
SAMMANSTÄLLNING ENKÄT MATDISTRIBUTION 2022
VIMMERBY KOMMUNS HEMMABOENDE



Av 149 utlämnade enkäter har 93 svarat. (62%)



Fråga 2
Jag äter maten från kommunens matdistribution:



Fråga 3
Jag får maten på avtalad tid:

Klockrena leveranser.
Levereras av hemtjänsten.
Bra jobbat.
Kommer till hemtjänsten 
som hjälper till.
Ingen avtalad tid, efter kl 12 
fredag f.m.
Hemtjänsten glömmer ofta 
titta i deras kyl om best mat 
finns, Kan slå på 1-2 dygn.
Oftast



Fråga 4
Jag får det jag har beställt:

En gång fick jag fel.

Bra.

Kollar aldrig, en gång 
fick jag ingen frukt.

Skala potatisar.

Perfekt.

Antar att det stämmer.

Fått fel enstaka gång 
men jft med alla 
matportioner så 
väldigt liten andel.



Fråga 5: Med hjälp av 
micron.

Jag får hjälp.

Värmer själv 
de flesta ggr.

Bra.

Hemtjänsten 
dukar fram 
och värmer 
maten.

Både och.



Fråga 6:
Portionsförpackningen är lätthanterlig

Jag får upp den.

Inte med remautism.

Öppnar inte själv.

Klipper upp den, det funkar.

Tar mycket plats i soptunnan.

Svår att skrapa ur, onödigt 
buckliga formar.

Men vad gör man med den 
använda förpackningen.



Fråga 7:
Jag tycker portionsstorleken är.. Portionen 

räcker till 2 
måltider. Bra!

För liten.

Kräm/soppa för 
liten. Att värma 
är lagom.

Delar portion 
ibland.

Delar 1 på 2.



Fråga 8:
Matsedeln är tillräckligt varierad..

Lite mera korv kanske.

Skulle gärna vilja ha rårivna 
morötter istället för grönkål.

Ibland dåligt med husmanskost 
som alternativ.

Ibland väldigt lika rätter.

Enligt mina önskemål är den 
tillräckligt varierad.

Bra.



Fråga 9:
Jag tycker maten smakar bra..

Potatisen smakar ej som nykokt.

Kokta grönsaker, viktigt att de är 
mjuka, lättuggade.

Potatis blir skinnig, önskar istället 
mos, gratäng o ris.

Maten kunde vara lite mer kryddad.

Inga dominerande kryddor, mycket 
bra.

Brukar inte salta eller krydda maten 
extra.



Fråga 10:
Jag tycker maten ser aptitlig ut..

Gillar ej svarta 
plasten.

Ögat behöver 
sitt också.

Onödigt många 
potatis.

Trevlig.

Mat som legat 
paketerad flera 
dgr ser inte 
aptitlig ut.



Fråga 11:
Jag kompletterar måltiden med bröd, smör, dryck 
eller sallad..

Endast dryck.

Ibland med tomat el grönsallad.

Hungrig.

För det mesta, ja.

Lingon, gurka. Vore bra med 
rek tillbehör.

Gärna saft sockerfri samt 
tomat, gurka eller öl 0%ig.

Bröd, dryck.



Övriga kommentarer:
-Potatisen är för hård.
-Jag tycker maten är bra.
-Jag tycker om maten, får den så den är lätt att äta.
-Bra
-Blir mkt förpackningar i soptunnan. Trevlig personal och bra service. Vi är nöjda.
-Får hjälp att värma maten men äter själv.
-Ni försöker få brukare nöjda. Stämma av våra önskemål.
-Gott kryddat.
-Man kunde utöka tillvalen av kräm och frukt med en påse färska grönsaker.
-Önskar lite mera grönsaker, i övrigt nöjd med allt.



Övriga kommentarer:
-Önskar något mer kryddning och gärna finrivna morötter med t ex ananas.
-Tycker om att få frukt.
-Jag har aldrig varit bra på att laga mat. Att nu få denna service är underbart! 
-Tack!
-Maten är mycket bra, Stort A.
-Grytor saknar ibland huvudinnehållet.
-Med varma hälsningar…..
-Gärna möjlighet att byta potatis mot t ex grönsaker/rotfrukter.
-Är mkt nöjd.
-För bättre mättnad kanske tar jag bröd, smör när målt består av kokt potatis som 
jag alltid kastar.



Övriga kommentarer:
-Önskar 2 varma soppor varje matsedel. När rätten har ett spec….. skriv 
förklaring vad rätten innehåller t ex nöt el fläskkött.
-Jag äter kräm o soppa som ett spec mål eller "mellis". Då är portionen lite för 
liten. Önskar att kunna markera stor portion. Som dessert är portionen lagom.
-Vi är mycket nöjda!
-Funkar bra för mig så länge.
-Det är bekvämt och bra att ha den här leverans. Eftersom vi är delvis 
handikappade båda två.




