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>> TEMA:  NUTRITION FÖR ÄLDRE

är människor äter tillsam-
mans symboliserar det ge-
menskap, och familjen är 
den grupp som de flesta 

ser som idealet i detta sammanhang; 
det är där vi konstruerat våra ideal 
om hur matens ska tillagas, smaka och 
serveras (1). När McKie och kollegor 
intervjuade personer över 75 år i 
Skottland framkom att äta hälsosamt 
var detsamma som att äta en ”riktig 
måltid” vilket i sin tur associerades 
med att dela den med familjen (2).

I EU-projektet ”Food in later life” 
framkom också att familjen, men 
även andra nära sociala nätverk hade 
varit tongivande faktorer i seniora 
européers förhållningssätt och ut-
formande av matvanor och måltider 
genom livet (3, 4).

Drastisk omställning
En direkt koppling mellan att äta 
ensam och malnutrition är dock 
inte alldeles tydlig, vilket man skulle 
kunna tro. Det kan bero på vilka 
äldre som väljer att, eller orkar, delta 
i studier om matvanor i det dagliga 
livet (5). Vad som däremot är väl 
belagt är att äldre som inte har någon 
att dela sina måltider med upplever 
mindre tillfredställelse än de som bor 
och äter tillsammans dagligen (6).

När det sker drastiska omställ-
ningar, exempelvis när ens partner går 

bort, drabbas ofta den efterlevande 
av isolering, vilket kan vara en av de 
avgörande faktorerna för nedsatt aptit 
och viktnedgång. Det finns dock också 
studier som visat på motsatsen, det vill 
säga att inte ha någon att dela måltiden 
med var orsak till viktuppgången hos 
kvinnor (7). Därför är det viktigt att 
samhället och vården uppmärksammar 
förändrade familjeförhållanden och 
ändrade hushållstrukturer hos äldre.

Eftersom aktiviteter som att handla 
mat, laga och servera mat involverar 
sociala interaktioner är det också 
viktigt att uppmärksamma när det 
sker en förändring av dessa dagliga 
rutiner bland äldre kvinnor och män. 
De flesta studier har fokuserat på 
kvinnors upplevelser, och kvinnors 
näringsintag i samband med föränd-
rade hushållsstrukturer. Eftersom allt 
fler män i västvärlden har fått ansva-
ret för matinköp och matlagning (3) 
finns dock behov av mer forskning 
fokuserad på äldre män.

Beroendet av andra
Även om de allra flesta klarar sig själva, 
trots åldrandet och allt vad det kan 
medföra av tilltagande skröplighet och 
sjukdom, innebär åldrandet för många 
ett tilltagande behov av stöd och hjälp. 
Detta är ofta en långsam process.

Äldre som intervjuats kring mat och 
måltider beskriver hur bristande ork 

och förmåga att exempelvis laga mat 
hanteras på olika vis för att i det längsta 
förbli oberoende (3). De beskriver att 
bristen på ork liksom nedsatt aptit inte 
bara innebär att de äter mindre, utan 
även tillagar mat i mindre utsträckning, 
har en mer oregelbunden måltidsord-
ning och måltiderna är allt mer sällan 
ett tillfälle för socialt umgänge. Det 
finns med andra ord en stor risk för att 
de strategier som används för att und-
vika beroendet av andra i vardagslivet 
påverkar mathållningen negativt.

I en annan, ännu opublicerad, 
delstudie av projektet Food in Later 
Life intervjuades äldre boende hem-
ma som fick matlåda via hemtjänsten. 
Här framkom att ingen av de äldre 
själva tagit initiativet till tjänsten att 
få hjälp med mat. Behovet av hjälp 
hade uppmärksammats av bland 
annat anhöriga, biståndsbedömaren, 
vid vårdplaneringssamtalet efter en 
sjukhusvistelse eller av hemtjänst-
personal som utförde andra insatser.

Att få hjälp av anhörig, sammanbo-
ende partner, barn eller någon annan, i 
det dagliga livet kring mat och måltider 
är förmodligen mycket vanligt – men 
ännu tämligen outforskat. Även mat 
relaterad till vård och omsorg för dem 
som bor kvar i sitt eget hem med hjälp 
och stöd från samhället är i liten ut-
sträckning studerat, speciellt i fråga om 
sociala aspekter kring mat och måltider.

Måltidens sociala  betydelse
– ett äldreperspektiv
Mat behövs för att överleva, men mat och måltider ger också mening och struktur åt dagen och åt 

människors liv. Vi visar vilka vi är genom den mat vi väljer att handla, på sättet vi lagar och serverar 

måltider, liksom hur vi talar om mat och beter oss vid matbordet. Maten i våra dagliga liv är för-

knippad med vår identitet och kulturella tillhörighet, på samma sätt som den sociala aspekten av 

ätandet är viktigt för att en måltid ska associeras med livskvalitet. Detta gäller även äldre personer.
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Däremot finns det en hel del 
studier internationellt kring måltids-
situationen för äldre som befinner 
sig på någon form av institution. De 
flesta lyfter problematiken kring ruti-
niserade och personalstyrda måltider, 
där den äldre människan blir till ett 
objekt utan möjlighet att påverka 
varken valet av mat och dryck, tid-
punkt för ätandet eller sällskap (8).

Mat inom vård och omsorg 
De gamla som idag omfattas av vård 
och omsorg i det egna hemmet eller 
inom de särskilda boendeformerna är 
en mycket heterogen grupp ifråga om 
problem och behov. När det gäller 

mat så sträcker sig behoven från min-
dre insatser som att bära hem tunga 
kassar och få sällskap vid matbordet 
till att vara helt beroende av hjälp 
och bli matad vid varje måltid.

För den äldre som behöver vård och 
omsorg är det i de skandinaviska län-
derna en del av det offentliga åtagan-
det. Utförandet kan mycket väl göras 
av den privata sektorn, men ansvaret 
tillhör den offentliga. I Sverige är det 
kommunernas ansvar att tämligen 
fritt bestämma hur detta ordnas och 
någon form av nationell samordning 
och kompetenscentrum för hur mat 
och måltider bäst organiseras inom 
äldreomsorgens ram saknas (9).

Maten och de måltider den konsu-
meras vid berör inom äldreomsorgen 
såväl det medicinskt omvårdande 
området i relation till hälsa och 
sjukdom, som äldres sociala behov 
av gemenskap och bekräftelse som 
individ i ett sammanhang. I Socialsty-
relsens lägesrapport 2006 (10) finns 
ett avsnitt om kommunernas mat-
försörjning inom äldreomsorgen. Här 
framkommer bland annat att kom-
munerna i stor utsträckning svarar ”ja” 
på frågor som handlar om ifall de kan 
erbjuda olika former av specialkoster. 
Samtidig anger de i betydligt mindre 
utsträckning att de erbjuder valmöjlig-
heter ifråga om exempelvis maträtter.

Tolkningen blir att det offentliga 
åtagandet rymmer aspekter som är 
kopplade till människors biologiska 
behov i relation till medicin och näring. 
Däremot rymmer åtagandet i betyd-
ligt mindre utsträckning behov som 
är kopplade till personliga preferenser 
och måltiders sociala innehåll. ••
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Att äta tillsammans symboliserar gemenskap. Familjen är för många den ideala gruppen i 
detta sammanhang.
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