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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Yrket som lastbilsförare är ur många aspekter väldigt riskfyllt. Faktorer 

som tidsdirektiv, dåliga kostvanor och skiftarbete präglar yrket och sätter förarnas hälsa 

på prov. Aktuell forskning visar att den stora majoriteten av lastbilsförare är 

överviktiga, lider av hög stress på arbetet och har i genomsnitt en mycket låg 

konsumtion av frukt och grönsaker. Alla dessa faktorer kan kopplas samman med ökad 

risk för hjärt – och kärlsjukdom, typ 2 diabetes, fetma samt försämrad livskvalitet. 

  

Syfte: Att undersöka attityder hos lastbilsförare gällande mat och måltider i samband 

med långa, korta samt blandade transportsträckor. 

 

Material: Ett bekvämlighetsurval användes i samband med denna studie, eftersom 

yrkesförare utgör en svåråtkomlig målgrupp. Totalt deltog 50 st lastbilsförare med tre 

olika transportsträckor, dvs. långdistans, kortdistans och blandad körning. Bortfallet 

uppgick till tio förare, vilket innebär ett totalt bortfall på 20 procent. Avslutningsvis 

kategoriserades även undersökningsgrupper efter ålder samt yrkeserfarenhet. 

 

Design och Metod: En tvärsnittstudie användes som undersökningsmetod för att 

analysera enskilda undersökningskategorier i relation till förarnas attityder. Den 

ovannämnda kvantitativa designen valdes eftersom det på ett effektivt sätt underlättar 

undersökningen av stora grupper.  Datainsamlingen genomfördes med en enkät 

bestående av 21 st frågor. Samtliga frågor graderades från 1-7 med hjälp av Likert-

skalan, som är ett användbart graderingsverktyg av attityder. 

 

Resultat: Resultatet visade att inga skillnader kunde påvisas i förhållande till ålder och 

yrkeserfarenhet. Attityder hos lastbilsförare som kör långa, korta – respektive blandade 

körningar utgjorde inte heller någon skillnad i relation till de enskilda 

undersökningskategorierna och de enskilda enkätfrågorna. Däremot uppvisade förarna 

likartade attityder och resultatet tyder på att undersökningsgruppen hade en neutral 

inställning till den sociala aspekten av maten, medans stämning och infrastruktur i 

samband med måltider varit mycket viktiga kategorier.  

 

Diskussion: För att lastbilsförares arbetssituation och hälsa ska kunna förbättras, krävs 

det kunskap om enskilda faktorer som påverkar attityder hos yrkesgruppen gällande val 

av mat i samband med arbetet. Attityder utgör en viktig del av individens 

beslutsfattande och beteendemönster. Genom att anamma kunskap gällande attityder 

hos lastbilsförare rörande mat – och måltider kan folkhälsoarbetet inom det specifika 

området effektiviseras och därmed förbättra förarnas hälsa. Vidare forskning krävs för 

att undersöka vilka underliggande och individuella faktorer som styr yrkesgruppens 

matval. Dock är detta en viktig pilotstudie i det fortsatta arbetet för att förbättra 

lastbilsförarnas hälsa, eftersom studien undersöker hur attityder påverkar individers 

matval under arbetstid, vilket är ett viktigt steg i att skapa en god livskvalitet och 

arbetsmiljö. 
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Abstract 
 

Background: The profession as a lorry driver is in many aspects very risky. Factors 

such as time directive, poor diet and shift work characterize the profession and puts 

drivers' health at risk. Current research shows that the vast majority of lorry drivers are 

overweight, suffer from high stress related to work and have on average a very low 

consumption of fruits and vegetables. All these factors may be associated with increased 

risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, obesity, and impaired quality of life. 

  

Purpose: To investigate the attitudes of the lorry drivers regarding food and meals in 

connection with the long, short and combined distances. 

 

Materials: A convenience sample was used in connection with this study, as 

professional drivers are a difficult study target. A total of 50 lorry drivers with three 

different professional backgrounds were investigated, long distance, distribution (short) 

and combined driving. In total the loss amounted to ten drivers, which means a shortfall 

of 20 percent. 

 

Design and Methods: A cross-sectional study was used as a diagnostic method for the 

analysis of individual factors in relation to attitudes. The above quantitative design was 

chosen because it effectively facilitates the study of large groups. Data collection was 

conducted with a questionnaire consisting of 21 questions. All questions were graded 

from 1-7 using the Likert- scale, which is a useful grading tool for attitudes and is also 

the correct scale level in relationship to this study.  

 

Results: The results show that there are no significant differences in attitudes between 

drivers who drive long, short – or combined distances. In addition the independent 

variables, do not affect the results. However, the driver’s exhibit similar attitude settings 

for individual study factors and the results show that there is a neutral attitude toward 

the social aspect of meals, while “mood” as a factor during food consumption is very 

important. 

 

Discussion: In order to improve lorry drivers working conditions and attitudes to food 

in a work setting, it requires knowledge of the individual factors that influence the 

attitudes of the profession. Attitudes are an important part of individual decision making 

and behavior. By examining the attitudes of lorry drivers on individual factors we can 

effectively streamline public health efforts to improve this vulnerable profession. 

Further research is needed to investigate the underlying and individual factors that 

determine the lorry driver’s food choices in relationship to work, however, this study 

can also be used in the continuing effort to improve lorry driver’s health and wellbeing. 

 

Keywords: Lorry drivers, food, nutrition and health risk 
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1. Inledning 

 

Denna kvantitativa studie är en del av projektet ”I Tid och Otid”, som undersöker 

arbetsmåltidernas betydelse för prestation och återhämtning. Projektet är ett samarbete 

mellan Högskolan i Gävle och Transportarbetarförbundet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Transporter kan ur många aspekter ses som samhällets stomme, i synnerhet när det 

kommer till den ekonomiska tillväxten (SIKA, 2009). År 2010 transporterades 322 

miljoner ton gods på våra svenska vägar (Trafikanalys, 2010) och statistik från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att det har skett en betydande ökning av 

vägtransporter de senaste decennierna (SIKA, 2009). Idag uppskattas antalet 

lastbilsförare uppgå till omkring 115 000 förare och antalet nyrekryterade samt 

nyutbildade förare uppgick år 2010 till 3528 personer (Olofsson, S. 2011). Detta innebär 

att under en femårsperiod mellan 2005- 2010 har antalet lastbilsförare ökat med cirka 50 

procent i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2006; Olofsson, S. 2011).  

 

Det finns många faktorer, som exempelvis vägförhållande samt fysiska och psykiska 

påfrestningar som genomsyrar arbetet som lastbilsförare. Vägarna i sig utgör den enskilt 

största riskfaktorn och i Sverige omkommer cirka 100 personer årligen i samband med 

lastbilsolyckor. Detta motsvarar för omkring 20 procent av alla dödsfall i trafiken och 

ett tiotal av dessa är lastbilsförare (Vägverket, 2008). Dock finns det fler och mer subtila 

riskfaktorer som utsätter lastbilsförarnas hälsa på prov, dessa beror bl.a. på arbetets 

utformning och natur. Stora delar av yrket som lastbilsförare bygger på självständigt 

arbete och de oregelbundna arbetstiderna har visat sig vara särskilt viktiga faktor i 

förarnas livsstil och hälsobeteende (Whitfield Jacobson, P J. et al. 2007).  

 

Flera svenska studier har visat att lastbilsförare har inaktiva fritidsvanor och att 

lastbilsförare visar sämre kostvanor än den genomsnittliga befolkningen i Sverige (Gill, 

P.E. & Wijk, K. 2004). Detta kan i viss mån förklaras av de oregelbundna arbetstiderna 

som Hedberg et al. (1998) beskriver i sin kohortstudie, men också av arbetets höga 

stressfaktor och förarnas låga kontroll (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004). En undersökning 

från arbetsmiljöverket (2006) visar att en större andel lastbilsförare lider av muskel –och 
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ledbesvär kopplat till arbetet och att av drygt 400 anmälda arbetssjukdomar år 2005, 

berodde 69 procent av anmälningar på muskel -och ledbesvär (Arbetsmiljöverket, 

2006).  

 

Som ovannämnt utgör yrkesförare en viktig del av samhällets struktur och utveckling, 

samt är oerhört viktig för samhällets ekonomiska tillväxt (SIKA, 2009). Det finns i 

nuläget väldigt få studier som undersöker hälso –och riskfaktorer hos lastbilsförare och 

det är därmed viktigt att kasta ljus över de hälsorisker som finns inom yrkesgruppen.  

 

1.2 Matvanor hos lastbilsförare och hälsoriskerna med yrket 

 

Ett flertal internationella studier har visat att lastbilsförare generellt har sämre kost –och 

motionsvanor i relation till den övriga befolkningen (Whitfield Jacobson, P J. et al. 

2007). I Sverige har studier visat likartade resultat, bl.a. ser man att svenska 

lastbilsförare äter mindre frukt och grönsaker i jämförelse med den övriga befolkning 

samtidigt som de har sämre motionsvanor (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004). Dessutom har 

en svensk kohortstudie på 440 fjärrdistansförare visat att undersökningsgruppen varit 

överviktiga, haft sämre rökvanor, upplevt lågt socialstöd och högre krav på arbete i 

relation till kontrollgruppen (Hedberg et al. 1998) Samma riskfaktorer har 

uppmärksammats i en engelsk studie, där författaren även kopplar samman dessa 

faktorer med hjärt –och kärlsjukdom, andningsbesvär och ryggproblem (McCullagh, J. 

2005). Idag är forskare överrens om att människors levnadsvanor är betydelsefulla 

faktorer som påverkar individens hälsa, men ofta förbises arbetsförhållandena som en 

central del av hälsan och individens välbefinnande (Naidoo, J & Wills, J. 2007). Nedan 

ska vi titta närmare på betydelsen av en god arbetsmiljö och dess påverkan av hälsan. 

 

Arbetsmiljön utgör en central del av hälsan, vilket även illustreras i Hälsans 

Determinanter av Dahlgren & Whitehead (1991). Yrket som lastbilsförare är ett 

riskfyllt arbete, där förare utsätts för avgaser, obekväma arbetstider och andra 

riskfaktorer (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004). I regeringens proposition (2007/08:110) 

uppmärksammas målområde fyra, som är ett av de elva folkhälsomålen i Sverige och 

som belyser vikten av hälsa i arbetslivet. Målområde fyra talar om vikten av stöd från 

arbetsgivare, såväl som en trygg fysisk och psykisk arbetsmiljö (FHI, 2011), dock visar 

studier att lastbilsförare faktiska arbetssituationer skiljer sig markant från de 

ovanstående riktlinjerna (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004).  Studier visar att ett redan 
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riskfyllt yrke förvärras av låg kontroll på arbetet samt höga arbetskrav (Ibid.), vilket 

ytterligare ökar riskerna för ohälsa bland lastbilsförare. Arbetsmiljöverket visar i sin 

rapport att en av tio lastbilsförare lider av psykosociala besvär (AV, 2006), vilket kan 

sammankopplas med lågt socialt stöd och höga arbetskrav. Samtliga ovannämnda 

determinanter utgör en hälsorisk hos yrkesgruppen, såväl psykiskt som fysiskt samtidigt 

som det påverkar individens levnadsvanor (Naidoo, J & Wills, J. 2006). 

 

Allt fler epidemiologiska undersökningar har visat att lastbilsförare av tunga 

transportfordon har en högre risk att anamma stress relaterade sjukdomar som t.ex. mag- 

och tarmbesvär (Raggat, P & Morrissey, S. 1997). De psykosociala effekterna av stress 

är väl dokumenterade och det finns tydliga kopplingar mellan ökat blodtryck och 

sömnproblem särskilt hos lastbilsförare (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004). Dessutom visar 

aktuell forskning att stress påverkar det perifera nervsystemet, som i sin tur styr och 

reglerar ämnesomsättningen, sömnen och minnesfunktioner (Lundberg, U & Wentz, G. 

2004). Dessutom leder tidspress till ökad muskelaktivitet och utsöndring av 

stresshormoner, vilket kan påverka aptiten och näringsupptagningen (Ibid.). 

 

Vidare utgör arbetets sociala konstruktion en riskfaktor i sig, vilket är en konsekvens av 

att stora delar av arbetet som lastbilsförare bygger på enskilt arbete med begränsad 

kontakt med omvärlden. Detta beror till stora delar på att de obekväma arbetstiderna 

begränsar kontakten med andra individer (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004). Sociala 

determinanter utgör en viktig skyddsfaktor i samband med lågt kontroll på arbetet samt 

stress, vilket uppmärksammas i The Social Kognitive Theory (Naidoo, J & Wills, J. 

2006) och som även illustreras av Krav/Kontroll-modellen av Karasek (Karasek, R & 

Theorell, T. 1990). Modellen illustrerar hur krav och kontroll påverkar stresshantering 

hos individer samt hur ett missförhållande mellan dessa två faktorer kan öka stressen i 

samband med arbetet (Ibid.). Den nordiska rapporten, Eating patterns (2001), visar hur 

måltidens sociala struktur påverkar hur, vad och när vi äter. Det finns bl.a. en tendens 

hos män som äter ensamma att äta snabbare (Ibid.), vilket i sin tur påverkar hur 

människor tuggar maten och kroppens mättnadskänslor (Abrahamsson, L. 2005). 

Rapporten visar också att lägre socialstatus, dvs. individer utan akademisk utbildning 

och låg ekonomisk inkomst tenderar att ha ett lägre intag av frukt och grönsaker samt 

riskfyllda rökvanor, vilket är i linje med ett flertal internationella studier hos 

lastbilsförare (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004; Whitfield Jacobson, P J. et al. 2007).  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga ovanstående riskfaktorer påverkar 

livskvaliteten och hälsan hos lastbilsförare, detta innebär sämre kost –och motionsvanor 

kan öka risken för hjärt –kärlsjukdom, övervikt och fetma (McCullagh, J. 2005), samt 

arbetsskador pga. repetitiva och tunga arbetsmoment samt skiftarbetare 

(Arbetsmiljöverket, 2004; 2006).  

 

Mat fungerar som en viktig skyddsfaktor i samband med ovanstående sjukdomar och är 

ett viktigt medel för att öka livskvaliteten samt arbetsmiljön hos individer med 

oregelbundna matvanor och skiftarbete (Lennernäs & Wiberg, 2006). Det är därför 

viktigt att undersöka hur attityder påverkar valet av mat hos lastbilsförare och vilka 

undersökningsfaktorer kan bidra till att bättra lastbilsförarnas matvanor samt deras hälsa 

i samband med arbetet. 

 

Syfte 1.3 

 

Att undersöka attityder hos lastbilsförare gällande mat och måltider i samband med 

långa, kort – respektive blandade transportsträckor 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Vilka undersökningsfaktorer påverkar valet av mat hos lastbilsförare? 

 

Vilka attityder finns det hos förare gentemot mat och måltider? 

 

Finns det skillnader i attityder mellan chaufförer som kör korta, långa – 

respektive blandade transportsträckor?  

 

Skiljer sig attityderna vid val av mat hos lastbilsförare med avseende på ålder, 

transportsträcka eller yrkeserfarenhet? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

 

En tvärsnittsstudie med en kvantitativ design (Andersson, I. 2006) valdes som lämplig 

studie design, eftersom det på ett effektivt sätt beskriver målgruppen och underlättar 

undersökningen av stora grupper. Studiens design baserades på studiens syfte samt dess 

frågeställningar. Detta innebär att studiens kvantitativa design styr studiens 

tillvägagångssätt (Trost, J. 2002) Vidare ger denna studiedesign en inblick i 

undersökningsgruppen attityder under en specifik tidpunkt och en intervallskala 

användes som skalnivå för att gradera respondenternas attityder. Intervallskalan tillåter 

graderingen av respondenternas svar eftersom varje skalnivå har ett specifikt värde 

(Ejlertsson, G. 2005). Detta gör det möjligt att undersöka vilka undersökningsfaktorer är 

mycket viktiga (=7) eller oviktiga (=1) hos undersökningsgruppen i samband med denna 

studie. 

 

2.2 Urval 

 

Urvalsgruppen bestod av lastbilsförare av både korta, långa samt blandade 

transportsträckor som arbetat i Gävleborgs län under studiens genomförande. Eftersom 

det övervägande antalet lastbilschaufförer är män (McCullagh, J. 2005), begränsades 

studien till manliga deltagare i alla åldrar och yrkeserfarenhet. Den totala 

undersökningsgruppen begränsades till 50 st lastbilschaufförer pga. tidsdirektiv, men 

antalet deltagare var i linje med vad som anses lämpligt för en kvantitativ studie. (Trost, 

J. 2002). Samtliga deltagare i undersökningen som stämde överens med studiens syfte 

och urvalskriterierna.  

 

Ett bekvämlighetsurval användes i samband med datainsamlingen, eftersom tidigare 

studier upplyste om svårigheter med datainsamlingen pga. lastbilsförares arbetssituation 

(Gill, P.E. & Wijk, K. 2004.). Trots att den valda studiedesignen inte gav en 

representativ bild av yrkesgruppen (Trost, J. 2002), ansågs ett icke-slumpmässigt urval 

vara lämpligt för denna studie eftersom det effektiviserade datainsamlingen i relation till 

den begränsade tidsaspekten.  
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I tabell 2.1 redovisas åldersindelningen och antalet deltagare (N) inom varje 

ålderskategori samt den procentuella fördelningen av deltagare inom respektive 

yrkesgrupp.  

 

TABELL 1.1 

Åldersindelning av urvalsgruppen 

 

Ålder 19-29 30-40 41-51 52-65 

Antal (N = 50) 9 16 14 11 

Genomsnitts ålder: 27 34 45 55 

Svarsfrekvens (%) 

1 (Lång) 

2 (Kort) 

3 (Blandat) 

 

12 

55 

33 

 

38 

44 

18 

 

43 

36 

21 

 

19 

45 

36 

Totalt (%) 100 100 100 100 

 

Tabell 2.1 visar antalet förare inom varje ålderskategori samt den procentuella fördelningen av 

yrkesgrupperna inom varje ålderskategori. 

 

2.3 Metodövervägande 

 

En kvantitativmetod valdes som studiedesign eftersom detta är ett tids –och 

kostnadseffektivt sätt att studera stora målgrupper (Trost, J. 2002). Begränsningen med 

den kvantitativa metoden är att resultatet bygger på ett grupperspektiv och därmed kan 

inte resultatet tillämpas på individnivå (Ibid.). Motsägelsefullt är detta också den 

aspekten som är styrkan hos den kvantitativa metoden, eftersom det på ett effektfullt vis 

beskriver en hel population eller grupp (Ejlertsson, G. 2005). Med ovanstående som 

grund valdes därför en kvantitativ design framför en kvalitativ, även om en kombination 

av båda metoderna hade varit optimal och gett ett multidimensionellt perspektiv i 

undersökningssyftet. 

 

2.4 Enkätkonstruktion 

 

Enkäten som användes i samband med denna studie bygger på Food Choice 

Questionaire (FCQ) vars syfte är att undersöka vilka underliggande och individuella 
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kategorier som är viktiga vid val av mat (Steptoe, A & Pollard, T M. 1995). 

Enkätfrågorna från FCQ anpassades till undersökningsgruppen och studiens syfte, 

exempelvis bytes vitaminer och mineraler (Fråga 22 i FCQ) ut mot sallad/grönsaker 

eftersom det inte är en självklarhet att alla i undersökningsgruppen vet vad vitaminer 

och mineraler är eller vilka livsmedel som innehåller dessa. Därmed gjordes en logisk 

innehållsmässigt bedömning av enkäten och dess frågor för att anpassa frågorna till 

målgruppen. Det är viktigt att påpeka att enkätfrågorna översattes från engelska till 

svenska vilket kan påverka frågornas validitet, dock följde översättningen de principer 

som framgår av Göran Ejlertsson i boken, Enkäten i praktiken (2005). 

 

Vidare delades samtliga enkätfrågorna upp i sex kategorier, 1. Hälsa, 2. Stämning, 3. 

Enkelhet, 4. Infrastruktur, 5. Socialt kapital och tillsist 6. Pris. Faktorn etiska 

övervägande i FCQ eliminerades eftersom det bestod av frågor rörande livsmedlens 

ursprungsland och andra ekologiska aspekter som inte var relevanta för studiens syfte. 

Den etiska aspekten av maten ersattes istället med infrastruktur, eftersom tidigare 

studier har visat att infrastrukturen haft en stor inverkan på matval hos last- och 

långtradsförare. Denna fråga berörde faktorer som öppettider för restauranger alt. 

mataffär samt faktorer som t.ex. parkeringsmöjligheter och transportsträckor. Vidare 

valdes faktorn, socialt kapital, att tilläggas för att undersöka vikten av socialtumgänge i 

samband med matval. De två ovannämnda faktorerna har visat sig vara viktiga 

determinanter i samband med val av restauranger och affärer hos lastbilsförare (Gill, 

P.E. & Wijk, K. 2004.). Enkäten bifogas som bilaga för mer ingående information om 

konstruktionen och frågeställningarna. 

 

För att mäta attityder hos undersökningsgruppen användes en Likert-skalan som 

mätinstrument. Likert-skalan har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att mäta attityder i 

enkäter (Narli, S. 2010). Detta ökar även studiens validitet och därmed dess 

trovärdighet. Med en intervallskala som skalnivå kan därmed attityderna graderas och 

graderingen av skalnivån uppgick från ett till sju, där ett var det lägsta svarsalternativet 

(Oviktigt) och sju den högsta (Mycket viktigt). 

 

2.5 Begrepp 

 

Det finns många faktorer som påverkar våra attityder, dock finns det två underliggande 

faktorer som utgör grunden i en persons attityd, dessa är uppfattning (beliefs) och 
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motivation, som i sin tur grundar sig i individens värderingar och begär, samt 

inflytanden av sociala normer (Naidoo & Wills, 2006). Nedan definieras samtliga 

begrepp: 

 

Attityd – I denna studie användes socialpsykologins definition av attityd (NE, 

2011).  Den beskriver attityder om individens egen uppfattning och tro om ett 

specifikt ämne (Ibid.). Det finns inga direkta kopplingar mellan attityder och 

beteenden (Naidoo & Wills, 2006). Dock kan beteenden stimulera till 

attitydförändring, men det kan också vara omvänt, där en attityd leder till ett 

specifikt beteende (Ibid.). Det finns en enighet om att attityder bygger på 

tidigare erfarenheter, som i sin tur påverkas av två inneboende faktorer, kognitiv 

och affektiv (NE, 2011). 

 

Kognitiva: Den informationen och kunskap som individen besitter.  

Affektiva: Individens känslor och bedömning om vad som är viktigt. 

 

                                                                                        (Naidoo & Wills, 2006) 

 

Uppfattning (Beliefs) – En individs uppfattning bygger på information om ett 

ämne eller objekt (Naidoo & Wills, 2006).  Detta innebär att människors 

personliga uppfattningar kring ett specifikt ämne är baserade på den inneboende 

information som personen besitter, med andra ord är det ”ett personligt sätt att 

betrakta och bedöma något” (NE, 2011). En uppfattning kan påverkas av 

utomstående information, vilket kan leda till beteende förändringar. Detta 

bygger på den enkla modellen, Knowledge – Attitudes – Behavior eller KAB 

(Naidoo & Wills, 2006). Dock har flertalet studier visat att information i sig inte 

är en tillräckligt stark faktor för beteende förändringar (Ibid.). 

 

Värderingar (Values) – En värdering i likhet med en uppfattning bygger på 

individens åsikt eller omdöme om ett ämne (NE, 2011). Dock menar Naidoo & 

Wills (2006) att värderingar anammas via det sociala samspelet mellan 

människor, vilket resulterar i mer känsloladdade åsikter om olika ämnen. 

 

Drift (Drives) – Termen ”drive” eller begär används av Tones (1994) i 

modellen, Health Action Model, för att beskriva starka motivationsfaktorer som 
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exempelvis, hunger och smärta (Naidoo & Wills, 2006). Psykologins definition 

av drift bygger på två typer av behov, primära och sekundära. 

 

Primära behov – En effekt av ett fysiologiskt tillstånd t.ex. ”brist på föda väcker 

hunger känslor” (NE, 2011). 

Sekundära behov – Innebär behov som vi har anammat eller förvärvat t.ex. 

”Materiella ting eller pengar” (NE, 2011). 

 

2.6 Tillvägagångssätt 

 

Inledningsvis anordnades ett möte med Transportarbetarförbundet avdelning elva i 

början av november 2011, syftet var att få större insyn i lastbilsyrket och de regleringar 

som styr arbetet. Detta innebar också en möjlighet att presentera studien och 

tillsammans diskutera planeringen av projektet. I samband med mötet sammanställdes 

en kontaktlista av Transportarbetarförbundet över ett flertal åkerier vars verksamhet 

varit aktiva i Gävleborgslän under studiens genomförande. 

 

Sammanlagt fanns det sex åkerier med på kontaktlistan och av dessa kontaktades 

slumpvis två företag. Möten samordnades med åkerierna, vilket möjliggjorde 

kontaktakten med lastbilsförarna. Datainsamlingen skedde på två vis, eftersom det 

underlättade datainsamligsmetoden med hänsyn till tidsdirektiven; Den första metoden 

var telefonsamtal, där sammanlagt 20 personer kontaktades och bortfallet uppgick till 

två personer eller elva procent, se tabell nedan: 

 

 

TABELL 1 

Svarsfrekvens via telefonenkät (N = 18) 

 

Antal: Medverkan:  Bortfall:  Procent (%) 

Fjärrdistans: 5 0 100 

Distribution: 8 1 87 

Blandat: 5 1 80 

Totalt: 18 2 89 
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Den andra metoden som valdes att använde var utdelning av en enkät på plats, dvs. att 

enkäten delas ut direkt till lastbilsförarna i samband med på –och avlastning. Totalt 

tillfrågades 40 lastbilschaufförer varav 32 valde att medverka i studien, detta ger ett 

bortfall på åtta individer och ett procentuellt bortfall på 25 procent. Mer information 

framgår av tabell 1.2 på nästa sida. 

 

 

TABELL 1.2 

Svarsfrekvens på plats (N = 32) 

 

Antal: Medverkan: Bortfall: Procent (%) 

Fjärrdistans: 10 2 80 

Distribution: 14 4 71 

Blandat: 8 2 75 

Totalt: 32 8 75 

 

2.7 Dataanalys 

 

Dataanalysen genomfördes med hjälp SPSS (Version 20.0.0) och Excel (2007). Det 

teoretiska perspektivet som redovisades under designrubriken utgjorde grunden för det 

empiriska analysarbetet (Trost, J. 2002) och därmed användes undersökningsgruppens 

genomsnittliga svarsvärden som den centrala räkneenheten i dataanalysen. Dessutom 

användes de oberoende variablerna ålder, yrkeskategori samt yrkeserfarenhet för att 

jämföra grupperna emellan och samtidigt undersöka om de oberoende variablerna haft 

någon inverkan på attityderna hos undersökningsgruppen. Intervallskalan graderas från 

ett till sju för att undersöka attityderna hos lastbilschaufförerna från oviktigt till mycket 

viktigt, denna typ av skala kallas även för Likert-skalan och är ett effektivt sätt mäta 

attityder.   

 

Avslutningsvis analyserades standardavvikelsen, medianen och medelvärdet samt att ett 

F-test genomfördes för att kontrollera resultatets signifikans för hela 

undersökningsgruppen (Bryman & Cramer, 2000). 
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

  

Samtliga deltagare i studien och platschefer informerades om studien syfte samt 

tillvägagångssätt. Ett följebrev lämnades till platsansvarig med kontaktuppgifter samt en 

tydlig utformad beskrivning av studien. Etiskt ställningstagande var i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (Andersson, I. 2006). Vidare genomfördes 

enkätkonstruktionen med hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att säkerställa respondenternas 

anonymitet och integritet skyddats (Ibid.).  

 

 

Därmed innehöll inte enkäterna några personuppgifter som möjliggör identifiering av 

respondenterna. Vidare markerades inga enkäter med numrering eller sifferkod som 

eventuellt skulle möjliggöra identifiering av enskilda respondenter. Samtliga steg är i 

linje med Vetenskapsrådets etiska regler och användes för att skydda individerna 

integritet samt personuppgifter (Codex, 2011). 

 

 

3. Resultat 

 

3.1 Introduktion till resultat avsnittet 

 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat i form av diagram, tabeller och text. För att 

underlätta redovisningen av data och samtidigt besvara på en av mina studiefrågor, 

kategoriserades undersökningsgruppen i tre olika kategorier. Kategorierna är följande: 

Grupp 1 – Långdistans. Grupp 2 – Kortdistans och slutligen Grupp 3 – Blandad 

körning.  

 

För att kunna analysera bakgrundsvariablerna, ålder och yrkeserfarenhet delades 

undersökningsgruppen in i fyra åldersgrupper samt tre olika erfarenhetsgrupper. Detta 

underlättade analysarbetet och möjliggjorde jämförelse mellan grupperna. I följande 

avsnitt analyserades det genomsnittliga resultatet för hela undersökningsgruppen samt 

att en grafisk illustration redovisas av de enskilda kategorierna i diagram 1.0. 
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3.2 Genomsnittlig resultat för hela undersökningsgruppen 

 

I detta avsnitt av resultatet genomfördes en granskning av undersökningsgruppens 

gemensamma resultat. Detta innebär att hela undersökningsgruppens medelvärde 

användes för att se vilka av de sex kategorierna har störst betydelse för lastbilsförare 

och vad attityden är till de olika kategorierna i samband med arbetet. Nedan illustreras i 

diagram 1.0 undersökningsgruppens genomsnittliga attityd till de enskilda kategorierna. 

 

DIAGRAM 1.0 

Undersökningsgruppens attityder gentemot de sex kategorierna (N=50) 

 

 

 

Diagram 1.0 visar det genomsnittliga svarsvärdet för hela undersökningsgruppen och de enskilda 

kategorierna. 

 

Vidare redovisas i tabell 2.0 standardavvikelsen (SD +) för de enskilda kategorierna 

samt min och max värde i relation till de olika kategorierna. Tabellen visar också hur 

oviktiga (=1) alternativt viktiga (=7) de enskilda faktorerna är hos 

undersökningsgruppen, genom att använda gruppens medelvärde samt medianen som 

svarsindikator. 

 

TABELL 2.0 

Gruppens svarsvärden i relation till kategorierna (N=50) 

 

 SD Median Medelvärde Min. Max 

Infrastruktur: 0,7598 7 6,2  1 7 

Hälsa: 1,1077 5,5 5,3  1 7 

Stämning: 0,8578 6 6,2  2 7 

Pris: 0,8902 6 5,9  3 7 

Enkelhet 1,4329 5 4,7  1 7 

Socialt kapital 1,3068 4,5 4,4  1 7 

 

Tabell 2.0 visar standardavvikelsen, medianen, medelvärdet samt min och max för hela 

undersökningsgruppen i förhållande till de enskilda kategorierna 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Hälsa Stämning Enkelhet Infrastruktur Socialt kapital Pris 
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Resultatet från diagrammet och tabellen ovan visar förarnas attityder gentemot de sex 

kategorierna och vikten av kategorierna hos undersökningsgruppen. Tabell 2.0 visar hur 

kategorin, Stämning, som berör frågor om stresshantering och välbefinnande är den 

enskilt viktigaste aspekten i samband med attityder mot mat och måltider. Detta tyder 

på att maten används av förarna som en metod för avkoppling och stresshantering i 

samband med arbetet. Vidare visar tabellen att Infrastruktur och Pris utgör viktiga 

bestämningsfaktorer, dessa två kategorier berör frågor som t.ex. parkeringsmöjligheter 

och prisets inverkan på val av restaurang eller mataffär. Den förstnämnda faktorn var av 

särskild vikt och standardavvikelsen uppgick till 0,7598, medan SD+ för pris uppgick 

till 0,8902, detta innebär att spridningen utifrån medelvärdet inom de ovannämnda 

kategorierna är strax under en enhet. 

 

Hälsa som faktor hamnar något under de tre förstnämnda kategorierna, även om 

svarsvärdet fortfarande kan placeras högt i attitydskalan. Detta tyder på att det finns en 

medvetenhet och positiv attityd gentemot en hälsosam kosthållning inom yrkesgruppen. 

De två kategorier som hade minst betydelse och därmed kom sist i attitydskalan var 

Enkelhet och Socialt kapital. Resultatet visar att det finns en neutral attityd gentemot 

dessa två kategorier och svarsvärdet hamnar i mitten av attitydskalan, vilket tyder på att 

kategorierna varken är viktiga eller oviktiga i samband med mat och måltider hos 

undersökningsgruppen.  

 

Vidare analyseras attityden gentemot enskilda enkätfrågor inom varje kategori. Detta 

visar om det finns specifika frågor som är av större vikt eller av mindre betydelse hos 

undersökningsgruppen. Nedan redovisas statistisk data för samtliga enkätfrågor, det 

innebär att undersökningsgruppens medelvärde, median, standardavvikelse (SD +) samt 

min och max värde presenteras i tabell 2.1 för att redogöra gruppens samlade 

svarsvärden. För mer information om enkätfrågorna hänvisas läsaren till den bifogade 

enkäten. För att underlätta förståelsen av de enskilda enkätfrågorma som redovisas i 

tabell 2.1 kommer gruppens genomsnittliga resultat för samtliga frågor att illustreras i 

stapeldiagram 1.1. Diagrammet ger en tvådimensionell bild av vilka enskilda frågor som 

varit mycket viktiga (=7) respektive oviktiga (=1) för undersökningsgruppen. 
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TABELL 2.1 

Gruppens median, medelvärde, SD + samt min och max (N=50) 

 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 

Median 5 6 6 5 7 6 5 

Medelvärde 5,14 5,86 5,88 4,92 6,8 5,98 5,12 

SD 1,5909 0,8573 1,0028 1,2911 0,4040 0,7951 1,2558 

Min 1 4 2 1 6 4 1 

Max 7 7 7 7 7 7 7 

 

 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 

Median 7 6 5 4 4 7 6 

Medelvärde 6,64 5,98 4,76 3,9 4,02 6,9 6,08 

SD 0,5252 1,2534 1,5327 1,5939 1,4913 0,3030 0,8998 

Min 5 2 1 1 1 6 4 

Max 7 7 7 7 7 7 7 

 

  Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Fråga 21 

Median  5 4 6 5,5 4,5 4 7 

Medelvärde  5,32 3,94 5,6 5,4 4,26 3,9 6,72 

SD  0,9354 1,7309 0,8806 1,1428 1,5227 1,4178 0,4535 

Min  4 1 3 3 1 1 6 

Max  7 7 7 7 7 7 7 

 

Tabell 2.1 visar data för hela gruppen i relation till de enskilda enkätfrågorna 

 

 

DIAGRAM 1.1 

I Diagrammet redovisas gruppens genomsnittliga attityd gentemot 21 enskilda 

frågeställningar (N = 50) 

 

 

 

Stapeldiagram 1.1 illustrerar gruppens attityd gentemot enskilda enkätfrågor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Attityd 
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Resultat från diagrammet och tabellen ovan visar hur undersökningsgruppens attityd 

(Oviktigt = 1; Mycket viktigt = 7) skiftar mellan olika enkätfrågor och tabell 2.1 visar 

även att högst och lägsta svarsvärdet kan skifta relativt mycket inom de enskilda 

enkätfrågorna. Illustrationen 1.1 visar hur fråga 5, 8, 13 och 21 placerar sig i toppen av 

attitydskalan. Detta tyder på att undersökningsgruppen anser att det är mycket viktigt att 

maten håller dem friska och hälsosamma (5), att maten får dem att må bra (8), att det 

finns parkeringsmöjligheter vid val av restaurang eller mataffär samt att restaurangen 

alt. mataffären finns längs med förarnas transportsträcka.  

 

Analysen av de enskilda frågorna som placerade sig längst ner i attitydskalan visar att 

det inte är särskilt viktigt att maten inte tar någon tid alls att tillaga alt. köpa (11). Det är 

inte heller särskilt viktigt att maten innehåller lite fett eller socker (12). Dessutom visar 

resultatet att det inte har någon större betydelse för förarna att träffa andra människor i 

samband med restaurang alt. affärsbesök under arbetsdagen (16) och slutligen ser vi att 

det är oviktigt att kollegor besöker samma restauranger eller affärer (20) och att detta 

inte har någon större inverkan i val av restaurang eller affär.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att frågor som berör hälsa och välbefinnande utgör 

viktiga determinanter i attityden gentemot mat och måltider hos undersökningsgruppen. 

Resultatet visar också att enskilda frågor rörande infrastrukturen utgör viktiga faktorer i 

samband med val av restaurang eller affär. Dessutom ser vi en neutral attityd gentemot 

frågor som berör det sociala samspelet av måltiderna och enkelheten vid köp eller 

tillagning av mat på arbetstid, vilket tyder på att det sociala samspelet har mindre 

betydelse i val av mat samtidigt som tidsaspekten kring maten inte heller är avgörande i 

val av restaurang eller mat.  

 

3.3 Statistik resultat med ålder som bakgrundsvariabel 

 

Vidare granskades eventuella skillnader i attityder av de sex kategorierna i relation till 

åldersgrupp. I tabell 2.3 redovisas svarsvärdena för varje enskild kategori och gruppens 

genomsnittliga svarsvärden. Dessutom kommer de enskilda enkätfrågorna att illustreras 

i förhållande till de fyra åldersgrupperna, eftersom detta ger en bra överblick av 

attityderna mellan de olika åldersgrupperna i relation till de enskilda enkätfrågorna och 

möjliggör vidare analys av resultatet mellan åldersgrupperna. 
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TABELL 2.2 

Genomsnittlig attityd av enskilda kategorier i relation till ålder (N=50) 

 

 Ålder    Samtliga 

 19-29 30-40 41-51 52-65  

Hälsa 5,2 5,4 5,3 5,6 5,4 

Stämning 6,2 6,2 6,2 5,9 6,1 

Enkelhet 5,2 4,9 4,5 4,5 4,8 

Infrastruktur 5,4 5,7 5,6 5,8 5,6 

Socialt kapital 4,4 4,8 4,6 4,8 4,7 

Pris 6,3 5,8 5,9 5,2 5,8 

Samtliga 5,5 5,5 5,4 5,3  

 

Tabell 2 visar den genomsnittliga svarsvärde för varje faktor inom de olika ålderskategorierna 

 

En närmare granskning av tabell 2.3 visar att det inte finns några betydelsefulla 

skillnader i attityder mellan åldersgrupperna i relation till hela undersökningsgruppens 

medelvärde. Tabellen visar också att Socialt kapital som kategori är av minst betydelse 

för förarna, medans Stämning utgör en mycket viktig kategori hos samtliga 

åldersgrupper. Dock är det viktigt att framföra att samtliga kategorier bygger på det 

genomsnittliga värdet av ett x antal frågor som i sin tur utgör varje enskild kategori. 

Nedan illustreras samtliga enkätfrågor i ett linjediagram, vilket möjliggör vidare analys 

av ålder som bakgrundsvariabel. 

 

DIAGRAM 1.2 

I Diagram 1.2 redovisas samtliga 21 enkätfrågor i relation till åldersgrupp (N=50) 

 

 

 

Linjediagram 1.2 visar den linjära strukturen mellan de olika ålderskategorierna i relation till det 

genomsnittliga svarsvärdet för enskilda enkätfrågorna. 
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Resultatet från diagram 1.2 visar likartade attityder gentemot enkätfrågorna, trots att 

undersökningsgruppen blivit uppdelad i fyra olika åldersgrupper. Dock förekommer det 

en stor avvikelse i diagrammet, vilket berörde fråga elva (11). Fråga elva tillhör 

kategorin enkelhet och lyder; Hur viktigt är det att maten inte tar någon tid alls att göra? 

Diagrammet visar att det förekommer en betydelsefull skillnad i svarsvärdet mellan de 

yngsta och äldsta åldersgrupperna inom den specifika frågan. Detta gäller framför allt 

åldersgrupperna ett och tre, där skillnaden i svarsvärdet uppgår till ca 2,0 enheter i 

attitydskalan, detta framgår tydligare i tabell 2.3. Vidare tyder resultatet på att yngre 

förare vill att maten ska gå snabbt att tillaga eller köpa, medans detta är av mindre 

betydelse för de äldre förarna. Nedan visas en tabell över kategorin, Enkelhet, i relation 

till åldersgrupperna. 

 

TABELL 2.3 

I Tabell 2.3 redovisas det genomsnittliga svarsvärdet för de enskilda frågorna i 

kategorin, Enkelhet (N=50) 

 

ENKELHET 19-29 30-40 41-51 52-65 

7. Går snabbt att tillaga/köpa 5,7 5,4 5 4,4 

1. Kan tillagas i lastbilen 4,6 5,3 5 5,5 

11. Inte tar någon tid alls att göra 5,1 4,1 3,2 3,5 

4. Kan köpas på arbetstid 5,4 4,9 4,9 4,5 

 

Tabell 2.3 visar attityden gentemot enskilda frågor i kategorin Enkelhet för de fyra ålderskategorierna 

 

För att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad mellan den yngsta 

åldersgruppen och övriga åldersgrupperna har ett F-test utförts. I tabell 2.4 redovisas 

resultatet från F-testet. 

 

TABELL 2.4 

F-test, två sidig sannolikhet (N=50) 

 

Ålderskategori (19-29) F-test Resultat 

Ålder (30-40) 0,7135 Ej signifikant 

Ålder (41-51) 0,3250 Ej signifikant 

Ålder (51-65) 0,3853 Ej signifikant 

 

Tabell 2.4 visar resultatet från ett två sidigt F-test mellan den yngsta och de övriga ålderskategorierna 
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F-testet visar inga signifikanta skillnader mellan den yngsta ålderskategorin och de 

övriga åldersgrupperna. Därmed är spridningen inom de olika ålderskategorierna inte 

relevant, vilket tyder på att det inte förekommer några markanta skillnader i attityder 

mellan de olika åldersgrupperna inom den respektive kategorin. Även om F-test visar att 

det inte finns någon markant skillnad i Enkelhet mellan de olika åldersgrupperna, 

kvarstår det faktum att det finns en stor avvikelse gällande fråga elva, vilket tyder på att 

de yngsta förarna vill att maten ska gå snabbt att köpa eller tillaga i jämförelse med de 

äldsta förarna. 

 

 Nedan sker en granskning av yrkeserfarenhet som bakgrundsvariabel och en analys av 

hur yrkeserfarenhet påverkar attityden gentemot mat –och måltider hos lastbilsförare. 

 

3.4 Statistikresultat över yrkeserfarenhet som oberoende variabel 

 

I detta avsnitt analyseras hur antalet år som förare påverkar de sex olika kategorierna. 

Undersökningsgruppen har nu blivit indelad i tre grupper med olika år av erfarenhet. 

Grupp 1 - har arbetat mellan 1 till 10 år. Grupp 2 – har arbetat mellan 11-20 år och 

slutligen har Grupp 3 – arbetat 21 år eller mer.  

 

Denna gruppindelning visar eventuella skillnader mellan grupperna och därmed kan en 

analys genomföras för att kontrollera om yrkeserfarenhet påverkar attityden gentemot 

enskilda kategorierna hos undersökningsgruppen. Resultatet illustreras nedan i tabell 

2.5. 

TABELL 2.5 

Genomsnittlig attityd av enskilda kategorierna i relation till antal år som förare (N=50) 

 

 År som förare   Samtliga 

      1-10 11-20 21 +  

Hälsa        5,2 5,4 5,3 5,3 

Stämning        6,2 6,2 6,2 6,2 

Enkelhet        5,2 4,9 4,5 5.2 

Infrastruktur        5,4 5,7 5,6 5,6 

Socialt kapital        4,4 4,8 4,6 4,6 

Pris        6,3 5,8 5,9 6,0 

Samtliga       5,5 5,5 5,4  

 
Tabell 2.5 visar attityder i relation till yrkeserfarenhet 
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Tabell 2.5 visar att det inte förekommer några betydelsefulla skillnader i svarsvärdena i 

relation till yrkeserfarenhet. Därmed visar resultatet att denna bakgrundsvariabel inte 

har någon inverkan på de enskilda kategorierna och förarnas attityder. Det framgår 

också av tabellen att gruppens totala genomsnittliga svarsvärden är i linje med de olika 

åldersgrupperna och den största skillnaden uppgår till endast 0,5 enheter. I likhet med 

tidigare resultat påvisar resultatet från detta avsnitt att Stämning utgör den viktigaste 

kategorin i samband med mat och måltider, medans det Sociala kapitalet har den lägsta 

genomsnittliga svarsvärdet hos samtliga grupper oberoende av yrkeserfarenhet. 

 

3.5 Statistikresultat för kort, lång – respektive blandad körning 

 

I detta avsnitt granskas de olika transportsträckorna, dvs. långdistans, distribution samt 

blandat transport. Syftet är att undersöka eventuella skillnader i attityder inom de tre 

olika yrkesgrupperna samt evaluera om det förekommer några skillnader i gruppernas 

genomsnittliga svarsvärden. I tabell 2.6 redovisas resultat efter grupp indelning samt 

attityden gentemot de enskilda faktorerna. 

 

TABELL 2.6 

Genomsnittlig attityd av enskilda kategorier mellan de olika grupperna (N=50) 

 

 Grupp   Samtliga 

 1 2 3  

Hälsa 5,2 5,6 5,1 5,3 

Stämning 6,3 5,9 6,3 6,2 

Enkelhet 4,9 4,8 4,5 4,8 

Infrastruktur 6,9 5,6 6,0 6,2 

Socialt kapital 3,9 4,8 4,6 4,4 

Pris 6,1 5,7 5,8 5,9 

Samtliga 5,6 5,4 5,4  

 

Tabell 2.6 visar svarsvärdet för samtliga kategorier hos grupperna 

 

Resultaten från tabellen ovan tyder på att det inte finns några betydelsefulla skillnader i 

det genomsnittliga svarsvärdet mellan lastbilsförare som kör långa, korta respektive 

blandade transportsträckor. Dock visar resultatet att infrastrukturen är viktigare kategori 

för långdistansförare (grupp 1), än kortdistansförare (grupp2). Tabell 2.6 visar också att 

det sociala kapitalet i samband med mat –och måltider är av mindre betydelse för 
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långdistansförare i relation till de övriga två grupperna. Vidare visar resultatet att det 

sociala kapitalet, är den minst betydelsefulla kategorin för alla tre grupperna, medans 

stämning och infrastruktur får ett högt genomsnittligvärde i attitydskalan. Detta tyder på 

att parkeringsmöjligheter och välmående i samband med måltider under arbetstid är 

betydelsefulla styrinstrument i val mat, vilket är i linje med övriga resultatavsnitt. Dock 

krävs det fler statistiska tester för att säkerställa resultatets signifikans. 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens huvudresultat är entydigt och visar att kategorier som stämning, vilket berör 

frågor om välbefinnande och stresshantering i samband mat –och måltider under 

arbetstid är viktiga faktorer hos lastbilsförare i den genomförda studien. Studieresultatet 

visar också att infrastrukturen är en betydelsefull styrfaktor i samband med val av 

restaurang eller mataffär, detta överrensstämmer med tidigare internationella och 

svenska studier (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004; Whitfield Jacobson, P J. et al. 2007). 

Resultatet visar också att det finns en positiv attityd gentemot hälsoaspekten av maten 

även om faktorer som lite fett eller socker i maten inte hade en betydelsefull inverkan på 

val av mat.  

 

Den sociala aspekten av måltiderna visade sig vara den minst betydelsefulla faktorn för 

hela undersökningsgruppen, oberoende av ålder, transportsträcka eller yrkeserfarenhet, 

vilket är motstridigt i relation till tidigare forskning (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004).  Dock 

tyder resultatet på att det förekommer en liten attitydskillnad mellan distributionsförare 

och långdistansförare, där den förstnämnda anser att den sociala aspekten av maten är 

av mer vikt i jämförelse med långdistansförare. Detta kan till viss del förklaras av 

långdistansförarnas arbetsrutiner, där stora delar av arbetet sker självständigt med lite 

eller ingen kontakt med omgivningen under många timmar (Hedberg et al. 1998). 

Därmed kanske individer som gillar självständigt (ensam) arbete söker sig till yrken 

som långdistansförare.   

 

Bakgrundsvariablerna; ålder, yrkeserfarenhet och yrkesgrupp (långt, kort respektive 

blandade transport) tycks inte haft något samband med svarsutfallet och därmed inte 
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inverkat på resultatet, vilket tyder på att attityderna hos undersökningsgruppen inte 

påverkas signifikativt av de ovanstående variablerna. Dock förekom det diskrepanser i 

attityder gentemot kategorin pris mellan de yngsta och äldsta i åldersgrupperna, vilket 

tyder att yngre förare styrs mer av priser i relation till de äldre förarna. Detta kan 

möjligtvis förklaras av att äldre förare har en tryggare ekonomi och en högre lön 

(Statistiska Centralbyrån, 2010). Vidare har ett flertal rapporter från Folkhälsoinstitutet 

visat att en god måltidsmiljö har en positiv inverkan på aptiten och den socialatrivseln 

(FHI, 2011). Vilket möjligtvis kan förklara anledningen till varför distributionsförare 

anser att det sociala samspelet är viktigare än långdistansförare och kanske varför 

distributionsförare söker sig till den specifika yrkeskategorin. 

 

Attityder gentemot enskilda frågor består av ett komplex samverkan mellan olika 

orsaker och faktorer, samtidigt som attityder är subjektiva (Naidoo & Wills, 2006), detta 

innebär att det är komplicerat att hitta enskilda orsaksfaktorer till en specifik attityd, 

vilket också är en av de stora begränsningarna med denna studie och dess resultat. Dock 

kastar denna studie ljus över enskilda kategorier som är av vikt hos yrkesgruppen och 

betydelsen av attityder i samband med val av mat och måltider. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Studiens metod och design valdes med hänsyn till tidigare forskning och med åtanken 

att undersökningsgruppen varit svåråtkomlig i tidigare studier (Gill, P.E. & Wijk, K. 

2004). Dock visade sig denna studies tillvägagångssätt mycket effektivt och lämplig i 

relation yrkesgruppen. Datainsamlingen genomfördes på plats i samband med av – och 

pålastning samt via telefonenkät, det senare alternativet visade sig vara den mest 

effektiva datainsamlingsmetoden eftersom förarna spenderar många timmar på vägarna 

och därmed har möjligheten att svara på enkätfrågorna via headset eller i samband med 

raster/lunch. Givetvis finns det ett etiskt dilemma med denna datainsamlingsmetod, 

vilket också övervägdes. Men eftersom lastbilsförare är i ständigt kontakt med andra 

förare via com-radio och de pratar ofta via headset med arbetsgivare, kunder och 

hubbar, ansågs metoden vara lämplig. 

 

Enkäten som användes i samband med denna studie byggde på Food Choice 

Questionaire. Anledning till varför FCQ användes var att det har visat sig vara en 

effektiv metod för mätning av betydelsefulla faktorer i samband med val av mat 
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(Steptoe, A & Pollard, T M. 1995). Detta ökar givetvis enkätens validitet och studiens 

tillförlitlighet och de principer som framgår av Göran Ejlertsson (2005) användes vid 

bearbetningen av enkäten. Dock är det viktigt att poängtera att ändringar genomfördes i 

enkäten som kan ha påverkat enkätens validitet, bl.a. minskades antalet frågor från 36 st 

till 21 st och två nya kategorier adderades till de övriga kategorierna för att undersöka 

påverkan av sociala determinanter och infrastrukturen. Motivet till varför dessa två 

faktorer adderades i enkäten är att tidigare forskning har visat att faktorerna varit 

betydelsefull i samband med val av mat hos lastbilsförare (Gill, P.E. & Wijk, K. 2004).  

 

Vidare kan inte undersökningsgruppen anses vara representativ eftersom urvalet är 

begränsat och information om hela populationen saknas (Trost, J. 2002). Dock ger 

denna studie en fingervisning av attityderna inom den undersökta regionen samt inom 

själva undersökningsgruppen, eftersom ett relativt stort urval undersöktes (Ibid.). 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att den geografiska hemvisten kan inverka på 

studiens reabilitet och validitet, eftersom det kan förekomma kulturella skillnader 

gällande attityder.  

 

4.3 Vidare forskning 

 

Attityder är ofta sammankopplade med beteendemönster (Naidoo & Wills, 2006). 

Därför är denna studies resultat av vikt för vidare folkhälsoarbete och ger en inblick hur 

attityder påverkar våra matval. Inom beteendeforskning utgör attityder viktiga 

determinanter i samband med beteendeförändringar och inom folkhälsoteorier används 

attityder för att förklara beteenden, men också omvänt (Ibid.). Därmed ger denna studie 

en inblick i vilka attityder som finns hos lastbilsförare och hur dessa påverkar deras 

matval samt betydelsen av specifika kategorierna vid val av mat. Detta underlättar 

resursplaneringen i samband med interventionsarbete eller stadsplanering eftersom 

studieresultatet visar vilka faktorer som är av vikt gällande bl.a. infrastruktur och hälsa.  

 

Studien kan användas som en pilotstudie för vidare forskning med ett representativt 

urval.  En sådan studie kan leda till att mer information om de enskildas kategoriers 

betydelse klargörs och därmed kanske förbättra lastbilsförarnas arbetsmiljö och 

välbefinnande. Detta är av vikt ur ett samhällsperspektiv eftersom flertalet studier visar 

att lastbilsförare har större risk att drabbas av hjärt –och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes 
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och lider av övervikt i relation till den allmänna befolkningen (Gill, P.E. & Wijk, K. 

2004).  

 

 

 

4.4 Allmändiskussion 

 

Lastbilsförare utgör den ekonomiska stommen i samhället och är därför en mycket 

viktig del av samhällets funktionalitet (TYA, 2010). Studier har visat att yrket som 

lastbilsförare är riskfyllt och att dessa risker ökar i samband med stress på arbetet och 

dåliga levnadsvanor (Hedberg et. al. 1998). Den genomförda studien upplyser därmed 

om vilka faktorer som påverkar val av mat och attityderna gentemot de enskilda 

kategorierna som finns hos lastbilsförare. Denna kunskap tillåter gruppinriktat 

folkhälsoarbete för att bättra lastbilsförares levnadsvanor och arbetssituation, dock krävs 

det vidare forskning för att anamma en bredare kunskap om individuella faktorer som 

påverkar förarnas matvanor.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att studien har begränsningar och att resultatet bör 

handskas med försiktighet eftersom undersökningsgruppen inte är representativ för hela 

populationen (Trost, J. 2002). Dock utgör attityder en viktig faktor i samband med 

matval och beteendemönster (Naidoo & Wills, 2006)), det är därför viktigt att kasta ljus 

över frågor som berör attityder för att kunna forska vidare inom det specifika ämnet och 

bättra förarnas arbetsvillkor och hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Folkhälsovetenskap C 
 

30 
 

 

 

6. Referenser 

 

Abrahamsson, L (2006). Näringslära för Högskolan. Stockholm: Liber. Sidor 523 

 

Andersson, Ingemar (2006). Epidemiologi för hälsovetare – En introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. Sidor 276 

 

Arbetsmiljöverket (2006). Yrkesförare. Nr. 14.2006. Solna: Arbetsmiljöverket. Sidor. 2 

 

Bryman, Alan & Cramer, Duncan (2000). Quantitative Data Analysiss with SPSS 

Release 8 for windows: A Guide for Social Scientists. Great Britain: Biddles Ltd, 

Guildford and king’s Lynn. Pages. 452 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken Lund: studentlitteratur  

 

Folkhälsointitutet, FHI. (2011). Matvanor och livsmedel. Kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:23, Sid. 24-41. FHI. 2011. 

 

Gill, P E. & Wijk, K (2004). Case study of a healthy eating intervention for Swedish 

lorry drivers. Health Education Research, Vol. 19 no.3 (2004) s.306-315. Oxford 

University. 

 

Hedberg, G.E. Wikstrom-Frisen, L & Janlert, U. (1998). Comparison between two 

programmes for reducing the levels of risk indicators of heart diseases among male 

professional drivers. Occupational and Environmental Medicine, 55, 555-561. 

 

Lennernäs, Maria & Wiberg, Karin. Kosten, Kroppen, klockan – Att äta, sova och 

arbeta på udda tider. Stockholm: Fitnessförlaget. Sidor. 151. 

 

Lundberg, Ulf & Wentz, Görel (2004). Stressad hjärna, stressad kropp – Om sambandet 

mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Falun: ScandBook AB. Sidor: 164 

 



                                                                                                                                              Folkhälsovetenskap C 
 

31 
 

McCullagh, J. (2005). Fat and fitness – in for the long haul. Occupational Health.  

2005;57 (7) s. 24-26.  

 

Raggat, Peter T.F. & Morrissey, Shirley A (1997). A field study of stress and fatigue in 

long-distance bus drivers. Behavioral Medicine; Fall97, Vol. 23 Issue 3, p122, 8p, 3 

Graphs. 

 

Serkan, Narli (2010). An alternative evaluation method for Likert type attitude scales: 

Rough set data analysis. Scientific Research and Essays Vol. 5(6), pp. 519-528, 18 

March, 2010 

 

Sofia Olofsson (2011). TYA:s Arbetskraftsbarometer och Rekrytering av lastbilsförare 

2010/2011. Rapport 4 – Beskrivning av statistiken (TYA_4026), sid. 3-5. Stockholm: 

Statisticon AB.    

 

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA (2009). Fordon 2008. Tema 

yrkestrafik. Stockholm: EO Grafiska. Sidor. 38 

 

Steptoe, Andrew & Pollard, Tessa M. (1995). Development of a Measure of the Motives 

Underlying the Selection of Food: the Food Choice Questionnaire. Department of 

psychology. Appetite, 1995:25 s. 267-284. St George´s Hospital Medical School, 

London. 

 

Karasek, R & Theorell, T (1990). Healthy work : stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. Sidor: 287 

 

Trafikanalys (2011). Lastbilstrafik 2010 – Swedish national and international road 

goods transport 2010. Statistik 2011:07. Sid. 5-12  Stockholm: Brita Saxton 

 

Trost, Jan (2002). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. Sidor. 174 

 

Vägverket (2008). Djupstudieanalys av olyckor med tunga lastbilar 

– Effekter av åtgärder för en säker tung trafik. Publikation 2008:136. Sid. 7-14. 

Norrköping: Vägverket. 

 



                                                                                                                                              Folkhälsovetenskap C 
 

32 
 

Whitfield Jacobson, P J. Prawitz, A D. & Lukaszuk, J M. (2007). Long-Haul Truck 

Drivers Want Healthful Meal Options at Truck-Stop Restaurants. Journal of the 

American Dietetic Association. 2007;107 s. 2125-2129. 

Internetlänkar 

http://www.ne.se/attityd 

http://www.ne.se/värdering 

http://www.ne.se/drift 

http://www.scb.se/Pages/SalariesSearch.aspx?id=259066 

http://www.codex.vr.se/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/attityd
http://www.ne.se/värdering
http://www.ne.se/drift
http://www.scb.se/Pages/SalariesSearch.aspx?id=259066
http://www.codex.vr.se/


                                                                                                                                              Folkhälsovetenskap C 
 

33 
 

 

 

 

7. Bilagor 

 

7.1 Enkäten 

 

Det är viktigt för mig att maten som jag äter dagligen: 

 

1. Kan tillagas i lastbilen/långtradaren                                Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

2. Hjälper mig att hantera stress i arbetet.                           Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

3. Innehåller sallad/grönsaker                                              Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

4. Kan köpas på arbetstid                                                     Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 
 

5. Håller mig frisk och hälsosam                                         Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

6. Får mig att slappna av.                                                     Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

7. Går snabb att tillaga/göra                                                 Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

8. Får mig att må bra                                                            Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 
 

9.   Håller mig vaken/alert                                                   Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

10. Hjälper mig att kontrollera min vikt                              Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

11. Inte tar någon tid alls att göra                                        Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

12. Innehåller lite fett/socker                                               Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 
 

Om jag köper mat ute i exempelvis, restaurang, kiosk eller affär. under arbetsdagen är viktigt för mig 

att: 

 

13. Det finns parkeringsmöjlighete                                      Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

14. Att det är billigt                                                              Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

15. Personalen är trevlig                                     Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 
 

16. Ger mig en möjlighet att träffa andra människor           Oviktigt-1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

17. Att jag får mycket mat för pengarna                              Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

18. Tillåter mig att umgås med kollegor/kamrater              Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

19. Det är kvälls -eller nattöppet                                          Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

 

20. Mina kollegor åker till restaurangen/affären                 Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

21. Att restaurangen/affären finns längs med  

      min transportsträcka                                                      Oviktigt -1--2--3--4--5--6--7- Mycket viktigt 

 

Ålder:______                                                                   Transportsträcka: Långt:______ 

Antal år som lastbilsförare:______ Kort:_______ 

Man:_____  Kvinna:_____ Blandat:______ 
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7.2 Kodning av enkäten och faktorer 

 

Det är viktigt för mig att maten som jag äter dagligen: 

 

Faktor 1 – Hälsa 

 

10. Hjälper mig att kontrollera min vikt 

5.   Håller mig frisk och hälsosam 

3.   Innehåller sallad/grönsaker 

12. Innehåller lite fett/socker 

 

Faktor 2 – Stämning 

 

2. Hjälper mig att hantera stress i arbetet 

6. Får mig att slappna av. 

9. Håller mig vaken/alert 

8. Får mig att må bra 

 

Faktor 3 – Enkelhet 

 

7.   Går snabb att tillaga/göra 

1.   Kan tillagas i lastbilen/långtradaren 

11. Inte tar någon tid alls att göra 

4.   Kan köpas på arbetstid 

 

Om jag köper mat ute i exempelvis, restaurang, kiosk eller affär. under arbetsdagen är 

viktigt för mig att: 

 

Faktor 4 – Infrastruktur 

 

13. Det finns parkeringsmöjligheter 

21. Att restaurangen/affären finns längs med min transportsträcka 

19. Det är kvälls -eller nattöppet 

 

Faktor 5 – Socialt kapital  

 

16. Ger mig en möjlighet att träffa andra människor 

 20. Mina kollegor åker till restaurangen/affären 

18. Tillåter mig att umgås med kollegor/kamrater 

15. Personalen är trevlig 

 

Faktor 6 – Pris 

17. Att jag får mycket mat för pengarna 

14. Att det är billigt 

 


