
Enkät om matdistribution i Söderhamns kommun våren 2018 
Svarsfrekvens 77 procent (212 av 274 personer har besvarat enkäten).  

 

1. Hur anser du att maten i allmänhet smakar?  

Namn  Antal  %  

Mycket bra  56  26,4  

Bra  134  63,2  

Mindre bra  10  4,7  
Dåligt  8  3,8  

Inte svarat  4  1,9  

Total  212  100  

 
Svarsfrekvens  

100% (212/212)  

 
 

 
Kommentarer till fråga 1 

Är god ibland  
För salt  
Förutom fisk och potatis som inte är bra. Fisken är inte riktigt stekt, potatisen verkar ibland vara fryst, är inte god.        
Den stekta är inte riktigt stekt.  

 
2. Vad anser du om variationen på maträtter?  

Namn  Antal  %  

Mycket bra  45  21,2  

Bra  137  64,6  

Mindre bra  24  11,3  

Dåligt  5  2,4  
Inte svarat  1  0,5  

Total  212  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (212/212)  

 
 

 
Kommentar till fråga 2 

Önskar fler valmöjligheter  

 



3. Vad anser du om att kunna välja mellan 10 maträtter per vecka?  

Namn  Antal  %  

Mycket bra  74  34,9  
Bra  128  60,4  

Mindre bra  10  4,7  

Dåligt  0  0  

Inte svarat  0  0  
Total  212  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (212/212)  

 
 

 
4. Vad anser du om att maten levereras en gång per vecka?  

Namn  Antal  %  

Mycket bra  62  29,2  
Bra  139  65,6  

Mindre bra  8  3,8  

Dåligt  3  1,4  
Inte svarat  0  0  

Total  212  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (212/212)  

 
  
5. Hur anser du som helhet om matdistributionen?  

Namn  Antal  %  

Mycket bra  84  39,6  
Bra  122  57,5  

Mindre bra  4  1,9  

Dåligt  2  0,9  
Inte svarat  0  0  

Total  212  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (212/212)  

 
  
Kommentar till fråga 5 

Om det gäller leveransen  



 
6. Vad anser du är viktigast för att förbättra matdistributionen? 

Allt är mycket bra.  
Lite andra efterrätter t ex nyponsoppa och frukt.  
Den kokta potatisen är problemet men man kan ju välja annat. Den kanske blir bättre oskalad och med kortare tid och 
det är inte lätt att ordna men det finns bra allternativ, mos, stuvad, stekt, klyft osv. ris och spagetti smakar bra. 
Tunnpannkaka och plättar är tjocka och stabbiga men det är på det hela ganska bra. Kokt potatis och stekt sill och 
strömming ska tillagas och ätas direkt.  
Vill inte ändra, allt är bra.  
Tycker maten är god.  
Svårt att planera så långt i förväg. Kunde vara mindre salt i maten.  
Matdistributionen är bra som den är.  
Krydda gärna köttbullar och biffar med kryddpeppar.  
Gör såser som passar till fisk och kött, inga konstigheter. Ändra på era grönsaker. Gärna lite färska.  
Gärna efterrätter till helgen.  
Att ni kokar nötköttet länge så det blir mörare( bl a kalops). Sedan måste ni lära er att ni bor i en strömmingsstad, det 
är snudd på skandal att ni inte kan steka strömming. För en i köket vet hur det ska vara, den ska ha litet tunt lager med 
ströbröd och vackert brunt stekta och inte blöta. Den ska vara lika bra vid uppvärmning. För övrigt är den inte aptitlig, 
för mycket ströbröd, blekt stekta, så att paneringen ramlar av, för lösa. Sist var det en stor fisk, det gick att vika den 
som en flundra och steka den. Många har bett mej att framföra samma sak, det har varit så många år och ingen har 
tagit tag i detta och gjort något åt detta. Kostchefen kanske kan få detta att bli åtgärdat. Om man behöver hjälp med 
detta så kanske ägaren Flodberg på Trollharen kan lära ut. För övrigt tycker jag att det är bra, har inget annat att 
anmärka på. Jag är glad för maten.  
Har nyligen fått matdistribution. Att detta finns att få är ju jättebra. Många flera som jag känner skulle ha detta. Med 
sjukdom och ensamhet äter man dåligt och blir sämre för det. Man lagar inte sån mat när man är ensam. Maten är 
jättegod och inget att klaga på. Bra variation på maten och får välja själv. Trevlig tjej som kommer 8-9 på fredagar. 
Uppiggande bara att få träffa henne. Glad. Tack för att ni finns.   
Gärna lite mer salt i maten. Mindre med sås i lådorna. Mer kött och kyckling i grytorna.   
Jag äter inte, tycker inte om grönsakerna. Önskar jag kunde få mat utan grönsaker i lådan. Önskar er en skön vår.  
Mer färska grönsaker.  
Texten på etiketten bör ändras så att den med lite sämre syn kan läsa vad det är för mat. Räcker att själva maträtten 
har större text. Efter några dagar är det oftast potatisen som blir sämst men vem vill ha tillagad mat kvar i kylen i 7 
dagar. Leverans 2ggr/vecka är önskvärt. Som anhörig ger jag tummen upp för matdistribution mamma har gett lågt 
betyg, men tror att hon mest är less på matlådor efter 6 år.  
Mer grönsaker  
Nylagad mat en gång per dag. När maten är vakumförpackad och levereras en gång per vecka så luktar den unket så 
att man inte törs äta den. Dessutom blir maten vattnig. Saknar färsk sallad till maten.   
Potatisen är oftast dålig  
Kryddningen är bra. Man skulle kunna salta lite mer. Tar tre lådor, så för mig är leverans torsdag bra.  
Behåll de goda såserna.  
Vi är nöjda med matdistribution.  
Inget att anmärka på.  
Jag är helt nöjd.  
Färre maträtter med färs och ris. Vill ha mera mat i lådorna.  
Bättre efterrätter. Vill ha färska grönsaker.  
Koka maten istället för att ångkoka tex potatisen och grönsakerna.  
Bättre smak och kryddor.  
Någon maträtt med kräftor i! Ibland är det dålig smak på maten.  
Köttet är låg kvalitet, utländskt tror jag det är, dåligt. Annars bra.  
Önskemål nötskav med lingonsås. Nypon- och blåbärssoppa eller fruktsoppa istället för de sopporna som finns nu.  



Jag skulle vilja ha kålsoppa.  
Önskemål korvstroganoff, plättar istället för pannkaka.  
Gratängerna är för finfördelade, blir feta vid värmning. Grönsakerna är tråkiga.  
Öka på variationer av maträtter, plus för kryddningen, för såserna minus - fisken en svår fråga.  
Mer variation på maten. Dåligt kryddad.  
Är helt nöjd.  
Inget att klaga över. Bra service.  
För mycket salt, har fått slänga maten p g a det.  
Är mycket nöjd.  
Salta och peppra bättre.  
Fler rätter att välja på.  
Mer variationer på efterätterna. Mjölk, drickyoghurt istället för yoghurt och risifrutti.  
Fläsket är för dåligt stekt. Maten är vattnig. Prinskorven är rå.  
Mer kött i rätterna och mera sås.  
Det viktigaste är att de kommer den tid dom ska, annars kan man inte göra mycket mer. Jag tycker det är för mycket i 
lådorna, de räcker mer än en gång för mig. Det kan då bli lite tjatigt.  
Koka bruna bönor och ärtsoppan bättre. Sås i en egen burk. Ingen gräddsås till fisk.  
För mycket sås på varje rätt, minska såsen.  
Maten är för salt.  
De tunna pannkakorna är för tjocka.  
Fisken är inte bra.  
Tillagningen är ojämn, t ex kan köttet vara hårt och torrt, okokta grönsaker.  
Annelie är bäst.  
Önskar bröd till maten.  
Skulle önska att få maten levererad tidigare på dagen, fm. Det enda negativa.  
Att man känner sig låst i 3 timmar på tisdagarna när man kanske vill göra något annat. Större variation på maten. Om 
man inte äter fisk blir det inte mycket att välja på.  
För mycket fisk. Mera helstekt kött.  
Saknar fläsk och löksås.  
Undrar varför jag får så lite pannkaka och plättar. Äter opp varje smula, även soppan, men är lika hungrig halvtimmen 
efteråt. Pannkakorna är för små, 5-6 stycken tack. Bonnstuven behöver kryddas mer. Vitsåsen behöver tunnas ut med 
mjölk.  
Gärna kokt potatis istället för klyftpotatis.  
Mer variation och flera rätter att välja på.  
Att jag får det jag vill ha. Har inte fått jägargryta och helstekt kotlett med mustig sås brynt potatis slottsgrönsaker.  
Att det blir bättre potatis, inte så blöt. Önskvärt att maten kommer tidigare på dagen, inte på eftermiddagen 16-17.  
Jag är nöjd med maten.  
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