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Abstrakt 
 
Att laga sin egen mat är en aktivitet som visat sig vara viktig för många äldre personer. 
Genom att fortsätta laga sin mat kan äldre personer uppleva självständighet och 
meningsfullhet i vardagen. Många äldre kan på grund av nedsatta funktioner inte längre laga 
sin mat själva. Ett vanligt alternativ för dem är att få färdiglagad mat hemsänd. Detta 
tillfredsställer inte alla äldre personer och vissa upplever att de förlorar sin självständighet och 
att de blir beroende av andra. Arbetsterapeuter kan med sin kunskap om vardagsaktiviteters 
betydelse för välbefinnande hjälpa den äldre att hitta lösningar i bland annat 
matlagningsaktiviteten. Syftet med denna studie var att undersöka om hur kommunala 
arbetsterapeuter arbetar för att hjälpa äldre personer att bibehålla matlagningsaktiviteten. Det 
framkom att arbetsterapeuterna ofta inte prioriterar matlagning i sitt arbete mycket på grund 
av tidsbrist. Matlagningsaktivitet ingick inte alltid direkt i deras arbetsuppgifter. Flera av 
arbetsterapeuterna tyckte att matlagning är viktigt att arbeta med och skulle vilja ha mer 
resurser att lägga på det.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Matlagningens betydelse 

För många människor spelar maten och måltiderna en viktig roll i vardagen. Måltiderna 

strukturerar vår dag eftersom vi äter flera gånger varje dag och uttrycker också en del av vår 

kultur (Sidenvall, 2003). För många äldre människor kan måltiden vara en viktig social 

händelse som kan ha betydelse för känslan av sammanhang och meningsfullhet  

(Socialstyrelsen, 2007a). Studier som gjorts (Nes, Sem, Pedersen & Trygg, 1992; Stitt, 

Connell & Grant, 1995; Wolfe, Olson, Kendall & Frogillo, 1996; Wylie, Copeman & Kirk, 

1999) visar att många äldre med funktionsnedsättningar och svårigheter att röra sig har svårt 

att ta sig till mataffären, handla varor och laga sin mat själva. För dem som inte klarar att 

själva förse sig med mat finns möjlighet att få mat levererad hem. Det fungerar även genom 

hemvårdspersonal att få hjälp med inköp och uppvärmning av mat enligt Socialtjänslagen 

[SOL], 2001:453. I vårt land får omkring 60 000 äldre personer sin mat levererad hem 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). För en del är det ett bra alternativ att få middagen 

levererad, många upplever lättnad över att slippa laga mat, medan andra upplever en stor 

förlust av en viktig aktivitet i sina liv (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Bland äldre personer anses mat och måltider ofta höra till kvinnans uppgifter (De Vault, 1994; 

Fjellström, Sidenvall & Nydahl, 2001). Undersökningar visar också att matlagning värderas 

högt bland svenska äldre kvinnor (Gustavsson, 2002; Sidenvall, Nydahl & Fjellström, 2001). 

Många kvinnor ser matlagning som något som ger glädje och mest glädjefullt är det att laga 

mat åt andra (Charles & Kerr, 1988; Sidenvall, Nydahl & Fjellström (2000). En studie där 

äldre kvinnor med sjukdomen Parkinson intervjuades visade att de kvinnorna ville fortsätta 

laga sin mat så länge det gick även om det innebar att det tog längre tid (Gustavsson, 

Andersson, Andersson, Fjellström & Sidenvall, 2003). Många äldre med funktionshinder är 

kreativa och hittar möjliga lösningar för att kunna fortsätta laga mat (Andersson & Sidenvall 

2001; Gustavsson 2002). Hur män upplever matlagning finns till vår kännedom inte några 

studier på.  

 

Självständighet och oberoende är av högt värde i vår kultur (Daun, 1989). Äldre personer vill 

så länge som möjligt sköta sig själva, gå till affären och handla sin mat, laga den och äta som 

de är vana vid (Gustavsson, 2002; Sidenvall et al., 2001). Genom att hålla sig till sina invanda 

vanor och rutiner kan de upprätthålla sin självständighet och oberoende (Daun, 1989). Genom 
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att handla själva och se varorna får man inspiration till matlagningen, och för dem som är 

tvungna att få hjälp är det viktigt att känna att de kan vara med och bestämma. På detta sätt 

kan man ändå behålla sin självkänsla. I första hand vill de då också ha hjälp av släktingar och 

vänner istället för att ta emot hjälp från hemvård (Gustavsson et al., 2003). Efter en 

sjukhusvistelse valde många äldre att köpa färdigrätter i mataffären istället för att ta hem 

matlådor för att på detta sätt få mer frihet att välja maträtt själva. De försökte också att arbeta 

på nya sätt i köket och förenkla matlagningen genom att göra mer lättlagad mat. Dessa 

förenklingar kan dock leda till ett otillräckligt näringsintag (Gustavsson, 2002). Vid 

otillräckligt näringsintag finns i längden risk för sämre hälsa och till exempel fallskador 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Mat och ätande är dock viktigt för hälsan inte 

enbart ur näringssynpunkt utan också för att det fyller sociala, psykologiska och andliga 

behov (Gustavsson, 2002). Därför är det viktigt att se maten ses ur ett helhetsperspektiv. 

Många tycker till exempel inte att maten de får hemlevererad smakar lika gott som den mat de 

är vana vid och tappar aptiten (Sidenvall, 2003). I Sverige finns på grund av att kvinnor lever 

längre cirka tre gånger så många kvinnor som män. Många av dem äter sina måltider 

ensamma. Studier visar att kostintaget blir sämre när äldre blir ensamma (Rosenblom & 

Whittington 1993). För många kvinnor försvinner hela meningen med att laga mat när de blir 

ensamma och för dessa är risken för undernäring stor (Sidenvall,  Nydahl, & Fjellström, 

(2000).  

 

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) beräkningar kommer andelen ålderspensionärer att öka 

kraftigt de kommande åren fram till år 2018 (SCB, 1999). Detta kommer att öka kommunens 

kostnader för äldrevård (SCB, 1999). I framtiden kommer också allt fler av dessa personer att 

bo kvar i ordinärt boende (Wånell, 2006) och därför får det anses som viktigt att de också kan 

få den hjälp de behöver där.  

 

1.2 Arbetsterapi 

Arbetsterapin grundar sig bland annat på antaganden om att människan är av naturen aktiv 

och att människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling. Aktivitet är allt som 

människan gör för att sysselsätta sig (FSA, 2005). Alla människor har ett grundläggande 

behov av aktivitet. Behovet av aktivitet reflekteras i det faktum att människan drivs till att 

göra saker, känna sig produktiv, experimentera, upptäcka och testa sina gränser (Kielhofner, 

2004). Inom arbetsterapin beskrivs de aktiviteter människan utför på flera olika sätt. I 
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Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) delas aktivitet in i arbete, 

skötselaktiviteter och fritid. Till arbete kan räknas sådant som ger ett socialt eller ekonomiskt 

bidrag. Skötseluppgifter är matlagning, personlig hygien och annat som behöver göras för att 

klara sig i vardagen. Fritid är sådant som görs för nöjes skull, till exempel utomhusaktiviteter, 

lek och sport (Law, Polatajko, Baptiste, Townsend, 1997). Aktivitetsutförandet beskrivs i 

CMOP som en dynamisk relation mellan person, aktivitet och omgivning där allting påverkar 

vartannat. Sker en förändring i en av delarna påverkas hela aktivitetsutförandet (Law, et al., 

1997). För att människan ska uppleva hälsa krävs också balans mellan aktivitet och vila (FSA, 

2005).  

 

Arbetsterapeuter arbetar för att främja klientens möjlighet att leva ett värdefullt liv utifrån 

klientens egna önskemål och behov (FSA, 2005). Arbetsterapeutiska åtgärder görs i 

förebyggande, förbättrande och vidmakthållande syfte och är till för dem som riskerar att få 

eller har fått nedsatt aktivitetsförmåga och som behöver stöd för att kunna leva ett för dem 

värdefullt liv (FSA, 2005). De åtgärder arbetsterapeuten gör är individ- eller miljöinriktade. 

Att förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga, förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmåga 

och kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga är exempel på individinriktade åtgärder. 

Miljöinriktade åtgärder kan vara att föreslå förändringar eller att göra bostadsanpassningar 

(FSA, 2005). Genom att anpassa miljön kan en person bli delaktig trots sina 

funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuter bedömer bland annat aktivitetsförmåga i dagliga 

uppgifter som till exempel personlig hygien och matlagning. Genom att bedöma 

aktivitetsförmågan får arbetsterapeuten en bild av hur patienten kommer att klara sig efter till 

exempel utskrivning från sjukhus och stöd att planera vidare åtgärder (Törnquist, 1995). 

 

Många studier som gjorts om äldre personers mat belyser näringsintag och svårigheter att äta 

(Nes et al. 1992; Stitt et al. 1995; Wolfe et al.1996; Wylie et al. 1999). Till vår kännedom 

finns mindre forskning som belyser arbetsterapeutens arbete i ämnet. Att kunna fortsätta vara 

aktiv och känna sig självständig även när man är äldre är viktigt för många (Gustavsson, 

2002). Matlagning är en aktivitet som de flesta gör varje dag. Det blir därför en stor förlust av 

daglig aktivitet när en person inte längre kan laga sin egen mat, vilket också kan innebära ett 

steg längre bort från självständighet. Vi tycker därför att det är viktigt att ta reda på hur 

arbetsterapeuter arbetar för att stödja äldre personer i deras matlagningsaktivitet. 
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3. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunalt anställda arbetsterapeuter arbetar för att 

bibehålla matlagningsaktiviteten hos äldre i ordinärt boende. 

 

3.1 Frågeställningar 

 
 Hur arbetar arbetsterapeuter i kommunen för att bibehålla de äldres 

delaktighet/självständighet i matlagningsaktiviteten? 

 

 Vad påverkar arbetsterapeuters arbete i matlagningsaktiviteten hos äldre människor?   

 

 Hur skulle arbetsterapeuter vilja arbeta för att bibehålla matlagningsaktiviteten hos 

äldre? 

 

 

2. Metod 
 

2.1 Urval 

Inklusionkriterier för att delta i studien var att personerna skulle vara legitimerade 

arbetsterapeuter och ha arbetat i kommunal verksamhet i minst två år. 

 

2.1.1 Undersökningsgruppen och material 

Undersökningsgruppen bestod av sju arbetsterapeuter från södra Sverige. Samtliga 

arbetsterapeuter var kvinnor och hade arbetat i den kommunala verksamheten mellan 2,5 och 

20 år. Alla arbetsterapeuter i studien hade arbetsuppgifter hos äldre personer i ordinärt boende 

men även inom andra arbetsområden i kommunal verksamhet. Deras arbetsuppgifter bestod 

av bland annat hjälpmedelsutprovning, bedömning för eventuell bostadsanpassning, 

handledning av personal, förflyttningar, vårdplaneringar, aktivitetsträning och hembesök. För 

denna studie valdes en kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1997) är en av fördelarna med 

kvalitativa intervjuer deras öppenhet. 
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En semistrukturerad intervju valdes eftersom informanterna där kan uttrycka sig fritt utifrån 

öppna frågor där information om sådant intervjuaren inte förväntat sig skulle kunna komma 

upp (Malterud, 1998). En sådan intervju är enligt Kvale (1997) varken ett samtal utifrån ett 

strängt strukturerat frågeformulär eller ett helt öppet samtal. Frågorna i intervjuguiden bestod 

av ett par introduktionsfrågor och sedan frågor fokuserande på arbetsterapeutens arbete med 

matlagning. Avslutningsvis fanns möjlighet att lägga till ytterligare kommentarer om 

intervjupersonen önskade det.  

 

För att få så tydliga frågor som möjligt och vara väl förberedda inför intervjuerna tränade 

författarna på att ställa frågorna till varandra. Detta är enligt Jacobsen (1993) ett bra sätt för 

att lättare kunna föreställa sig hur intervjun kommer att bli. Olika tänkbara svar diskuterades 

och även fortsatt tillvägagångssätt för att få mer information utifrån frågan.  

 

2.2 Procedur 

Efter granskande och godkännande av Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) kontaktades 

enhetschefer från olika kommuner i södra Sverige för att få deras medgivande och få hjälp att 

välja ut arbetsterapeuter till studien. Författarna erhöll kontaktuppgifter via e-post och till 

dessa arbetsterapeuter skickades förfrågan om deltagande. I detta brev beskrevs studiens syfte 

och deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. De fick också information om hur intervjun skulle gå till väga och att 

all information skulle behandlas konfidentiellt. Ett par arbetsterapeuter som hört om studien 

via kollegor var också intresserade av att delta. I de fallen skickades först förfrågan till 

enhetschef och sedan förfrågan om deltagande till arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna 

informerades om att intervjuerna skulle ske under vissa veckor som ingick i planeringen. De 

första åtta arbetsterapeuter som hörde av sig valdes ut för att delta i studien. För att hinna med 

att intervjua personer från olika kommuner i södra Sverige ansågs åtta personer vara ett 

lämpligt antal. På grund av sjukdom hos en av deltagarna blev det ett bortfall på en person. 

Sjukdomen inträffade i slutet av intervjuperioden och därför blev det ont om tid att ersätta 

denna deltagare. 

 
Tid och plats för intervju bestämdes tillsammans med undersökningspersonerna. Skriftligt 

samtycke inhämtades före intervjuerna gjordes. Fem intervjuer gjordes på 

undersökningspersonernas arbetsplats, en gjordes hemma hos undersökningspersonen och en 
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gjordes på grund av tidsbrist per telefon. Den person som intervjuades per telefon fick samma 

information inför intervjun och tillvägagångssättet i intervjun skedde på samma sätt som hos 

de andra undersökningspersonerna. Fem intervjuer genomfördes med en intervjuare medan 

två intervjuer genomfördes med två intervjuare närvarande. När båda intervjuarna var med 

sköttes intervjun av den ena medan den andra lyssnade och kompletterade med följdfrågor i 

slutet av intervjun. Med tillstånd från undersökningspersonerna spelades samtliga intervjuer in 

på band. Intervjuerna tog mellan 35 och 45 minuter var. Efter intervjun tillfrågades 

undersökningspersonerna av intervjuarna om lov att återkomma vid oklarheter eller vid behov 

av kompletterande frågor. All information som intervjupersonerna delade med sig av under 

intervjuerna behandlades konfidentiellt. Den färdiga uppsatsen innehåller ingen information 

som kan röja deltagarnas identitet.  

 

2.3 Analys  

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant för att ingen 

information skulle gå förlorad. Transkriberingen utfördes av den person som intervjuat. 

Intervjuaren kan genom att göra transkriberingen själv undvika missförstånd eftersom han har 

en klarare bild från intervjutillfället och även kan ha uppfattat otydlig information vid 

intervjutillfället (Malterud, 1998). Materialet lyssnades igenom ytterligare en gång samtidigt 

som texten lästes igenom. Därefter lästes den transkriberade texten av den andra intervjuaren. 

Allt material lästes igenom ett flertal gånger av båda intervjuarna. Efter inspiration av 

Graneheims och Lundmans, (2003) metod granskades sedan intervjuerna (se tabell 1). Texten 

delades upp i meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter och koder. 

Författarna identifierade var för sig meningsbärande enheter ur texten.  Sedan gick författarna 

tillsammans igenom och diskuterade de meningsbärande enheterna för att kondensera det och 

därefter organisera det under olika koder. Resultatet skrevs utifrån det kondenserade 

materialet och även relevanta citat som valdes ut. Detta beskrevs i fyra rubriker vilka blev 

arbetsterapeut, person, aktivitet, och miljö. Citaten i resultatet numrerades för att tydliggöra 

att informationen kom från flera olika intervjuer. Dessa siffror tilldelades intervjuerna 

slumpmässigt för att ytterligare undvika identifikation av intervjupersonerna.  
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meningsenhet kondenserad meningsenhet  kod  

Tiden i kommunen finns inte 
för hjälp med matlagningen 
för det är så mycket annat 
som är våra uppgifter 
 

Ingen tid för hjälp i matlagningen. 
Andra uppgifter prioriteras. 
 

Arbetsterapeut 

Det är likadant med 
matlagning att ibland är det 
bara självförtroendet när de 
har varit dåliga att man 
kanske behöver peppa dem 
lite där.  
 

Ibland behöver personen bara  
peppas lite. 

Person 

aktivitet är någonting annat 
än bara promenader. 
Aktivitet kan faktiskt vara 
mer samvaro…  
 

Aktivitet mer än att bara promenad Aktivitet 

De får träna i sin egen miljö, 
det tycker jag absolut är det 
bästa, har man väl kommit 
hem så är det bra att den 
möjligheten finns. 
 

Bäst med träning i sin egen 
hemmiljö. 

Miljö 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet och kod utifrån inspiration 
från Graneheim och Lundman (2003). 
 
 

4. Resultat 
 

4.1 Arbetsterapeut 

4.1.1 Arbetsprocessen  

I dataanalysen framkom vid upprepade tillfällen att arbetsterapeuten inte kopplas in förrän 

den äldre redan har fått matdistribution beviljat. Ofta kom frågan om matdistribution upp i 

samband med vårdplanering efter en sjukhusvistelse. Det kunde bero på att den äldre kände 

sig svag eller osäker efter till exempel en operation eller sjukdom. I många fall fanns inte 

kommunens arbetsterapeuter med vid vårdplaneringarna och kunde därför inte bilda sig en 

uppfattning om matsituation innan den äldre blev beviljad matdistribution.  

 

I vissa kommuner gjorde biståndshandläggaren efter några veckor en omprövning av 

matdistributionen. Inte heller här kopplades arbetsterapeuten in för att vid intresse från 

patienten kunna erbjuda alternativ till matdistribution. När den äldre själv tog initiativ för att 
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de upplevde problem i matlagningen hänvisades de ofta till biståndshandläggaren och då 

brukade det som alternativ erbjudas matdistribution. Inte heller då kopplades arbetsterapeuten 

in för att till exempel erbjuda träningsmöjlighet eller förskriva hjälpmedel som kunde 

underlätta den äldres köksaktivitet. Första kontakten mellan arbetsterapeut och den äldre 

skedde ofta i samband med uppstått hjälpmedelsbehov och då hade ofta matdistribution redan 

blivit beviljad. Flera arbetsterapeuter nämnde att de hade funderat mycket på ett bättre 

samarbete med andra yrkeskategorier.  

 

”Vi har pratat mycket om det att man ska vara med från början och att man har ett tätare 

samarbete och vet varandras arbetsområde och vad man kan hjälpa till med och jobba mer 

med biståndshandläggaren innan besluten fattas.” (4) 

 

Det framkom att om den äldre uttryckte önskan till arbetsterapeuten om att få hjälp med 

matlagningen så gjordes en utredning av arbetsterapeuten för att hjälpa den äldre med dess 

önskemål. 

 

Några av arbetsterapeuterna i studien använde sig av intervjuer och observationer, och några 

använde sig även av strukturerade bedömningar. En gemensam åsikt bland arbetsterapeuterna 

var att det är viktigt att arbeta klientcentrerat och särskilt ta reda på patientens önskemål. 

Åtgärder som utfördes av arbetsterapeuterna i matsituationen kunde vara att prova ut 

hjälpmedel, göra bedömningar för bostadsanpassning, ge tips och råd om till exempel 

energibesparande strategier och träning. Uppföljning gjordes dels genom hembesök och dels 

genom telefonsamtal. 

 

4.1.2 Resurser 

I de kommuner där kommunens arbetsterapeuter inte var med på vårdplaneringarna upplevde 

vissa arbetsterapeuter att det var bättre förr när de fick vara med eftersom de då lättare kunde 

följa patienten. Att det inte gjordes någon automatisk koppling till arbetsterapeuten när 

personer hörde av sig till biståndshandläggaren upplevde arbetsterapeuterna påverkade deras 

möjligheter till interventioner i ett tidigt skede. 

 

Det framkom också att hjälpmedelssortimentet minskats de senaste åren i flera kommuner. 

Arbetsterapeuterna hänvisade istället den äldre till hjälpmedelsföretag där de kunde handla sitt 
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hjälpmedel själva. Arbetsterapeuterna upplevde att det inte fanns samma möjligheter som förr 

för att prova ut hjälpmedel och såg detta som ett hinder i deras arbete med den äldres 

matsituation. 

 

Tidsbrist framkom som ett stort hinder för eventuella arbetsterapeutiska interventioner hos 

personer med matlagningsproblem. Det nämndes i studien att på grund av tidsbrist måste 

andra arbetsuppgifter prioriteras före matlagning: 

 

”Tiden i kommunen finns inte för hjälp med matlagningen för det är så mycket annat som är 

våra uppgifter, så ringer det folk som vill ha rullstolar för att de kommit hem från sjukhuset 

med både det ena och det andra benbrottet då är det ju där tyvärr som tiden ligger för oss så 

vi har inte tiden till det.” (7) 

 

I flera kommuner tillhörde småhjälpmedel inte längre bassortimentet. Detta ansåg 

arbetsterapeuterna var ett hinder i deras arbete. Möjligheterna att prova ut dessa minskade, 

vilket i sin tur kunde påverka det fortsatta arbetet i matsituationen. På många ställen togs 

också avgift ut varje gång arbetsterapeuten eller annan vårdpersonal gjorde ett hembesök. 

Detta påverkade bland annat arbetsterapeuternas arbete med träning och uppföljning.  

 

”…alltså kostnaderna gör att vi inte kan utföra vårt arbete på ett bra sätt utan att det blir så 

att man drar sig för det, om inte man har mycket pengar då bryr man sig inte om det, men de 

som inte har det, de tycker att det är tufft att de inte kan få mer träning eller vad det nu är”(6) 

 

4.1.3 Samarbetet med andra yrkeskategorier  

Det framkom ofta att arbetsterapeuternas samarbete med andra yrkeskategorier inte fungerade 

som de hade önskat för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Detta förde bland annat med sig 

att arbetsterapeuterna ofta inte fick kontakt med den äldre förrän matdistribution redan var 

beviljad. Flera arbetsterapeuter nämnde också kommunikationsbrist och okunskap om vad 

arbetsterapeuten kan erbjuda som orsaker till att samarbetet inte fungerade. Exempel på detta 

var att vårdpersonalen ofta hänvisade till biståndshandläggaren när den äldre hade problem 

med matlagningen, istället för att även kontakta arbetsterapeuten för att få fler alternativ till 

åtgärder.  
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I de fall arbetsterapeuten gjorde en intervention använde de sig ofta av hemvården vid behov 

av träning. Samarbete med hemvården var något många at uttryckte önskan om att förbättra. 

Genom det ville man kunna utnyttja arbetsterapeutens kunskaper på ett effektivare sätt:  

 

”fullständig träning tror jag är dumt att lägga bara på oss för när vi väl har fått igång det 

och gjort bedömningen och ser att det funkar och vet var man ska lägga krutet då skulle jag 

vilja lägga över det på hemvårdspersonalen och då kan ju jag ta nästa patient och gå vidare 

och sen göra uppföljningen.” (7) 

 

4.2 Person 

I vissa kommuner var det upp till den äldre själv att bestämma om den ville ha 

matdistribution. Där behövdes inget biståndsbeslut utan den äldre fick information om olika 

företag som levererade mat och de blev även hänvisade till olika restauranger som hade avtal 

med kommunen om billigare mat för äldre personer.  

 

I studien framkom att det fanns dålig kännedom hos de äldre personerna om vilken hjälp de 

kan få hos arbetsterapeuten. Detta kunde leda till att den äldre löste problemen genom att 

acceptera matdistribution eller gå på restaurang. När den äldre börjat med matdistribution är 

det enligt flera av arbetsterapeuterna lätt att tappa de dagliga rutinerna och därmed svårt att 

börja laga mat igen. Ibland behöver den äldre endast mindre åtgärder för att kunna fortsätta 

vara aktiv i sin matlagning. I många fall hade det därför gynnat den äldre att i ett tidigare 

skede få kontakt med arbetsterapeuten för att få hjälp med dessa eventuella åtgärder. 

 

”Det är likadant med matlagning att ibland är det bara självförtroendet när de har varit 

dåliga att man kanske behöver peppa dem lite där. Att man finns där under kanske ett par två, 

tre gånger i veckan och sen så säger man att idag är jag här imorgon gör du det själv sen 

kommer jag i övermorgon och sen så helt plötsligt så säger de nu kan jag det själv.” (3) 

 

Det framkom att av de hjälpmedel som finns för att stödja personerna i deras 

matlagningsaktivitet var arbetsstol, spisvakt och fixbräda de vanligaste. Arbetsstol är ett 

ganska vanligt hjälpmedel som används för äldre personer med till exempel balansproblem 

eller vid nedsatt ork. Spisvakten används för att minska riskerna om personen glömmer stänga 

av spisen. Fixbräda kan underlätta vissa köksaktiviteter när den äldre till exempel har svaghet 
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i ena armen. Mindre hjälpmedel som till exempel bestick med tjockt grepp fick den äldre själv 

skaffa efter att arbetsterapeuten tipsat om var de kunde inhandlas. Detta ansåg 

arbetsterapeuterna påverkade personens intresse att hitta lösningar till matsituationen. 

Bakomliggande orsaker till minskat intresse för att införskaffa de hjälpmedel arbetsterapeuten 

rekommenderat kunde vara ekonomisk prioritering hos den äldre eller dålig tillgänglighet. I 

vissa kommuner tas en kostnad ut varje gång vårdpersonalen gör ett hembesök. Det här 

påverkar den äldres intresse att fortsätta vara aktiv i matlagningsaktiviteten eftersom de 

prioriterar utifrån sin ekonomiska situation.   

 

4.3 Aktivitet  

Flera av arbetsterapeuterna försökte informera de äldre personerna om vikten av att vara aktiv 

i sin vardag. Man försökte också arbeta med att ändra den övriga vårdpersonalens inställning 

till vad aktivitet är.  

 

”...aktivitet är någonting annat än bara promenader. Aktivitet kan faktiskt vara mer samvaro 

det kan vara så att man kanske har aktivitet i sitt omsorgsbeslut två eller tre gånger i veckan, 

hmm.. att det inte alltid kanske är promenader alla gångerna, jaaa är det dåligt väder, att 

personalen spontant kan säga men idag kan vi inte gå ut, idag kan vi väl baka en kaka.” (1) 

 

De arbetsterapeuterna som arbetade på hemrehab ansåg att de hade ett tydligare fokus att 

uppnå självständighet i matlagningsaktiviteten hos den äldre. Även de andra 

arbetsterapeuterna tyckte att det var viktigt att alltid ha med sig matlagningssituationen i 

tankarna när man möter en äldre person för att bibehålla deras aktivitet och delaktighet. Det är 

emellertid ett område som lätt glöms bort och finns i vissa kommuner inte alltid med i 

arbetsterapeutens insatser.  

 

Matlagningsgrupper där äldre personer samlas och lagar och äter maten tillsammans var ett 

förslag som kom upp för hur arbetsterapeuterna skulle kunna arbeta för att öka de äldres 

aktivitet och delaktighet. På det sättet får de även den sociala kontakten.  

 

4.4 Miljö 

Arbetsterapeuterna påpekade att det är viktigt att både observera och träna matlagning i den 

äldre personens hemmiljö för att få en bättre helhetsuppfattning. Då ser man lättare det som 
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kan utgöra hinder i miljön och kan lättare komma med tips på åtgärder för att underlätta 

matlagningssituationen. Intyg om bostadsanpassning för att underlätta matlagningssituationen 

var en åtgärd som gjordes ibland. Det kunde handla om allt från förlängda kranar till höj och 

sänkbara arbetsbänkar och skåp. Tips om hur man kan underlätta köksarbetet genom till 

exempel att möblera om för att öka framkomlighet och spara energi var andra åtgärder som 

gjordes.  

 

”De kanske har ett dumt kök, köksplanering, det här med att spara energi man kan ju titta 

över det, hjälpmedel igen kanske ett bord så att de slipper springa så mkt mellan kyl och vask 

där man ska avställa grejer. Du blir ju trött av att hämta ut fem sex varor, du kanske måste gå 

en fem sex gånger om du har en svag hand och får de då rätt grejer så att de kan lösa 

det……Man kan titta över olika sätt att spara energi. ” (7) 

 

 

5. Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna anser att metodvalet var relevant för studien. Genom semistrukturerade frågor fick 

intervjupersonerna uttrycka sig fritt utifrån öppna frågor. Intervju som metod samt möte med 

intervjupersonerna gav oss mycket information som vi tror kan ha varit svårt att få fram på 

annat sätt. 

 

Från början var det tänkt att båda intervjuarna skulle vara med på samtliga intervjuer för att på 

detta sätt kunna få mer information från den intervjuade i form av till exempel kroppsspråk 

och miner (Malterud, 1998). Med hjälp av detta intervjusätt förväntade sig författarna även att 

följdfrågorna skulle bli fler och mer fokuserade på ämnet Fem intervjuer gjordes med enbart 

en intervjuare. I två fall kolliderade tiderna och författarna blev tvungna att dela på sig. I de 

intervjuer där båda intervjuarna deltog skötte den ena intervjuaren intervjufrågorna medan den 

andra lyssnade och la till eventuella följdfrågor på slutet av intervjun för att inte störa 

intervjuprocessen. Författarna upplevde att i de intervjuer som genomfördes med bara en 

intervjuare pratade den intervjuade mer än när båda intervjuarna var tillsammans. Författarna 

upplevde att detta påverkade insamlandet av information. En intervju gjordes per telefon. Här 

gavs samma information som till de andra intervjupersonerna. Intervjuaren upplevde att det 

fungerade bra men att man tappade viktig information som gester och miner från den 
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intervjuade, vilket intervjuarna fick i de andra intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in på 

band efter godkännande av de intervjuade. Författarna upplevde att vissa intervjupersoner 

framför allt i början av intervjun kände sig lite obekväma med det. En intervju gjordes i 

intervjupersonens hem. Författarna upplevde att intervjupersonen kände sig lugn och 

avslappnad i den miljön.  

 

Författarna har diskuterat de olika miljöerna och omständigheterna vid varje intervjutillfälle 

och har kommit fram till att variation av plats och kommunikationsform kan ha påverkat 

datainsamlingen. Att intervjuerna utfördes i olika miljöer berodde på att deltagarna själva fick 

välja plats för intervjuerna. Detta gjorde författarna för att underlätta deltagandet för 

undersökningspersonerna. När det gäller omständigheterna som kan ha påverkat 

datainsamlingen så diskuterade författarna intervjuarnas olika skicklighet och erfarenhet och 

huruvida det kunde medföra risk att förbise väsentlig information om intervjupersonernas svar 

inte följs upp ordentligt. Även skillnaderna mellan en vanlig intervju mellan fyra ögon och en 

telefonintervju diskuterades av författarna. I en telefonintervju förlorar man mycket 

information i form av kroppsspråk (Jacobsen, 1993) vilket författarna var medvetna om och 

diskuterade i förväg. Jacobsen (1993) nämner också att en annan nackdel med telefonintervju 

kan vara att intervjuaren inte vet i vilken situation den intervjuade befinner sig när man ringer 

upp. Därför bestämdes i förväg att undersökningspersonen själv skulle ringa upp när det 

passade henne. 

 

Vid bearbetning av datainsamlingen inspirerades författarna av Graneheim och Lundman 

(2003). Bearbetningen av datainsamlingen upplevdes av författarna som en lång process och 

omfattande process men gav en bra möjlighet att analysera den insamlade datan ordentligt 

(Graneheim och Lundman, 2003). De citat som användes i resultatet numrerades för att tydligt 

visa att de kom från olika intervjuer. För att undvika identifikation av intervjupersonerna 

sattes dessa siffror slumpmässigt. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

På senare år har äldres mat diskuterats flitigt (Socialstyrelsen 2007b; Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2009). Det har dock handlat mest om nutrition och många gånger den äldres 

missnöje med valmöjligheterna och kvaliteten på maten de får hemlevererad. Flera studier har 

dock visat att själva matlagningen är viktig för många äldre personers välmående och att de 
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gärna vill behålla den vardagsaktiviteten (Gustavsson et al., 2003; Sidenvall et al., 2000; 

Sidenvall et al., 2001). Till vår kännedom finns det inga studier som visar hur arbetsterapeuter 

arbetar med matlagningsaktivitet hos äldre. Detta gjorde oss intresserade av att ta reda på hur 

arbetsterapeuten i kommunen arbetar för att erbjuda den äldre möjlighet att fortsätta vara 

självständig i sin matlagning. Det visade sig vara ganska stora variationer i hur man arbetar 

med matlagning i olika kommuner. Flera olika faktorer påverkade arbetsterapeuterna i deras 

arbete med matlagningen. En av anledningarna till att man inte arbetade så mycket med det 

var att arbetsterapeuterna ofta inte kopplades in från början. Arbetsterapeuten kopplades ofta 

inte in förrän den äldre redan blivit beviljad matdistribution. Att biståndshandläggaren inte 

automatiskt kopplar in arbetsterapeuten var också något som arbetsterapeuterna tog upp som 

ett problem. 

 

Dagens pensionärer tillhör en generation där det varit viktigt att vara självständig, och för 

många äldre kvinnor har ansvaret att sköta matlagningen varit en viktig roll i deras liv (De 

Vault, 1994; Fjellström et al., 2001). Flera arbetsterapeuter i studien nämnde att det verkar 

finnas en stor okunskap bland äldre personer om vilken hjälp de kan få av arbetsterapeuten. 

Vi tror att detta är en faktor som bland annat kan hindra den äldre att komma till rätta med 

matlagningssituationen. Alternativet för dem som inte kan laga sin mat själva blir ofta att 

genom kommunen få matleverans hemlevererad. Vi tror att matdistribution kan vara ett bra 

alternativ under en period efter till exempel en sjukhusvistelse. Då kan den äldre behöva tid 

att vila för att återhämta sig och komma tillbaka till vardagen. Vi ser dock risker att den äldre 

omedvetet blir av med en stor daglig aktivitet som bland annat hjälper till att strukturera 

dagen. Vi upplever också att det saknas information till den äldre och anhöriga om den hjälp 

som finns att få vid önskan att sedan återuppta matlagningsaktiviteten. Att förlora en daglig 

aktivitet kan leda till att aktivitetsbalansen rubbas (Wilcock, 2006). Detta tror vi kan leda till 

inaktivitet och svårigheter att uppleva meningsfullhet. Därför kan det vara bra om den äldre 

redan tidigt hade fått information om andra alternativ och träningsmöjlighet som finns att få 

längre fram. Detta kunde ske redan när den äldre blir förfrågad om matleverans. Eftersom 

arbetsterapeuten kommer in sent finns det risk att den äldre redan har förlorat flera 

färdigheter, vilket kan göra det svårare att komma tillbaka till vardagen och klara 

matlagningen självständigt. Vi tror att risken för passivitet ökar när den äldres potential inte 

tas till vara och det blir svårare för arbetsterapeuten att motivera personen inför eventuella 

åtgärder. Genomförandet av aktiviteter som förser individen med meningsfull social, mental 
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och fysisk aktivitet samt möjlighet att möta de behov individen har är en förutsättning för ett 

positivt åldrande (Wilcock, 2006). 

 

I vissa kommuner behövs inget biståndsbeslut för att den äldre ska få matdistribution. Här kan 

pensionären själv ringa till de företag som har överenskommelser med kommunen och 

påbörja matdistribution. Här ser vi också risker att den äldre omedvetet blir av med en stor 

daglig aktivitet som bland annat hjälper till att strukturera dagen. Vi funderar mycket på 

varför inte arbetsterapeuten kopplas in direkt när den äldre på grund av olika omständigheter 

fått problem i matlagningssituationen. Kan detta bero på att arbetsterapeuter över lag är dåliga 

på att marknadsföra sig, att visa inom vilka områden de kan och har skyldighet att hjälpa till? 

Enlig etisk kod för arbetsterapeuter (FSA, 2005) ska arbetsterapeuter samordna sitt arbete 

med andra yrkesgrupper. För ett gott samarbete krävs dock att även de andra yrkesgrupperna 

är villiga att samarbeta.  

 

Tidsbrist framkom som en viktig orsak till att matlagning inte prioriterades av 

arbetsterapeuterna. Fokus låg mer på andra åtgärder som till exempel utprovning av 

hjälpmedel när personer kommit hem från sjukhuset. I många fall kanske man hade kunnat 

lösa tidsbristen genom bättre teamarbete och kanske genom att lägga över viss träning på 

hemvården. På detta vis kan arbetsterapeuten använda sig av sina förlängda armar i form av 

hemvården. Mer samarbete och mer fokus på rehabilitering tror vi hade lett till att fler äldre 

personer hade kommit tillbaka till sin vardag. Vi funderar också på om arbetsterapeuten 

ibland kanske skulle behöva bli tydligare med att förmedla till andra yrkeskategorier om vilka 

möjligheter som kan erbjudas den äldre i matlagningssituationen. Då skulle kanske fler äldre 

personer bli hänvisade till arbetsterapeuten tidigare. Många gånger är det säkert så att endast 

mindre åtgärder behövs för att den äldre ska fortsätta vara självständig i matlagningen. 

Eftersom det framkommer i tidigare studier att många äldre med funktionshinder är kreativa 

och hittar möjliga lösningar för att kunna fortsätta laga mat (Andersson & Sidenvall 2001; 

Gustavsson 2002) så tror vi att om arbetsterapeuten kom in i ett tidigare skede skulle hon/han 

bättre kunna tillvarata personernas kreativa resurser och använda det som en redskap i 

rehabiliterings arbetet. 

 

Några arbetsterapeuter nämnde synen på aktivitet och ansåg att kunskapen om vad aktivitet 

innebär är bristfälligt. ”Aktivitet är någonting annat än bara promenader”, säger till exempel 

en av de intervjuade arbetsterapeuterna och menar vidare att hemvårdspersonalen kanske 
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kunde föreslå att till exempel baka en kaka istället de dagar veckans promenad blir inställd på 

grund av vädret. Kielhofner (2004) beskriver aktivitet som ett grundläggande behov. Behovet 

av aktivitet reflekteras i det faktum att människan drivs till att göra saker, känna sig produktiv, 

experimentera, upptäcka och testa sina gränser Vi tycker att det är viktigt att förmedla 

kunskapen om aktivitet till den äldre, anhöriga och vårdpersonal. 

 

Vi tror att det hade varit bra med fler valmöjligheter för de äldre som av olika anledningar inte 

längre kan laga sin mat själva. Exempel på andra möjligheter skulle kunna vara att hemvården 

kommer hem ett par gånger i veckan för att laga mat tillsammans med den äldre. Detta hade 

gjort att den äldre fick mer variation. I till exempel Järfälla kommun har man haft ett projekt 

där hemvården åker hem till de äldre och planerar och lagar maten tillsammans med dem 

(Socialstyrelsen, 2007b). Här menar man att om de äldre får mat som de får välja själva och 

som dessutom är bra ur hälsosynpunkt kommer man att kunna se långsiktiga positiva effekter 

för samhället i form av minskade kostnader för hemtjänst och sjukvård eftersom de äldre 

kommer att vara friskare och kunna bo hemma längre. Här får de äldre också få den sociala 

kontakten och kan även känna sig delaktiga. Matlagningsgrupp, som föreslogs av en 

arbetsterapeut, där flera äldre personer träffas och tillsammans med någon ansvarig lagar och 

äter maten tillsammans hade säkert också varit ett alternativ där den äldre även får den sociala 

kontakten. Vi tror också att den kommunala verksamheten skulle kunna ta vara på sina 

resurser på ett bättre sätt genom att använda sig av sina professionella anställda inom vården 

som har en bred kunskap i arbetet med människor. När det gäller arbetsterapeuter tycker vi att 

det finns en bred kunskap som inte alltid utnyttjas fullt ut. 

 

Vi summerar med att vi inte tror att alla äldre personer vill laga sin egen mat. Olika 

människor prioriterar olika saker i livet. För en del är det viktigt att fortsätta att laga sin mat 

medan det för andra finns annat som känns viktigare att lägga energi på när orken tryter. Att 

arbeta utifrån varje enskild persons önskemål och behov tror vi därför är väldigt viktigt att 

tänka på. Utifrån de riktlinjer som finns för hur arbetsterapeuter ska arbeta (FSA, 2005) tycker 

vi att det borde vara en självklarhet för arbetsterapeuter att få möjlighet att kunna erbjuda den 

hjälp som behövs för att den äldre som så önskar helt eller delvis ska kunna fortsätta laga sin 

mat själv. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Vad intervjun handlar om 
 

 Syftet med studien är att ta reda på hur du som arbetsterapeut och som 
arbetar i den kommunala verksamheten utför åtgärder för att hjälpa äldre 
människor som bor i ordinärt boende att bibehålla matlagningsaktiviteten. 

 Vi vill även med vår studie lyfta upp arbetsterapeutens roll, som kan bidra 
med sin kunskap inom detta område. 

 
Introduktionsfrågor 
 

 Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut i den kommunala 
verksamheten? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Intervjufrågor 
 

 Vilka arbetsterapeutiska bedömningsinstrument använder du för att 
undersöka delaktighet/självständighet?  

 
 Hur går en observation/bedömning av matsituationen hos de äldre 

personerna till? 
 

 Vilka åtgärder utför du för att bibehålla de äldres 
delaktighet/självständighet i matlagningsaktiviteten? 

 
 Vilka resurser har du för att arbeta för att bibehålla 

delaktighet/självständighet i matlagningsaktiviteten? 
 

 Vilka träningsmöjligheter finns för de äldre i aktiviteten matlagning?  
 

 Hur går uppföljningen efter en intervention i matlagningsaktiviteten till? 
 

 Hur upplever du att arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till att 
hjälpa äldre personer att bibehålla eller vara delaktiga inom 
matlagningsaktiviteten? 

 
 Om du hade haft fria händer hur skulle du då kunna tänka dig att arbeta 

för att öka delaktighet/självständighet inom matlagningsaktiviteten?  
 

 Skulle du vilja tillägga något mer? 
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