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Abstract 
Food and recuperation has a superior importance in human life and it is hard to deny the 

distinction of the food in everyday life. Nutritious food gives energy to benefit activities 

of the day and influences on behavior and performance as well as well being. The 

meaning of the terms meal and mealtime are key concepts in this study and the several 

beneficial aspects beyond the physiological function. Inadequate time for the meal 

might provide degenerative consequences for individual health and generate outgoings 

for society. The aim of this study was that from an individual perspective describe work 

environment conditions for meals and recovery potential among employees with 

irregular working hours using mixed methods with both questionnaire and interviews. 

Four (4) airline employees participated. Result from this study demonstrated that airline 

employees, especially cabin crew, rarely could effect on the surrounding environment of 

the meal. The participants indicated the irregularity of the meals and meal patterns at 

work along with constant time pressure and economic directives as the main underlying 

factors from their perspective. The study concluded that the time, place and money 

dictated the terms of the mealtime and that the potential of recovery was virtually 

nonexistent. 
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Sammanfattning 

Mat och återhämtning har en överordnad betydelse för alla människor och det är svårt 

att förneka matens funktion i vardagen, näringsrik föda ger ork för dagens aktiviteter 

och påverkar alltifrån beteende och prestation till välbefinnande och matglädje i såväl 

privat som arbetslivet. Ett centralt begrepp i denna studie är måltiden och dess 

välgörande aspekter utöver de rent fysiologiska. Denna studie avsåg undersöka och lyfta 

fram måltidsbegreppets komplexa innebörd och matens och matvanornas funktion för 

hälsa bland flyganställda med skiftarbetets villkor. Där syftet var att utifrån ett 

individperspektiv beskriva arbetsmiljöns förutsättningar för måltider, ätande och 

återhämtningsmöjligheter genom en både kvalitativ och blandad undersökningsmetod.  

Begreppsförståelsen av själva ordet måltid antyder att matsituationen även inbegriper en 

tidsaspekt och i dagens alltmer gränslösa och ofta kravfyllda samhälle har måltiden till 

viss del förlorat sin helhetsfunktion. I takt med samhällsutvecklingen inverkar den 

ökande delen skiftarbetare, med ofta oregelbundna arbetstider, till förändrade 

måltidsmönster och ätandesförhållanden som kan generera kostrelaterade 

folkhälsoproblem både på fysisk och mental hälsa. Landets alla skiftarbetare, däribland 

de fyra (4) flyganställda som intervjuats och vars erfarenheter ligger till grund för denna 

studie, möjliggör vår tids förändrade levnads och konsumtionsvanor.  

I resultatet framkom att de flyganställda, i synnerhet kabinpersonalen, sällan kunde 

påverka varken tid, plats, utbud, social samvaro eller återhämtningsmöjligheter för 

måltiden på arbetet trots försök till hälsosamma matvanor privat. Oregelbundenheten för 

såväl arbetstider som ätande på arbetsplatsen uppgavs tillsammans med en ständig 

tidspress och ekonomiska direktiv vara de mest påtagliga bakomliggande faktorerna 

utifrån samtliga studiedeltagares verklighetsbeskrivning. Slutsatsen i denna studie var 

att tid, plats och pengar dikterade villkoren för måltidssituationerna ombord och att 

återhämtningsmöjligheterna i princip var obefintliga med rådande kontextuella 

förutsättningar. 
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Inledning 
Kostrelaterad ohälsa har på många sätt blivit ett påtagligt samhällsproblem som både 

belastar det svenska välfärdssystemet och påverkar i det dagliga arbetslivet på 

individnivå. Förändrade matvanor och måltidsmönster* och situationen på 

arbetsmarknaden samspelar för denna utveckling. Dagens gränslösa samhälle kräver att 

alltfler arbetar på skiftande arbetstider, vilket kan påverka och villkora möjligheterna för 

ätande och återhämtning∗ på arbetsplatsen. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) 

senaste rapport Levnadsförhållanden rapport 126. Arbetstider och arbetsmiljö 2010-

2011 (2012) påvisas att en av fyra antingen arbetar skift* eller har någon form av 

oregelbunden arbetstid. Statistiken visar också att de oregelbundna förutsättningarna i 

arbetslivet vanligen förekommer inom näringsgrenar med människonära yrken som 

vård, transport och service samt att nästan en av tre saknar inflytande över arbetstidens 

förläggning. SCBs siffror belyser arbetstidens roll för välbefinnande och hälsa på 

arbetsplatsen. För flyganställda, som ligger till grund för denna studies 

undersökningsområde innebär arbetet ombord i cockpit eller kabin att dagligen utsättas 

för förändrade lufttryck- och syreförhållanden, arbete i begränsade utrymmen samt 

många sociala interaktioner. Oavsett om arbetet sker i cockpit eller kabinen påverkas 

den anställde av arbetsmiljöns kontext. Enligt SCB utmärker sig transportbranschen 

markant från övriga gällande de anställdas upplevelse av möjligheterna till inflytande 

över arbete och arbetstid (a.a.).  

 

Forskningsområden kopplade till denna studies kontext har tidigare uteslutande haft 

fokus på de epidemiologiska orsakssambanden för kostrelaterad ohälsa. Denna studie 

avser påvisa måltidssituationens välgörande effekter ur ett salutogent* perspektiv, vilket 

i korthet utgår från innebörden av att se till hela människan och möjliggörande 

friskfaktorer för hälsa. Av Arbetsmiljöverket (2011a) beskrivs att Arbetsmiljölagen är 

den i Sverige styrande lagen vad det gäller förebyggande av ohälsa och olycksfall på 

arbetet samt arbetsgivarens ansvar för att en sund och säker arbetsmiljö omgärdar 

arbetsplatsen. Något som konkret innebär att enligt styrande lagar sträva efter att den 

anställde ska kunna påverka sin arbetssituation i så stor utsträckning som möjligt och på 

så sätt verka hälsofrämjande. Lagregleringen för hälsa på lika villkor kopplad till 

arbetslivet avses med andra ord inbegripa alltifrån de fysiska och psykosociala 

förutsättningarna som de organisatoriska, vilket beslutats av såväl riksdag som regering. 

Att arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt på arbetsplatsen kan enligt 

                                                             
∗  se Definitioner (bilaga 1) 



 

2 
 

Arbetsmiljöverket ge minskad sjukfrånvaro och medverka till värdefulla hälsofrämjande 

aspekter som ökad trivsel, svårt att mäta i pengar (a.a.). Behovet av återhämtning 

varierar efter individ. På arbetet regleras vilan mellan och under arbetspassen enligt 

Arbetsmiljöverket (2011b) av arbetstidslagen∗ och utgör en arbetsmiljömässig 

omständighet att uppfylla för arbetsgivare och ledning (a.a.).  

 

Hur kommer det sig då att folkhälsoarbetet satts på undantag när det kommer till 

helhetssynen på människan i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet?  

Arbetsmiljöfrågor blir uteslutande strategiska då de styrs av lagar, styrdokument och 

företagspolicys men ur ett hälsoperspektiv borde arbetsgivare vara intresserade av att 

mer än de ekonomiska resultaten uppnås. Enligt Arbetsmiljöverket (2013) handlar 

individhälsa på arbetsplatsnivå om att ha ett långsiktigt processarbete som kan ge 

ekonomiska vinster över tid, där hänsyn tas till alla förhållanden på arbetsplatsen. Något 

som borde prioriteras och uppmärksammas ytterligare på organisationsnivå, i synnerhet 

om dagens och framtidens arbetare ska kunna möta de påfrestningar och allt tuffare krav 

arbetslivet numera kräver (a.a.). 

 

Bakgrund 
Hälsa 

Av Bonita, Beaglehole & Kjellström (2010) återges hur utvecklingen av en mindre 

utopisk version av hälsobegreppet än den World Health Organization (WHO) utformade 

1948 tillkommit. WHO s definition har bland annat omgärdats av dilemmat med 

mätbarheten i att: ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande…” (Bonita Beaglehole & Kjellström, 2010:35). Det komplexa 

hälsobegreppet omdefinierades senare enligt Bonita et al. genom ett beslut i 

Världshälsoförsamlingen 1977, och fick vid denna tid en mindre snäv idealbild än 

föregångarens med en mer generell tanke om allas lika rätt till hälsa, tillskrivet de 

mänskliga rättigheterna. Världshälsoförsamlingens beslut kring ”hälsa-åt-alla” beskrivs 

förnyat senast år 2003, i denna utgås bland annat från att alla människor ska ges 

likadana förutsättningar och resurser att kunna vara välmående och produktiva varelser i 

såväl privat som arbetslivet (a.a.).  
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Arbetsmiljörelaterad folkhälsopolitik 

En livsviktig och hälsofrämjande resurs i arbetsmiljöarbetet utgörs av matens och 

måltidssituationernas förutsättningar. Utmärkande för ett agendasättande och 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen utgår från ett organisatoriskt arbetsmiljöarbete 

som motverkar till att producera ohälsa, där individen ges möjlighet till alla de 

nödvändiga resurser som gynnas hälsan. En stor del av individens produktiva liv 

tillbringas på arbetsplatsen och dagens förändrade arbetsförhållanden karaktäriseras ofta 

av högt tempo, hög arbetsbelastning och anställningsformer som kan påverka villkoren 

och vara påfrestande för de anställda. Folkhälsoarbetet i Sverige styrs utifrån elva 

övergripande målområden som återfinns i Socialdepartementets (2008) proposition En 

förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110. Flera livsstilsrelaterade faktorer för matval 

och matvanor tycks ha stor inverkan på hälsans bestämningsfaktorer för människan 

under dygnets alla timmar enligt de styrande folkhälsopolitiska förhållningssätten, 

oavsett om arbetad eller ledig tid undersöks. I denna studie avses två av dessa 

målområden särskilt lyftas fram, dels målområde fyra som inbegriper hälsa i arbetslivet 

dels målområde tio som behandlar matvanor och livsmedel (a.a.).  

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har av regeringen getts i uppdrag att sprida kunskaperna 

kring hälsofrågor och utvärdera och följa upp det svenska folkhälsopolitiska arbetet. I 

det kunskapsförmedlande uppdraget innefattas även utgivningen av en mängd 

publikationer, däribland rapporten Hälsa i arbetslivet. Kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2010 (2011a). Rapporten ligger till grund för de samtida 

folkhälsopolitiska besluten rörande målområde fyra och har bland annat utarbetats i 

syfte att hitta strategier som kan minska den arbetsrelaterade ohälsan. Med ett 

övergripande mål om att alla yrkesarbetande i Sverige ska ha goda förutsättningar och 

kunna bidra till landets tillväxt på jämlika villkor (a.a.).  

 

Folkhälsomålområde tio behandlar mat och matvanor och innehållet i rapporten 

Matvanor och livsmedel. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 (2011b) 

utgiven av FHI har särskild relevans i denna kontext. Matvanorna och livsmedelsvalen 

kan få en avgörande betydelse för hälsoutfallet på och utanför arbetsplatsen och i 

rapporten påvisas bland annat att konsumtionsmönstret gällande mat och livsmedel har 

förändrats över tid. I dagens samhälle ökar såväl överviktsproblematiken som andelen 

kostrelaterade välfärdssjukdomar i en besvärande takt. Ekonomiska styrmedel dikterar 

ofta villkoren för matvanorna eftersom befolkningen inte längre är självförsörjande, 

vilket påverkar mat och måltider även på arbetet och hälsoutfallet i landet. Samspelet 
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mellan samhälle, individ och hälsa har betydelse på alla nivåer i det hälsofrämjande 

folkhälsoarbetet och arbetsplatsen kan fungera som en stödjande miljö. Arbetsmiljöns 

sociala och fysiska kontext kan även vara bidragande till individens känsla av 

delaktighet och inflytande i samhället och i yrkeslivet blir arbetstiden styrande för 

matvanorna, oregelbunden arbetstid kan påverka såväl utbud som ätande och 

återhämtningsmöjligheter och ge konsekvenser på personalens hälsa. En mängd 

individuella faktorer, exempelvis aptit och stresstålighet, förstärks enligt FHI ofta av de 

kollegiala normerna och värderingarna i den sociala arbetsmiljön. Synergieffekten 

mellan samhälleliga- och individuella förutsättningar för mat och matvanor kompliceras 

ytterligare av starka mediala drivkrafter och utbildningsnivå, vilket kan försvåra 

kunskapsspridningen. Kunskap blir enligt FHI ett viktigt styrmedel då premisserna för 

goda matvanor grundläggs både på individ- och befolkningsnivå och gör att 

arbetsgivaren tilldelas ett stort ansvar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på 

organisationsnivå (a.a.).   

 

Tidigare studier 

Det folkhälsopolitiska innehåll som ligger till grund för hälsa och sunda måltids- och 

återhämtningssituationer i arbetsmiljön tycks vid en närmare granskning vara 

problematisk att tillgodose för alla yrkesgrupper i samhället. Forskningsområdet har 

uteslutande haft fokus på ohälsan i arbetslivet, få studier finns kring måltidens 

salutogena effekter. Med ett holistiskt tillnärmelsesätt i tolkningen av tidigare forskning 

kan helheten förstås ur ett vidare perspektiv, där begreppen hälsa och sjukdom inte 

måste ses som varandras motpoler. Tidigare studier har bland annat visat att skiftarbete 

kan orsaka störningar i dygnsrytmen∗ och påverka måltidsmönstret. Exempel på detta 

ges i en studie av Reeves, Newling-Ward & Gissane (2004) där dag- och skiftarbetande 

sjuksköterskor och väktare jämfördes, med arbetstider förlagda över hela dygnet. I 

resultatet framkom att både måltidsmönster och portionsstorlekar påverkades med 

skiftarbetets förutsättningar, under såväl ledig som arbetad tid. Dagarbetande hade ett 

mer jämnt fördelat ätande utspritt över dygnets timmar, med fler och större måltider än 

anställda med oregelbundna arbetstider. I studien av Reeves et al. påvisades även att 

risken för kostrelaterade sjukdomar, framförallt rubbningar i ämnesomsättningen, 

övervikt samt hjärt- och kärlsjukdomar var överhängande vid skiftarbete. Yttre faktorer 

som matkvalitet och tiden för ätandet sågs samverkande för den ökade ohälsorisken 

                                                             
∗  se Definitioner (bilaga 1) 
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medan tillräckligt med tid för vila och återhämtning lyftes fram som viktiga 

friskfaktorer för hälsa och arbetsork (a.a.). 

 

Maria Lennernäs avhandling Nutrition and Shift Work The effect of Work Hours on 

Dietary Intake, Meal Patterns and Nutritional Status Parameters (1993) syftade till att 

belysa de fysiska och mentala rubbningar en oregelbunden arbetstid kan medverka till. 

Ätbeteende, måltidsmönster och matval betonades särskilt påverkas, vilket kan få stor 

betydelse för hälsoutfallet. I avhandlingen konkretiseras sambanden mellan mat och 

hälsa och alla de parametrar som styr ätandet, som i stort utgår från det kroppsliga 

behov alla människor har av en näringsrik energitillförsel. Bland annat omnämns 

biologiska faktorer som hungerkänslor och mättnad. Skillnaden mellan begrepp som 

hunger, aptit och mättnad ses av Lennernäs grundläggande för diskussionen kring 

ätandets både fysiska och mentala villkor. Hunger beskrevs ha att göra med ett 

kroppsligt behov av en regelbunden tillförsel av näringsämnen, mättnad en signal för 

fyllnad av magsäcken och aptit en önskan om att äta. Alla delar bidragande till den 

känslostyrda biten av ätandets komplexa sammanhang. Interaktionen mellan de 

fysiologiska, biologiska och psykologiska behoven av mat och tiden för ätandet 

beskrevs även kompliceras av de rumsliga- och sociala aspekter som omgärdar 

arbetsplatsens ätandesituation (a.a.).  

 

I en studie av Karlsson, Knutsson & Lindahl (2001) undersöktes sambanden mellan 

skiftarbete och en ökad risk för negativa hälsoeffekter såsom metabola störningar och 

blodvärdesförändringar. Måltidsinnehåll och tiden för ätandet påvisades påverka både 

lipid- och kolesterolvärden (blodfetter) samt kroppsmassa (BMI) negativt och även efter 

att störande faktorer som ålder och socioekonomisk bakgrund justerats, kvarstod risken 

för förhöjda blodfetter med denna typ av arbetsform. De sjukdomsrelaterade sambanden 

mellan skiftarbete och kostrelaterad ohälsa utgjordes enligt Karlsson et al. av många 

komplicerade sjukdomsriskvariabler samverkande i en klusterlikande effekt (a.a.).  

 

I en forskningsöversikt av Lowden, Moreno, Holmbäck, Lennernäs & Tucker (2010) 

kring tidigare studier kopplade till sambanden mellan mat och hälsa berörs matvanor, 

skiftarbete och utvecklingen av kostrelaterade ohälsorisker. Oregelbundenheten för 

ätandet och matens kvalitet tas upp som bakomliggande faktorer för matvanorna bland 

skiftarbetare. Liksom i den föregående beskrivna studien, påtalas av Lowden et al. att 

sambanden mellan arbetstid och en ökad risk för ohälsa omgärdas av en mängd 
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parallella och inverkande parametrar som måste tas hänsyn till i tolkningar av tidigare 

studiers resultat. Bland annat lyfts stress och bristande återhämtningsmöjligheter fram 

som några av de parallellt påverkande faktorerna för ohälsa bland skiftarbetare (a.a.). 

Oregelbundna arbetstider kan även få konsekvenser för säkerheten på arbetsplatsen 

vilket i sin tur kan inverka på personlig hälsa, i synnerhet om möjligheterna till 

måltidsvila och återhämtning åsidosätts under arbetstid. I en granskande 

litteraturöversikt av Spurgeon, Harrington & Cooper (1997) undersöktes riskerna med 

skiftarbete ur ett säkerhets- och hälsoperspektiv och däri framlyftes att problematiken 

tycks vara en både organisatorisk och sociokulturell fråga. Krav, arbetsklimat och 

motivation inför arbetet hävdades ha en stor betydelse för och inverka på det 

arbetsmässiga utfallet för såväl prestation som säkerhet kopplat till skiftarbete och 

mental hälsa (a.a.).  

 

Möjligheterna för ätande och återhämtning under arbetstid och måltidens sammansatta 

begreppsinnebörd och mening behandlas i doktorsavhandlingen Mycket mat men lite 

måltider En studie av arbetsplatsen som måltidsarena (2009). Måltidsbegreppets 

komplexitet problematiseras däri av Maria Nyberg utifrån ett 

värdegrundsförhållningssätt. Måltidsupplevelsen beskrivs innefatta en mängd sociala 

och organisatoriska dimensioner som ses ha hälsofrämjande effekter på individen. Ur ett 

hälsoperspektiv kan arbetsmåltidens alla välgörande aspekter möjliggöras om 

tillräckligt med tid avsätts för såväl ätande som återhämtning vid matsituationerna. 

Måltidsvila, att i samband med måltiden ges tid för återhämtning och matsmältning, 

betonas av Nyberg utgöra en lika viktig del som själva energitillförseln och vid en 

fullständig begreppsförståelse av måltidens kontext bör en kombination av viktiga 

aspekter tillgodoses. Framförallt förutsättningarna kring utbud, tid och plats för ätande 

och återhämtning, något som på arbetet tillfaller de organisatoriska värderingarna för 

måltidens villkor och prioriteringar (a.a.).  

 

I Kristensens & Holms (2006) studie belyses de rumsliga och organisatoriska 

dimensionerna kring måltiden med dagens ändrade arbetstidstidsvillkor och vad dessa 

kan innebära för måltidsmönster och matupplevelser på arbetsplatsen. Måltidens 

kulturella och sociala betydelse beskrivs ha förändrats i grunden med de alltmer 

oregelbundna tiderna för ätandet. Numera ligger individens kroppsliga näringsbehov 

ofta i konflikt med arbetstidens och interaktionen mellan alla de grundläggande 

faktorerna ses påverka måltidens övergripande värde. Måltidens uppgift som social och 
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kulturskapande händelse riskeras att gå förlorad med de nya samhällsidealen enligt 

Kristensen & Holm, vilket på individnivå skulle kunna inverka på känslorna kring 

hunger, mättnad och meningen med att äta (a.a.). 

 

Bra mat på jobbet  

Rådande svenska kostråd har utformats av Statens livsmedelsverk (SLV) baserade på 

den aktuella kunskapen från de senaste forskningsresultaten. Ett varierat intag av de 

viktigaste näringsämnena genom regelbundna måltider betonas av Livsmedelsverket 

(2013) utgöra grundpelare för kostråden riktade mot befolkningen i stort (a.a.).  

Skriften Bra mat på jobbet. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar (2007) 

tillkom efter ett regeringsuppdrag 2006, där SLV gavs i uppdrag att utforma en skrift 

om matens betydelse på arbetsplatsen. Råden och riktlinjerna i dokumentet beskrivs 

vara vägledande och tillämpbara för alla tänkbara aktörer på arbetsmarknaden och 

binder samman de två nationella folkhälsomålområdena kring hälsa i arbetslivet och 

matvanor och livsmedel. Innehållsmässigt avses den ge en så nyanserad bild av 

arbetslivets moderna förutsättningar som möjligt utifrån måltidens grundläggande 

principer gällande tid, tillgång och kunskap på både individ- och organisationsnivå. I 

Bra mat på jobbet återkopplas till några av de viktigaste bestämningsfaktorerna för mat 

och matvanor och dess betydelse ur ett vidare folkhälsoperspektiv. Goda 

måltidsförutsättningar på arbetet ses utgöra en viktig del i det hälsofrämjande 

folkhälsoarbetet. Näringsrika och regelbundna måltider på arbetsplatsens kan enligt 

SLV bland annat vara bidragande till minskad stress och lägre sjukfrånvaro som i 

längden kan generera såväl organisatoriska som ekonomiska vinster. Utmaningarna med 

att utforma sunda matvanor och måltidssituationer på arbetsplatsen beskrivs av SLV 

bygga på ett praktiskt samarbete och interaktion mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Med skiftarbetets förutsättningar tillkommer ytterligare funktioner kopplade till 

måltidens organisation såsom säkerhet och återhämtning, främst i form av möjligheten 

till raster och pauser. Återhämtningen på arbetet och mellan måltider ses ha många 

välgörande funktioner och brist på återhämtning kan få konsekvenser för både 

säkerheten och gemenskapen på arbetsplatsen (a.a.).  

 

Psykosociala faktorer för hälsa i arbetslivet 

Av Arbetsmiljöverket (2013) belyses en rad psykosociala faktorer som kan vara 

bakomliggande för ohälsa i arbetslivet. Oregelbundna arbetstider, säkerhetsproblematik 

och bristande återhämtningsmöjligheter pekas ut som särskilt påverkande parametrar 
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vid skiftarbete. Brister i den fysiska och sociala miljön kan enligt Arbetsmiljöverket 

orsaka sådana påfrestningar för individen att mental ohälsa riskeras och kopplas 

samman med välbefinnandet på arbetsplatsen (a.a.). 

 

Teoretiska begrepp och problemformulering 

I denna studie har referensramarna för måltider och hälsa på arbetsplatsen ur ett 

salutogent perspektiv varit begreppsmässigt styrande. Framförallt i hur och om 

strukturella strategier överensstämmer med verklighetens ätandeförutsättningar. 

Uppmärksamheten riktades mot arbetsplatsens kontextuella arbetsmiljö med fokus på 

individens upplevelse av rådande förhållanden kring mat och matsituationer under 

arbetstid. I Hallberg (2010) påtalas att det i dagens individfokuserade samhälle allt 

oftare kommit att fokuseras på det personliga ansvarstagandet för en sund livsstil och 

god hälsa. Där begrepp som välbefinnande ses ha betydelse för såväl den individuella 

som samhälleliga hälsouppfattningen, tillika en nödvändig resurs för att kunna vara 

socialt och ekonomiskt produktiv. Denna studie avser påvisa att strukturella 

förhållanden har betydelse för hälsofrämjande aktiviteter och välbefinnande på 

arbetsplatsen, att förutsättningarna för ätande och matvanor ligger även utanför 

individens ansvarsområde (a.a.).  

 

Syfte  

Denna studie avser att undersöka och lyfta fram måltidsbegreppets komplexa innebörd 

och matens och matvanornas funktion för hälsa bland flyganställda med skiftarbetets 

villkor. Syftet var att utifrån ett individperspektiv beskriva arbetsmiljöns förutsättningar 

för måltider, ätande och återhämtningsmöjligheter.  

 

Frågeställningar 

• Vilka barriärer och möjligheter ges för måltider, matval och återhämtning på 

arbetsplatsen? 

• I vilken utsträckning påverkas ätandet av den rumsliga och sociala arbetsmiljön?  

• Hur påverkas arbetsork och kostrelaterad hälsa med skiftarbetets förutsättningar 

och villkor? 
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Metod 
Val av ansats 

Metodologiskt antogs i denna studie en blandning av både kvantitativ och kvalitativ 

ansats, med främsta fokus på de kvalitativa och personliga intervjuernas beskrivna 

innehåll. Nybergs (2009) validerade frågeformulär bidrog som inspirationskälla till 

utformningen av både enkät- och intervjufrågeformulär. Att tillämpa detta 

tillvägagångsätt gjordes för att frågeformulären av Nyberg ansågs genomarbetade och 

relaterade till det valda ämnesområdet kring mat och hälsa (a.a.). Av Olsson & Sörensen 

(2011) framhävs fördelarna med att använda redan validerade frågeformulär och att 

datainsamlingar med kvantitativ ansats bör ha enkätfrågor styrda av entydighet, relevans 

och logik i ett lagom antal. I denna studie utformades tjugo enkätfrågor (bilaga 2), 

anknutna till måltiden på arbetet och i syfte att enkelt kunna besvaras inom en rimlig 

tidsram. Enkätfrågeformulär som konstruerats enligt dessa kriterier kan enligt Olsson & 

Sörensen ge förutsättningar att forskningskraven kring generaliserbarhet, validitet och 

reliabilitet tillgodoses på bästa sätt. Vid kvalitativa insamlingsmetoder som intervjuer 

gäller riktlinjer som styrs av en varians av strukturerade eller standardiserade 

förhållningssätt kring frågorna. För att dialogen och intervjuinnehållet skulle bli så 

kvalitativt och beskrivande som möjligt utgicks i denna studie från en halvstrukturerad 

tematiserad intervjuguide (bilaga 3) med trettiofem punkter, där en kombination av fasta 

och utvecklingsbara frågor utformades. Fem genomgående teman kring måltidens 

kontext framarbetades och användes överlag i studiedesignen. Styrande teman i denna 

studie var: Måltidsmönster och matutbud under arbetstid, Måltidens sociala 

sammanhang, Återhämtning, Värdering av arbetsork (i relation till måltiden) samt Mat 

och hälsa. Frågeformulären utformades på detta sätt för att som det i Olsson & Sörensen 

beskrivs kunna gestalta fenomen och mönster karaktäristiska för undersökningsgruppen 

i fråga (a.a.).  

Nybergs (2009) validerade intervjuguider bidrog som påtalat också till inspiration i den 

kvalitativa delen av denna studie i syfte att öka generaliserbarheten även för det 

kvalitativa metodinslaget i studien (a.a.).  

Till hjälp och styrning i intervjusituationerna återkopplades dels till svarsinnehållet från 

enkäten, dels till frågorna i den tematiserade intervjuguiden. Samtliga frågor i 

formulären utformades i syfte att samspela och fungera sammanbindande i 

insamlingsprocessen, de fem temana var en viktig länk för denna symbiotiska 

helhetstanke. Bakgrunden till val av teman och tillhörande frågor utgick från tanken om 

att öka förståelsen av hur flyganställda med oregelbunden arbetstid resonerade kring 
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mat och måltider på arbetsplatsen. Frågeställningarna i enkäten var en blandning av 

öppna frågor, med utrymme för egna tankar, och mer specifika frågor med 

förutbestämda svarsalternativ. I den tematiserade intervjuguiden var frågorna 

uteslutande halvstrukturerade, vilket i viss mån gav informanterna möjlighet att själva 

styra över svar och svarsinnehåll. Något som av Olsson & Sörensen (2011) lyfts fram 

som utvecklande. Intervjuguidens form byggde på att intervjuaren följde upp 

informantens resonemang och tankebanor, anpassat efter varje enskild persons 

förutsättningar och kunskaper. Språket i enkäter och intervjuguide var medvetet 

utformat utifrån en generell förståelsenivå, med mål att varken uppfattas som för 

formellt eller enfaldigt för någon deltagare. Exempelvis användes ordet mat istället för 

kost i kommunikationen riktad mot informanterna, då ordet kost skulle kunna tolkats 

som ett ospecifikt begrepp och eventuellt medverka till onödiga missförstånd. 

Informanterna hade även under hela genomförandet möjlighet att tillfråga intervjuaren 

personligen om något kring enkäternas eller intervjufrågornas utformning skapade 

oklarhet. Huvudsyftet med valet av blandade undersökningsmetoder var uteslutande att 

öka möjligheterna till en djupare förståelse. I Olsson & Sörensen lyfts även de olika 

kunskapsperspektiven från både kvalitativ och kvantitativ forskning fram och i denna 

studie sammanfördes de två angreppssätten, där inifrånperspektivet kunde tillgodoses 

med den kvalitativa metoden och utifrånperspektivet med den kvantitativa metoden. 

Därigenom kunde en interaktion mellan dessa möjliggöras (a.a.).  

Undersökningarna var i grunden empiriska och individnära och avsåg huvudsakligen 

utgå från ett fenomenologiskt angreppssätt, för att på så vis kunna åskådliggöra 

upplevelserna från den egna livsvärlden. Fokus kom därför att ligga på att återge 

individens syn på möjligheter och hinder på arbetsplatsen. I Kvale & Brinkman (2009) 

menas att fördelarna med ett sådant teoretiskt metodval främst utgörs av den 

fenomenologiska grundtanken om att medvetandegöra verkligheten så som den ter sig 

för människan där och då, baserat på egna erfarenheter och upplevelser (a.a.).  

 

Urval 

Urvalet av informanter gjordes bland flyganställda som informerats om studien via ett 

följebrev utsänt med e-post till slumpvis utvalda flygbolag med bas i 

Stockholmsområdet. Vid intresse att delta i studien kontaktades forskaren via e-post 

eller telefon. Urvalskriterier i denna studie var schemalagt skiftarbete samt ett par år 

inom yrket, vilket gjorde ett intensitetsurval lämpligt. Ett intensitetsurval beskrivs av 

Padgett (2012) innebära att söka efter personer med mer erfarenhet av ett visst fenomen 
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än andra, och på så sätt kunna nå både ändamålsenliga och representativa informanter 

till studien. I viss mån användes även ett så kallat snöbollsurval, då redan rekryterade 

informanter spred information om studien vidare bland kollegor. Enligt Padgett kan 

snöbollsmetodens tillvägagångsätt utöka rekryteringsmöjligheterna inom begränsade 

grupper (a.a.). Något som i denna studie var både överensstämmande och tillämpbart 

och även bidrog till att medlemmar inom den specifika undersökningsgruppen av 

flyganställda med kännedom om studien själva blev aktiva i rekryteringsprocessen.  

 

Informanter 

Informantgruppen bestod av fyra (4) flyganställda med heltidsarbete antingen inom 

reguljär eller charterflyg. Samtliga med oregelbunden arbetstidsförläggning, delvis styrt 

utifrån flygrutternas längd. Arbetet i cockpit och kabin reglerades enligt uppgifter från 

samtliga av olika kollektivavtal för yrkesgrupperna och uppgavs vara något som 

inverkade på både arbetsrutiner och förutsättningar för måltider och raster på 

arbetsplatsen. I denna studie kom informantgruppen att representeras av en styrman 

arbetandes i cockpit och tre kabinanställda. För tre av fyra informanter framgår 

yrkestitel i enlighet med sådan överenskommelse, en av informanterna bad om att 

omnämnas endast som flyganställd. Samtliga deltagare har getts fingerade namn och 

benämns i den löpande texten i resultatdelen enligt följande: ”Alice” (A), Styrman 

(reguljärflyg), ”Beatrice” (B), Flyganställd (reguljärflyg), ”Caroline” (C), Flygvärdinna 

(charterflyg), ”Disa” (D), Flygvärdinna (charterflyg). 

 

Datainsamling 

Innan forskningsprocessen inleddes på en aktiv nivå gjordes en provstudie på det i 

studien förekommande undersökningsmaterialet (bilagor 2-5). Genomläsningen gjordes 

av en person med mångårig yrkesvana inom flygbranschen. Avsikten med detta 

förfarande var framförallt att undvika eventuella språkliga och innehållsmässiga 

felaktigheter. I syfte att frågor och övriga formulär skulle bli så tydligt och 

lättförståeligt utformade som möjligt vid de verkliga undersökningstillfällena. I Olsson 

& Sörensen (2011) betonas vikten av att granska undersökningsmaterialet ur flera 

perspektiv, utomstående kritisk granskning kan bidra till att informationsinsamlingen 

ges goda förutsättningar att bli professionellt utformad (a.a.). Små korrigeringar gjordes 

efter genomläsningen, bland annat kring den språkliga benämningen av matplatsen 

ombord som inom flygbranschen kallas ”galley”. Syftet med att anpassa språket efter 
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informanternas reella kontext gjordes utifrån tanken om att skapa en verklighetsnära 

bild av matsituationen ombord.  

I denna studie föregick enkäterna de direkt efterföljande intervjusituationerna. Att 

angripa problemet på flera sätt hade många fördelar, då kombinationen av metoder 

kunde bidra till att ett utbrett utforskande av måltidsupplevelser och att en självskattning 

av arbetsork och attityder till mat och hälsa blev synliggjord. Totalt ifylldes fyra (4) 

enkätformulär av informantgruppen och i samband med detta genomfördes fyra (4) 

intervjuer på en plats anpassad efter individuella behov och arbetstid. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av röstmemofunktionen i Iphone under cirka en timmes 

tid. All datainsamling skedde under ledig tid, vid ett och samma tillfälle för varje 

enskild person i en lugn och ostörd miljö på ett överenskommet klockslag. Tre av fyra 

datainsamlingstillfällen med enkäter och intervjuer genomfördes på offentliga platser 

med möjlighet till avskildhet och goda ljudförhållanden. Vid ett tillfälle genomfördes 

enkäten via mail med en direkt efterföljande telefonintervju då rådande 

arbetsförhållanden gjorde det omöjligt för informanten att fysiskt själv delta, vilket 

medförde speciella omständigheter. Enkät och informerat samtycke skickades då ut till 

deltagaren på en överenskommen starttid, fylldes i digitalt och återsändes därefter 

tillbaka till forskaren som även fanns tillgänglig på telefon vid eventuella frågor. 

Förfarandet fortsatte sedan med en personlig intervju via högtalartelefon och spelades in 

på samma sätt som för övriga informanter, för att i den mån det var möjligt efterlikna 

det tilltänkta tillvägagångsättet. Vid ett av intervjutillfällena överskreds den avtalade 

tiden på cirka en timme, vilket inte kommenterades negativt av informanten. I övrigt 

genomfördes intervjuerna inom tidsramen och inga andra anmärkningsvärda händelser 

omgärdade något av de fyra tillfällena. Den interna svarsfrekvens var hög, samtliga 

frågor i såväl enkäter som intervjuer besvarades av de fyra informanterna och därmed 

förekom inget internt bortfall.  

Efter att informationsinsamlingen genomförts erhöll samtliga studiedeltagare varsitt 

exemplar av Statens Livsmedelsverks utgivna broschyr Bra mat på jobbet. Råd, 

möjligheter, förutsättningar och utmaningar som tack för sitt deltagande i studien. 

Kostnaden för broschyren, 20 kronor per styck, betalades av forskaren själv. 

 

Dataanalys 

Enkäternas innehåll sammanställdes och kategoriserades för att sedan analyseras utifrån 

de fem tidigare upptagna temana, innehållet från enkäterna ställdes därefter i relation till 

intervjuernas innehåll för att skapa en helhetsbild av informanternas erfarenheter och 
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upplevelser. Allt inspelat material från de fyra personliga intervjuerna transkriberades i 

sin helhet av forskaren själv, i enlighet med av Olsson & Sörensen (2011) beskrivna 

riktlinjer kring manifest innehållsanalys. Där personberättelsernas talade ord översattes 

till text, koncentrerades till beskrivande kortare meningar och analyserades efter dess 

totala innehåll av de bakomliggande beskrivna orden. Någon utförlig statistisk 

redovisning av enkäternas resultat utöver procenttal (se Resultat) förekom inte i denna 

studie, allt svarsinnehåll uttrycktes i löpande text med beskrivande citat av upplevelser 

och erfarenheter. Tematiseringen i såväl enkäter som intervjuguide kom att användas 

även i kategoriseringsprocessen, då det föll sig naturligt att utgå från de fem teman som 

varit styrande i undersökningen vilka således blev strukturell ledande i 

resultatbeskrivningen. Även i dataanalysen utgicks från ett fenomenologiskt 

förhållningssätt, som av Olsson & Sörensen beskrivs avse en återgivning av essensen 

från informanternas erfarenheter och självupplevda verklighet. Där forskaren utmanas 

att transformera det framkomna innehållet till text utan att själv göra egna tolkningar för 

att på så sätt eftersträva objektivitet. Begreppet triangulering framhävs av Olsson & 

Sörensen utgå från att samma dataresultat mäts utifrån flera vetenskapliga källor och 

perspektiv för att jämföra och analysera framkomna forskningsresultat. Något som i 

denna studie tillämpades för att jämföra och integrera de kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoderna och bidra till en att en så kompletterad förståelsebild av de 

flyganställdas livsvärld kunde återges. Med detta tillvägagångssätt kunde 

forskningsprocessen både berikas och ges ett bredare kunskapsunderlag i 

dataanalysbearbetningen (a.a.). 

 

Bortfall 

I studien förekom ett externt bortfall då en av informanterna, som tidigare samtyckt till 

deltagande senare ångrade sig på grund av arbetstider och långväga charterflygningar. 

Något som medförde att fyra av fem inplanerade intervjutillfällen slutligen kunde 

genomföras och ligga till grund för denna studie.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gjordes följande för att tillgodose 

kraven som ställts för samhällsvetenskaplig forskning; vid rekryteringen tillhandahöll 

informanterna ett följebrev (bilaga 4), där syfte och innebörd av ett eventuellt 

deltagande i studien tydligt framgick. Ett samtyckesdokument (bilaga 5) tilldelades 

samtliga informanter, däri belystes båda parters roller och rätten till att när som helst 



 

14 
 

kunna avbryta deltagandet i studien. Varken flygbolagens eller informanternas namn 

omnämndes i enkäterna och alla informanter tilldelades fiktiva namn i texten för att i 

den mån det var möjligt anonymisera deltagandet i studien. Allt inspelat och skriftligt 

material användes endast i studiesyfte och förvarades varsamt under hela 

forskningsprocessen, röstmemon i Iphone raderades exempelvis direkt efter 

transkriberingen. Forskaren kommer själv förstöra allt återstående studiematerial i 

samband med att studien sammanställts och avslutats (a.a.). 

 

Resultat  
I resultatdelen presenteras svaren från de fyra enkätundersökningarna både i procenttal 

och text. Enkätsvaren med svarsalternativ beskrivs i % (procent) utifrån skalan 0-100, 

inom parantes och integrerat i den löpande texten. Detta i syfte att återge en mer 

överskådlig bild av resultatet från den kvantitativa delen av studien. Det framkomna 

resultatet från de fyra efterföljande enkäterna redovisas uteslutande i löpande text, med 

beskrivande citat från informanternas egen livsvärld. 

 

Arbetsmåltider, måltidsmönster och matutbud  

Samtliga informanter hade måltidsuppehåll (100 %) med arbetsmåltider under betald 

arbetstid. Som styrman intogs måltiden av A i cockpit medan den för B, C, och D intogs 

i galleyt i kabinen. För A och B, med anställning på reguljära flygbolag ingick fria 

arbetsmåltider, dock reglerades innehållet av arbetstiden. Överskred arbetstiden sex 

timmar var arbetsgivaren enligt kollektivavtal skyldig att erbjuda en varm måltid som 

generellt bestod av en bricka med fisk/kött/kyckling, potatis/ris/pasta, grönsaker, separat 

sallad samt frukt, kaka och fri tillgång till kaffe/the och vatten/läsk. Var arbetstiden över 

fem timmar men inte mer än sex serverades en baguette och en frukt som måltid under 

arbetspasset. Enligt uppgifter från både C och D omfattades charterflyget sedan den 

första maj 2013 av nya skatteregler utformade av Skatteverket, vilket i praktiken 

innebar att de flyganställda på charterbolagen numera var tvungna att själva betala sina 

arbetsmåltider. Oberoende av varandra uppgav både C och D att arbetsgivaren inte 

kunde påverka Skatteverkets nya regelverk men gjort insatser för att begränsa 

kostnaderna för måltiderna. Arbetsgivaren hade även för dessa, också med de nya 

skattereglerna, skyldighet att enligt kollektivavtal tillhandahålla en till två varma 

måltider ombord beroende på flygrutt och flygtid. C och D beskrev att en typisk 

matbricka ombord på arbetsplatsen huvudrättsmässigt liknande den tidigare beskrivna 

med separat sallad. För att minska kostnaderna var grönsaker, frukt och dessert 
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borttaget från arbetsmåltiden som serverades för dessa. Tillgången till vatten och 

kaffe/the under arbetstid var även fortsättningsvis kostnadsfri och obegränsad.  

 

Samtliga informanter åt alltid av måltiden som serverades på arbetsplatsen (100 %) och 

ansåg den av betydelse för energipåfyllnaden, den beskrevs vara en grundsten för att 

orka med arbetsdagen. B lyfte även fram arbetsmåltidens funktion ur ett säkerhets- och 

uppmärksamhetsperspektiv: ”Den är otroligt viktig då mitt jobb handlar om andras 

säkerhet och välmående, jag måste vara tillgänglig och beredd på att vad som helst kan 

hända, ibland med ansvar för uppemot 150 personer. Då måste jag ha en bra 

blodsockerhalt, det är även mindre syre här uppe och man blir automatiskt tröttare så 

blodsockret måste var på en stabil nivå för min och deras skull.”  

 

Av samtliga uppgavs att de under ett vanligt arbetspass intog måltiden antingen 

ståendes eller sittandes, vilket beskrevs innebära att sitta med matbrickan i knät eller i 

handen under en tid som totalt sett varade mindre än 20 minuter, vilket alla uppfattade 

vara otillfredsställande (100 %). Tidspressen för arbetet var ständigt närvarande i 

beskrivningarna av både de tidsmässiga- och upplevelsemässiga förutsättningarna kring 

ätandet. Yrkesrollen ombord och platsen för måltiden gjorde att tidsaspekten 

uppfattades på olika sätt. A, med arbete som styrman i cockpit och ätandes i denna 

miljö, påtalade exempelvis att: ”Det är inte så att du sitter helt isolerat och kan äta och 

slappna av, du jobbar ju hela tiden. Det kan vara i princip obefintligt med tid att äta på 

om det händer något, men man får ju matcha så det passar och planera in ätandet.”  

 

Som flygvärdinna med arbete i kabinen och galleyt som matplats, upplevdes 

måltidssituationens tidsmässiga aspekter annorlunda av D: ”En katastrof, ingen mår bra 

av att slänga i sig maten, ha bråttom och ständigt bli störd av passagerare. Det är 

ohälsosamt på alla plan!”  

 

Samtliga upplevde de tidsmässiga förutsättningarna för måltidssituationen som 

otillfredsställande (100 %), A och B ansåg att måltidsupplevelsen ombord var godtagbar 

(50 %) medan C och D fann den otillfredsställande (50 %).  

A upplevde arbetsmåltiden ombord som ett trevligt inslag i arbetsdagen och som en 

godtagbar upplevelse för såväl sinnen som mättnad: ”Maten ombord är jättegod och 

presenteras snyggt, det är absolut inget jag klagar på, men det är främst i syfte att bli 

mätt på en så effektiv tid om möjligt som jag äter på jobbet.” 
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Varken B, C eller D uttryckte några andra känslor kring maten på arbetet än dess 

nödvändighet och funktion som energigivare, vilket påtalades av C: ”Tyvärr finns det 

ingen slags njutning kring maten på jobbet, bara funktionen att jag måste äta, det är 

sällan snyggt upplagt för oss och nu har allt utom det absolut nödvändigaste blivit 

borttaget vilket gör det ännu värre för oss.”  

 

Gällande utbudet för personalmaten ombord var samtliga informanter samstämmiga om 

att de fann den otillfredsställande (100 %), även om A trots detta poängterade: ”Jag 

skulle hellre äta en flygplansmåltid än att gå in på ett lunchställe, man får alla delar 

och inte för mycket mat heller även om det ibland kan vara för lite protein”  

 

Den bakomliggande kritiken till maten som serverades ombord gällde framförallt 

bristen på variation och maträttsalternativ vilket ytterligare begränsades av de olika 

mattiderna ombord. Personalen i cockpit äter alltid före kabinpersonalen på både 

reguljär- och charterflyg enligt uppgifter från samtliga studiedeltagare och gavs i viss 

mån större valmöjlighet för de erbjudna maträttsalternativen. Maträttsvalen reglerades 

dock i cockpit av säkerhetsmässiga skäl, då styrmän/piloter inte tillåts äta samma 

maträtter på grund av risken för magsjuka. Annan kritik som framfördes från samtliga 

informanter var möjligheten till att själv i förväg kunna välja måltidsinnehåll och 

proteinkälla samt att portionerna var för ojämna storleksmässigt, alla påtalade att 

portionerna var mindre när rätter med fisk serverades och att de då också upplevde sig 

mindre mätta. Samtidigt påtalade majoriteten av dem att de gärna valde 

fiskrättsalternativet vid de tillfällen de hade möjlighet att själva välja. I övrigt önskade 

B och C mer husmanskost på menyn medan A och D beskrev sig vara allätare och inte 

hade så stora anspråk på maträtternas innehåll i övrigt. Generellt handlade önskemålen 

om förbättringsmöjligheter för maten ombord om att den borde innehålla mer grönsaker 

och vara mindre fet. C uttryckte att detta framförts till arbetsgivaren: ”Vi har sagt till 

företaget att vi vill ha maten mindre fet, att det ofta känns som en tung klump i magen 

när man ätit vissa maträtter.”  

 

För C och D begränsades utbudet och innehållet i arbetsmåltiden numera även av de nya 

kostnadskraven. D menade att förändringarna redan var påtagliga för arbetsmåltiden: 

”Normala arbetsplatser har normala ätandesituationer och möjligheter, vi hade det illa 

redan innan och nu är det ännu värre när maten inte ska kosta något heller…” 
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I beskrivningarna av hinder och möjligheter kring ätandet på arbetsplatsen var samtliga 

informanter överens om att tidspressen i arbetet och de ekonomiska direktiven kring 

arbetsplatsens kontext var de mest påtagliga hindren för ätandet ombord. För B, C och 

D inverkade platsen för ätandet till att upplevelsen av barriärer kring måltidssituationen 

ytterligare försämrades. En annan aspekt på måltiden som lyftes fram i sammanhanget 

var att B, C och D alla även upplevde att själva måltidssituationen var ett hinder, 

bidragande till ännu ett stressmoment under arbetspasset. Något som av C beskrevs 

utförligare: ”Oftast upplever jag att maten, vår mat, är ett hinder och händer något 

oförutsett kan ju jag inte äta alls och blir ännu mer pressad, riskerar att tappa 

tålamodet och bli irriterad på passagerarna och ibland även på kollegor.”  

 

Måltidens omgivande miljö och kollegial samvaro 

De olika yrkesrollerna ombord gjorde att de rumsliga förutsättningarna för måltiden 

beskrevs på olika sätt av de flyganställda. Det praktiska arbetet som flygvärdinna 

beskrevs innebära en arbetspositioneringen i bakre eller främre delen av 

flygplanskroppen, med måltidsplats i tillhörande galley. I cockpit beskrevs 

piloter/styrmän ha fasta arbetspositioner och måltidsplatser. B, C och D återgav 

uteslutande hinder rörande både möjligheter till avskildhet och yttre förhållanden. Flera 

faktorer i arbetsmiljön påverkade för måltidens rumsliga upplevelse ombord, i synnerhet 

för kabinpersonalen som under arbetspasset positionerats i främre delen av planet där 

passagerartoaletterna placerats i direkt anslutning till galleyt. En kontextuell fråga som 

av D påtalades vara ett ständigt stressmoment för matsituationen ombord: ”Det är 

trångt och varmt och 80 % av gångerna jag äter blir jag avbruten under min måltid av 

att folk går rakt in och pratar helt utan respekt alls, så det finns massor av möjligheter 

att förbättra vår matsituation.”  

 

C beskrev liknande känslor inför de yttre förhållandena: ”Det finns inget ljus förutom 

lysrörslampor och vi har bara ett skynke att dra för, det är ingen mysig tillvaro precis 

och toaletterna ligger precis i närheten och förklarar väl hur det kan lukta och låta.” 

 

Oavsett om måltiden intogs i galleyt eller cockpit var informanterna eniga om att 

måltidsmiljön var otillfredsställande (100 %), de begränsade utrymmena ombord 

uppgavs göra det omöjligt att kunna äta i total avskildhet för någon av dem. Vilket av 

samtliga även framställde vara det bidragande skälet till otillfredsställelsen (100 %) med 
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måltidssituationens arbetsmiljömässiga förhållanden att kunna gå ifrån och äta ifred. A 

och B ansåg att måltiderna totalt sett var godtagbara (50 %) medan C och D upplevde 

dem otillfredsställande (50 %). Rörande måltidens sociala förutsättningar var samtliga 

informanter överens om att arbetsmåltiden ombord på ett flygplan sällan möjliggjorde 

kollegialt umgänge. Samtliga informanter återgav att arbetsmåltiden uteslutande 

handlade om att få i sig maten på ett så effektivt sätt som möjligt, C beskrev tankarna 

kring detta utförligare: ”Det finns inget kring de sociala förutsättningarna jag är nöjd 

med. Det är oftast bara frustration och stresskänslor kring maten för oss. Ofta pratar vi 

redan innan måltiden om att det kommer lukta där vi äter och att vi kommer att bli 

störda…” 

 

Eventuella diskussioner kring mat och måltider mellan kollegor beskrevs uteslutande 

handla om de omgivande förutsättningarna i arbetet som flyganställd. A återgav en 

beskrivning på vanliga samtalsämnen: ”Det mesta vi pratar om är oregelbundenheten i 

ätandet, tider och hur passen ser ut, mest praktiskt. Vad arbetsgivaren borde göra och 

att allt det viktiga för oss bortprioriterats…” 

 

C återgav en liknande bild för de kollegiala samtalen ombord: ”Det enda vi pratar om 

är det rent praktiska. Vi pratar ofta om det frustrerande med måltidssituationen, särskilt 

när man jobbar framme. Att det kommer att bli en störd måltid.” 

 

I resonemangen kring den sociala kontexten återkom samtliga informanteter till att 

miljön ombord uteslutande upplevdes som ett hinder för såväl ätande som umgänge. 

Utifrån en kabinpersonals perspektiv beskrevs de sociala förutsättningarna i 

arbetsmiljön av B på detta sätt: ”Det är ständigt människor runt omkring oss, på och 

kring arbetet och det är svårt att hitta någon form av avskildhet. Vi har ju inget 

personalrum eller så, uppe i luften finns ingenstans att gå ifrån och äta och umgås.” 

 

Återhämtningsmöjligheter 

Samtliga uppgav att tiden för matvila i samband med måltiden var mindre än 10 minuter 

(100 %). På frågan om känslan efter måltiden uppgav B, C och D sig stressade (75 %) 

och A och B nöjda (50 %). A beskrev bara positiva känslorna efter maten: ”Jag känner 

mig nöjd, jag var hungrig och har fått min mat.” 
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B, C och D upplevde alla att arbetets upplägg påverkade känslorna efter en måltid och B 

menade att känslorna ofta var tudelade: ”Jag känner mig nöjd att jag fått mat i magen 

och sedan känner jag direkt stress inför allt som ska göras…”  

 

En liknande beskrivning återgavs av D: ”Efter maten är det ofta matkoma, jag känner 

mig nöjd dom gånger jag fått maten jag ville ha, annars kanske jag bara tagit ett par 

tuggor och inte alls är mätt. Jag känner mig stressad och står ofta förbereder nästa 

moment.” 

 

Med måltider på betald arbetstid och rådande arbetsmiljömässiga omständigheter kring 

ätande, måltidsvila och matpauser ombord var samtliga informanter samstämmiga om 

att möjligheterna till matrast och avkoppling i samband med måltiden var obefintliga 

(100 %) utifrån dessa förutsättningar. Skälen bakom de bristande 

återhämtningsmöjligheterna beskrevs av samtliga vara tidspressen för flygtider och 

service ombord. D beskrev sina tankar kring ämnet: ”Det är tidspressen som styr allt 

för vårt arbete, återhämtningen på jobbet är helt obefintlig, ofta står jag och förbereder 

taxfreevagnen medan jag slänger i mig en klunk kaffe.” 

 

Matraster och möjligheterna till avkoppling ombord beskrevs av C uteslutande vara 

styrda av arbetets praktiska och tidsmässiga krav: ”Du kanske hinner ta två klunkar av 

kaffet innan du måste ut igen, det är ju inte så att vi har schemalagda raster eller så 

utan allt sker på stående fot och sedan måste resterande moment i arbetet utföras direkt 

för att vi ska hinna med allt.” 

 

Möjligheterna till att kunna ta kortare matpauser utöver det huvudsakliga 

måltidsuppehållet beskrev av samtliga otillfredsställande (100 %) och alla angav att 

hindret för detta var tidspressen i arbetet. För A utgjorde yrkesrollen i sig enligt egen 

utsago ett hinder för möjligheten till kortare matpauser under arbetspasset: ”Som 

styrman har vi speciella förutsättningar som gör att vi inte kan lämna arbetsplatsen, 

men man kan när det passar lämna för att gå på toaletten.” 

 

Kring resonemangen för återhämtning i samband med måltiden uppgav samtliga att fler 

hinder än möjligheter omgärdade förutsättningarna på arbetsplatsen, alla informanter 

nämnde tidspressen och arbetsmiljöns kontextuella förutsättningar som huvudfaktorer 

bakom detta. D menade att arbetsgivaren skulle kunna påverka de arbetsmiljömässiga 
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förutsättningarna: ”Om bolaget tog bort ett arbetsmoment ombord och vi fick längre tid 

på marken skulle vi kunna få bättre återhämtningsmöjligheter, men det är en ekonomisk 

fråga.” 

 

B återgav tankarna kring hinder för återhämtningsmöjligheterna ombord ur ett annat 

perspektiv: ”Det är ett hinder att vi hela tiden avlöser varandra när vi äter, man vill 

hjälpa varandra istället för att äta och pausa. Vi stör ju varandra och jag upplever det 

som ett stressmoment eftersom matplatsen inte ger någon form av avskildhet för oss.” 

 

Värdering av arbetsork i relation till måltiden 

I självskattningen av arbetsorken före och efter måltiden på arbetsplatsen upplevde sig 

samtliga informanter vara trötta, hungriga, lättirriterade och orkeslösa innan måltiden. 

Något som av A påpekades utgöra en säkerhets- och uppmärksamhetsrisk: ”Får jag en 

hög arbetsbelastning innan lunch kan det påverka mig så att jag blir sämre på arbetet, 

det är ju jätteviktigt för mig att vara alert i yrket.” 

 

Av B framhölls att detta även kunde påverka passagerarbemötandet ombord: ”Om jag 

är hungrig och trött kan jag ju inte vara på topp och ge bra service och intryck, jag blir 

lättirriterad och har inget tålamod alls.” 

 

I värderingen av arbetsork efter måltiden var informanterna samstämmiga om att 

energinivån var tillbaka. A och B upplevde arbetsorken tillfredsställande (50 %) efter 

måltiden, C och D att den var godtagbar (50 %). I resonemangen kring upplevelsen av 

hur informanterna kände sig när arbetsorken förlorades var samtliga överens om att det 

var humör och blodsocker som påverkades allra mest. B utvecklade resonemanget 

ytterligare: ”Jag blir trött och trögtänkt, man är ju alltifrån sjuksyster till psykolog där 

uppe så det är verkligen viktigt att kunna vara alert och även orka vara trevlig.” 

 

A sade sig ofta ha med ett mellanmål i väskan i ett förebyggande syfte, resterande tre 

uppgav att de aldrig hade med sig ett eget mellanmål. Samtliga var överens om att 

arbetsgivaren borde tillhandahålla någon form av mellanmål för att motverka 

blodsockersvackor. C och D påtalade att det innan de nya skattereglerna funnits tillgång 

till frukost och en begränsad mängd frukt ombord men att det i och med de nya 

direktiven blivit borttaget. A och B sade sig oftast ha tillgång till frukt.  
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Resonemangen kring arbetsgivarens roll för att påverka arbetsorken handlade i övrigt 

uteslutande om oregelbundenheten för både arbets- och ätandetider. Majoriteten 

påtalade att de tyckte att arbetsgivaren borde servera fler mål mat under arbetspasset. A 

menade att detta var en arbetsmiljöfråga: ”Våra flygningar sker ju på alla tider, 

oregelbundna tider, vilket innebär rubbningar för sömn och ätande. Därför borde vi ha 

tillgång till frukost, lunch och middag under passet på tider som vanliga människor äter 

på eftersom det kan påverka mig både psykiskt och fysisk och vara livsavgörande i vårt 

yrke. Ibland äter jag lunch klockan tio, de följer bara kollektivavtalet och inte 

verklighetens villkor…” 

 

Rörande hinder och möjligheter kring denna fråga återkom önskemål om större 

möjligheter till avskildhet, återhämtning och vila, vilket samtliga påtalade hörde 

samman med främjandet av arbetsork. Sambanden mellan måltiderna och 

återhämtningsmöjligheterna framlyftes som bakomliggande för hela arbetsdagens 

uppbyggnad av C: ”Man äter ju för att orka jobba, samma sak med vila. Tyvärr är det 

inte så för oss. Maten på jobbet ger inte mig tillräckligt med ork för hela passet. ”  

 

Mat, vanor och hälsa   

A, B och D ansåg sig äta hälsosamt privat (75 %). C, som upplevde sig ha osunda 

matvanor och därmed svarade nej (25 %) på frågan, menade att måltidssituationerna på 

arbetet gjorde det omöjligt att ha ett hälsosamt ätande privat. Med rådande 

förutsättningar på arbetet uppgavs hela livsstilen vara påverkad: ”Jag försöker göra så 

gott det går med mat och sovtider, men allt blir helt omvänt i arbetet och sällan 

normalt, hemma kan frukost bli lunch och ofta försvinner ett mål mat om dagen för mig. 

Jag har störda beteenden från jobbet som jag tar med hem. Allt detta tror jag är 

ohälsosamt.” 

 

Samtliga informanter menade att tankarna kring ett hälsosamt ätande hörde ihop med en 

regelbundenhet för mattider, uttryckligen med frukost, lunch och middag och 

mellanmål. Där samtliga beskrev en varierad och nyttig mathållning bestående av 

mycket grönsaker, stora möjligheter att själv kunna påverka dess innehåll samt 

tillräckligt med tid för att i lugn och ro kunna smälta maten.  

Arbetet som styrman hade på flera sätt medvetandegjort A om hälsans betydelse: ”Jag 

tycker att arbetet gjort att jag förstått vilken stor roll hälsa har, mönstret i mitt ätande 

blev uppenbart genom arbetstiderna och oregelbundenheten för ätande och sömn.” 
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Kring frågan om hälsa var ett förekommande samtalsämne på arbetsplatserna var 

informanterna eniga om att kommunikationen kollegor emellan i princip var begränsad 

till att handla om de arbetsrelaterade förutsättningarna. B beskrev sin bild av den 

kollegiala kommunikationen: ”Samtalen handlar om tid, press och mat. Hälsa i sig tror 

jag de flesta lagt åt sidan.” 

 

Upplevelsen av att själv kunna påverka sina förutsättningar för hälsa kopplat till 

måltidssituationerna på arbetsplatsen ansåg A och D till viss mån var godtagbar (50 %), 

vilket de båda relaterade till att de under arbetspasset själva hade ansvar för att äta 

arbetsmåltiden och därigenom kunna påverka. B och C ansåg inte att det fanns 

möjligheter att påverka själva och svarade därför otillfredsställande (50 %), vilket C 

uttryckte på följande sätt: ”Nej, jag har inget eget inflytande, om jag skulle sitta ned och 

äta mina 20 minuter skulle mina kollegor drabbas och då skulle stressen vi redan har i 

arbetet öka.” 

 

Alla informanter tog spontant upp att friskvårdsbidraget var en viktig hälsofrämjande 

insats från arbetsgivarens sida. Kring frågorna om arbetsgivarens roll för att främja ett 

hälsosamt ätande på arbetsplatsen upplevdes utbudet av samtliga godtagbart (100 %). 

Gällande tiden för ätande var alla informanter eniga om att de upplevde 

förutsättningarna otillfredsställande (100 %) och samtliga ansåg också att 

återhämtningsmöjligheterna i form av matvila i samband med måltiden var 

otillfredsställande (100 %). De påtalade alla arbetsgivarens betydande ansvarsroll för 

personalens välmående, vilket A menade handlade om ansvar för både hälsa och 

säkerhet: ”Det kan ju inte bara vara så att de ser till kollektivavtalen, de måste ju tänka 

på vår och passagerarnas säkerhet. Vi påverkas dessutom av lufttrycket och de 

begränsade rörelsemöjligheterna som inverkar på både arbetet och hälsan. Vi borde ha 

det bättre, men allt handlar om pengar.” 

 

Kring upplevelserna av att själv kunna påverka den egna hälsan kopplat till maten på 

arbetsplatsen handlade resonemangen om att äta, dricka och sova tillräckligt inför 

arbetspassen. Den kostrelaterade hälsan på arbetsplatsen beskrevs av D svår att påverka 

för både arbetsgivare och anställda: ”Rutinerna i vår existerande arbetsmiljö gör det 

omöjligt att få mer tid att äta vilket ju är ohälsosamt för kroppen, jag känner att själva 

platsen och tiderna vi äter på nästan bara utgör hinder.” 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Måltid i teorin – men praktiskt omöjligt 

Upplevelserna och känslorna inför måltiden ombord skiljde sig signifikant åt mellan A 

och övriga tre informanter, framförallt gällande de kontextuella förutsättningarna för 

ätande och återhämtningsmöjligheter. Måltidsbegreppets komplexa innebörd var utifrån 

både Nybergs (2009) helhetsfunktionella värdegrund och Lennernäs (1993) biologiska 

rytmfunktion i existerande arbetsmiljö svår att både påverka och styra för någon av de 

flyganställda. Även om det i stora delar av resultatet framgick att måltidssituationen 

skiljde sig åt mellan personal i cockpit och kabin och att flygrutterna för reguljär och 

charter även till stor del inverkade på förutsättningarna för arbetsmåltiden.  

I beskrivningarna från samtliga flyganställdas perspektiv från både de kvantitativa och 

kvalitativa delarna i studien framkom fem dominerande faktorer som styrande för 

måltidens förutsättningar ombord; arbetstid, matplats, tidspress, ekonomiska direktiv 

samt lagar och regelverk kopplade till arbetstiden och arbetsmiljön. Alla svåra eller i 

princip omöjliga att påverka på individnivå och långtifrån de betydande resonemangen 

om att måltidssituationen på arbetsplatsen ska kunna bidra till en närande och 

återhämtande stund med möjlighet till social samvaro. Av både Nyberg och Lennernäs 

framskrivna som grundläggande för personlig hälsa och gynnande för arbetsgivare och 

samhälle i ett längre perspektiv (Nyberg, 2009; Lennernäs, 1993).  

I forskningsöversikten av Lowden et al. (2010) betonas de parallella parametrar som 

omgärdar måltidens inramning vid oregelbundna arbetstider. Om måltidernas kvalitet 

och återhämtningsmöjligheter begränsas för att stress och organisatoriska strukturer styr 

måltiden, som majoriteten av informanterna i denna studie upplevde och beskrev, ses 

risken för ohälsa och sjukdom vara överhängande (a.a.). Kabinpersonalens återgivelser 

av måltidsupplevelsernas villkor ombord var överlag uttryckta i stresskänslor, med 

maten som ett stressmoment och upplevelser av obefintliga påverkansmöjligheter. 

Beskrivningarna från kabinpersonalen var även i högre grad negativt framställda och 

ofta kopplade till känslor av frustration för att själva inte kunna påverka sin situation.  

I cockpit beskrevs måltiden på arbetet, utöver den närande funktionen, främst vara 

viktig för uppmärksamhetsförmågan och säkerheten och av Spurgeon et al. (1997) lyftes 

skiftarbetets baksidor fram och de potentiella ohälso- och säkerhetsriskerna vid brister i 

arbetsmiljön. Yrkesmässiga krav och organisatoriska premisser måste överensstämma 

med individens förutsättningar på arbetet, betydande för mental hälsa och möjlighet att 

prestera i arbetet (a.a.).  
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I jämförelserna av de framkomna upplevelserna av måltidssituationerna ombord antyds 

att arbetsrutinerna till följd av arbetsplatsens kontext informellt och formellt föreskrev 

möjligheter och hinder i arbetsmiljön. Flera av informanterna, i synnerhet de 

kabinanställda, nämnde att de kände sig frustrerade av kollektivavtalens regleringar och 

oförmögna att påverka de totala villkoren för måltiden. Framförallt eftersom de 

överenskomna avtalen upplevdes så styrande i upplägget av både måltidssituationer och 

raster. Vid en närmare granskning av lagar och regelverk har Arbetsmiljöverket (2011b) 

godkänt de formella förutsättningarna, undantagen i arbetstidslagen möjliggör 

flygbranschens speciella villkor och slutna kollektivavtal gör dem möjliga att följa för 

arbetsgivaren och på så sätt bindande för den anställde (a.a.).  

Något som signalerar att de teoretiska och lagstyrda överenskommelserna i detta fall 

inte stämmer med verklighetens reella kontext där tidspressen och ekonomin snarare 

dikterar villkoren för den anställdes matvanor och raster. Detta även i relation till SCBs 

(2012) statistisk och beskrivningar av transportbranschens begränsade 

påverkansmöjligheter, som förstärker bilden av de arbetsmiljörelaterade och 

barriärskapande förutsättningarna för såväl arbetstider, måltider och vila (a.a.).  

 

Utifrån de flyganställdas perspektiv blev måltidens mångdimensionella funktioner i 

princip omöjliga att tillfredsställa i någon form utöver den rent praktiskt närande.  

Informanternas samstämmiga beskrivningar av de stora bristerna i den omgivande 

arbetsmiljön ses utifrån Lennernäs (1993) påvisade riskbild för ohälsa överhängande, 

vilket ytterligare kan förstärkas av de oregelbundna arbetstidernas påverkan på 

dygnsrytm och hälsa. Majoriteten av informanterna påtalade att en mängd ohälsosamma 

upplevelser skapades kring arbetsmåltiden med nuvarande förutsättningar. Bland annat 

återgavs att ätbeteenden förändrats och att arbets- och ätandetiderna inverkat på 

matvanorna och livsstilen privat. Att känslorna kring hunger och mättnad påverkats 

negativt och att i princip hela måltidssituationen och upplevelsen av de minimala 

påverkansmöjligheterna på arbetet bidrog till att måltiden istället uppfattades som ett 

stressmoment och hinder (a.a.). Sammantaget flerdimensionellt betydande för de 

grundläggande bestämningsfaktorerna för hälsa och resultat som motsäger stora delar av 

innehållet i propositionen från Socialdepartementet (2008), styrande för folkhälsoarbetet 

i Sverige. Där det i En förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110 beskrivs att 

målområde fyra ska ha för avsikt att skapa hälsa i arbetslivet och målområde tio bidra 

till att arbeta för att sunda matval och matvanor ska möjliggöras på alla nivåer i 

samhället (a.a.). Dessutom ska arbetsplatsens omgivande miljö utgöras av både säkra 



 

25 
 

och sunda förhållanden i enlighet med arbetsmiljölagen enligt Arbetsmiljöverket 

(2011a), där ett hälsofrämjande arbete bedrivs lika framträdande i såväl fysisk som 

sociala arbetsmiljö (a.a.).  

 

Mat(o)vanor – vems ansvar och till vilken kostnad? 

Att som samtliga flyganställda i denna studie ständigt utsättas för stress och press på 

arbetet, kombinerat med oregelbundna arbetstider och brister i påverkans och 

återhämtningsmöjligheter beskrivs av både Arbetsmiljöverket (2013) och 

Stressforskningsinstitutet (2010) vara grundläggande orsaker för risk för ohälsa i 

arbetslivet. Om den rumsliga och sociala kontexten på arbetsplatsen dessutom upplevs 

bidragande till stressupplevelsen kan både yttre och psykosociala faktorer förstärka 

känslorna av obalans och utsätta kroppen för påfrestningar som kan ge konsekvenser på 

såväl fysisk som mental hälsa (Arbetsmiljöverket, 2013; Stressforskningsinstitutet, 

2010). Som tidigare beskrivits påverkades majoriteten av informanters privata 

måltidsmönster och matvanor av arbetets, vilket sammantaget befäster att matvanorna 

inte endast utgör en privat angelägenhet för individen. I synnerhet i relation till 

Antonovskys (1987) salutogena synsätt på hälsa, där flerdimensionella sociala, 

materiella och kulturella hälsofrämjande aspekter i individens hela livsmiljö ses 

påverkande som motståndsresurser för ohälsa och bidragande till ett sunt 

förhållningssätt kring hälsa (a.a.). Likaså överensstämmande med Hallbergs (2010) 

resonemang kring ansvarsbilden för en hälsosam livsstil, då resultatet från denna studie 

påvisade att arbetsmiljön medverkade till skapandet av matvanor och attityder kring 

såväl mat som återhämtning. Och därför utgörs av ett både individuellt och samhälleligt 

ansvarstagande för befolkningens hälsomässiga tillstånd (a.a.).  

Maten på arbetet utgör en folkhälsopolitisk fråga att ta ställning till för alla aktörer i det 

hälsofrämjande folkhälsoarbetet på samhällelig och organisatorisk nivå, inte bara ur ett 

ekonomiskt perspektiv. I Reeves et al. (2004) påvisades sambanden mellan 

oregelbundna arbetstider, matinnehåll och störda måltidsmönster samt den ökade risken 

för kostrelaterade sjukdomar och ohälsotillstånd för skiftarbetande. Där grupper av 

sjuksköterskor och väktare med likande arbetstidsförläggning som de flyganställda 

undersöktes, representativa för denna kontext. Regelbundenhet för ätande och vila och 

tiden för måltiden påvisades som grundläggande motståndresurser för ohälsa och därför 

viktiga att betona för anställda med skiftarbetets förutsättningar (a.a.). 

 I den närliggande studien av Karlsson et al. (2001) framlades att sambanden mellan 

oregelbundna mattider och skiftarbete hade påverkan på metabolismen, blodfetter och 
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vikt. Risken för blodvärdesförändringar, övervikt och rubbningar i metabolismen var 

överhängande vid skiftarbete och flera av de negativa hälsoeffekterna tycktes samverka 

om tiden för ätandet och matinnehållet var otillfredsställande till följd av oregelbundna 

arbetstider (a.a.). Något som sammantaget belyser den potentiella kostrelaterade 

ohälsoproblematiken bland skiftarbetare, alla kostsamma sjukdomar och ohälsotillstånd 

som kan få långtgående konsekvenser för individen och belasta samhällsekonomin. 

Värdet på arbetsmåltiden kan vara svårt att mäta i pengar och förlusterna av dess 

välgörande effekter likaså, helheten för måltidsbegreppets betydelse upplevdes ofta 

abstrakt av informanterna likaledes begreppet hälsa. Samtliga var dock överens om, i 

enlighet med Kristensens & Holms (2006) studie, att måltidsupplevelserna på arbetet 

med dagens förändrade arbetstider och kontextuella förutsättningar hade svårt att möta 

och tillgodose de anställdas flerdimensionella behov av mat, vila och välbefinnande. 

Måltiden på arbetet omdefinierades med rådande inramning till att bli ett arbetsmål utan 

tid. Förlusten av måltiden som en meningsskapande handling och på arbetsplatsen 

kollegial och kulturskapande händelse betonas av Kristensen & Holm ha värden 

omätbara i siffror, viktigt att betona i den moderna arbetsmiljöns hela kontext (a.a.).  

 

Metoddiskussion 

Begränsningarna i studien var flera, framförallt kring det begränsade informantantalet 

som skulle kunna vara påverkande för både bias och generaliserbarhet då det enligt 

Olsson & Sörensen (2011) ses önskvärt att resultatet även kan ses ur ett bredare 

perspektiv. Men även kring möjligheterna att kunna dra generella slutsatser utifrån 

studien då begränsningarna i rekryteringsprocessen gjorde att urvalet i princip byggde 

på första bästa lämpliga flyganställd utifrån kriterierna. Något som i detta fall medförde 

att informantgruppen slumpmässigt blev överrepresenterad av kabinpersonal och 

underrepresenterad av personal arbetandes i cockpit. En tillfällighet, men värt att nämna 

då det i denna studie dels hade varit önskvärt med en större informantgrupp med i 

synnerhet fler styrmän/piloter dels en jämförelse av påverkande störfaktorer som 

exempelvis kön och ålder (a.a.).  

Att använda en telefon som inspelningsapparat vid intervjuerna kan vara riskfyllt, då en 

eventuell förlust kunde ha riskerat både tillgången till det inspelade materialet och 

bidragande till etisk oansvarighet. För att minimera dessa risker fingerades 

informanternas namn även i röstmemona och förvarades på ett ansvarsfullt sätt.   

Genom att tillämpa en provstudie innan de verkliga undersökningstillfällena med hjälp 

av en tidigare flyganställd höjdes validiteten. Den kritiska granskningen av språk och 
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innehåll i forskningsmaterialet bidrog till att datainsamlingen inte föranleddes av några 

missförstånd eller oklarheter vilket var en styrka i denna studie. Materialet skulle kunna 

vara överförbart i en liknande studie, vilket av Padgett (2012) lyfts fram som viktigt för 

innehållsvaliditeteten och en strategi för förhöjd stringens (a.a.).  

 

Enligt en bedömning av forskaren själv var urvalsförfarandet med ett intensitetsurval 

som senare genererade till en så kallad snöbollseffekt (med snöbollsmetod) passande för 

denna studie. Båda metoderna framlyfts av Padgett lämpliga då undersökningsgruppen, 

som i detta fall, bedöms vara svårrekryterad. Informanterna som alla uppfyllde 

urvalskriterierna och själva hade intresse av att delta i studien var genom sin specifika 

yrkeserfarenhet representativa att dela med sig av sina upplevelser ombord utifrån 

arbetsmiljöns speciella förutsättningar. Dessa fenomen hade inte kunnat beskrivas lika 

signifikativt utan dessa erfarenheter, informantgruppen var därför ändamålsenlig utifrån 

Padgetts bedömningsgrunder för urvalsmetoderna (a.a.).  

Andra metodologiska styrkor var studiedesignen, med en blandad undersökningsmetod 

och en både kvantitativ och kvalitativ ansats. Något som resulterade i att ny kunskap 

inom området kunde skapas, och av Olsson & Sörensen (2011) framlyftes även kunna 

återge ett både inifrån och utifrånperspektiv på upplevelsevärlden (a.a.). I detta fall 

bidragande till en utökad helhetsbild av de flyganställdas egna upplevelser och känslor 

kring matsituationerna på arbetet. De temastyrda frågeställningarna i enkät och 

intervjuguide, med inspiration från Nybergs (2009) välformulerade och validerade 

frågeformulär från studier med måltiden på arbetsplatsen som undersökningsarena, 

kompletterade varandra i dess totala uppbyggnad. Ord och formuleringar i Nybergs 

formulär hade använts i både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och var därför 

representativa att inspireras av i denna studies frågeformulär (a.a.). Frågorna i enkäten 

knöt samman med frågorna i intervjuguiden och förberedde på så sätt även 

informanterna på de kommande ämnesområdena. En del av frågorna presenterades 

redan i enkäten och specificerades sedan utförligare i den efterföljande 

intervjusituationen, allt i syfte att bidra till en pedagogisk situation för såväl forskare 

som informant. Interaktionen mellan forskare och informant i de kvalitativa 

intervjusituationerna bidrog i enlighet med belysta resonemang av Olsson & Sörensen 

(2011) till att bli de främsta fördelarna med den valda metoden. Och minska risken för 

att en subjektiv återgivelse blev styrande i hanteringen av ord och text. Särskilt då 

forskarens eventuella förförståelse kring mat och hälsa skulle kunna inverkat om endast 

en kvantitativ metod använts. En stor fördel med det blandade metodvalet var att det 
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också kunde tillämpas som en form av jämförande triangulering. Även om 

metodologisk triangulering ses ha många fördelar av Olsson & Sörensen påtalas att 

datamängden kan bli både svårtolkad och omfattande att hantera. Något som noggrant 

övervägdes av forskaren då grundtanken med att genomgående använda blandade 

metoder utgick från integrationstanken för hela forskningsprocessen. En 

forskningsstrategi som av Olsson & Sörensen betonas djupare kunna beskriva rådande 

samhällsproblem, vilket var syftet med denna studie (a.a.). Studiedesignens form kom 

att stämma väl överens med de fenomenologiska och empiriskt styrda angreppssätten i 

studien, där en strävan var att visualisera hela måltidssituationernas kontext för de 

flyganställda baserat på de egna upplevelserna. Något som av Kvale & Brinkman 

(2009) framställdes vara lämpligt i individnära studier, vilket i denna studie gav 

forskaren möjlighet att skildra verkligheten som den upplevdes där och då i enlighet 

med studiens syfte (a.a.). 

 

Bortfallsanalys 

Det externa bortfallet medverkade till att en redan begränsad informantgrupp blev ännu 

mindre, vilket på så vis skulle kunna bidra till bias. Med ytterligare ett perspektiv på 

mat och måltider på arbetsplatsen hade studien berikats och kunna ökat både 

tillförlitligheten och generaliserbarheten. På det i studien förekommande externa 

bortfallet blev yrkesrollen styrande för den av Olsson & Sörensen (2011) beskrivna 

nödvändiga strukturjämförelsen. Informanten som av arbetsrelaterade skäl fick lov att 

avstå deltagandet var kabinanställd inom charterflyget och bedöms därför inte vara 

direkt påverkande på strukturen. Dels utifrån det faktum att de kabinanställda redan var 

överrepresenterade, dels att reguljär och charterflyget av en slump kom att representeras 

av en jämn fördelning av informanter och därför sammantaget inte bedömdes påverka 

till att en snedvridande effekt tillkom strukturellt sett (a.a.). 

 

Framtida forskning 

Önskvärt i framtida forskning kring mat och hälsa är fler studier som syftar till att utgå 

från ett holistiskt synsätt på människan. Där kostrelaterad hälsa belyses ur ett mer 

salutogent och hälsofrämjande helhetsperspektiv snarare än som ofta tidigare 

ohälsoperspektiv. Därmed inte sagt att matens och matsituationernas baksidor ska 

avfärdas inom forskningen, avsikten med förslaget är snarare att utöka det komplexa 

forskningsområdets tillnärmelsesätt. I synnerhet med hälsobegreppets mångfacetterade 

innebörd i åtanke. Det hade varit intressant att kunna följa upp denna studie med ett 
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större antal informanter och mer bakgrundsfakta, kostdagböcker och fler representanter 

från alla yrkesmässiga positioner ombord på ett flygplan som exempelvis piloter och 

stewards. Ett annat yrkesområde med ofta speciella måltidsförutsättningar, tidspress och 

en ofta hög stressnivå är kockarna, personerna bakom den offentliga maten, vilka också 

skulle kunna vara ytterst intressanta att undersöka i framtida forskningsstudier. 

 

Slutsats   
En röd tråd i de fyra (4) flyganställdas verklighetsbeskrivningar var att tidspressen i 

arbetet, platsen för ätandet och de ekonomiska direktiven i kombination med de 

oregelbundna arbetstiderna och kollektivavtalens förutsättningar i rådande form 

dikterande villkoren för måltidssituationerna ombord. Istället för att på organisatorisk 

nivå satsa på långsiktiga hälsofrämjande investeringar med tillräckligt med tid för 

ätande och vila framstod det som att flygtider och pengar styrde såväl de fysiska som 

sociala inramningarna i arbetsmiljön. Måltiden på arbetet beskrevs uteslutande vara en 

funktionell handling ytterst kopplad till ätandet som en fyllnad av magsäcken. 

Måltidens återhämtande och sociokulturella aspekter från en stunds vila i lugn och ro 

och utan att bli störd, gynnande för arbetsork, samvaro och matglädje framställdes i 

princip obefintliga med arbetsmiljöns tids- och platsmässiga förutsättningar oavsett var 

maten intogs. Matplatsens kontext gav varians för den upplevda måltidsproblematiken i 

cockpit och kabin, beskrivningarna gick isär för hur och i vilken grad omgivningen 

inverkade på måltiden utifrån arbetspositionering ombord. Samtliga var dock överens 

om att uppmärksamhetsförmågan, arbetsorken, säkerheten och humöret påverkades av 

alla de yttre stressfaktorerna och missnöjet kring de egna påverkansmöjligheterna. 

Sammantaget bekräftade även beskrivningarna från samtliga ombord att ätandet och 

matvanorna privat påverkades av arbetets, att matplatsens miljö och oregelbundenheten 

för ätandetiderna inverkade på upplevelserna att själv kunna äta och leva hälsosamt 

både på ledig och arbetad tid. Resultaten från denna studie kan bidra till att 

medvetandegöra och öka kunskaperna kring effekterna från folkhälsorelaterade och 

arbetsmiljömässiga brister rådande i dagens gränslösa samhälle. Särskild då det enligt 

folkhälsopolitiska styrdokument påvisas att hälsans bestämningsfaktorer inverkar på 

välbefinnande under dygnets alla timmar och att goda förutsättningar för mat och 

måltider i arbetslivet kan gynna tillväxt och ekonomi. Sett ur ett större perspektiv ska 

Sverige även kunna leva upp till Världshälsoförsamlingens vision om ”hälsa-åt-alla” på 

lika villkor för alla människor tillskrivet de mänskliga rättigheterna.  
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Bilaga 1 

Definitioner – av i studien förekommande centrala begrepp  
Arbetstidslagen 

I arbetstidslagen regleras bland annat arbetstid, måltidsuppehåll och raster och ska vara 

gällnade vid allt arbete utfört i Sverige. Som tillsynsmyndighet har Arbetsmiljöverket 

(2001b) ansvar för att lagreglerna efterföljs, flyganställdas arbetstidsregler är 

undantagna enligt paragraf 2 § och 3 § i Arbetstidslagen. Undantagen, med hänsyn till 

arbetsförhållandena ombord, gör gällande att bestämmelserna för arbetstid kan styras 

efter årsarbetstid och att måltidsuppehåll och ledig tid på stationerad ort kan ersätta 

raster enligt slutna kollektivavtal (a.a.). Av Arbetsmiljöverket (2013) beskrivs 

begreppen matrast höra samman med att arbetsmåltiden äts under obetald tid och 

måltidsuppehåll att arbetsmåltiden äts under betald tid inräknat i den totala arbetstiden 

(a.a.). 

 

Dygnsrytm 

Basala kroppsliga funktioner som törst, hunger, mättnad och energiomsättning styrs från 

ett område i hjärnan kallat hypotalamus och beskrivs av Lennernäs (2010) styra både 

fysiologiska processer och beteenden. Dygnstid, ätande, vila och sömn ses särskilt 

rytmstyrda, ätande och återhämtning bör ske på så regelbundna tidpunkter som möjligt 

för att kroppen inte ska utsättas för onödig belastning. Om den biologiska klockan 

kommer ur fas kan beteendemässiga förändringar ge konsekvenser på den 

arbetsrelaterade hanteringsförmågan, framförallt säkerhetsmässigt, då samordningen 

mellan kognitiv och fysiologisk förmåga försämras vid rubbningar av en (a.a.). 

 

Måltidsbegreppet 

Mat och vätska tillfredsställer de kroppsliga behoven av näring och energi. Till skillnad 

från de biologiska uppfyllandebehoven har själva måltidsupplevelsen enligt Nyberg 

(2009) bland annat i uppgift att stimulera aptiten, engagera kroppens sinnen, 

kommunicera måltidsmiljömässigt samt ge utrymme för vila. Måltidsmiljön ses i sin tur 

påverkande för mängden mat som intas och hur länge matstunden varar. Även 

omgivande faktorer som ljus, luft och ljud ses ha stark inverkan på måltidsupplevelsens 

kvalitet. Viktiga ”ingredienser”, i synnerhet för måltiderna på arbetsplatsen, belyses av 

Nyberg utgöras av en mängd faktorer. Dels för den faktiska maten som intas, dels 

inrättandet av tider, platser och matutbud samt i skapandet av sociala relationer. 

Parallellt påverkande faktorer som var och en och alla tillsammans kan vara bidragande 

till hur uttrycken för hinder och möjligheter för måltidsupplevelsen skapas (a.a.). 



 

 

 

Salutogenes 

Begreppet salutogenes utvecklades av sociologen Aaron Antonovskys (1987) och 

behandlar konkret främjande av hälsa och hur goda förutsättningar skapas. Antonovskys 

salutogena synsätt kan vara vägledande för alltifrån planering och arbetsmetoder som 

avser skapa referensramarna för hälsa i det hälsofrämjande folkhälsoarbetet, där viktiga 

motståndsresurser för ohälsa lyfts fram. Genom att skapa möjligheter för hälsa kan 

alltifrån välbefinnande och goda relationer till känslan av tillhörighet till samhället 

påverkas, i synnerhet på individnivå (a.a.).  

 

Skiftarbete 

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) utgörs begreppet skiftarbete/arbete med oregelbunden 

arbetstid av en bred betydelseförståelse och kan i praktiken innebära alltifrån nattarbete 

till tre skift (morgon-middag-natt) eller omvänt (a.a.).  

 

Återhämtning 

Återhämtningsbegreppet har enligt Stressforskningsinstitutet (2010) en vid innebörd. 

Gällande arbetets kontextuella förutsättningar ses bristande återhämtning ofta ha 

koppling till oregelbundenheten för arbetstider och sömn. Kombineras bristen på vila 

med stress och hög arbetsbelastning leder detta ofta till konsekvenser på individhälsan 

och undermåliga förutsättningar beskrivs kunna ge effekter för såväl prestations- som 

uppmärksamhetsförmågan. Något som sammantaget riskeras utgöra en stor belastning 

på kropp, sinne och biologisk energimobilisering för individen (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Enkät 
Högskolan i Gävle, Akademien för hälsa och arbetsliv   
Christine Strand 
 
Matvanor bland flyganställda – en undersökning om måltidsmönster, 
återhämtning och hälsa i arbetslivet 
 
Anvisningar: 
Var vänlig besvara nedanstående frågor. Enkäten är en del av studien och behandlar 
frågor kring mat, måltider och mönster för ätandet samt den egna upplevelsen av 
möjligheter till vila och återhämtning på arbetstid. Enkätfrågorna är uppdelade efter fem 
teman som sedan kommer att återkopplas till under den direkt efterföljande intervjun. 
Frågorna besvaras genom att Du ringar in ett lämpligt svarsalternativ eller skriver ned 
Dina tankar på den streckade linjen. 
Om Du undrar över någon fråga var vänlig att uppmärksamma mig på detta. 
 
 
Måltidsmönster och matutbud under arbetstid 
 
1. Har Du matrast eller måltidsuppehåll under arbetspasset? 
Matrast, ätandet sker under obetald tid 
Måltidsuppehåll, ätandet sker under betald arbetstid 
 
2. Beskriv hur ofta äter Du en hel måltid under arbetstid och vad den innebär för 
dig innehållsmässigt:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
3. Ungefär hur lång tid varar tiden vid bordet/i galleyt? 
Mindre än 20 minuter  20-30 minuter 31-45 minuter 
 
4. Vad anser Du om hela måltidssituationen på arbetet tidsmässigt? 
Otillfredsställande  Godtagbar  Tillfredsställande 
 
5. Vad anser Du om hela måltidssituationen på arbetet upplevelsemässigt? 
Otillfredsställande  Godtagbar  Tillfredsställande 
 
6. Vad anser du om utbudet av mat och måltider som finns tillgängligt av 
arbetsgivaren under hela arbetspasset ombord? 
Otillfredsställande   Godtagbart  Tillfredsställande 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Måltidens sociala sammanhang 
 
7. Beskriv miljön där Du äter Din arbetsmåltid: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
8. Hur upplever Du den omgivande miljön för måltidssituationen? 
Otillfredsställande  Godtagbar  Tillfredsställande 
 
9. Hur upplever Du möjligheten till att på arbetet kunna gå ifrån och äta i fred? 
Otillfredsställande   Godtagbar   Tillfredsställande 
 
10. Hur upplever Du generellt arbetsmåltiderna totalt sett? 
Otillfredsställande   Godtagbara  Tillfredsställande 
 
Återhämtning  
 
11. Ungefär hur lång tid varar tiden för matvila i samband med måltiden? 
Mindre än 10 minuter  10-20 minuter 21-30 minuter 
 
12. Hur känner Du dig oftast efter att ha ätit en arbetsmåltid? 
Stressad  Irriterad  Vaken   Nöjd 
 
13. Hur upplever Du möjligheten till att kunna återhämta Dig i samband med 
arbetsmåltiden? 
Det är i stor utsträckning möjligt 
Det är i ganska stor utsträckning möjligt 
Det är sällan möjligt 
Det är aldrig möjligt 
 
14. Hur upplever du möjligheten till att kunna ta kortare matpauser under 
arbetspasset? 
Otillfredsställande  Tillfredsställande 
 
Värdering av arbetsork (i relation till måltiden) 
 
15. Beskriv hur Du vanligen upplever Din arbetsork före en måltid på 
arbetsplatsen? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
16. Hur upplever Du vanligen Din arbetsork efter en måltid på arbetsplatsen? 
Otillfredsställande  Godtagbar  Tillfredsställande 
 
 
 



 

 

 
17. Beskriv vad måltiden betyder för arbetet, vad händer när Du tappar orken? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Mat och hälsa 
 
18. Upplever Du att Du själv äter hälsosamt? 
Ja Nej 
 
19. Hur upplever Du att arbetsgivaren bidrar till att ett hälsosamt ätande är 
möjligt på arbetsplatsen?  
Avseende: 
a. utbud                                                                                                          
Otillfredsställande    Godtagbart  Tillfredsställande 
 
b. tid för ätandet                                                                                                   
Otillfredsställande   Godtagbart  Tillfredsställande 
 
c. matvila                                                                                                           
Otillfredsställande   Godtagbart  Tillfredsställande 
 
20. Vad anser Du generellt om möjligheten att själv kunna påverka Din egen hälsa 
kopplat till ätandet på arbetsplatsen? 
Otillfredsställande  Godtagbar  Tillfredsställande 
 
 
Ett stort tack för Din medverkan i denna enkät! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Tematiserad intervjuguide 
Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv 
Christine Strand 
 
Tematiserad intervjuguide 
 
Måltidsmönster och matutbud under arbetstid 
 

• Vad innebär arbetsmåltiden för dig och hur tänker du kring maten på arbetet? 
• Beskriv ett vanligt arbetspass avseende måltider och matutbud? (När, var, hur?) 
• I enkäten beskrev du att tiden vid bordet varade ungefär…. Hur kommer det sig 

att det är så? 
• Utveckla dina tankar kring måltidssituationen tidsmässigt? 
• Utveckla dina tankar kring måltidssituationen upplevelsemässigt? (Sinnen, 

mättnad) 
• Hur skulle du beskriva matutbudet på arbetsplatsen? 
• Passar utbudet dig? Vad kunde vara annorlunda? 
• Beskriv hinder och möjligheter med ätandet på arbetsplatsen? 

 
Måltidens sociala sammanhang 
 

• Utveckla beskrivningen av miljön där du äter din arbetsmåltid? 
• I enkäten svarade du att möjligheten att gå ifrån och äta ifred var… Hur kommer 

det sig att det är så? 
• Pratas det om mat och måltider sinsemellan er kollegor på arbetet? Hur och i 

vilka situationer? 
• Upplever du dig vara nöjd med de sociala förutsättningarna kring ätandet på 

arbetsplatsen? Om ja, på vilket sätt och varför? Om nej, på vilket sätt och varför 
inte? 

• Utveckla dina tankar om arbetsmåltiden totalt sett? 
• Beskriv hinder och möjligheter med den omgivande måltidsmiljön på 

arbetsplatsen? 
 
Återhämtning 
 

• Hur fungerar det med matraster under arbetspasset? 
• I enkäten svarade du att tiden för avkoppling i samband med måltiden varade 

ungefär… Hur kommer det sig att det är så? 
• Beskriv dina känslor efter att du ätit en arbetsmåltid? 
• I enkäten svarade du att möjligheten till att kunna ta kortare måltidspauser under 

arbetspasset var… Hur kommer det sig att det är så? 
• Beskriv hinder och möjligheter med återhämtning i samband med måltiden på 

arbetsplatsen? 
 
Värdering av arbetsork (i relation till måltiden) 
 

• Utveckla din upplevelse av arbetsork före måltiden på arbetsplatsen? 
• Utveckla din upplevelse av arbetsork efter en måltid på arbetsplatsen?  
• Beskriv dina tankar kring sambandet mellan mat, vila och arbetsork?  



 

 

• Vad betyder måltiden för arbetet? 
• Utveckla resonemanget kring vad som händer när du tappar orken? 
• Vad anser du att du själv kan göra för att påverka arbetsorken? 
• Vad anser du att arbetsgivaren kan göra för att påverka arbetsorken? 
• Beskriv vilka hinder och möjligheter som finns för främjandet av arbetsorken i 

relation till måltiden på arbetsplatsen? 
 
 
Mat och hälsa   
 

• Beskriv vad hälsa är för dig och dina tankar om ett hälsosamt ätande? 
• Utveckla dina tankar kring hälsosamt ätande? I enkäten svarade du... På vilket 

sätt yttrar det sig och i vilka sammanhang?  
• Pratas det om hälsa sinsemellan er kollegor på arbetet? Hur och i vilka 

situationer? 
• Upplever du att du kan påverka dina arbetsmåltider och måltidssituationen? 
• Upplever du att arbetsgivaren främjar ett hälsosamt ätande på din arbetsplats? 

Avseende: 
 a. utbud b. tid c. vila 

• Vilken roll tycker du att arbetsgivaren borde ha i personalens ätande under 
arbetstid? 

• Utveckla resonemanget kring din upplevelse av möjligheterna att själv kunna 
påverka hälsan kopplat till maten på arbetsplatsen?  

• Beskriv hinder och möjligheter för måltidsrelaterad hälsa på arbetsplatsen? 
 
Övriga tankar kring måltidssituationens sammanhang på arbetsplatsen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Följebrev 
Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv 
Christine Strand 
 
Informationsbrev till flyganställda som kan tänka sig att medverka i 
en kvalitativ studie 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Christine Strand och jag studerar till Hälspedagog vid Högskolan i Gävle 
och ska under våren skriva kandidatuppsats i Folkhälsovetenskap. 
 
Syftet med examensarbetet är att närmare undersöka hur matvanorna kan se ut för 
flyganställda med skiftarbete och därigenom få en inblick över måltidsmönster och 
upplevelse av återhämtning och hälsa i arbetslivet.  
 
Jag vänder mig till dig som är flyganställd, med ett par år inom yrket och med ett 
schemalagt skiftarbete. Genom ditt deltagande kan du bidra med viktig information till 
min framtida uppsats vilken syftar till att synliggöra hinder och möjligheter till ett 
hälsosamt arbetsliv kopplat till mat och måltider. Studien kan tänkas bidra till ökade 
kunskaper inom området vilket på längre sikt skulle kunna öka förståelsen av måltidens 
betydelse med skiftarbetets förutsättningar för både individ och samhälle. 
 
I studien kommer personliga, bandade intervjuer genomföras med frivilliga och 
intresserade deltagare, en kort enkät föregår intervjun som totalt beräknas ta ungefär en 
timme av din tid i anspråk. Planen är att dessa ska kunna genomföras någon gång i 
början av april 2013. Tid och plats bestäms i samråd med dig, och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. Allt informationsmaterial behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att ingen utomstående kommer att kunna ta del av 
materialet. Varje deltagare kommer även att avidentifieras genom att ges fingerade 
namn i uppsatsen. 
 
Min handledare i examensarbetet är Maria Lennernäs, matforskare, gästprofessor vid 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademien för hälsa och arbetsliv, 
Högskolan i Gävle. 
 
Vänligen kontakta mig så snart som möjligt om du är intresserad av att delta i denna 
studie, har frågor inför ett eventuellt deltagande eller undrar över något kring studien i 
största allmänhet!  
 
För att komma i kontakt med mig kan du ringa eller skicka e-post. 
 
Hälsningar 
 
Christine Strand 
 
E-post: XXXXX@XXXXXX 
Telefon: 073XX-XXXXXX 
 
 



 

 

Bilaga 5 

Informerat samtycke 
Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv 

Christine Strand 

 

Informerat samtycke 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. 

Intervjun kommer att ta ungefär en timmes tid i anspråk och jag kan när som helst 

avbryta mitt deltagande. 

Jag godkänner att enkätens innehåll och intervjun dokumenteras genom röstinspelning. 

Jag är medveten om att allt informationsmaterial behandlas konfidentiellt (när studien är 

avslutad förstörs materialet). 

Jag är medveten om att anonymisering av deltagandet sker genom att jag anges ett 

fingerat namn. 

Jag har fått de nödvändiga kontaktuppgifter som behövs för att jag ska kunna ställa 

frågor kring studien. 

 

 

Härmed bekräftas att jag genom följebrevet fått information om studien och studiens 

syfte och även fått muntliga instruktioner om denna. 

 

Ort och datum 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnunderskrift 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....... 

 


