat blev ett 3,41 då fyra var max, svarsfrekvensen låg på 47 procent. Den andra enkätun-

dersökningen som genomfördes av kostenheten våren 2013 där bakgrunden var att utvärdera 

om de genomförda åtgärderna lett till ökad nöjdhet hos de äldre. Medelvärdet för den under-

sökningen blev ett 3,40 av maximalt fyra denna gång med en svarsfrekvens på 29 procent. I 

sammanställningen av den öppna delen i den första enkätundersökningen var det många äldre 

som hade önskemål om efterrätt sju dagar i veckan. Redovisade tabeller i resultatdelen redo-

visas utifrån att författaren vill visa på transparens kring utfallet kring enkäterna.   

En forskningsfråga har varit att studera hur nöjdheten hos de äldre påverkats av förändringen? 

Överlag har de äldre varit nöjda med den mat som erbjuds dem, vilket också har inneburit att 

det inte har gått att påvisa något förbättrat resultat kring nöjdheten. Det är en marginell skill-

nad på medelvärdet i den andra enkätundersökningen jämfört emot den första. Enligt SKLs 

öppna jämförelser: vård och omsorg (2012) är andelen äldre som bor i särskilt boende och är 

nöjda med hur maten smakar 57 procent för Sävsjö kommun. Snittet för riket 2011 var 49 
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procent. Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg (2013) var 88 procent av de äldre 

nöjda eller ganska nöjda med hur maten smakar. Snittet för riket på samma fråga var 2012 75 

procent. Författaren anser med utgångspunkt ur dessa jämförelser att de äldre i Sävsjö kom-

mun är nöjda med den mat som erbjuds dem.  

 

Intervjuerna  

I de tre genomförda intervjuerna finns det också mycket som tyder på att flera av de genom-

förda förändringar som gjorts är steg i rätt riktning mot en bättre anpassad kost för äldre och 

även barn och ungdomar. I de genomförda intervjuerna är alla eniga om att det är en klar för-

del att renodla tillagningsköken antingen mot äldreomsorgens mat eller mot skolans mat. De 

renodlade köken anser respondenterna är en förbättring för både de äldre, skolbarnen och 

kostpersonalen. Anledningen är att respondenterna ser det som positivt att renodla tillagning-

en då de kan fokusera på antingen skolmat eller äldremat.  

"tidigare var vi inte så noga med uppdelningen då det ibland var så att äldreomsorgen fick 

äta skolmat och barnen fick äta äldremat. Vilket inte är bra eftersom det är två helt olika kos-

ten. Så jobbar vi absolut inte idag. Det ställs ju hårdare krav idag." 

Fokuseringen har också lett till att stressen har minskat i köken eftersom man kan fokusera på 

en målgrupp och dess mattider vilket har minskat stressen i köken. 

”Det är mindre stressande, förut så var det ju så att skolmaten skulle vara färdig kl. 10 sedan 

snabbt in med en kaffe för att sedan starta med äldreomsorgsmaten.” 

Respondenterna berättar också att samarbete mellan de olika tillagnings och mottagningskök 

är bättre idag än var det var tidigare. Det beskrivs att tidigare jobbade var och en mer själv-

ständigt. Det är idag en kostorganisation med en samhörighetskänsla som inte fanns tidigare.  

”Vi är ju ett lag och ett team som måste göra det bästa möjliga.” 

Det beskrivs även lättare att dela erfarenheter och problem med varandra och att hjälpas åt att 

finna bra lösningar på bekymmer som finns.  

I och med implementeringen av Livsmedelverkets rekommendationer och det kostpolitiska 

programmet har samarbetet i organisationen ökat i takt med tydligare mål.  

”Det viktigaste är att alla idag känner samhörighet, vilket sakandes tidigare. Idag finns också 

gemensamma mål det fanns inte heller tidigare.”  

Bergman och Klefsjö (2010) anser att organisationer ska engagera medarbetarna i förbätt-

ringsarbeten då det skapar motivation och engagemang för arbetet som vidare leder till hög 

kvalitet/ produktion och låg sjukfrånvaro/ personalomsättning.  

 

Senior alert  

Författaren har haft en ambition med studien av förbättringsarbetet att via statistik i senior 

alert följa upp om andelen personer med risk för undernäring har minskat. Riskbedömningar i 

senior alert började göras i Sävsjö kommun under hösten 2010. Sedan dess har andelen risk-

bedömda personer med risk för undernäring legat runt 50 procent. När resultatet i senior alert 

ser följdes upp våren 2013 visar statistiken på att andelen personer med risk för undernäring 

har ökat till 60 procent. Med utgångspunkt ur dessa siffror går det inte att göra några som 

helst antagande kring att de genomförda åtgärderna i förbättringsarbetet har någon effekt på 

att minska antalet personer som har risk för undernäring i särskilt boende. Ett dilemma med 

denna statistik är tidsplanen för denna studie då det inte finns möjlighet att få siffror för hela 
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2013. Troligen är det så att sex månader är en för kort tid att utvärdera om åtgärderna har ef-

fekt på andelen personer med risk för undernäring. Det är möjligt att det efter ett år med för-

ändringarna skulle kunna visa på en något förbättrad statistik, men det kan också vara så att 

dessa typer av åtgärder kräver mycket längre tid för att statistiks kunna se skillnader i resulta-

tet. Författaren har också uppmärksammat att riskbedömningarnas frekvens skiljer sig åt. För-

fattaren har undersökt statistiken för att se om det går att endast låta varje person återkomma 

max tre gånger, men underlaget blir då för Sävsjö litet. Författaren har också undersökt möj-

ligheten att följa upp sifforna kring vikt som också finns med som en parameter i Senior alert. 

Det har tyvärr visat sig att det är få personer som vägs mer än en gång vid riskbedömningarna. 

Det vanligaste är att den äldre vägs första gången för riskbedömning. När ytterligare riskbe-

dömningar gör är det ovanligt att en ny vikt läggs in i systemet. Då eventuella viktförändring-

ar inte sammanställs i senior alert blir det omöjligt att statistiskt följa upp hur förändringarna 

påverkat vikten hos de äldre. I sammanställningen av statistiken har författaren dock upp-

märksammat att flera av de åtgärder som anses lämpliga för personer som har risk för under-

näring är åtgärder som via detta förbättringsprojekt erbjuds alla äldre som bor i särskilt bo-

ende i kommunen. Exempel på åtgärder som erbjuds alla äldre som anses som lämpliga åtgär-

der i senior alert utifrån att minska risken för undernäring är energiberikad kost, näringsdryck 

eller "energihuttar" och konsistens anpassad mat. Dessa tre åtgärder är vanligt förekommande 

åtgärder som sjuksköterskan valt för personen med risk för undernäring utifrån de åtgärdspla-

ner som finns i senior alert.  

Enligt SKLs öppna jämförelser: vård och omsorg (2013) genomfördes åtgärder på 34 procent 

av de äldre i särskilt boende som riskbedömts ha risk för undernäring. Snittet för riket 2012 

60 procent. Då åtgärdsstatistiken inte är högre än 34 procent för de äldre som bedöms ha risk 

för undernäring är de strukturella åtgärderna för kosten till alla äldre viktiga. 
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Metoddiskussion 

 

Författaren anser att det finns en del svårigheter kring metoden och utvärderingen av denna 

typ av förbättringsarbete. Författaren upplever att det finns en risk med att utvärdera förbätt-

ringsarbete objektivt då det är knutet till författaren kring delarna uppstarten, implementering-

en, uppföljningen och utvärderingen av det. Förbättringsarbetet är så knytet till författaren 

som chef, till just de personerna som arbetar i organisationen och den befintliga kontexten i 

organisationen. Det är en viktig aspekt att lyfta då det kan ha påverkat möjlighet att objektivt 

utvärdera de genomförda åtgärderna.  

En annan aspekt som författaren vill lyfta är de genomförda intervjuerna då författaren/ che-

fen har genomfört intervjuer på medarbetare. Det finns en risk att det kan ha påverkat resultat 

i positivt riktning, då det kan vara svårt för dem att vara alltför negativ i en intervju kring en 

förändring som deras chef genomfört. Trotts denna aspekt anser författaren att intervjuerna är 

en viktig del i studien av förbättringsarbetet för att få fram hur de som praktiskt har gjort för-

ändringarna möjliga upplever dem. Det är en betydelsefull del för att få deras synpunkter uti-

från hur de upplevt förändringen positivt eller negativt och hur det påverkat de äldre. Författa-

ren anser ändå att intervjuerna är bra och hoppas att de lyft de negativa synpunkter de har. 

 

Enkätundersökningen anser författaren har varit ett viktigt hjälpmedel för att få en baskunskap 

kring hur de äldre upplever maten, vad som är bra, mindre bra och önskemål. Enkätundersök-

ningen är en mycket grundläggande del i detta arbete både för att komma igång med brukar-

undersökningar som ett led i kvalitetsuppföljning, som en möjlighet för de äldre att lämna 

synpunkter, upplevelsen av kosten samt utifrån aspekten att utvärdera förändringarna som ge-

nomförts. Svarsfrekvensen är lägre i den andra enkätundersökningen, en anledning till det kan 

enligt författaren vara att det endast var sex månader mellan första och andra omgångens en-

käter. Trotts att svarsfrekvensen den andra omgången för enkäterna var så låg som 29 procent 

anser ändå författaren att resultatet är intressant.  

 

Statistiken ifrån senior alert har författaren haft en del problem med då det har varit svårt att 

se hur det går att förhålla sig till den och hur den ska utvärderas. Enligt statistiken i senior 

alert har ju andelen äldre med risk för undernäring ökat efter de genomförda förändringarna. 

Med utgångspunkt ur det resonemanget skulle förändringarna skapat en försämrad kost för de 

äldre med risk för undernäring. Ett problem som uppmärksammats med statistiken var att 

samma personer återkommer olika ofta. De personer som har en ökad riks för undernäring, 

fall eller trycksår riskbedöms oftare än de personer utan risk. Detta leder till att de personer 

med risk påverkar statistiken till att andelen personer med risk för undernäring ökar. Författa-

ren försökte då istället förhålla sig till vikten och BMI (body mass index) för de äldre vilket 

visade sig vara svårt då många personer som riskbedömts inte vägts och det var väldigt få som 

vägts ytterligare en gång vid nästa riskbedömning. Det var därför inte möjligt att dra några 

slutsatser kring att personerna ökat i vikt och BMI. Resultat kring vanliga åtgärder för perso-

ner med risk för undernäring såg däremot författaren stämde överens med övergripande åtgär-

der inom detta förbättringsarbete.  
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Flera av de vanligaste åtgärder som ordinerats av sjuksköterskan för de personer som bedömt 

ha risk för undernäring är åtgärder som via detta förbättringsarbete har implementerats och 

arbetats med generellt för kosten till alla äldre. Ytterligare en aspekt av att det kan vara svårt  

att utvärdera siffrorna i senior alert är att det troligen inte är samma personer som riskbedöm-

ningarna gjorts på idag som för två år sedan. Det kan också vara så att eventuellt genomförda 

förändringar inom vården kan påverka resultatet.  

 

Validitet och reliabilitet 

May (2001) skriver att reliabilitet innebär att en undersökning ska kunna göras om flera 

gånger och resultatet ska bli det samma. Är så fallet med en undersökning har den hög reliabi-

litet. May (2001) skriver vidare om validitet som innebär att undersökningen verkligen mäter 

det som var avsett att mäta. Då författaren studerar undersökningen utifrån dessa två begrepp 

anser författaren att studien har låg reliabilitet. Orsaken till den låga reliabiliteten är på grund 

av att förändringsarbetet är starkt kopplat till den aktuella kontexten och de personer och pro-

fessioner som arbetar med förändringen. Författaren anser inte att detta är ett problem då syf-

tet med studien aldrig varit att uppnå generaliserbarhet. Målet har istället varit att utvärdera 

och studera den aktuella förändringen och dess effekter. Validiteten i undersökningen anser 

författaren är högre då syfte med studien följts under hela arbetet.  
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Slutsatser 
Författaren anser att syftet med förbättringsarbetet och studien av dem följts under hela arbe-

tet. De fyra forskningsfrågor som författaren önskat att svara på via denna studie har alla bli-

vit besvarade.  

1. Underlaget i studien tyder inte på att de äldre påverkats negativt av det genomförda för-

ändringsarbetet. Flera områden som arbetats med i förbättringsarbete är områden som de 

äldre själva önskat.  

2. Resultatet i senior alert kring risken för undernäring förbättrades inte i och med detta för-

bättringsarbete. Författaren anser ändå att det är intressant att se att flera av de åtgärder 

som genomförts är vanligt förekommande åtgärder för att undvika risk för undernäring 

enligt senior alert. De åtgärderna tillsammans med ökad följsamhet till Livsmedelsverket 

rekommendationer i kombination med de äldres önskemål bör enligt författaren ha för-

bättrat kosten till de äldre även om det i denna studie varit svårt att resultatmässigt verifi-

era det.  

3. Det har i studien visat sig att de äldre redan innan det genomförda förbättringsarbetet i 

stort sett var nöjda med den kost som erbjuds dem. Inga större förändringar kring nöjd-

heten har gått att påvisa efter genomfört förbättringsarbete.  

4. Vid intervjuerna berättade respondenterna om flera områden som de upplever är bättre nu 

än innan förändringen. Ett av de områdens som respondenterna anser att det skett förbätt-

ringar på är arbetsmiljön som upplevs bättre efter förbättringsarbetet.   

 

Vidare anser författaren att det skulle vara intressant att i framtiden ta uppföljande vikt på de 

äldre personer som riskbedöms med risk för undernäring i Senior alert. Det finns i system 

möjlighet att hantera den uppgiften vilket tyvärr inte är gjort i Sävsjö kommun. För att fram-

tiden fortsätta utvärdering kring de genomförda åtgärdernas effekt för risken för undernäring, 

skulle det vara intressant att följa BMI utvecklingen för äldre på särskilt boende.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

      
Enkätundersökning för kosten på äldreboende/trygghetsboende i Sävsjö kommun 

Kostenheten i Sävsjö kommun arbetar just nu med att ta fram underlag på hur kunderna upp-

lever maten och måltidssituationen och om det finns något som du tycker att vi kan bli bättre 

på.   

Vi är därför mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på denna enkät. 

Du behöver inte skriva ditt namn, men vi önskar att du skriver på vilket äldreboende du bor.  

Återsänd sedan enkäten till Anneli Tellmo Jung/ kostenheten senast den  

Bor p   ldre oende…………………………………………………………………………   

 

Har du behov av någon specialkost?          (     ) JA (     ) NEJ 

 

1. Tycker du om frukosten som serveras? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

2. Tycker du om middagen som serveras? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

3. Tycker du om kvällsmaten som serveras? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

4. Tycker du att maten ser god ut? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

5. Är den varma maten tillräckligt varm? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

6. Tycker du att det finns tillräckligt med mat så du kan äta dig mätt? 
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Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

7. Upplever du att miljön i matsalen är bra? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

8. Upplever du att det är lagom lång tid mellan måltiderna? 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

9. Upplever du att tillbehören till måltiderna är bra? (Ex grönsaker, bröd, efterrätter, 

dryck) 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

Önskemål eller andra synpunkter  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för ditt svar 
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Bilaga 2.  

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                                                                        

Ann-Christin Jansson MAS                                                                                                                                                                                  

Telefon:0382-15488                                                                                                    

 

 

KOSTORDINATION/SPECIALKOST 

Namn_____________________________Enhet_______________________________ 

Ansvarig sjuksköterska______________________________ Mobil________________  

Kostordination utfärdad av________________________________________________                                                                                                 

 

 

SPECIALKOST                                                       
Diabeteskost 

 Fettreducerad kost            

 Glutenfri kost 

 Laktosreducerad kost 

 Proteinreducerad kost ____ g/dag  

Recept från dietist bifogas. 

 Dialyskost 

  E-kost (energi och proteinrik) 

 

 

KOST MED ANPASSAD KONSI-

STENS  

Hackad 

Pure 

Timbal 

Gelé 

Tjockflytande 

Flytande

 

 

ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET 

Baljväxter (ex. jordnötter,soja,bönor,linser)______________________________________ 

Nötter/mandel/fröer________________________________________________________ 

Frukt och grönsaker_________________________________________________________ 

Fisk och skadjur___________________________________________________________ 

Matfett___________________________________________________________________ 

Gluten___________________________________________________________________ 

Laktos___________________________________________________________________ 

Tillsatser_________________________________________________________________ 

ÖRIGT_____________________________________________________________________ 

 

 

OBS! Vid frånvaro ring köket tel. 156 75 före kl. 8:00   Blankett KOSTPÄRM FLIK:7 

20120424
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Förklaringar 

Specialkost definieras som mat vid specifika sjukdomstillstånd. En vårdplan ska upprättas av 

sjuksköterskan i samråd med  personen och eventuellt närstående. Vårdplanen ska innehålla 

uppgifter om nutritionsdiagnos, ordinerad behandling/åtgärd, mål för behandling/åtgärd samt 

hur och dessa ska följas upp. 

Energi och proteinrik kost 

Indikationen är nedsatt aptit. För at täcka behovet måste portionerna vara små men samtidigt 

innehålla framförallt energi och protein. Kosten bygger på energitäta livsmedel som matfett, 

grädde och socker som ger mycket energi per viktenhet, men lite av fiberrika livsmedel. Kos-

ten kan behöva förstärkas med industritillverkade berikningspreparat. Energi går lätt att öka 

med mellanmål, däremot är det svårt att öka proteinintaget. 

Innan du som sjuksköterska ordinerar industritillverkade berikningspreparat/näringsdryck  

tänk på att: 

1. Maten som tillagas till äldreomsorgen är mer energität genom tex.  matfett och grädde.  

2. Tips för att öka energitätheten finns i kostpärmen. 

3.  Täta måltider, mellanmål och inte för lång nattfasta. 

 

Konsistensanpassad kost 

Hel och delad konsistens, innebär mat med normal konsistens som vid behov delas på tallri-

ken. Personer med muntorrhet kan behöva mycket sås till maten för att lättare svälja. 

Indikationer för konsistensanpassning är besvär från tänder, munhåla, svalg och/eller mat-

strupe, kognitiv svikt och orkeslöshet.  

Hackad ex kött 

Pure (grov patekonsistens)  grovkornig konsistens.  

Timbalkonsistens  är lämplig vid uttalade tugg- och sväljsvårigheter, bråck eller förträng-

ningar i matstrupen. Den kan fungera för dem som hamstrar mat i kinderna. 

Gelekonsistens lämpar sig vid allvarliga sväljsvårigheter, trögutlöst sväljreflex och skadad 

eller känslig munhåla. 

Tjockflytande konsistens är lämplig vid nedsatt rörlighet i munhåla och svalg, allmänna 

sväljsvårigheter, förträngningar och skador i svalg och matstrupe. 

Flytande är lämplig vid käk fixering, förträngningar eller skador i svalg och matstrupe.  

Ordination av näringsdryck ska alltid dokumenteras med avseende på indikationer för vald 

dryck, samt hur den ska administreras avseende på typ, tid och längd.                                                                     

Diabetskost se särskild instruktion från diabetessköterska. 

 

Ifylld blankett kostordination /specialkost -- original journal, kopia tillag-

ningskök Södergården, kopia serveringskök/avdelningskök.  
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Bilaga 3. 

Livsmedelsval till diabetskost vid servering av efterrätt och tillbehör  

 

Efterrätt: När det serveras soppa eller kräm ska diabeteskost (DK) erbjudas kräm/soppa 

tillagad av bär eller frukt utan tillsatt socker i något mindre portion.  

 Övriga desserter som serveras som paj, tårta, mousse eller puddingar mm er-

bjuds samma som normalkost (NK) men i en mindre mängd. 

Tillbehör: Lingonsylt, inlagd gurka mm erbjuds samma som NK men i mindre mängd. 

 Törstsläckare består av måltidsdryck eller osötad alternativ, light produkter, 

kranvatten, mineralvatten, kaffe eller the med högst 1 g socker (kolhydrater) per 

dl.  

 Dryck i samband med måltid få max innehålla 5 g socker (kolhydrater) per dl 

(t.ex lågkaloridryck av juice typ) riktlinjen är ett glas per måltid. 

Fika: ”  nli ” vetes iv , s orp ,  ex eller  r  t, mer s ll n en liten      

 

Konsistens: Oavsett konsistens ska avvikande kost erbjudas likvärdiga tillbehör eller efter-

rätt  

 

Övrigt: Finns efterfrågan av osötade tillbehör eller osötad efterrätt när det inte serveras 

ska detta önskemål tillgodoses, ordination kommer ifrån sjuksköterska. 

 All diabeteskost kräver ett intyg ifrån SSK, se blankett kostordinat-

ion/specialkost  

 

Granskat och godkänt av 

2012-08-29            

        

 

 

Socialförvaltningen                                         Beatrice Svensson 

Ann-Christin Jansson      Kostsamordnare Sävsjö kommun 
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         Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 
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1. Inledning 

 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutningar, källor till glädje, som mötesplatser 

och kulturbärare. Våra matvanor har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för 

vuxna.  

 

Det kostpolitiska programmet innehåller Sävsjö kommuns politiska mål och strategier för att 

säkerställa att de måltider som serveras inom kommunens verksamheter leder till välbefin-

nande, god hälsa och att trivsamma måltidsmiljöer erbjuds.  

Måltiderna ska vara en del i bevarandet av traditionell matkultur och samtidigt verka positivt 

för utvecklingen av den moderna matkulturen. Vikten av kunskap kring matens ursprung och 

miljöpåverkan ska lyftas fram.  

 

Sävsjö kommuns kostorganisation ska sträva efter att följa de rekommendationer och riktlin-

jer som tagits fram genom forskning på området. Detta säkerställs genom att matsedeln är 

energi- och näringsberäknad i enlighet med de rekommendationer som finns i de nationella 

riktlinjerna för mat inom förskola, skola och äldreomsorg. 

 

 

2. Bakgrund 

 

Kostorganisationen är en del av resultatenheten kommunal service i Sävsjö kommun där 

även lokalvård och vaktmästeri är inkluderade. Resultatenheten kommunal service är orga-

niserad under tekniska förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvalt-

ningen är de största köparna av måltider och service. I styrgruppen för resultatenheten finns 

representanter från tekniska förvaltningen som är säljare, och de köpande förvaltningarna. 

För den kommunala serviceenheten ansvarar en övergripande kommunal servicechef. Dess-

utom finns en kostsamordnare med adekvat kunskap inom kostområdet. Alla tillagningskök 

har en ansvarig kock med gruppledaruppgifter för det aktuella tillagningsköket samt de mot-

tagningskök som maten sänds till. I kostorganisationen arbetar cirka 60 medarbetare. De 

professioner som finns representerade är kockar som utgör en tredjedel och resterande två 

tredjedelar är ekonomibiträden.  

 

De tjänster som kostenheten säljer till barn- och utbildningsförvaltningen är skolmåltider och 

måltider till de barn som visats på kommunens förskolor och fritidshem. Socialförvaltningen 

köper hela abonnemang med kompletta måltider, frukost, lunch, middag och mellanmål, sju 

dagar i veckan året runt till de personer som vistas på kommunens äldreboende. En annan 

service till äldre är möjligheten att få matdistribution hem till dörren.  

Det finns också tre restauranger i kommunens regi som är öppna för allmänheten och som 

är en service till kommunens äldre invånare.  

En vardag lagas cirka 2000 portioner till skolan och cirka 400 till äldreomsorgen, totalt 2400 

portioner.   
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Det finns idag 5 tillagningskök i kommunen, fördelade mellan de största tätorterna i kom-

munen, samt 2 kök i centrala Sävsjö.  

I hela kommunen finns även 19 mottagningskök där personalen tillagar vissa delar av mål-

tiden; potatis, pasta, ris samt grönsaker, frukost och mellanmål. Maten levereras varm i 

värmeskåp från tillagningsköken till dessa kök.  

Mottagningsköken finns på både skolor, äldreboenden och förskolor runt om i kommunen.  

 

3. Syfte  
 

Syftet med det kostpolitiska programmet är att säkerhetsställa att måltiderna som serveras 

inom förskola, skola och äldreomsorg uppfyller de krav och rekommendationer som ställs på 

måltider som serveras inom den kommunala verksamheten.  

 

Det kostpolitiska programmet ska också verka som ett stöd/styrdokument för personal, ele-

ver, pensionärer, matgäster, anhöriga och politiker. 

 

4. Vision 

 

Sävsjö kommuns vision för måltidsverksamheten är: 

 

”Måltiden ska vara god, livsmedelssäker, näringsriktig, och anpassad efter målgruppen. 

Måltiden ska vara en positiv upplevelse och skapa förutsättning för goda matvanor och en 

god hälsa. ” 
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5. Barn- och utbildningsförvaltningen  

 

Inom barnomsorgen serveras dagligen frukost, lunch och mellanmål. Pedagogiska måltider 

för pedagogerna är en viktig del för att nå en bra måltidsituation för barnen. I samverkan 

med skolans undervisning ska goda kostvanor främjas samt ge kunskap om hälsa och välbe-

finnande. Inom grundskolan är bra matvanor en förutsättning för att eleverna ska orka kon-

centrera sig under skoldagen. En förutsättning för att Sävsjö kommun ska vara bland de 50 

bästa i Sverige vad det gäller det sammanvävda resultatet från grundskolan enligt prioriterat 

arbetsområde i utvecklingsstrategin.  

 

 

5:1 Mål och riktlinjer för förskolan, skolan och fritidshem 

 

 Måltiderna som serveras ska vara näringsberäknade och uppfylla Livsmedelsverkets 

rekommendationer kring uppbyggnad av matsedlar för barn och ungdomar. 

 Andelen ekologiska livsmedel ska öka och matsedlarna säsongsanpassas. 

 Arbeta aktivt för att minska matsvinnet. 

 Andelen hel- och halvfabrikat minskas. 

 Livsmedel som innehåller onödiga tillsatser ska inte inhandlas. 

 Vid upphandling av livsmedel ska Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier och möjlighet-

en för mindre leverantörer (lokala) att lämna anbud användas i enligt med senast an-

tagen upphandlingspolicy av kommunfullmäktige.  

 Möjligheten till alternativa lunchrätter ska öka. 

 Måltiderna ska serveras i en trivsam måltidsmiljö. 

 Måltidsordningen över dygnet ska bestå av 3 huvudmål och 1-3 mellanmål och ska 

vara schemalagd enligt fasta och regelbundna tider jämnt över dagen. Tiden mellan 

målen ska inte överskrida 2-2,5 timmar för de yngsta barnen (1-2 år). För de större 

barnen får det vara maximalt 3-3,5 timmar mellan målen. 

 Luncherna på skolan ska serveras mellan klockan 11 och 13 och ska ge 25-30 procent  

av dagsbehovet av livsmedel. 

 Specialkoster ska erbjudas målgrupper som av medicinska, religiösa eller etiska skäl  

inte kan äta av ordinarie mat. Specialkosterna ska även de vara näringsberäknade 

och underlag för beställningen ska finnas.  

 Måltiden ska ses som en viktig del inom de olika verksamheterna, både ur ett hälso-

mässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv. 

 Pedagogiska luncher ska tillämpas. 

 Allergiframkallande produkter såsom nötter, mandel och jordnötter ska inte före-

komma i mat till barn och ungdomar. 

 Regelbundna Kostråd ska genomföras.  
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6. Socialförvaltningen 

 

Måltiderna som serveras inom äldreomsorgen är en viktig del ur ett hälsomässigt, medi-

cinskt och socialt perspektiv och för att främja god livskvalitet för de äldre.  

Detta är en av förutsättningarna för att Sävsjö kommun ska uppfylla det övergripande målet 

i kommunens utvecklingsstrategi:  

Medellivslängden för män och kvinnor ska överstiga genomsnittet i riket.  

 

Inom socialförvaltningen finns också riktlinjer för nutrition inom vård och omsorg enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen.  

 

6:1 Mål och riktlinjer för äldreomsorgen 

 

 Måltiderna som serveras ska vara näringsberäknade och uppfylla Livsmedelsverkets 

rekommendationer för äldre personer. 

 Andelen ekologiska livsmedel ska öka och matsedlarna säsongsanpassas.  

 Vi ska arbeta aktivt för att minska matsvinnet. 

 Andelen hel- och halvfabrikat ska minskas. 

 Livsmedel som innehåller onödiga tillsatser ska inte inhandlas. 

 Vid upphandling av livsmedel ska Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier och möjlighet-

en för mindre leverantörer (lokala) att lämna anbud användas i enligt med senast an-

tagen upphandlingspolicy av kommunfullmäktige.  

 Möjligheten till alternativ rätt ska erbjudas sju dagar i veckan. 

 Måltiderna ska serveras i en trivsam och lugn måltidsmiljö.  

 Måltiderna ska fördelas jämn under dygnet med 3 huvudmål och 1-3 mellanmål. 

 Nattfastan ska inte överskrida 11 timmar. 

 Efterrätter ska erbjudas sju dagar i veckan. 

 Specialkoster ska erbjudas målgrupper som av medicinska, religiösa eller etiska skäl 

inte kan äta av ordinarie mat. Specialkosterna ska även de vara näringsberäknade 

och underlag för beställningen ska finnas. 

 Regelbundna kostråd ska genomföras.  
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7:1 Ansvar  

 

Varje chef för respektive förvaltning ansvarar för att det kostpolitiska programmet följs.  
 

7:2 Personalens roll 

 

Personalens ansvar är att arbeta så att måltiderna blir en integrerad del av 

verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår att sprida information om vikten av att äta rätt ur 

ett hälsomässigt perspektiv samt att få en positiv inställning till måltiden ur ett socialt 

perspektiv. All personal i Sävsjö kommun ska föra en positiv dialog kring maten och 

måltidssituationen. 

 

7:3 Ansvar hem och förskola/ skola 

 

Delat ansvar råder mellan hemmet och skolan/förskolan. Måltiderna som serveras i försko-

lan och skolan innefattar en del av dygnets måltider och näringsbehov. Innebörden av detta 

är att även måltider i hemmet är en förutsättning för att uppnå ett fullt energi- och närings-

behov varje dag. Det är föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar att tillhandahålla frukost och 

övriga måltider som inte serveras inom den aktuella kommunala måltidsverksamheten. 

 

 

8. Kostenheten ansvarar för kvalitetssäkring enligt följande punkter 

 

 De nationella riktlinjerna ska ligga till grund vid planering och tillagning av samtliga 

måltider. Detta säkerställs genom att all mat som serveras är näringsberäknad av ett 

kostdataprogram med receptur som efterföljs i köken. 

 All kostpersonal ska utbildas och informeras regelbundet om livsmedelshygien, 

livsmedelslagen och egenkontrollarbetet utifrån HACCP (Hazard Analytical Critical 

Control Points) med fastställande av kritiska kontrollpunkter för egenkontroll. 

 Kostenheten följer i all hantering av livsmedel Livsmedelslagens krav och arbetar uti-

från ett egenkontrollprogram. 

 Spårbarhetsdokumentation på alla livsmedel ska finnas att tillgå. 

 Vid nyrekrytering av kostpersonal prioriteras formell utbildning. 

 Resurser för näringsberäkning och matsedelsplanering ska finnas inom kostorganisat-

ionen. 

 Personalen ska, förutom grundläggande hygienutbildning, erhålla regelbunden kom-

petensutveckling. 

 Enkäter bland gästerna ska genomföras varje år inom skola och äldreomsorg.  
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9. Nationella riktlinjer 

 

Kostenheten i Sävsjö kommun ska erbjuda en kost som tillgodoser olika gruppers behov 

av energi och näring enligt de gällande nationella riktlinjerna. Vid uppdateringar och föränd-

ringar av riktlinjerna ska kostenheten anpassa sig till de senaste rönen:  

 

Nationella riktlinjer finns utarbetade i 

- Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket 2007). 

- Bra mat i skolan (Livsmedelsverket 2007.) 

- Bra mat i äldreomsorgen (Livsmedelsverket 2011). 

- Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (Livsmedelsverket 2003) 

- Svenska näringsrekommendationer (SNR) (Livsmedelverket 2005)  
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Bilaga 5. Intervjufrågor 

 

 

Intervjufrågor 130401 
 

 

 
1. Vad har du för erfarenheter/ upplevelser från de genomförda förändringarna som är 

gjorda inom kosten det senaste året? Positivt/ negativt 

2. Hur uppfattar du att förändringen har påverkat de boende på särskilt boende? 

3. Ser du några fördelar med renodlingen av köken?  

4. Hur har du upplevt arbetet med den gemensamma matsedeln? 

5. Hur har du uppfattar implementeringen av Livsmedelverkets rekommendationer för 

kostorganisationen? 

 

 


