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Tomas Halling (2012) Matvanor och attityder till mat och måltider hos lastbils- och 

långtradarförare i Gästrikland. Akademin för arbetsliv och hälsa. Högskolan i Gävle. 

Folkhälsovetenskap C. 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate meals and eating in one day for at least ten truck or 

lorry drivers. Another aim was to investigate the attitudes by the drivers to food and meals 

and their expectations on the meals. This is a qualitative study conducted in ten interviews, 

seven of which were over the phone. The interviews were semi-structured and took about 

twenty minutes for each driver. Data relating to the food choices for one day were collected 

and questions asked about their attitudes to food and meals were collected simultaneously. 

The drivers interviewed were all stationed in the lorry fleet in the Gävle area. The goal was to 

get as many drivers as possible working at night shifts than working at day shifts but the 

investigation eventually resulted in two more drivers who working day shifts. Six day drivers 

and four night drivers participated in this study, the loss regarding to the plan was two drivers. 

The over all result turned out that many drivers felt they couldn´t eat at those times when they 

wanted to eat mostly because of two reasons. The tight driving hours and driver's work 

schedule makes them unable to eat when and where they want to. There were very few drivers 

who really wanted to eat in their truck, but many could not control where to eat. Among the 

drivers who worked night shifts only one of four had breakfast which is in contrast to the 

drivers who worked during the day where everyone had breakfast. Drivers who worked nights 

ate fewer snacks and more candy than the drivers who worked during the day. Among those 

who worked at night no one ate regularly throughout the day when they were free as opposed 

to the second group, where four out of six day drivers ate at regular intervals. Conclusions 

from the study were in general fewer snacks and no breakfast among night drivers which may 

be one reason for that they ate more sweets during the test days. Night work seems to make it 

more difficult for the drivers in this study to eat regularly and get the recommended amount of 

fruit or vegetables which is 500 gram daily. Many drivers who worked during the day reached 

the recommended 500 g of fruit or vegetables per day. 

 

Keywords: Lorry driver, truck driver, attitudes, eating 
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C. 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att studera måltider och ätande under ett dygn hos minst tio 

lastbil- eller långtradarförare. Ett annat syfte var att undersöka förarnas attityder till mat och 

måltider och önskemål om arbetsmåltiden. Detta är en kvalitativ studie som genomfördes 

genom tio stycken intervjuer varav sju var över telefon. Intervjuerna var halvstrukturerade och 

tog ungefär tjugo minuter för varje förare. Data om vad förarna åt under ett dygn samt 

frågorna om deras attityder gentemot mat och måltider samlades in samtidigt. Förarna som 

intervjuades var alla stationerade på åkerier i Gävleområdet. Målet var att få lika många förare 

som jobbade natt som jobbade dagtid men det blev två mer förare som jobbade dagtid. Sex 

dagtidsförare och fyra nattförare ingick således i studien och ett bortfall var på två personer. 

Det visade sig att flera förare känner att de inte kan äta på de tider när de vill äta mest på 

grund av två anledningar. De strama körtiderna och förarnas arbetsschema gör att dem inte 

kan äta när och var de vill. Det var väldigt få förare som verkligen ville äta i sin lastbil men 

många kunde inte styra var de åt någonstans. Bland de förare som jobbade natt så åt bara en 

av fyra förare frukost vilket är en skillnad mot de förare som jobbade dagtid där alla åt 

frukost. Förare som jobbade natt åt färre mellanmål och mer godis än de förare som jobbade 

dagtid. Bland de som jobbade natt så åt ingen regelbundet under dygnet tillskillnad mot den 

andra gruppen där fyra av sex dagförare åt regelbundet. Slutsatser från undersökningen var att 

färre mellanmål och ingen frukost hos nattförarna vilket kan vara en anledning till att de åt 

mer godis under det undersökta dygnet. Nattarbete verkar göra det svårare för förarna i den 

här studien att äta regelbundet och få sig rekommenderad mängd frukt eller grönsaker. Många 

förare som kör dagtid kommer upp rekommendationerna på 500 gram frukt eller grönsaker 

per dygn. 
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1. Introduktion. 
I Sverige finns en stor yrkesgrupp som förflyttar sig under stora delar av sin arbetstid 

Livsmedelsverket, (2007). Det var under 2005 drygt 118 000 personer som yrkesmässigt 

arbetade med att köra bil, taxi, buss, spårvagn eller lastbil (Arbetsmiljöverket, 2006). Ungefär 

hälften av dessa 118 000 jobbade som lastbilsförare eller långtradarförare Arbetsmiljöverket 

(2006). I den gruppen finns yrkesförare som har dag eller nattarbete. I en sådan grupp blir 

måltider en stor utmaning då deras personalrestaurang och fikarum är det matställen som 

ligger längs vägarna enligt Livsmedelsverket (2007) . Yrkesförare är en riskgrupp för dålig 

hälsa och det gäller både de som kör korta som långa sträckor i sitt yrke (Wijk & Gill, 2004). 

Enligt Arbetsmiljöverket är andelen yrkesförare som har ont i rygg, nacke, axlar eller armar 

efter arbetsdagen större än i den övriga arbetande befolkningen (Arbetsmiljöverket, 2001). 

1.1 Faktorer för ohälsa. 
En undersökning gjord i norra Sverige på 440 förare jämfört med 1000 personer i en 

kontrollgrupp visar på att yrkesförare är överviktiga, är rökare och arbetar ofta i skift. 

Undersökningen visar även att yrkesförarna är mer är stillasittande på sin fritid mer än de i 

kontrollgruppen (Wijk & Gill, 2004). Många yrkesförare som kör långt har en stillasittande 

livsstil och dåliga matvanor riskerar därför att drabbas av en rad sjukdomar (Jacobson, 

Prawitz & Lukaszuk, 2007) Enligt (Jacobson et al., 2007) så är risken för att drabbas av typ 2 

diabetes, det metabola syndromet och kardiovaskulär sjukdom större när man har en 

stillasittande livsstil och dåliga matvanor t.ex. med godis mellan måltiderna, friterad mat eller 

annan fet mat. Begränsad körtid gör att yrkesförarna kan småäta under hela sitt pass för att 

sedan äta ett stort mål mat efter passets slut (Jacobson et al., 2007) I en litteratur- och 

observationsundersökning gjord utav (Zhao & Turner, 2008) visar att intaget av näringsämnen 

var sämre hos personer som har ett arbete där de jobbar skift däribland yrkesförare. Samma 

studie visar att BMI (body mass index) hos de personer som jobbar skift är högre än de som 

inte jobbar skift.  Det betyder inte att yrkesförarna inte vill ha hälsosamma matval utan 

tvärtom, enligt en enkätundersökning av (Jacobson et al., 2007) svarade flera förare att 

hälsosamma matval är angeläget för dem eftersom många av dem är överviktiga.  

 

En normal dygnsrytm är för många självklar innan den störs och rubbas av exempelvis 

nattarbete. Andra faktorer som kan rubba dygnsrytmen är transkontinentala resor och 

åldersförändringar i hypotalamus i mellanhjärnan enligt en aktuell forskningsöversikt 

(Lennernäs, 2010). Under sådana omständigheter kan våra inre klockor komma ur fas med 
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omvärlden. Sömn, aptit, vakenhet, mättnadskänsla, urinproduktion, kroppstemperatur, mental 

prestationsförmåga, hormonsekretion och andra kroppsfunktioner är kopplade till just 

dygnsrytmen (ibid). Skiftarbete och oregelbundna arbetstider är enligt många forskare en 

riskfaktor för att utveckla metabol ohälsa och hjärt-kärlsjukdomar (ibid). De är dock inte en 

uppfattning som delas av alla. Andra forskare menar att samband är svåra att se i 

epidemiologiska studier och att även socioekonomiska faktorer inverkar (ibid). Enligt 

Lennernäs tar anpassning till nya tidszoner ungefär en till två dygn per timmes tidsskillnad. 

Till nattarbete hinner man oftast inte anpassa sig innan det är dags för ett nytt arbetspass på 

andra tider. Många som arbetar under dagtid äter tre huvudmål varje dag, frukost när man 

kliver upp och ofta innan jobbet, lunch under arbetstiden och middag oftast efter arbetstid när 

man kommit hem (Waterhouse, Buckley, Edwards och Reilly 2003). Dock så bygger studien 

av Waterhouse, Buckley, Edwards och Reilly inte på studier från Sverige utan från Liverpool 

i England. Eftersom det är vissa kulturella skillnader mellan Sverige och England så kan 

svaren i den här studien eventuellt vara annorlunda om man ställt samma frågor i till personer 

i Sverige. Att ställa om måltiderna till ett nattpass (21.00-06.00) och att därför ändra sitt 

måltidschema till att äta frukost 20.00, lunch 01.00 och middag 07.00 genomförs sällan. Att 

äta när man kommer hem från ett nattpass är ovanligt då många är för trötta för att äta eller 

inte orkar förebereda en stor måltid (Waterhouse et al., 2003). Det kan också vara svårt att äta 

en varm måltid som motsvarar en lunch under sitt nattpass. Det kan då bero på att matsalen 

eller platsen de äter på inte är tilltalande eller att man normalt inte känner sig hungrig vid 

denna tid på dygnet (Waterhouse, et al., 2003).  

 

För yrkesförare och framförallt lastbils- och långtradarförare är nattarbete och oregelbundna 

skift vanligt förekommande. Det gör att sömnen ofta blir lidande vilket i sin tur leder till 

högre risk att få dåliga matvanor och övervikt., En högre förekomst av stillasittande fritid är 

också vanligt bland lastbils- och långtradarförare (Moreno, et al., 2006). 

1.2 Lastbilar i trafiken. 
I figuren 2.3 hämtad från (SCB, 2008) kan vi se att lastbilar har ökat väldigt mycket sedan 

1999 fram till 2008 och det är framförallt lätta lastbilar som ökar. Även de tunga lastbilarna 

har ökat men inte alls lika mycket. Eftersom det har blivit fler lastbilar så har 

arbetsbelastningen ökat för den yrkesgruppen. I och med det har det förmodligen också 

kommit in fler förare men den ökade arbetsbelastningen kan ändå göra att körscheman blir 

ännu stramare för många förare.  
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Lastbilstrafiken och framförallt godstransporterna avspeglar hur ekonomin i landet ser ut, men 

persontransporter så som taxi är inte lika känsliga för konjunktursvängningar som 

godstransporten är enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2008). När godstrafiken minskade 

under lågkonjunkturen i början på 1990- talet var persontransporten stabil, till och med en viss 

ökning kunde ses (SCB, 2008). År 2007 var det för första gången i Sverige en halv miljon 

lastbilar till antalet och den siffran ökade ytterligare år 2008 (SCB, 2008). I och med att det 

blir mer arbete för lastbilar så behövs också fler förare. Det gör att ännu fler individer riskerar 

att hamna i riskzonen för att drabbas av övervikt, ont i rygg, nacke och axlar eller metabola 

syndrom etc. Ser man till folkhälsan så är det väldigt viktigt att man tar varningssignalerna på 

allvar och försöker förbättra förarnas situation. Det kan man göra genom att göra förarnas 

körtider mer flexibla, utöka parkeringsmöjligheter vid matställen längs vägarna och 

framförallt ändra förarnas körschema så det finns utrymme att kunna ta flera raster när de 

arbetar. På ett mer individuellt plan kan företagshälsovården vara en aktör som skulle kunna 

förbättra förarnas situation på vägarna. Företagshälsovården har möjlighet att hjälpa till med 

kost och kostscheman men också med träningsprogram anpassat för deras yrke. 

1.3 Statistik över arbetsolyckor och sjukskrivningar. 
Vad finns det för tillgänglig statistik om lastbils och långtradarförares arbetsolyckor och 

sjukskrivningar? AFA försäkringar har sammanställt en rapport ”Allvarliga arbetsskador och 

långvarig sjukfrånvaro 2011”. I den redovisar de bland annat olika yrkesgruppers 
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dokumenterade arbetsolyckor och sjukskrivningar. Lastbils och långtradarförare ingår i 

gruppen yrkesförare där även paketbils-, buss-, lok-, tåg-. tunnelbane-, spårvagns- och 

taxiförare ingår (AFA, 2011). Statistiken för arbetssjukdomar är från åren 2007-2008 och 

AFA försäkringar skriver att antalet är kraftigt underskattat då sjukdom och skada kan visa sig 

först flera år efter man varit utsatt för skadlig inverkan av sitt arbete. Anmälningar kan 

komma in upp till tio år efter en skada visat sig, detta gör statistiken svårtolkad. Men för 

godkända arbetssjukdomar under 2007-2008 så låg yrkesförare väldigt långt ner med risken 

att drabbas 0.1 per tusen personer (AFA, 2011). Den här statistiken har inte med övervikt som 

en arbetssjukdom trots att det kan vara en bidragande orsak till svåra sjukdomar senare i livet. 

Inte heller stress, dåliga matvanor eller för lite sömn finns med som arbetssjukdomar. Det är 

först när någon eller flera av dessa faktorer utlöser en allvarlig sjukdom som själva sjukdomen 

kommer med i statistiken. Det som kommer med i statistiken då kan t.ex. vara hjärtinfarkt 

trots att dåliga matvanor, stillasittande arbete och övervikt är det som egentligen orsakat 

hjärtinfarkten. Men innan personer får sjukdomar som typ 2 diabetes eller hjärtinfarkt så kan 

övervikt, dåliga matvanor eller för lite sömn många gånger ha haft en negativ inverkan på 

personens livskvalitet under en lång tid.  

 

Tabeller nedan (1 och 2) visar antalet nya fall av långvarig sjukfrånvaro bland kvinnor och 

män under år 2009. Bara det sex översta på listan bland yrkesgrupperna är redovisade 

eftersom det är gruppen yrkesförare som är intressant. Informationen som ligger till grund för 

tabellen är tagen från avtalsgruppssjukförsäkringen (AGS och AGS-KL) och orsaken till 

sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.  Avtalsgruppssjukförsäkringen gäller för 

anställda inom Svenskt Näringsliv, LO:s och kooperationens avtalsområden och för anställda 

inom kommuner, landsting, regioner, Svenska Kyrkan och Pactaföretag (AFA, 2011). 

Tabellerna visar att gruppen yrkesförare ligger väldigt högt både vad gäller män och kvinnor. 

Det ger stöd till uppfattningen att yrkesförare är en utsatt grupp där det finns mycket att 

förbättra som körtider, körscheman, kostrådgivning och matställen längs vägarna som några 

exempel. 
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Tabell 3 nedan hämtad, - från (AFA, 2011), visar den årliga risken att drabbas av sjukfall som 

leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning. Gruppen yrkesförare 

ligger något över mitten i tabellen, som här är förkortad. Man kan också se att antalet 

sjukdomsfall har minskat varje år sedan år 2004 i gruppen yrkesförare. 

 

 

Tabell 4 från (AFA, 2011) visar antalet nya fall per år som medfört mer än 90 dagars 

sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning. Även här ligger gruppen yrkesförare något över 

mitten i den här förkortade tabellen. Även här har antalet minskat varje år sedan år 2004 i hos 

yrkesförare. 
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Vi kan se att risken att drabbas av sjukdomsfall som leder till mer än 90 dagars sjukersättning 

har minskat varje år sedan 2004. Men som AFA sjukförsäkringar skriver så är antalet 

förmodligen kraftigt underskattat eftersom hälsoproblem kan uppstå långt efter man börjat 

utsätta sig för sådant som kan ge skador och sjukdomar. Även om gruppen yrkesförare inte 

ligger i topp så ligger de över mitten vilket visar att det är en utsatt grupp. 

1.4 Koppling till folkhälsan. 
I Regeringens ”En förnyad folkhälsopolitik” står det att folkhälsoarbetet bör byggas på 

sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Människan har kroppsliga, 

själsliga och andliga behov. Ett effektivt folkhälsoarbete bygger på ett ansvarstagande mellan 

den offentliga och den ideella sektorn samt den enskilda människan. Regeringen vill också att 

folkhälsopolitiken ska ge kunskap och insikt till människor att fatta hälsobeslut grundade på 

fakta och kunna utveckla en hälsosamlivsstil genom att ha sådana kunskaper. Det står bland 

annat att ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att individen kan påverka sina 

arbetsförhållanden. Många lastbils- och långtradarförare har inte så stor möjlighet att påverka 

sina arbetsförhållanden eftersom deras arbetstider eller körtider som i hög grad begränsar 

deras val av mat och måltider.  

 

I rapporten Målområde 4 ”Hälsa i arbetslivet” utgiven av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) står 

det att yrkesarbete berör många människor under en stor del utav deras liv och därför är det en 

viktig del i folkhälsan. Arbetande människor påverkas av arbetsmiljön, anställningsform men 

också av möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv, hem och familjeliv (FHI, 2010). 

Arbetets tidsliga och rumsliga gränser har suddats ut och på många arbeten är skift- och 
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nattarbete vanligt förekommande (ibid). Enligt Wijk & Gill, 2004 tenderar just många 

yrkesförare att jobba i skift. Målområde 4 ”Hälsa i arbetslivet” visar verkligen att arbetet har 

en stor påverkan på människans hälsa och däribland deras matvanor. Det gör att studier på 

olika yrkesgruppers hälsa eller ohälsa till exempel hos just yrkesförare är viktiga för att veta 

vilka sorts åtgärder man bör sätta in för att kunna förbättra deras hälsa. Då finns det möjlighet 

att ta reda på om det är till exempel dåliga matvanor som är en faktor för dålig hälsa bland 

yrkesförare eller om det är ett stillasittande arbete och fritid eller något helt annat som är 

anledningen till deras ohälsa. 

 

I målområde 10 ”Matvanor och livsmedel” står det att goda matvanor är en förutsättning för 

fysiks och psykisk hälsa (FHI, 2010). Ohälsosamma matvanor bidrar till bland annat hjärt-

kärlsjukdom, cancer och typ 2 diabetes (FHI, 2010). Flera olika faktorer påverkar valet av mat 

och livsmedel vilket gör att metoder för att främja goda matvanor måste kunna kombineras 

(ibid). I målområde 10 ”Matvanor och livsmedel” står det mycket om barn och äldres 

matvanor och vad man behöver göra för att förbättra matvanorna hos de två målgrupperna. 

Men det står väldigt lite om hur arbetsmiljön kan påverka matvanorna. Ser man vilka åtgärder 

som gjorts så står det inget om några åtgärder som gjorts på arbetsplatser eller inom vissa 

yrken. Ändå står det i målområde 10 att arbetsplatsen är en betydelsefull arena för 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder (FHI, 2010). Det står att nattarbetare har sämre 

förutsättningar att äta regelbundet och utbudet av måltidsmöjligheter kan vara begränsat. Just 

yrkesförare och specifikt lastbils- och långtradarförare har en arbetsmiljö som påverkar deras 

matvanor och att en stor del av förarna jobbar under oregelbundna arbetstider som kan 

innehålla nattjobb. 

1.5 Tidigare forskning. 
Det finns mycket tidigare forskning om arbetsrelaterade skador eller sjukdomar bland lastbils 

– och långtradarförare så som ländryggssmärta, vibrationsskador, det metabola syndromet och 

hur rubbad dygnsrytm kan påverka hälsan. Men tidigare forskning om vad lastbilsförare 

verkligen äter under ett eller flera dygn samt om deras attityder till mat och måltider finns det 

ytterst lite forskning om. Inga artiklar har hittas under sökningen av artiklar i vetenskapliga 

databaser. Inte heller någon forskning finns på transportarbetarförbundet hemsida, Statens 

folkhälsoinstitut eller livsmedelsverket. 
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1.6 Problemformulering. 
Yrkesförares matval och mattider påverkar i högsta grad förarnas hälsa och välbefinnande. 

Vad förarna har för möjligheter att välja sina mattider och matval beror på deras egen 

inställning men också på deras körtider och körschema. Vad äter lastbils- och långtradarförare 

under ett dygn? Är det olika om man jobbar dag eller natt? Vad har förarna för åsikter om 

maten och måltiderna, vad betyder det?  Det finns väldigt lite forskning om det här. Man läser 

i flera rapporter och studier att yrkesförare har dåliga matvanor men aldrig vad, när eller var 

de äter. Detsamma gäller vad förarna själva tycker om deras måltider och matval. Det gör den 

här undersökningen intressant då en inblick i deras matval och måltider görs under ett dygn 

men också vad de själva har för åsikter om maten och dess betydelse. 

2. Syfte och frågeställning. 

Ett syfte med undersökningen är att studera måltider och ätande under ett dygn hos lastbils 

eller långtradarförare i dag- och natt trafik. Ett annat syfte är att undersöka yrkesförarnas 

attityder till mat och måltider samt önskemål om arbetsmåltiden. Arbetsmåltiden är det som 

lastbils- eller långtradarförarna själva klassar som måltider under sina arbetspass. Specifika 

frågeställningar är: 

* Vad äter förarna för sorts måltider under sina arbetspass?  

* Utöver måltiderna, vad äter och dricker förarna under ett arbetspass?  

* Skiljer sig antal ät-tillfällen och val av mat och dryck mellan förarna som kör dag och 

nattrafik?  

* Vad betyder maten och arbetsmåltiden för förarna?  

* Vilka sorts måltider och var vill förarna helst kunna äta under sitt arbetspass?  

Studien ska svara på vad och när yrkesförare äter under ett dygn samt deras attityder och 

önskemål i förbindelse med måltider. 
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3. Metod. 

3.1 Urval och undersökningsgrupp. 

Till studien rekryteras yrkesförare som kör lastbil eller långtradare. Ingen hänsyn kommer att 

tas till ålder eller kön på förarna. Urvalskriterier är att yrkesförarna ska vara anställda av eller 

verksamma på åkerier i Sverige men hur länge de arbetat i yrket är inget kriterium för att få 

vara med. De flesta förarna jobbade inte i Gävle utan i andra städer eller åkte mellan flera 

städer och sov i lastbilen. Det kan vara förare som kör fjärrtransport eller lokaltransport. 

Fjärrtransport är längre körningar där övernattning ofta ingår medan lokaltransport kan vara 

transport mellan städer eller helt lokala körningar. Ett annat urvalskriterium är att få tre till 

sex förare som jobba nattskift och sex till nio förare som jobbar dagtid. Det berodde på att 

nattförare var färre och svårare att få intervjuer med. Antingen kan de ha schemalagt arbete 

eller bara jobba nattpass eller bara dagpass. Åtta förare rekryterades från Åkeri 1 med hjälp av 

administrativ personal vid åkeriet. Skyddsombudet på Transportarbetarförbundets avdelning 

11 i Gävle bistod med kontaktuppgifter till ytterligare två förare som jobbade natt. Ytterligare 

två förare kontaktades och båda var anställda på Åkeri 3. Totalt ingick det alltså N=12 förare i 

den här studien men två valde att inte delta när det blev dags för intervju. Inga fler förare 

kontaktades trots dessa två avhopp utan studien genomfördes på samma sätt fast med två färre 

deltagare. Detta berodde på att mängden data från tio stycken förare ansågs räcka för att 

kunna genomföra studien. 

3.2 Design. 
Designen är en beskrivande, kartläggande och jämförande studie med kvalitativa och 

kvantitativa data. Intervjun med förarna innehöll två delar, en halvstrukturerad intervju och en 

strukturerad 24-timmars kostintervju. 

3.3 Datainsamlingsmetod. 

Vilka attityder till mat och måltider som lastbils- och långtradarförare har, och deras 

önskemål om måltider under arbetstid är frågor som ger komplexa svar. När man ställer enkla 

frågor och sedan får komplexa och innehållsrika svar så är det utmärkande för en kvalitativ 

design (Graham, 2008). Enligt Trost (2005) lämpar sig studier med kvalitativa data när man 

vill förstå hur människan agerar och resonerar. Om man däremot har en frågeställning som 

gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är så ska man ha en studie som ger 

kvantitativa numeriska data.  
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För en person att få med allt han eller hon ätit och druckit under det senaste dygnet är svårt i 

en enkätstudie men mycket lättare under en intervju. I en intervju kan man påminna om 

livsmedel, dryck eller tidpunkter då man brukar äta och så vidare. Fördelen med en kvantitativ 

metod (enkäter) är att det kan göras på ett stort urval och arbetsinsatsen är liten när man väl 

lämnat ut enkäten (Ejlertsson, 2005). Något som elimineras vid enkäter är intervjueffekten där 

den intervjuade blir mer eller mindre påverkad av intervjuarens sätt att ställa frågor och 

följdfrågor (ibid). Negativa aspekter med kvantitativa metoder är att man inte kan ställa 

kompletterande frågor om något är oklart. Alltför komplicerade frågor går inte heller att ha 

med i en enkät (ibid). I och med att intervjuer är mer flexibla, man lyssnar och ställer frågor 

så passar en kvalitativ metod bra för att få de mest innehållsrika svaren i denna undersökning 

(Graham, 2008). 

I den ostrukturerade intervjun ligger mycket av ansvaret på intervjuaren genom att han eller 

hon ska leda vägen under samtalet. Det viktigaste är att intervjupersonen får berätta om sina 

upplevelser utan att bli så styrd av den som intervjuar (Graham, 2008). En eller flera frågor 

finns men är väldigt öppna vilket gör att svaren kan se väldigt olika ut mellan personer som 

deltar (ibid) . Den ostrukturerade intervjun är inte den mest optimala till just den här 

undersökningen så istället valdes en annan intervjumetod. Den intervjumetod som användes 

för datainsamling av attitydfrågorna blev istället den halvstrukturerade intervjun. I den 

halvstrukturerade intervjun är det viktigt att leda intervjupersonen vidare med följdfrågor om 

inte någon av de viktiga underrubrikerna tas upp under intervjun. Att samma frågor ställs till 

alla de som blir intervjuade är viktigt (ibid). Delarna som är mindre strukturerade är öppna 

frågor där den som intervjuar kan ställa sonderade frågor om det verkar finnas mer att berätta 

om (ibid). Intervjuerna ska genomföras med en person i taget under 20-25 minuter för varje 

person. En av styrkorna i den halvstrukturerade intervjun är att den banar väg för upptäckt 

samtidigt som dess struktur möjliggör analys utifrån likheter som hittas (ibid). För att få reda 

på vad maten och arbetsmåltiderna betyder för yrkesförarna samt vilka sorters måltider de 

önskar och var de helst vill äta ska en halvstrukturerad intervju göras (Kubberod, Ueland, 

Tronstad & Risvik, 2002). Det viktiga är att yrkesförarna får prata så fritt som möjligt om sina 

åsikter och tankar. Det kommer att finnas rubriker på intervjuguiden som en sorts checklista 

på att det som är viktigt tas upp i intervjun (Kubberod et al., 2002).  För att kunna få reda på 

och jämföra vad yrkesförarna äter för måltider och vad de därutöver äter och dricker under ett 

dygn så ska en strukturerad 24-timmes kostintervju användas. I en sådan intervjuas deltagarna 

noggrant om deras livsmedelsval under ett dygn (Livsmedelsverket, 2002). 
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Observationsperioden börjar 00.00 och slutar 24.00 och avser föregående dygn och man går 

kronologiskt igenom dygnet och hör vad den intervjuade föraren då har ätit och druckit 

(Livsmedelsverket, 2002). Förarna har fått ge ungefärliga portionsstorlekar på sina måltider. 

Måltiderna har inte näringsberäknats med hjälp av en näringsdatabas. Frågorna om förarnas 

attityder till mat och måltider ställdes enkelt och rakt ut. Ett exempel Vad betyder maten för 

dig? Många förstod frågan och svarade men det fanns stödfrågor på intervjuguiden (Bilaga 2) 

ifall de inte skulle förstå eller om svaren vandrade iväg från själva frågan. 

Från början var bara intervjuer ansikte mot ansikte aktuellt men efter att ha pratat med åkerier 

och förare och läst på om lastbils- och långtradarförares arbetstider så växte telefonintervjuer 

fram som ett alternativ till de förare som inte kunde träffas. Många förare skulle helt enkelt 

inte kunna träffas för att genomföra en intervju på grund av att de är ute på vägarna väldigt 

mycket och ibland till och med sover i lastbilen, Deras arbetstider är svåra att kombinera med 

intervjuer och vissa vill helt förståligt inte bli intervjuade på sin fritid. Telefonintervju blev 

efter övervägande det enda alternativet till de intervjupersoner som inte kunde träffas ansikte 

mot ansikte och göra intervjun. E-post-intervjun lämnar väldigt mycket ansvar till 

intervjupersonen och människor uttrycker sig ofta bättre muntligt än i skrift (Graham, 2008). 

Något som också kan ske vid en e-postintervju är att svaren är alltför kortfattade eller att 

språket är svårt att tolka (ibid) En nackdel med telefonintervjuer är att många har en telefon 

hemma och/eller en mobiltelefon, vilket gör att mängden oönskade samtal blir väldigt stor och 

det kan ses som ett intrång i den personliga integriteten (ibid). Det kan också vara svårt att 

hålla samtalet igång då inte samma koncentrationsförmåga krävs vid telefonintervjuer som vid 

intervjuer ansikte mot ansikte (ibid). De främsta fördelarna med telefonintervjuer är ändå att 

man kan vara reaktiv, missförstånd kan redas ut och man kan ställa följdfrågor (ibid). 

Undersökningen bestod alltså av både intervjuer ansikte mot ansikte och telefonintervjuer. 

Diktafon användes vid intervjuerna. Enligt Trost 2010 finns det både fördelar och nackdelar 

med att använda ljudupptagare eller diktafon. Några fördelar är att man inte behöver göra 

anteckningar utan bara koncentrera sig på intervjun och man hör vad man gjort bra och vad 

man gjort dåligt vid intervjun (ibid). Några nackdelar är att vissa människor blir besvärade 

och hämmade och att det tar tid att lyssna igenom och att det kan vara krångligt att spola fram 

och tillbaka för att hitta det man letar efter (ibid). 
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3.4 Tillvägagångssätt. 

3.4.1 Litteratursökning. 

Fler artiklar söktes genom Pubmed som är en databas över medicin och hälsa och mycket 

användbar för denna undersökning. Sökord som ”Lorry driver” ”Shift work” ”Lorry drivers 

eating” användes för att hitta artiklar. Databasen Discovery är en annan databas som användes 

då den är en samsökningstjänst som söker i många av högskolans i Gävle biblioteks 

engelskspråkiga databaser. 

3.4.2 Rekrytering av förare. 

Kontakt togs med skyddsombudet på den fackliga organisationen Transportarbetarförbundets 

avdelning 11 i Gävle angående var det är bäst att få tag på lastbils eller långtradarförare till 

intervjuerna. Fyra stycken åkerier rekommenderades och två av dem var Åkeri 1 och Åkeri 2. 

Efter ett telefonsamtal till en sekreterare på (åkeri 1) där de fick information om studien och 

vad som skulle göras så bokade vi ett möte till 16/11-2011. Detta möte hade vi som mål att 

diskutera hur vi skulle gå till väga för att få tag på förare att intervjua. Under mötet erhölls 

kontaktuppgifter till åtta stycken lastbils- och långtradarförare som både körde fjärr- och 

lokaltrafik. Det var fullt möjligt att höra av sig för att få ytterligare kontakter. Nästa åkeri var 

(åkeri 2) där mötet var bokat till samma dag, 16/11-2011. Det visade sig inte vara ett åkeri 

utan mer av en av- och på lastnings-central. Kontaktuppgifter till åkerier som hade förare med 

av och på lastningar till (åkeri 2) erhölls. Åkeri 3 kontaktades och deras personalchef gav ut 

kontaktuppgifter till fler förare. Skyddsombudet på Transportarbetarförbundets avdelning 11 i 

Gävle bistod med kontaktuppgifter till ytterligare två förare som jobbade natt. 

3.4.3 Genomförande av intervjuer. 

Nu är kontaktuppgifter till flera förare var insamlat så var det dags att boka intervjuer. Från 

åkeriet Åkeri 1 kontaktades åtta stycken förare, och från åkeriet åkeri 3 två stycken och 

ytterligare två förare kontaktades genom att skyddsombudet Joakim Borg på 

Transportarbetarförbundet lämnade ut deras telefonnummer. Alla förarna tackade ja till en 

intervju och fem stycken kunde tänka sig att göra intervjun på ett fik eller på deras arbetsplats. 

Resterande sju vill göra intervjun på telefon. Med förarna som ville träffas och göra intervjun 

bokades tid, dag och plats, och med dem som ville ta intervjun på telefon bokades dag och tid. 

Alla förarna fick information om vad det skulle handla om, bland annat att diktafon skulle 

användas och att de fick avbryta intervjun när som helst. Två stycken som skulle ta intervjun 

på telefon svarade inte på bestämd dag och tid och fick därför avskrivas från undersökningen. 

Alla andra intervjuer gick att genomföra som planerat. Fem intervjuer genomfördes på olika 
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caféer i centrala Gävle och intervjutiden varierade mellan 20-30 minuter. En intervjuguide 

användes för att se till att alla frågor blev besvarade även om intervjupersonerna fick prata 

väldigt fritt. Intervjun spelades in på band genom en diktafon. Telefon intervjuerna med de 

andra fem förarna följde samma procedur, skillnaden var att de inte skedde ansikte mot 

ansikte utan över telefon. Telefonintervjuerna tenderade att tidsmässigt kortare än de 

intervjuer som gjordes ansikte mot ansikte. Transkriberingen gjordes inte direkt efter 

intervjun utan började en vecka efter att den sista intervjun hade genomförts. 

3.4 Dataanalys. 

Diktafon användes vid varje intervjutillfälle för att få med allt som sägs och för att kunna 

lyssna på intervjun flera gånger (Trost, 2010).  En diktafon lånades på Högskolan i Gävle 

(HIG). De tio stycken 24-timmars intervjuer analyserades med syfte på att identifiera antal 

konsumtionstillfällen. Så gott det gick registrerades maten, måltiderna och dryckerna i mängd. 

Konsumtionen av måltider, annan mat och dryck kommer att räknas på antal 

konsumtionstillfällen och frekvenser (Livsmedelsverket, 2002). Det betyder att antalet 

tillfällen en förare äter en eller flera bananer samt hur många bananer föraren äter kommer 

beräknas. Det är viktigt att se om dag- och nattförare äter de stora måltiderna och vad de i så 

fall äter.  Vad och hur ofta de äter och dricker mellan måltiderna är också viktigt att analysera 

Med ”stora mål mat” menas måltider som kan jämföras med lunch eller middag enligt 

Livsmedelsverkets tallriksmodell. Då kan en jämförelse göras mellan de två grupperna. Detta 

för att upptäcka likheter och skillnader mellan grupperna. Allt de äter och dricker under ett 

dygn ska jämföras för att se hur de olika arbetspassen påverkar antalet måltider och intag av 

annan mat och dryck (mellanmål) samt om det är någon skillnad på vad det äter. 

Undersökningen baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer vad gäller 

intag av frukt och grönsaker per gram och dag, om de väljer fullkorn när de ska äta bröd, 

flingor, gryn, pasta eller ris samt och hur mycket godis, läsk, och bullar det äter. Måltiderna 

jämfördes med tallriksmodellen och matcirkeln som är rekommendationer från 

Livsmedelsverket. Intervjun om deras attityder om måltider etc. analyserades genom att först 

klassificera data och sedan göra det till olika kategorier (Kuberod., et al 2002). Först skrevs 

texten ut och lästes igenom för att få fram tankegångar om materialet, sedan tolkades 

materialet. (Trost, 2010). Intervjun lästes och lyssnades igenom, minnesanteckningar skrevs 

ner och en sammanfattning av intervjun gjordes för att få bort allt ointressant material (Trost, 

2010). Sedan gjordes en kodning av materialet då lästes och lyssnades materialet igenom för 

att hitta ord eller meningar som verkar vara gemensamt för flera av de intervjuade, sedan 
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placeras orden eller meningarna in i olika kategorier (Trost, 2010). Utifrån kategorierna som 

bildats upptäcktes likheter och skillnader i förarnas åsikter. 

3.5 Forskningsetiska överväganden. 
Redan från början ska den intervjuade ha klart för sig att materialet är konfidentiellt, att han 

eller hon inte behöver svara på alla frågor och även har möjlighet att avbryta intervjun när han 

eller hon själv vill (Trost, 2010). Ett missivbrev gavs till alla intervjupersonerna innan 

intervjun startade med information om att han eller hon inte behövde svara och han eller hon 

kunde avbryta intervjun när som helst. Förarnas riktiga namn kommer inte att presenteras i 

denna studie för att alla ska få vara så anonyma som möjligt. Inte heller åkerierna kommer 

presenteras med namn. Det är viktigt att forskningen är av god kvalité och moraliskt 

acceptabel (http://www.codex.vr.se/). 

4. Resultat. 

4.1 Resultat från 24-timmars intervjuer. 

Ett syfte med denna undersökning var att undersöka måltider och ätande under ett dygn hos 

lastbilsförare i dag- och nattrafik. Resultatet av de tio 24-timmars intervjuer som gjordes 

kommer att presenteras i en tabell (se bilaga 3) för varje person som här tilldelats ett fingerat 

namn. I tabellen kan man i de fyra översta kolumnerna se namnet på personen, vilken 

arbetstid han eller hon har och hur gammal personen är. De fyra kolumnerna därunder visar 

tiden för måltiden, klassificering av måltiden, vilken mat och dryck som förtärdes och 

mängden mat och dess innehåll. Det var viktigt att presentera varje förare var för sig och inte 

bara som två grupper, förare som kör dagtid och förare som kör på natten. Att kunna se vad 

och när varje förare åt är viktigt i den här undersökningen. Här nedan kommer kommentarer 

för varje person presenteras för att visa hur deras frukost, lunch, middag, mellanmål och 

godisintag ser ut jämfört med tallriksmodellen, matcirkeln, kostråd, hur regelbundet de äter 

och rekommendationer angående godis, läsk, snacks och bullar. Det är Livsmedelsverket 

rekommendationer som förarnas kost jämförs med. 

Förare 1”Kristofer” som arbetar natt. (Bilaga 3, tabell 5) 

Tallriksmodellen: Lunchen uppfyllde inte tallriksmodellen, det är framförallt grönsakerna 

som saknas. Middagen har samma brist, det är grönsakerna som saknas.  

Matcirkeln: Det är framförallt från gruppen grönsaker och rotfrukter som Kristofer saknar 

livsmedel. Sen får han inte i såg så mycket från gruppen frukt och bär heller. 

http://www.codex.vr.se/
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Kostråd: Rekommendationen på 500 gram frukt eller grönsaker per dag kommer han inte upp 

i. Han äter inget som är eller skulle kunna vara fullkorn så det går inte att bedöma. 

Regelbundna måltider: Det är bra att Kristofer äter både lunch och middag. Det negativa är 

att han inte äter någon frukost och bara mellanmål under natten men  inget mellanmål under 

dagen.  

Godis, läsk, snacks och bullar: Godis äter han två gånger under dygnet istället för 

mellanmål vilket inte är enligt rekommendationerna. 

Förare 2 ”Gustav” som arbetar natt. (Bilaga 3, tabell 6) 

Tallriksmodellen: Lunchen innehåller livsmedel från de tre delarna men det är för lite med 

bara 1 dl ärtor i delen där grönsaker ingår. Det ska vara lika mycket i delen för ”grönsaker, 

rotfrukter och frukt” som i delen ”pasta, ris, potatis, bulgur och bröd”. Men det är tillräckligt 

med potatis och lax för att uppnå rekommendationerna. 

Matcirkeln: Livsmedel från två grupper ur kostcirkeln får inte Erik med i sin kost under det 

här dygnet. De två grupperna är ”frukt och bär” och ” bröd, ”flingor, gryn och pasta”. 

Kostråd: Rekommendationerna att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag uppnår inte 

Gustav. Livsmedel som finns som fullkorn t.ex. bröd, pasta eller ris åt han inte något av. 

Regelbundna måltider: Gustav äter lunch och middag men ingen frukost vilket gör att han 

inte följer rekommendationerna från Livsmedelsverket där man ska äta frukost också. Godis 

äter han utspritt totalt tre gånger under det här dygnet. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Till maten dricker han ingen läsk eller saft men däremot på 

natten dricker han energidryck. Godis äter han vid totalt tre olika tillfällen under det här 

dygnet varav två gånger är på natten. 

 

Förare 3 ”Felix” som arbetar natt. (Bilaga 3, tabell 7) 

Tallriksmodellen: Lunchen följer tallriksmodellen väldigt bra med kyckling, ris och 

grönsaker och vatten till maten. Middagen följer tallriksmodellen förutom att grönsakerna 

saknas. 

Matcirkeln: Johan får med mat från sex av de sju grupperna i matcirkeln, men den grupp han 

missar är gruppen frukt och bär. 

Kostråd: Johan når inte upp till rekommendationerna och 500 gram frukt och grönsaker per 

dag. Johan har valt vitt bröd och vitt ris istället för fullkornsprodukter som är 

rekommendationen. 

Regelbundna måltider: Johan äter frukost, lunch och middag även om middagen är väldigt 
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sen. Något att äta till kaffet vid 14.00 borde han få in som frukt och någon smörgås med 

pålägg för att få ett mellanmål. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Inget intag av tomma kalorier gjordes den här arbetsdagen 

för Johan. 

Förare 4 ”Mathilda” som arbetar natt. (Bilaga 3, tabell 8) 

Tallriksmodellen: Eftersom köttmängden i köttbullar brukar vara 50-60% så når inte 

Mathilda upp i den tredje delen vilken är den för kött, fisk, ägg eller baljväxter. Del två med 

grönsaker, rotfrukter eller frukt kommer hon inte heller upp i eftersom hon inte äter grönsaker 

alls. Delen med pasta når hon upp i även om hon inte valt fullkornspasta. Eftersom hon åt 

samma sak till lunch och middag gäller det för båda måltiderna. 

Matcirkeln: Delen med Grönsaker och rotfrukter och delen med frukt och bär samt delen 

potatis och rotfrukter är de delar i matcirkeln hon inte äter från. Tre av sju delar från 

matcirkeln får hon inte i sig något från. 

Kostråd: Mathilda når inte upp till 500 gram frukt och grönsaker per dag. Hon har inte valt 

fullkorns bröd till korven och inte fullkornspasta. Baguetterna hon åt är inte heller 

fullkornsbröd. Rekommendationen är välja fullkorns produkter i första hand. 

Regelbundna måltider: Frukosten hoppar hon över helt och hon äter bara lunch och middag. 

Mellanmål äter hon även om dess innehåll inte är så bra ur näringssynpunkt. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Hon dricker Coca Cola och saft till sina två mellanmål vilket 

är något man bör undvika att dricka mer än något enstaka glas enligt Livsmedelsverket. 

Kexchoklad äter hon två gånger under dygnet vilket istället kan bytas ut till 

matvanor/produkter som innehåller lika mycket energi men innehåller mer näringsämnen. 

Förare 5 ”Ola” som arbetar tidig dagtid. (Bilaga 3, tabell 9) 

Tallriksmodellen: Lunchen som Ola äter uppfyller inte tallriksmodellen och det beror på att 

grönsaker saknas helt.  

Matcirkeln: Ola får inte i sig mat från grupperna grönsaker och rotfrukter, frukt och bär samt 

gruppen potatis och rotfrukter. Det gör att han under det här dygnet missar att få i sig 

livsmedel från tre av sju grupper i kostcirkeln. 

Kostråd: Han får inte i sig rekommenderad mängd på 500 gram frukt och grönsaker per dag. 

Däremot har han valt grovt bröd istället för vitt vilket är enligt rekommendationer från 

Livsmedelsverket. 

Regelbundna måltider: Ola äter frukost, lunch och flera mellanmål vilket är väldigt bra men 

däremot så hoppar han över middagen och där tappar han mycket energi och näringsämnen 



Högskolan i Gävle  Vårterminen 2012 
Vetenskaplig uppsats C  Tomas Halling  

22 
 

som kroppen behöver. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Ola dricker vatten till maten och äter inte godis till 

mellanmål men däremot så blir det mer godis på kvällen vilket kan bero på att han inte ätit 

någon middag. 

 

Förare 6 ”Per” som arbetar dagtid. (Bilaga 3, tabell 10) 

Tallriksmodellen: Lunchen uppfyller kravet på grönsaker i och med grönsakssoppan. 

Däremot är det lite för lite i delen med pasta, potatis, ris, bulgur och bröd. Delen med kött, 

fisk, ägg eller baljväxter uppfylls inte heller. Middagen uppnår två av tre delar genom att han 

äter fisk och ägg och fyra potatisar. Delen med grönsaker, rotfrukter och frukt är den del som 

inte uppfylls. 

Matcirkeln: Per äter livsmedel från alla sju grupperna i kostcirkeln under det här dygnet. 

Kostråd: Rekommendationen att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag uppnår Per genom 

flera mellanmål med frukt och lite grönsaker till middagen. Han följer rekommendationerna 

att välja fullkornsbröd istället för vitt bröd vilket man ser på hans frukost. 

Regelbundna måltider: Frukost, lunch och middag och dessutom flera mellanmål gör att han 

äter väldigt regelbundet. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Per har inget intag från den här gruppen under det här dygnet 

vilket är väldigt bra. 

Förare 7 ”Peter” som arbetar dagtid. (Bilaga 3, tabell 11) 

Tallriksmodellen: Det enda som saknas för att lunchen ska uppfylla tallriksmodellen helt är 

mer grönsaker eller frukt. 1 dl ärtor är lite för lite även om det är mycket bättre än inget alls. 

Till middagen saknas det helt frukt och grönsaker men pannbiffarna och potatisarna så 

uppfylls de andra två delarna av tallriksmodellen.  

Matcirkeln: Från matcirkeln så är det bara från gruppen mjölk och mjölkprodukter som han 

inte får i sig något livsmedel ifrån. 

Kostråd: Peter uppnår rekommendationen med att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag. 

Till frukost har han valt njallabröd vilket är vitt bröd men till lunchen har han valt ett grovt 

bröd. Rekommendationen att välja fullkornsbröd följer han till 50 % under dygnet.  

Regelbundna måltider: Peter är regelbundet med frukost, lunch och middag samt två 

mellanmål. 
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Godis, läsk, snacks och bullar: Under dygnet äter Peter inget godis, snacks eller bullar dock 

dricker han ett glas lingondricka. Men något enstaka glas saft eller läsk per vecka går bra. 

 

Förare 8 ”Rickard” som arbetar dagtid. (Bilaga 3, tabell 12) 

Tallriksmodellen: Om vi ser till Rickards lunch där han äter en Naturdiet så får han i sig flera 

näringsämnen men alldeles för lite kalorier bara 180-190 kcal.  Till middagen äter han en 

baguette med ljust bröd, potatissallad, rostbiff och lite sallad men det är för lite mat. Det är 

mycket bröd men inte fullkorn vilket är rekommendationen och delen med sallad är alldeles 

för liten likaså delen med kött, fisk eller ägg då det är för lite rostbiff. 

Matcirkeln: Rickard äter livsmedel från alla de sju grupperna i kostcirkeln. Dock väldigt lite 

från gruppen kött, fisk och ägg, potatis och rotfrukter samt mjölk och mjölkprodukter. 

Kostråd: Rekommendationen på 500 gram frukt och grönsaker når han precis. Han väljer 

bort fullkornsbröd och äter ljust bröd istället, vilket inte är enligt rekommendationerna från 

Livsmedelsverket. 

Regelbundna måltider: Frukost, lunch, middag och tre mellanmål gör att han att han äter 

regelbundet och bra. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Rickard äter inget från den här gruppen under detta dygnet. 

Förare 9 ”Denise” som arbetar dagtid. (Bilaga 3, tabell 13) 

Tallriksmodellen: Middagen som Denise äter följer inte rekommendationerna från 

Livsmedelsverket. Hon har ingen pasta, ris, potatis, bulgur eller bröd som är den första delen. 

Den andra delen uppfyller bra genom blomkålen i hennes blomkålsmos. Den tredje delen 

uppfyller hon helt genom att äta två skivor fläskkarré. 

Matcirkeln: Av de sju grupperna så är det en grupp som Denise inte får i sig något livsmedel 

från och det är gruppen ”bröd, flingor, ris och pasta”. 

Kostråd: Hon når inte upp till rekommendationerna som är på 500 gram frukt eller grönsaker 

per dag eftersom hon ligger på 350-400 gram. Livsmedel som innehåller fullkorn t.ex. bröd, 

pasta eller ris åt hon inte något av. 

Regelbundna måltider: Denise äter frukost, middag och två mellanmål men hon äter alltså 

inte någon lunch. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Inget intag av godis, läsk, snacks eller bullar hade hon under 

det här dygnet. 
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Förare 10 ”Fia” som arbetar dagtid. (Bilaga 3, tabell 14) 

Tallriksmodellen: Lunchen når inte alls upp till Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Middagen når upp i delarna med kött och potatis men det är för lite grönsaker för att kunna 

uppnå den gruppen. 

Matcirkeln: ”Mjölk och mjölkprodukter”, ”grönsaker och rotfrukter”, ”bröd, flingor, gryn 

och pasta” är de tre grupperna i matcirkeln som inte Fia får i sig några livsmedel från. Det gör 

att hon inte får i sig alla näringsämnen man behöver under det här dygnet. 

Kostråd: Rekommendationerna på att äta 500 gram frukt och grönsaker uppnår inte Fia men 

hon är en bit på väg genom att hon äter två bananer. Nudlarna är inte av fullkorn vilket man 

bör välja enligt Livsmedelsverket. 

Regelbundna måltider: Fia äter frukost, lunch, middag och ett par mellanmål vilket är efter 

Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Godis, läsk, snacks och bullar: Hon äter inget godis men dricker läsk till både lunchen och 

middagen. Enligt Livsmedelsverket bör man bara dricka något enstaka glas läsk per vecka. 

 

Detta är en sammanfattning över hur ofta och vilka måltider det fyra nattförarna och det sex 

dagförarna åt under det undersökta dygnet.  Bland nattförarna åt alla lunch och middag men 

bara en av fyra förare åt frukost. Intaget av godis, läsk, snacks och eller bullar var tre gånger 

under det undersökta dygnet hos tre förare, en förare hade inget intag alls av godis, läsk, 

snacks eller bullar under det undersökta dygnet. Mellanmål åt tre av fyra förare minst en gång 

och en förare åt två mellanmål. En förare åt inte något mellanmål överhuvudtaget under det 

undersökta dygnet. Bland dagförarna åt alla förarna frukost och minst två mellanmål under 

det undersökta dygnet. Det var bara en förare som åt godis och gjorde det två gånger under 

dygnet. Fem av sex dagförare åt lunch och fem av sex dagförare åt middag under det 

undersökta dygnet. 

Något som man ser direkt är skillnaden på intag av frukost i det båda grupperna. Medan alla 

åt frukost bland de förare som jobbade dagtid så var det bara en av fyra förare som åt frukost 

av dem som jobbade nattpass. Frukost var det som förarna beskrev som frukost vilket var en 

lättare måltid efter man vaknat. Intaget av lunch och middag var väldigt lika bland de båda 

grupperna. Lunch och middag var vad förarna själva beskrivit som deras lunch och middag. 

Bland nattförarna så inträffade lunch och middag på helt andra tider än de som jobbade 

dagtid. Något som skiljer sig mycket mellan de båda grupperna var mellanmålen. Visserligen 
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åt två av fyra nattförare ett mellanmål och en förare åt två mellanmål men jämfört med de som 

jobbade dagtid där alla förare åt minst två mellanmål, och två förare åt till och med tre 

mellanmål så är det en stor skillnad. En annan stor skillnad mellan grupperna var intaget av 

godis. Tre av fyra förare som jobbade natt åt godis tre gånger under dygnet som undersöktes. 

Det jämfört med en person som åt godis två gånger under dygnet i gruppen förare som 

jobbade dagtid.  

Rekommendationen från Livsmedelsverket att man ska äta 500 gram frukt eller grönsaker per 

dag kommer inte någon bland de förare som jobbar natt upp i. Däremot så kommer häften, 

alltså tre förare upp i rekommendationen bland dem som kör dagtid. Bland de två grupperna 

är det ingen nämnvärd skillnad i hur många som väljer fullkorn när det äter ris, pasta eller 

bröd. De flesta väljer inte fullkorn. Bland de förare som jobbade natt så nådde ingen upp i 

rekommendationerna för Tallriksmodellen och Matcirkeln, ingen åt heller regelbundna 

måltider. Bland de som jobbade dagtid så åt två av sex förare tillräckligt för att täcka 

Matcirkeln och fyra åt regelbundet efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Ingen klarade 

heller Tallriksmodellen vid varje måltid. 

Lunchen och middagen var vanlig husmanskost bland de som körde på natten medan de som 

körde på dagen hade mer blandad kost. T.ex. så åt en förare Karins lasagne som är en fryst 

lasagne som man värmer på. En annan åt Naturdiet till lunch och en tredje åt en baguette med 

rostbiff och potatissallad till middag. En fjärde dagförare åt nudlar till lunch och McDonalds 

till middag.  De andra två förarna åt däremot husmanskost. Mellamålen var färre bland de som 

kör på natten än de som kör dagtid.  Däremot så var antalet godistillfällen många fler bland de 

som körde på natten. Flera av de förare som körde dagtid åt mycket frukt till mellanmål vilket 

nattförarna inte gjorde. De flesta förare drack vatten eller mjölk till maten och det var ingen 

skillnad mellan grupperna. 

 

4.2 Resultat från frågorna om förarnas attityder till mat och måltider. 

Här ska resultatet presenteras som svarar på frågeställningen som är att undersöka 

yrkesförarnas attityder till mat och måltider, som också är en del av syftet. Först presenteras 

nattförarnas attityder och sedan redovisas attityder hos de lastbilsförare som kör på dagtid. 

* Vilka sorts måltider och var vill lastbils- och långtradarförarna helst kunna äta under 

sitt arbetspass?  
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Gustav (nattförare) förklarar att han inte har tid att äta middag vid mellan sex och sju som han 

egentligen skulle vilja på grund utav att han då inte hinner bli klar med sin körning och 

avlastning. Frukost säger Gustav att han inte kan äta eftersom han sover till ungefär tolv på 

dagarna och då äter lunch istället. Något skrämmande är att Gustav berättar att han brukar äta 

sin middag runt tolv tiden på natten och samtidigt som han jobbar med att stämpla papper. 

Men han skulle vilja äta vid vanlig middagstid och helst i bilen eller i ett lunchrum för att 

kunna koppla av från jobbet en stund. 

”Jag skulle vilja att det fanns tid att äta frukost och kvällsmat.”(Gustav) 

”Det går helt enkelt inte att äta frukost, lunch och middag på de tider man vill när man 

jobbar natt”. (Gustav) 

”.…träffa folk gör jag ändå men jag skulle vilja ha tid att kunna koppla av från jobbet i ett 

lunchrum eller i lastbilen och inte behöva äta samtidigt som jag jobbar.” (Gustav) 

Felix (nattförare) som är den enda av nattförarna som äter frukost berättar att han ska försöka 

ändra sina matvanor så att han äter var tredje timme. Han tycker att det är viktigt att för att 

orka köra att han äter bra och regelbundet. Det som gör att det är svårt att äta regelbundet är 

körschemat. Felix berättar att han skulle vilja ha flera raster men då skulle han inte hinna med 

sina körningar. Felix äter mest i lastbilen för att många ställen är stängda på natten så han har 

inte så mycket val. 

”Jag äter nästan aldrig ute för det finns nästan inget bra ställe öppet.” (Felix) 

”Jag ska lägga om mina måltider så jag äter var tredje timme och börja med proteinshakar 

som mellanmål” (Felix)   

Mathilda (nattförare) förklarar att hon inte hinner äta frukost men försöker alltid att äta två 

mål mat om dagen. Hon äter helst hemma men om hon måste äta längs vägen så är det mest 

McDonalds som är öppet på nätterna och där hon kan parkera med lastbilen. 

Jag försöker alltid att äta två mål mat om dagen, helst äter jag hemma innan jag åker och när 

jag kommer hem igen”(Mathilda) 

”Med lastbil och släp måste du planera var du stannar, något du inte behöver göra med 

bil”(Mathilda) 
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”McDonalds vet jag har nästan öppet dygnet runt och där brukar jag kunna parkera utan 

problem” (Mathilda) 

Kristofer (nattförare) säger att han inte orkar kliva upp för att äta frukost och äter därför lunch 

direkt istället. Han försöker se till att äta lunch och middag, oftast något han lagat själv men 

säger att det kan bli McDonalds om han inte har matlåda. Han skulle vilja äta frukost och 

bättre mellanmål men förklarar att det är svårt när han måste sova så länge och att det är svårt 

att göra i ordning riktiga mellanmål i lastbilen. Han vill helst äta tillsammans med kompisar 

vilket går när man kör dagtid och kan stanna på vägkrogar eller liknande. På natten finns det 

inte så många ställen öppna för att stanna och äta på så då äter han hellre i själv i bilen. 

”Jag försöker äta hemlagat men har jag av någon anledning ingen matlåda vet jag att 

McDonalds alltid är öppet och brukar ha parkering på de flesta ställena.”(Kristofer) 

”På natten är många bra matställen stängda och då äter jag helst en matlåda i bilen” 

(Kristofer) 

”Jag vet att det är bättre att äta mackor och sådant istället för godis som mellanmål men det 

är gott och har blivit en vana” (Kristofer) 

* Vad betyder maten och arbetsmåltiden för lastbils- och långtradarförarna?  

För Gustav (nattförare) och Mathilda (nattförare) är mat och måltider något som man behöver 

få i sig men som tar tid och kan påverka arbetet negativt. Gustav äter samtidigt som han 

jobbar och Mathilda äter helst innan och efter ett arbetspass.  

”Jag har en timmes rast på natten, men tar jag hela rasten så kommer min körning att bli 

försenad” (Gustav) 

”Jag hinner oftast äta innan och efter mitt arbetspass vilket jag föredrar istället för att 

behöva stanna längs vägen, för det kräver planering” (Mathilda) 

För Felix (nattförare) däremot så är maten han äter något som gör att han orkar köra. Det var 

en anledning till att han vill ändra sin kost så att han äter var tredje timme. Kristofer 

(nattförare) däremot säger att han tycker om att äta riktig mat och kan äta i lugn och ro i 

lastbilen. Han tycker att det är väldigt viktigt att få stanna och koppla av med mat eller 

mellanmål.  
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”För att jag ska köra så bra som möjligt så vill jag börja äta mer regelbundet och mer 

mellanmål.” (Felix) 

”För mig är mat eller mellanmål ett tillfälle att koppla och vila vilket jag behöver för att orka 

köra”(Felix) 

* Vilka sorts måltider och var vill lastbils- och långtradarförarna helst kunna äta under 

sitt arbetspass?  

Här nedan är alltså svaren från de förare som jobbade dagtid.  

Något som alla förare, förutom en som kör på dagen har gemensamt är att de vill gå ut och äta 

mer än vad de gör just nu, men av olika anledningar så går det inte. Skälen till att de måste äta 

i bilen är att den stränga körtiden kan göra att de måste stanna på ställen utan matservering, 

eller att körschemat är för pressat så förarna måste spara tid genom att värma och äta i 

lastbilen. 

Ola (dagförare) och Richard (dagförare) berättar att dem oftast äter mat i lastbilen längs 

vägen. Ola äter i bilen för att det oftast inte finns något ställe att stanna på när körtiden börjar 

gå ut och det är svårt att planera. Richard äter på restaurang när han har tid men oftast har han 

det stressigt och har därför med sig mat som han värmer i lastbilen eller så köper han någon 

baguette. Ola säger att han vill försöka äta bättre mellanmål men att han absolut inte vill äta 

någon middag för det gör honom väldigt trött. Richard berättar att han vill äta en nyttig lunch 

och middag så han inte går upp i vikt.  

”Det är körtiden som styr, man måste stanna när den säger till”(Ola) 

 

”Man hamnar fel med restauranger och vägkrogar och det är därför jag alltid har med mig 

mat” (Ola) 

”Oftast har jag det körigt och därför har jag med mig mat som jag värmer i lastbilen” 

(Richard) 

”Frukost och lunch äter jag men inte middag för det gör att jag blir så trött när jag kör” 

(Ola)  
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Peter (dagförare) vill äta mer regelbundet men det går helt enkelt inte säger han. Han säger 

också att det kan gå upp till sex-sju timmar mellan måltider och det är långt ifrån optimalt. 

Körtider och kunder som vill ha sina varor i tid är de främsta orsakerna till att han inte hinner 

ta rast oftare än vad han gör. Men han tycker det är väldigt viktigt att få komma ut ur hytten 

och äta för hytten blir som ett fängelse där han kör, sover och sitter länge. Han försöker äta 

ute så mycket som möjligt för att träffa kompisar som ofta stannar på samma vägkrogar. 

”Skulle vilja äta mer men det går inte att äta var tredje timme.”(Peter) 

”Vill komma ut ur lastbilen för att kunna träffa folk och få slappna av.”(Peter) 

Denise (dagförare) förklarar att hon inte kan äta lunch när hon börjar 15.00. Om hon fick 

ändra på något så skulle hon vilja äta mer regelbundet och framförallt kunna äta lunch. Hon 

värmer maten inne på en restaurang och äter där för att se och träffa folk vilket är viktigt för 

henne. Fia (dagförare) däremot äter helst ute men det beror helt på vart hon har körningar om 

det är möjligt eller inte, annars äter hon något i lastbilen. Hon vet att hon inte äter perfekt men 

tycker att det fungerar för henne och skulle inte vilja ändra på det heller.  

”Jag skulle vilja äta mer regelbundet och framförallt lunch.” (Denise) 

”…beror på vart jag hamnar men i Södertälje brukar vi gå ut några chaufförer och käka 

tillsammans.”(Fia) 

Per (dagförare) är den enda som vill äta i bilen varje måltid för att koppla av och lyssna på 

radio. För Per är det viktigt att få i sig frukost, lunch och middag och mellanmål under dagen 

för att orka med att köra och för att må bra. Han har kört samma tur i 10 år och vet var och 

hur länge han kan stanna och ta rast. 

”Jag vill äta i lugn och ro och lyssna på radio och koppla av” (Per) 

* Vad betyder maten och arbetsmåltiden för förarna?  

För Ola (dagförare) så betyder maten och måltiderna inget mer än ett det är något man måste 

äta. För Peter (dagförare) däremot så betyder maten och måltiderna ett tillfälle att stanna, 

koppla av och träffa andra människor.  

”Jag stannar inte bara för att äta eller” (Ola) 
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Per (dagförare) tycker att maten är något som förknippas med vila och lugn och ro och som är 

nödvändigt för att orka med en arbetsdag. Richard (dagförare) tycker inte att maten betyder 

något speciellt för honom men han skulle vilja ha mer tid till att äta sina måltider utan att 

riskera att bli sen med sin körning. 

 ”För mig betyder måltiderna ett avbrott i arbetet och en stund för vila” (Per) 

”Måltiderna betyder inget speciellt för mig utan det är rasten som är viktig för 

mig.”(Richard) 

För Denise (dagförare) så är måltiderna ett tillfälle att få röra sig och se lite folk i och med att 

hon värmer och äter sina matlådor på en restaurang. Hon tycker att det är viktigt att äta nyttigt 

för att kunna ha koll på sin egen vikt. Fia (dagförare) tycker inte att maten betyder något 

speciellt för henne men tycker att det kan vara ett bra sätt koppla av och träffa kollegor. 

”Själva måltiderna betyder inte jättemycket men jag tycker om att få se lite folk och röra mig lite” 

(Denise) 

 

5. Diskussion. 

 

5.1 Resultatdiskussion. 
Tidigare studier visar att en stillasittande livsstil med dåliga matvanor såsom friterad eller 

annan fet mat eller godis mellan måltiderna ökar risken att drabbas av typ 2 diabetes, det 

metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar (Jacobson, Prawitz & Lukaszuk, 2007).  

Resultatet i den här studien visar att flera förare hade dåliga matvanor. Flera uppgav att de åt 

lunch, middag och mellanmål men tittar man på det näringsmässigt så ser man att för ungefär 

hälften av förarna så var innehållet inte tillräckligt bra. Många åt för lite eller inga grönsaker 

alls till lunch och middag. Fullkorns produkter saknades helt för de flesta förutom för någon 

enstaka. Enligt (Jacobson et al., 2007) så är hälsosamma matval viktigt för förarna trots att 

många förare inte äter tillräckligt bra. En förare berättade att han börjat med proteinshakar till 

mellanmål, en annan följde LCHF dieten där du äter mycket fett och proteiner men inga 

kolhydrater och fler ville verkligen äta bättre. Här kan vi se att den här studiens resultat till 

viss del är likt studien av Jacobson et al., 2007. För många förare så är ett körschema utan 

marginaler en faktor som gör att deras måltider och matval påverkas negativt. Likaså är 
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körtiden något som påverkar deras måltider och matval. Vissa förare förklarade att det i 

princip inte gick att äta som de ville på grund av körschemat och körtiden. 

I resultatet kan vi också se att bara en av fyra förare som jobbade natt åt frukost till skillnad 

mot de som kör dagtid där alla åt frukost. Äter man ingen frukost så missar man en viktig 

måltid som gör att man kanske måste komplettera lunch och middag med fler än ett eller två 

mellanmål. Att nattförarna missar frukosten beror till största delen på att de sover när det är 

frukosttid och de äter lunch istället för frukost när de vaknar. Det är en direkt följd av att de 

jobbar natt. Den enda nattförare som åt frukost gjorde det 09.00 men åt ett mellanmål 04.15 

samma dygn vilket gör att sömnen istället blir väldigt lidande. Intaget av godis, läsk, snacks 

och bullar bland nattförarna var tre gånger under dygnet hos tre förare medan en förare åt inte 

något godis alls. Bland dem som körde dagtid var det bara en förare av sex som åt godis under 

dygnet. Detta kan helt enkelt bero på att nattförarna inte åt någon frukost och därför blir 

hungrigare senare under dygnet och måste äta något som i deras fall blev godis. En annan 

anledning kan vara att nattförarna inte har så många matställen där de kan sätta sig ner och 

köpa mellanmål under natten och väljer då att köpa godis som de kan äta under körningen. Vi 

kan se att lunch och middag var vanlig husmanskost hos nattförarna men mellanmålen var få. 

Det kan också förklara varför intaget av godis var mycket större bland de som körde natt än 

de som kör på dagen. Det visar också att det är väldigt viktigt att äta flera mellanmål med 

mycket näringsinnehåll så man inte äter godis eller andra onyttigheter för att man är hungrig 

mellan måltiderna.  

Ingen av förarna som jobbar natt kommer upp i det rekommenderade intaget av frukt och 

grönsaker på 500 gram medan hälften av de som jobbar dagtid gör det. Det är svårt att 

förklara varför det ligger till på det viset men en undersökning från (Zhao & Turner, 2008) 

visar att intaget av näringsämnen var sämre hos dem som jobbar skift. Så det kan alltså bero 

på att förarna går från att vara lediga och ha en vanlig dygnsrytm till att jobba fyra dagar natt 

och blir då tvungna att ställa om dygnet helt. Enligt (Lennernäs, 2010) tar det en till två 

timmar per timmes tidsskillnad att anpassa sig till nya tidzoner. Att gå från dagtid till 

nattarbete eller tvärt om tar alltså ganska lång tid och detta måste nattförarna göra varje vecka. 

Väldigt få av förarna hade valt fullkorn när det åt bröd och det kan bero på både okunskap och 

eller att dem tycker det är mycket godare med vitt bröd. Fullkorn har på senare år visat sig 

minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och eventuellt också cancer 

(http://www.slv.se).  Det innehåller mycket av bl.a. järn, magnesium, kalium och kostfiber. 

Kostfiber kan sänka blodtrycket och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Ibid) 

http://www.slv.se/
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De flesta förare vill kunna lämna lastbilen och äta på restaurang mer än vad de gör just nu. 

Det är helt förståligt när deras jobb ofta är att sitta själv i en lastbil i flera timmar. En förare 

förklarade att lastbilen blir som ett fängelse där man sitter, kör, vilar och sover. En anledning 

till att mellanmål blir lidande för många förare kan vara att man sitter i hytt och inte orkar 

eller vill göra i ordning mellanmål och att det kan vara tråkigt att äta själv i lastbilen. Flera 

nattförare vill äta bättre men förklarar att det är svårt att hinna med när det är så stramt 

körschema. 

Ingen av de förare som jobbade natt kom upp i Livsmedelsverkets rekommendationer för 

Matcirkeln och de åt inte heller regelbundna måltider. Däremot åt fyra av sex förare 

regelbundna måltider bland de som körde dagtid. Det visar att de som jobbar natt har svårare 

att äta regelbundet. Att nattarbetare har svårt att äta regelbundet skrev också 

Folkhälsoinstitutet skrev i Målområde 10 Matvanor och livsmedel. Det är verkligen något att 

jobba med och det är väldigt svårt. Ska det finnas mer matställen öppna på nätterna? Ska 

körtiderna bli mer flexibla eller är det körschemat som ställer till det? Företagshälsovården 

tror jag verkligen skulle behövas bland alla yrkesförare. Dem skulle kunna hjälpa till med 

träning och lägga upp kostprogram. Tyvärr är företagshälsovården något som företagen måste 

betala för själva idag vilket gör att alla inte kan ta del utav deras tjänster. 

Det finns uttalade ambitioner och vilja att satsa på folkhälsan från regeringens sida men 

resonemanget om insatserna förs på ett relativt generellt plan. Men det är förståligt att det inte 

går att gå så mycket djupare än så när man ska tänka på ett helt land. Gruppen yrkesförare 

ligger inte så högt upp i tabellen som beskriver den årliga risken att drabbas av sjukskrivning, 

aktivitets eller sjukersättning i mer än 90 dagar den gruppen har dessutom sjunkit varje år 

sedan 2004 (AFA, 2011). Detta gör att yrkesförare kanske inte får lika mycket hälsorelaterade 

förbättringar som gruppen metall- och övrigt industriellt arbete som ligger överst i samma 

tabell (AFA, 2011). Men just bland lastbils- och långtradarförare finns det mycket att förbättra 

så-som körtiden, vilken är på högst fyra timmar och trettio minuter (Transportstyrelsen, 

2010). Sen måste en rast på 45 min tas, det går också att dela upp rasten i två delar och då ska 

den första delen vara 15 min och den sista delen 30 min (Transportstyrelsen, 2010) Vid 

överskidande av körtiden blir det höga böter för både förare och åkeri. Det gör att förare 

ibland måste stanna på ett annat matställe eller äta i bilen istället för det matställe han eller 

hon ville stanna på från början detta på grund av att körtiden inte räcker till. Parkeringsplatser 

för lastbilar och långtradare kan bli fler och mindre pressade körscheman kan införas. 

Skyddsombudet  Joakim Borg på Transportarbetarförbundets avdelning 11 i Gävle beskrev att 
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just parkeringsplatser och pressade körscheman är något som kan försämra och i vissa fall 

förhindra måltider hos förare. 

 

5.2 Metoddiskussion. 

Den kvalitativa intervjumetoden valdes för att det ger de som blir intervjuade utrymme att 

formulera sig fritt när de svarar. Det var något som var väldigt viktigt för att kunna få bra svar 

på frågorna om lastbils- och långtradarförarnas attityder om mat och måltider samt var och 

vad det helst vill äta. Den halvstrukturerade intervjun gör att det finns frågor i intervjuguiden 

som alla ska besvara men svaren är alltid individuella och inga förbestämda alternativ finns. 

Om frågorna skulle vara för begränsade så skulle det medföra att svaren också blir begränsade 

vilket inte skulle vara bra för den här studien.   

Intervjupersonerna valdes ut från i huvudsak ett åkeri och bara i Gävle, vilket medför att 

spridningen bland förarna är liten. Det gör i sin tur att man egentligen inte kan generalisera 

resultaten som den här studien kommit fram till. Men hade man ställt samma frågor till fler 

förare runt om i Sverige så tror jag att svaren hade blivit väldigt lika dem i den här studien 

men det måste bevisas först. Det beror på att arbetet är ganska lika var man än jobbar i 

Sverige som lastbils- eller långtradarförare, De flesta sitter mestadels i en lastbil eller är ute 

och lassar av och på lastbilen. Varken ålder eller kön har varit ett kriterium för att kunna bli 

intervjuad men det bästa vore naturligtvis att ha haft hälften kvinnor och hälften män. Det 

beror på att jag tror att kön har en stor inverkan på vad man äter och hur ofta man äter vilket 

man då hade kunnat jämföra. Hade det varit möjligt så skulle olika åldersgrupper 

representerats eftersom jag tror att åldern har en stor inverkan på vad man äter och inte äter. 

En annan nackdel var att inte alla intervjuer gjordes ansikte mot ansikte utan sju intervjuer 

gjordes över telefon. Under en telefonintervju kan det vara svårt för den intervjuade att hålla 

koncentrationen uppe under hela intervjun (Graham, 2008). Intervjuerna som gjordes på plats 

var både lättare och mer givande. Telefonintervjuerna var svårare att hålla igång och samtalet 

flöt inte på lika bra som det gjorde i de andra intervjuerna. Vilket förmodligen berodde på att 

förarna som gjorde intervjun på plats inte hade något annat än intervjun att koncentrera sig på.  

Möjligtvis så kan förarna som intervjuats på telefon inte lagt ner lika mycket energi på att 

komma ihåg vad de åt och drack under det undersökta dygnet.  

Genom att en intervjutid bokades flera dagar innan själva intervjun så fick deltagarna 

information om intervjun och dess innehåll. Det kan ha påverkat deltagarnas intag av mat och 

måltider under dygnet som skulle redovisas. De kan dels ha förskönat om vad de ätit och 
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druckit, eller medvetet ätit ”bättre” under det dygn som ska redovisas vad de annars brukar 

göra. Bortfallet i denna studie blev på två personer.  

I den här studien blev det ett bortfall på två personer. Datum och tid hade bestämts för en 

intervju men förarna svarade inte i telefon vid bestämd dag och tid. De fick då avskrivas från 

undersökningen och inga fler förare rekryterades heller. Att de inte svarade kan ha berott på 

att de inte hade tid eller att de kommit fram till att de inte vill vara med i undersökningen. Det 

är svårt att veta varför men det var två olika teorier. Varför dem inte ville vara med kan ha 

grundat sig på att de åt dåligt och inte ville visa det. De kan också ha trott att deras namn 

skulle bli publicerade även fast jag att så inte var fallet. 

 

5.2.1 Förslag på folkhälsoinsatser på olika nivåer. 

På ett mer strukturellt plan så tycker jag att man borde se över lastbils- och långtradarförarnas 

körtider och göra dem mer flexibla. Det skulle göra att förarna har större möjligheter att 

planera sina måltider när de är ute på vägarna. Parkeringsmöjligheter för lastbilar och 

långtradare borde finnas vid matställen längs vägarna och inte bara McDonald’s. På 

företagsnivå så skulle åkerierna kunna ge bättre körscheman till sina förare med marginaler 

som tillåter vissa förseningar. Men framförallt göra scheman så förarna kan ta flera raster 

under ett arbetspass och utan problem hinna med sina arbetsuppgifter. Åkerierna kan också ge 

möjlighet till förarna att få träffa personal från företagshälsovården eller annan kunnig 

personal som kan hjälpa till med kost och träning. 

5.2.3 Förslag till vidare forskning. 

Den här studien undersöker vad lastbils- och långtradarförare äter och dricker under ett dygn. 

Mycket kan ha påverkat varför man äter eller inte äter en viss typ av mat under ett dygn så ett 

förslag till vidare forskning är att göra upprepade 24-timmars kostintervjuer under flera dygn. 

Antingen flera dygn efter varandra eller flera dygn utspridda under en viss tidsperiod. På så 

sätt kan man få en ännu bättre överblick hur lastbils- och långtradarförare äter. Skulle studien 

gjorts igen så skulle mer tid ha lagts ner på att försöka få intervjuer ansikte mot ansikte istället 

för telefonintervjuer. Det var svårare att få ut svar under telefonintervjuer och störningar och 

annat gjorde att det var svårare att hålla samtalet flytande. 

5.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis så visade studien att de flesta förare ville äta på restauranger mer än vad 

de gör just nu. Det som hindrar många förare att äta vad och var de vill är deras körtider och 

körscheman. Nattförare åt också färre måltider än de som kör på dagen och även mindre 



Högskolan i Gävle  Vårterminen 2012 
Vetenskaplig uppsats C  Tomas Halling  

35 
 

mellanmål, trots färre måltider och mellanmål hade nattförarna fler tillfällen då de åt godis än 

i gruppen med förare som kör på dagen. Nattarbete verkar göra det svårare att äta tillräkligt 

med frukt och grönsaker där rekommenderat intag ligger på 500 gram per dygn. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Tomas Halling och läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete, en C-uppsats där jag ska undersöka 

måltider och ätande hos lastbils- och långtradarförare samt deras attityder till mat och 

måltider. Undersökningen kommer att ske vi intervjuer där vi antingen bestämmer en tid och 

en plats och träffas eller så bestämmer vi en tid och tar det över telefon.  

Själva intervjun kommer att ta 20-30 minuter och den kommer att spelas in för att kunna 

analyseras vid ett senare tillfälle och för att underlätta för mig. Ni kommer få andra namn än 

era riktiga i själva uppsatsen så ingen vet vem ni är. Själva intervjumaterialet kommer ingen 

annan ha tillgång till förutom jag själv. Vill ni ha en kopia av examensarbetet efter att den är 

klar och godkänd så är det inget problem. 

Kan ni tänka er att ställa upp på en intervju så bokar vi en tid och eventuellt plats för 

utförandet av intervjun. 

Med vänliga hälsningar  

Tomas Halling 

E-post: blixten_24@hotmail.com 

Telefon: 0733221401 

  

mailto:blixten_24@hotmail.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

24-timmars intervju 00.00-24.00 

 

 Hur dags gick du upp på morgonen?  

 

 Hur dags intar du den första maten och drycken?  

 

 Hur dags går du och lägger dig?  

 Händer det att du blir hungrig på natten så att du går upp och äter?  

 

 Är kostintaget du beskrivit en normal dag för dig?  

 

Attityder och önskemål om mat och måltider 

 Brukar du äta så ofta? Är det lagom? Är du nöjd med det? Skulle du vilja ha det 

på något annat sätt. 

  

 Igår åt du på? Är du nöjd med det? Var vill du helst äta? 

 

 Vad betyder mat och måltiderna för dig i ditt arbete? 

- För att bli mätt? 

- Viktigt socialt? 

- Viktigt för att kunna köra så bra som möjligt? 

 Hur känner du inför måltiderna? 
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- Roligt och skönt att stanna? 

- Stressigt, vill egentligen köra vidare för att hinna tidschemat? 

 Vad och hur ofta vill du helst äta för måltider under ett arbetspass? 

- Husmanskost, snabbmat, mellanmål, mackor? Frukost? lunch? middag? 

mellanmål? 

 Vart brukar du äta? 

- I bilen? 

- Restaurang? 

- Annat? 
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Bilaga 3 
Tabeller för varje förare. 
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