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Förord
Undersökningen av arbetsmåltiden ur de anställdas perspektiv är resultatet av ett samarbete
mellan Nationellt Centrum för Måltiden i Vara, Högskolan i Kristianstad samt Högskolan i
Gävle. Parterna har ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för meningsfulla och
njutbara måltider i en behaglig miljö inom offentlig måltidsverksamhet, till exempel skolmåltider,
arbetsplatsmåltider och måltider inom vård och omsorg.
Nationellt Centrum för Måltider arbetar med att ta fram underlag och strategier för ett
utbildningscentrum för personal inom storkök och personalkedjan mellan storköket och
måltidskonsumenten. I arbetet med måltider på arbetsplatsen behöver centrat kunskapsunderlag
för utbildning av personal i personalrestauranger och vände sig därför till måltidsforskare vid de
båda lärosätena.
Högskolan Kristianstad bedriver ett kandidatprogram i mat- och måltidskunskap och utbildar
blivande gastronomer. Högskolan i Gävle erbjuder ett kandidatprogram i hälsopedagogik och ett
mastersprogram i arbetshälsovetenskap vid Akademin för arbets- och folkhälsovetenskap.
Akademin för teknik och miljö vid samma högskola utbildar bland annat inom området
miljöpsykologi.
Kontakt etablerades mellan Nationellt Centrum för Måltiden och måltidsforskarna i maj 2011.
Kontakten resulterade i en enkätundersökning, resulterade i ett nystartat samarbete mellan
måltidsforskare och forskare inom miljöpsykologi samt ljud- och ljusmätningar Studien
planerades sommaren 2011 och pågick fram till januari 2012.
Rapporten presenterar resultatet från undersökningen.
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Kort sammanfattning
Lennernäs M, Nyberg M, Jahncke H, Ljung R. Personalrestaurangen som måltidsarena –
uppfattningar om och attityder till maten och måltiden på arbetsplatsen. Högskolan i
Kristianstad och Högskolan i Gävle i samarbete med Nationellt Centrum för Måltider, Vara,
2012.
En enkätundersökning genomfördes vid ett sjukhus, ett regemente (försvarsmakten) och en
tillverkningsindustri, totalt 78 % svarsfrekvens. Dagtidsarbete övervägde, 25 % hade schemalagt med
nattarbete. Mätningar av buller och ljus i personalrestauranger genomfördes.

Syfte: Att ta reda på hur anställda agerar, upplever och värderar följande aspekter i relation till
arbetsmåltiden i personalrum och i personalrestaurang: Tiden (öppettider, kötider); Rummet
(utrustning och inredning, ljus och belysning, fysiska mätningar och subjektiv upplevelse); Maten
(meny, utbud av mat och dryck, matens smaklighet, matval vid nattarbete, värderingar i om
arbetsmåltiden); Mötet (möjlighet att äta i avskildhet eller i önskvärt sällskap, service och
bemötande i personalrestaurang); Logistik och planering (flödet i lokalen) samt Atmosfären
(återhämtning, egenkontroll, känsloläge). Frågor om Livsstil och Hälsa ingår i studien.
Resultat: Av de medverkande hade 95 % hade matrast (övriga hade måltidsuppehåll), 13 % ägnade
mindre än 20 minuter åt arbetsmåltiden. Vanligast matrast var 20-30 minuter på Industrin, mer än 45
minuter på Försvaret och 31-45 minuter på Sjukhuset. En tredjedel av alla upplevde låg kontroll över
måltidens längd. Lägst kontroll över möjligheten att äta när du själv är hungrig rapporterades från
Sjukhuset (knappt 50 %). Drygt 40 % vid samtliga arbetsplatser saknade kontroll över möjligheten att äta
i önskvärt sällskap, eller i avskildhet. Cirka en fjärdedel vid Industrin respektive, Försvaret samt 68 % vid
Sjukhuset, var missnöjda med flödet att betala och ta mat i personalrestaurangerna. Mest nöjda
generellt var matgästerna med drycker och portionsstorlekar. Det generellt en stor skillnad mellan hur
viktigt de anställda ansåg att det är med god mat, och hur nöjda deltagarna var med maten i sin
personalrestaurang. Överlag var matgästerna ganska nöjda med service och bemötande från personalen
i restaurangerna. Dock var 45 % vid Försvaret inte alls nöjda, mest nöjda var personalen vid Sjukhuset, 33
%.Generellt upplevde de medverkande bättre återhämtningsmöjligheter, bättre möjligheter att

”ladda batterierna” och större möjlighet att få vila när de åt i matrummet/personalrummet i
jämförelse med personalrestaurangen. De anställda upplever generellt sett att de är mer glada och
skärpta efter att ha ätit i personalrummet/matrummet jämfört med personalrestaurangen. Överlag
ansåg de anställda att personalrestaurangerna gav ett sämre helhetsintryck än
matrummen/personalrummen, det vill säga när det gäller hur tilltalande, behaglig eller irriterande
måltidsmiljön är.
Slutsats och åtgärder: Studien visar att anställda upplever brist på återhämtning vid
arbetsmåltider. Brist på återhämtning kan enligt annan forskning påverka förmågan att utföra ett
fullgott arbete och bidra till stressrelaterade sjukskrivningar. Även måltiders näringsinnehåll
påverkar välbefinnande och arbetshälsa. Arbetsmåltidens attraktivitet, kvalitet, tid, plats, sociala
och fysiska miljö är således en angelägenhet och lönsamhetsfråga både för arbetsgivare och
aktörer inom måltidsservice och restaurangnäring.
Nyckelord: Arbetsplats, måltider, ambience, återhämtning, stress, buller, matrum,
personalrestaurang, kognition
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Summary in English
Lennernäs M, Nyberg M Jahncke H, Ljung R. Staff Restaurant as a meal arena – perceptions of
and attitudes towards food and meal at work. Kristianstad University and Gävle University in
cooperation with the National Centre for Meals, Sweden, 2012.
Background
Working life and family life has changed in many ways during the last 50 years. Rules of the
Organization of working hours are examples of such changes. Also more meals are eaten outside
the home. Food choice and timing of meals affect health and well-being, and probably also work
performance. Other factors than individual preferences are known to influence food choice and
meal context at work. It might be structural factors such as working hours, meal breaks, the
supply of food and also opportunities for self storage and cooking of food. Also the physical
environment that surrounds the meal in the staff restaurant and staff place might affect the
catering experience, social relations and the possibility of recovery during meal breaks.
Aim and design
A cross-sectional study was carried out to examine meal experiences at three different work
places including attitudes to, and satisfaction with, staff restaurant and dining room (staff room).
Other questions concerned the degree of own control over working meals. The overall objective
of the study was to gain knowledge-base for the training of catering staff and unions and
employers that influence over the breaks (timing and duration), place, space and atmosphere in
connection with meals at work. This report also provides a brief literature review of safety
legislation (physical meal environment and breaks) and also public health aspects in relation to
meals at work.
Work places and subjects
Three companies participated, a manufacturing base, a regiment (armed forces), as well as a
regional hospital. The intention was to study the meal at work in different social environments
and different activities. A total of 724 completed questionnaires were collected, the response rate
was 78 %.
Methods
Questionnaires were distributed to persons who were in place at the time of the questionnaire's
award, or distributed by contact persons internally. Physical measurements of noise and light
conditions were done in staff restaurants when they were empty and also when they had most
meals guests during the day. The questionnaire's 20 question areas included multiple choice
questions, scales with seven increments as well as open questions. Survey questions concerning
the physical meal place also stress and experiences in relation to the meals at work originates
from established questionnaires in environmental psychology. Catering questions were designed
inspired by FAMM (Five Aspect Meal Model), the Association Key hole criteria document for
caterers (service types/categories and basic concepts), the National Food Administration's
administrative report "good food at work", as well as Tellström & Jönsson definition of
gastronomy. General questions about working times, meal times, lifestyle and health were added.
A question about Diurnal Type was included. Attitudes and experiences were assessed by using
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scaled questions from 1 to 7 with the endpoints “Are not at all satisfied to Very satisfied”; “Not
at all” to “A very high degree”, “No control at all to Completely self-monitoring”. Low value is
interpreted as a negative attitude, high value as a positive attitude.
Analysis
Data from the survey and the results from light and noise measurements in the staff room was
imported to the statistical programme SPSS for in-depth analyses of statistically significant
differences for any selected questions. Data is organized and interpreted according to the
thematic analysis which includes seven aspects:
Time (working hours, meal breaks, pauses); Room (where to eat – staff restaurant or staff room,
physical environment, including the measurement of light and noise, planning in relation to the
room); Product – food (including self-monitoring, values and planning in relation to the product).
Meeting (colleagues, catering and service personnel). Logistics and planning. Atmosphere
(subjective catering experience) and finally, Food, lifestyle and health.
Results
Employees in industry and Defense (Regiment) worked during the day and a full-time basis, at
the hospital had 69% work daytime, 6% had scheduled work night, 25% of circadian cycles,
night hours. The majority (95%) had meal breaks with an opportunity to leave the work place (the
rest had a meal pause). 13% spent less than 20 minutes at a working meal. 20-30 minutes was
most common in the Industry, more than 45 minutes was the most common to the armed forces
and 31-45 minutes at the hospital. One third of all had low control over the duration of their meal
break. The shortest food breaks and minimum control was reported by industry.
Summary
The natural meal environment has a major impact on the choice of place to eat and catering
experience. In the survey, staff experienced better recovery in staff rooms. Staff felt more happy,
bright and has "loaded battery" better after a meal in the staff room compared to Staff Restaurant.
Flavors and variety in the menu is more important than e.g. local or eco-labelled food. The taste
is the most important factor for satisfaction in the staff restaurant. There was a large discrepancy
between how important taste was estimated to be, and how tasty the food was perceived in staff
restaurants. Participants have low self-control over the possibility to eat in desirable society or in
isolation or when they are hungry. Environmental factors and culinary sensations, with the
greatest impact on satisfaction with the meal, need to be improved, as well as service and
friendliness from the catering staff. The cooperation between meal researchers and environmental
psychologists resulted in a broader analysis of how the catering environment affects meal
experiences and satisfaction with working meals.
Conclusions and future recommendations
People need food and rest to hurricane work. Energy from foods and meals, as well access to
psychological detachment from work probably counteracts stress disorders and also promotes
health and cognitive performance. The most striking outcome of the study was the lack of
recovery during meal pauses, and especially in the staff restaurant ambience. The study also
shows that employees have a relatively low control over the opportunity to eat in privacy or in
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desirable companion, and even low control over the length of the meal and the opportunity to eat
when hungry. Other concerns were the queues and poor logistics in the staff restaurant, but also
in the staff room at the hospital.
Food in the workplace is an important issue for the company because as the lack of recovery
might lead to poor work performance and contribute to long term stress disorders. Furthermore,
inappropriate eating habits leading over time to ill health and reduced work performance.
Keywords: Workplace, meals, staff restaurant, atmosphere, recovery, detachment, stress, noise,
dining room, food service, restitution
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Introduktion
(För den som snabbt vill få en överblick över rapportens innehåll finns en sammanfattning med
resultat finns på sidorna 96-102 som bilaga 3 i rapporten).
En stor del av vår tid tillbringas på en arbetsplats, det kan vara på ett kontor, en byggarbetsplats,
eller i en buss, för att bara nämna några exempel. Vad, när, vad och med vem vi äter påverkas av
en rad faktorer som inte bara kan kopplas till den enskilda individens beslut. På arbetsplatsen
finns både formella och informella regelverk och normer att förhålla sig till som styr
förutsättningarna för ätandet. Hur rummet är utformat och tillgängligheten av ”matutrymmen” ser
ut, påverkar också ätandet på olika sätt. Utbudet av mat och måltider på, eller i närheten av,
arbetsplatsen inverkar också på vad som äts under arbetstid. Tidpunkten för matrast och rastens
längd har betydelse för var arbetsmåltiden äts och måltidens varaktighet. Öppettider och kötider
avgör kanske valet av matställe – restaurang, café, gatukök, personalrum eller annat. Vid så kallat
måltidsuppehåll finns ingen möjlighet att lämna arbetsplatsen. Olika aktörer har därmed direkt
eller indirekt inflytande över arbetsmåltiden. Den så kallade FAMM-modellen (Five aspects meal
model) är en väl etablerad modell för att utveckla och utvärdera måltider i offentliga miljöer. I
modellen inkluderas rummet, mötet, produkten (maten och drycken), logistiken och atmosfären
(Gustafson et al, 2006), som centrala delar. Modellen kan utgöra en viktig del också i förståelsen
av måltider och dess innebörder.

En måltid kan definieras utifrån ett näringsperspektiv, vilka typer av matvaror som ingår,
måltidens innehåll av energi och balans mellan näringsämnen (Becker, Lyhne et al 2004;
Livsmedelsverket, 2005). Ur ett fysiologiskt perspektiv påverkar måltiden kroppens
energitillstånd och har en uppbyggande och återhämtande effekt (Uvnäs-Moberg & Petersson,
2004). Den kan också definieras som en social och kulturell situation (se bl a Fjellström 2003)
något som tillför näring för både kropp och själ. Måltiden är social då den för människor samman
i olika situationer och konstellationer. Mat och måltider skapar också sociala mötesplatser, vilket
även är fallet i en arbetsplatsmiljö. Vad vi äter och dricker kan säga mycket om den enskilde
individen, men också om en hel grupp. Måltiden brukar också beskrivas som kulturbärare, det vill
säga i det vi äter och det sätt som vi äter på, så framträder mycket av det som är speciellt för en
viss kultur (se bl a Burstedt, Fredriksson & Jönsson 2006).
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En måltid är därmed något mer än bara summan av maten och drycken. Den har med den
omgivande miljön att göra, hur måltidsrummet är inrett, men också hur det upplevs (se t ex
Meiselman, 2009). Måltiden knyts också till det sociala sammanhanget och förutsättningar för ett
gemensamt ätande. Tidigare studier har även visat på tidens centrala roll för att förstå måltidens
villkor i dagens arbetsliv, både kopplat till arbetstider och dess förläggning över dygnet, och till
rasttider och tider för måltider (Lindén et al, 2005; Nyberg 2009). Öppettider av
personalrestauranger är kopplat till tillgänglighet och speglar en annan sida av begreppet tid.

Vad, när och vad vi äter påverkar välbefinnandet och prestationen i stunden. När vi är hungriga
bildas stresshormoner och motivationen för att ”leta mat” ökar. Känslor av nedstämdhet och
rastlöshet hänger samman med hunger och kroppens behov av att fylla på med bränsle
(Fredrikson & Furmark, 2005). Det dagliga matvalet och portionernas storlek under en längre tid
påverkar kroppsvikten, ämnesomsättning och hälsan (Becker, Lyhne et al 2005). Arbetsplatsen
utgör i detta sammanhang en central och viktig arena för olika hälsofrämjande insatser. Det kan
handla om att t ex arbeta för att minska förekomsten av rökning bland anställda eller att på olika
sätt stimulera en ökad fysisk aktivitet. Arbetsplatsen kan också skapa förutsättningar för ett
hälsosamt ätande för olika personalgrupper samt vara en arena där kunskap och engagemang
kring hälsosamma mat- och måltidsvanor sprids.

Att maten och måltiden spelar en central roll för vår hälsa konstaterade redan den välkände
gastronomen Anthelme Brillat-Savarin, född 1755, genom uttrycket ”Folkens öde beror av deras
sätt att livnära sig” (Brillat-Savarin, 1976). Än idag är hans uttryck både relevant och aktuellt.
Den senaste statistiken från 2012 visar att knappt 45% av befolkningen i Sverige belastas av
övervikt och knappt 14% klassificeras som feta (Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 2012).
Övervikt och fetma är betydande riskfaktorer för allvarliga sjukdomar som påverkar arbetshälsa,
välbefinnande och livslängd. En åtgärd som kan minska övervikt och fetma är att underlätta för
goda matvanor i vardagen, andra åtgärder är fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn och
återhämtning från stress. Aktuell forskning pekar på att sömnbrist respektive kronisk stress ökar
aptiten men också skapar problem med blodsocker, blodtryck och blodfetter (Adam & Epel,
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2007; Buijs & Kreier, 2006; Patel & Hu, 2008). Vid en ogynnsam livsstil med fysisk inaktivitet,
stress och sömnbrist har kostens sammansättning och mängd en stor betydelse eftersom
olämpliga matvanor utgör ytterligare en riskfaktor och belastning för kroppen.
Problemformulering, mål och syfte
Arbetsmåltiden fyller flera viktiga funktioner, både fysiologiska, sociala och psykologiska för
individen, den fyller på med näring för både kropp och själ. Arbetsmåltiden kan bidra till
tempoväxling och vara en återhämtande paus från arbetet. Eftersom mat och måltider påverkar
prestation och arbetshälsa, är arbetsmåltidens förutsättningar en angelägenhet för både
arbetsgivare och individ. Att erbjuda attraktiva måltider är en förutsättning för lönsamhet för
personalrestaurang eller annan måltidsservice i anslutning till arbetsplatser. Eftersom människor
tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet, eller på väg till eller från, är det angeläget att
öka kunskapen om hur förutsättningar för arbetsmåltider ser ut på dagens arbetsplatser med
avseende på matutbud, kulinariska upplevelser, tillgänglighet, måltidsmiljö, bekvämlighet och
social samvaro. Det handlar om vilka valmöjligheter som finns det för att äta och om de
anställdas upplevelser, önskemål och attityder. Arbetsmåltidens förläggning, sammanhang och
innehåll har inte uppmärksammats inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att
förebygga skador och ohälsa. Arbetsmåltiden betraktas som ett individuellt val av fackförbund
och arbetsgivare, trots att strukturella förutsättningar på arbetsplatsen påverkar var, när, i vilken
miljö och kanske också vad anställda kan äta. Arbetsmåltidens betydelse för arbetshälsa,
folkhälsa, fetma och stressjukdomar är förbisedda forskningsfrågor.

Studien syftar till att på 3 sinsemellan olika arbetsplatser, undersöka anställdas uppfattningar om
och värderingar av arbetsmåltiden. Med utgångspunkt i FAMM (Five Aspects Meal Model)
(Gustafsson, 2006) och en definition av gastronomibegreppet (Jönsson & Tellström, 2009)
studeras såväl maten/drycken som platsen/rummet, mötena och bemötandet i måltidssituationen
samt tillgänglighet, atmosfär och måltidsgestaltning. Mot bakgrund av tidigare forskning (se bl a
Nyberg, 2009; Lennernäs, 2010) syftar studien också till att undersöka tidens betydelse, i termer
av arbetstid, öppettid och upplevd tid, för arbetsmåltiden, samt biologisk tid i kroppens
dygnsrytm. Ytterligare en aspekt som studien undersöker är upplevelsen av stress och
återhämtning i relation till måltidsmiljön (Hartvig, 1997; Kjellberg & Wadman 2002). Inom
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miljöpsykologin studeras hur människor kognitivt påverkas av sin miljö praktiskt (vad som
påverkas och hur mycket) samt teoretiskt (vilka processer som påverkas och hur de samspelar), se
bland annat Hygge (2005). I dagens arbetsliv är många arbetsuppgifter beroende av kognitiva
funktioner

(tankeprocesser,

beslutsförmåga)

och

måltidens

bidrag

till

ökad

mental

prestationsförmåga är oklar.

Ett framtida mål är vidare att studiens resultat ska ligga till grund för utarbetandet av utbildningar
för dem som på olika sätt arbetar med måltidsservice på arbetsplatser. Resultatet ska vara
kunskapsunderlag till de som beslutar om, tilldelar resurser till eller ansvarar för
arbetsmåltidernas organisering – tid, plats, rum, innehåll, sociala kontext och logistik - inom olika
verksamheter.

Måltidsforskning - teorier och modeller
Studien bygger på teorier och modeller från olika vetenskapliga fält. Inledningsvis utgår vi från
mat- och måltidsvetenskap och vi presenterar närmare den tidigare nämnda FAMM- modellen för
att utvärdera måltider ur fem olika aspekter – rummet, produkten, mötet, logistiken och
atmosfären. Därefter går vi djupare in på måltidens atmosfär och på innebörden av
gastronomibegreppet. De teorier som därefter presenteras kommer från nutrition och medicinsk
vetenskap samt från miljöpsykologi och arbetshälsovetenskap.

FAMM – en modell för utvärdering och utveckling av måltider
Som i ett led i att utveckla måltider i offentliga miljöer, och med fokus på restauranger, används
den så kallade Five Aspects Meal Model (FAMM) (Gustafsson et al, 2006; Edwards &
Gustafsson 2008). Modellen har utvecklats vid Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro
Universitet, med utgångspunkt i bedömningskriterierna i Guide Michelin. Modellen inbegriper
fem aspekter som är centrala i förberedandet, iscensättandet och genomförandet av måltiden. För
att kunna skapa, men också uppleva en måltid, krävs en plats eller ett rum (the room) (se även
Nyberg & Grindland, 2008). Under måltiden sker också ett möte, eller snarare flera möten (the
meeting), som har betydelse för upplevelsen av måltiden. Det är möten mellan gästen och den
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som serverar, men det är också de som sker mellan gästerna såväl som mellan servicepersonalen.
I måltiden ingår ofrånkomligen mat och dryck som i modellen definieras som produkten (the
product). Som en fjärde aspekt definieras det ekonomiska och logistiska system som måste till för
att kunna iscensätta en måltid (Management control system). Detta kan man prata om på olika
nivåer. Logistiken i måltidsrummet kan handla om hur rummet är inrett och planerat med
avseende på t ex kösystem, var maten serveras i förhållande till var man sitter och äter, samt var
brickorna placeras efter måltidens slut. Logistiken och det ekonomiska systemet handlar också
om möjligheten att kunna servera eller leverera en viss typ av måltider till en viss plats vid en
viss tid (se även Jönsson & Knutsson, 2009; Carlbäck, 2008). Atmosfären, det som utgör
helheten, definieras som den femte aspekten i modellen, och kan ses som summan av de fyra
tidigare aspekterna.
Atmosfären handlar om upplevelsen av omgivande faktorer, och som också påverkar intaget av
mat och dryck. Dit räknas temperatur, färger, ljus, buller och distraherande faktorer i
måltidsmiljön. Även hur måltiden presenteras (verbalt) och gestaltas (serveras) har betydelse.
Den sociala samvaron inverkar också på hur länge vi stannar vid bordet (Stroebele & de Castro,
2004).

I framtagande och utvecklandet av modellen har restaurangmåltiden varit i fokus, den måltid som
sker i ”kommersiella situationer” (jmf begreppet ”commercial meals” i Gustafsson et al 2006, s
85). Personalrestaurangen kan snarare ses som en halvkommersiell plats, beroende på hur den
drivs och vilka gästerna är. Därmed kommer modellen att utvecklas och kommenteras med
utgångspunkt i att personalrestaurangen som måltidsarena delvis innebär andra förutsättningar än
vad som finns på en restaurang utanför en arbetsplatsmiljö.
Ambience of Food – måltidens atmosfär
Atmosfären anges i FAMM som en av fem viktiga aspekter i utvecklandet av, men också i
förståelsen av måltiden. Ätandet påverkas av en rad faktorer, där såväl smakpreferenser som den
aktuella måltidssituationen spelar roll för den mängd mat vi äter, men också vilken mat vi väljer
att äta och hur vi upplever den. En måltid upplevs med alla våra sinnen – det är inte bara smaken,
utan också det vi ser, doftar, känner och hör, som har stor betydelsen (Gustafsson et al, 2006, s
85). Därmed knyts maten och drycken till den omgivande måltidsmiljön - till inredningen,
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färgerna, ljuset, ljudnivån osv. I detta sammanhang används begreppet ”ambience” (atmosfär)
för att definiera hur vår upplevelse av maten måste förstås utifrån en rad omgivande faktorer.
Ambience: “ the external conditions present as opposed to internal stimuli such as
hunger, physiologic states, and psychological thoughts or moods” (Stroebele &
DeCastro, 2004 ).
En rad studier har visat att den omgivande miljön påverkar hur vi upplever maten (se t ex
Edwards et al 2003, Edwards & Gustafsson, 2008), men det påverkar också hur mycket vi äter,
hur snabbt vi äter, hur länge vi äter osv. Edwards et al (2003) beskriver bland annat hur maten,
individen och situationen påverkar vår uppskattning och upplevelse av måltiden. Upplever vi
platsen som tråkig och ostimulerande, bidrar detta också oftare till att vi inte heller upplever
maten som speciellt angenäm. Platsen och den fysiska kontexten har betydelse för upplevelsen av
kvalitet. Samma maträtt kan även skattas olika beroende på var den intas (ibid.). Bristande
dukning, avsaknaden av dukar och dekorering och att maten inte presenteras på ett attraktivt sätt,
anges som möjliga förklaringar till detta. Detta innebär också att man kan manipulera ätandet till
viss del genom att också förändra miljön.
Attityder till och föreställningar kring mat och måltider har bland annat att göra med hur maten
presenteras och hur miljön är utformad. Samtidigt påverkar förväntningarna våra attityder till
den mat som serveras i ett visst sammanhang. Olika miljöer skapar olika förväntningar, men
också olika känslor relaterade till ätandet. Det har visat sig att färger som ett externt stimuli kan
påverka vårt ätande genom att inverka på känslor, kognition och fysiologiska reaktioner (men
också förväntningar). Det handlar om färgerna och mångfalden av färger på maten, men också i
den omgivande miljön. Genom att erbjuda flera olika färger så stimuleras vi att äta mer. Vid t ex
servering av bufféer, med ett flertal olika färger i den mat som serveras, ökar ofta intaget.
Färger kan användas för att skapa en viss atmosfär och en viss sinnesstämning, de kan påverka
humöret, men också bidra till att öka eller minska stress i en måltidssituation. Färgvalet kan också
signalera till gästen vilken typ av restaurang det är och det kan ge information om matens eller
restaurangens ursprung. Att de så kallade fast-food restaurangerna ofta arbetar med starka färger,
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tydliga kontraster och ljus belysning är en genomtänkt strategi för att förstärka budskapet att det
just är snabb mat som konsumeras.
Ljus och belysning har också betydelse för ätandet, där dämpad belysning oftare skapar
avslappning. Man brukar föredra dämpad belysning när man äter med sin partner, men ofta lite
ljusare om man äter ensam eller i en grupp. Är det väldigt ljust tenderar vi att äta snabbare, dricka
mindre alkohol och stanna på platsen kortare tid. Om det är mer dämpad belysning, så varar ofta
måltiden längre tid (och av den anledningen så kan också det totala intaget bli större). Som
nämndes ovan bidrar ofta en stark belysning, gärna i kombination med starka färger, att vi också
äter snabbare.
Doften är en annan aspekt som påverkar ätandet på olika sätt. Doften av mat kan trigga igång
minnet och därmed förstärka en matupplevelse eller få oss att välja viss mat framför en annan.
Doften kan också påverka sinnesstämningen, som i sin tur kan påverka matintaget.
Liksom syn och luktsinne inverkar på måltidsupplevelsen, så spelar också ljud och ljudnivåer en
viktig del. Studier har bl.a. påvisat att ”behagliga” ljudnivåer ökar restaurangbesökarnas
tillfredsställelse med måltiden och deras benägenhet att göra återbesök (Novak et al., 2011).
Flera studier har även påvisat att upplevelsen av kontroll och predicerbarhet/förutsägbarhet kan
påverka hur störande man upplever att olika miljöfaktorer, så som bakgrundsbuller, är (Kjellberg
& Landström, 1994). Det är därför viktigt att undersöka vilka möjligheter det finns (och som
upplevs finns) att själv kontrollera ljus, ljud, inomhusklimat etc. i sin måltidsmiljö (se även under
avsnittet ”Arbetsmiljö och lagstiftning kring matrum och pausmiljöer”).

Musik under måltiden har visat sig ha olika effekter på måltidsupplevelsen beroende på volym,
takt och typ av musik. Musik kan bidra till avslappning, en förändrad sinnesstämning, men också
till stress och en känsla av att man vill skynda ifrån platsen. Studier har bland annat visat att ju
högre volym, desto mer alkohol dricker människor se Stroebele & de Castro översiktsartikel
(2004). Snabb takt i musiken skulle också öka takten i ätandet. Däremot framstår det som att det
också finns den motsatta effekten, att en långsam takt i musiken på låg volym också sänker
tempot i ätandet och förlänger tiden som måltiden äger rum (Novak et al, 2011). I resonemangen
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kring musikens inverkan på ätandet är det dock centralt att även beakta de förväntningar som
finns på en viss måltidssituation, men också vilka behov och önskningar som finns.
I en studie genomförd på ett svenskt äldreboende visade sig att valet av att spela musik under
måltiden hade en positiv effekt på dementa människors matintag, i det här fallet oberoende av
musikstil, volym eller takt. I studien drar man slutsatsen att musiken skulle kunna minska ångestoch oroskänslorna hos de äldre. Musiken verkade även ha en positiv påverkan på patienternas
sinnesstämning.
Studier har också visat att närvaron av andra människor under ättillfället kan ha stor betydelse
för matintaget. Man brukar i det här sammanhanget prata om ”social facilitation” (Stroebele &
DeCastro, 2004). Studier har t ex visat att man tenderar att äta mer när man äter tillsammans med
andra än när man äter själv. Det ensamma ätandet är oftare ett kortvarigt ätande. Studier har
också visat att det har betydelse inte bara att man äter tillsammans, men också hur relationerna är
runt bordet för hur mycket vi tenderar att äta. Vi äter ofta en mindre mängd mat om vi sitter
tillsammans med människor som vi inte känner, som vi känner oss spända inför eller endast har
en ytlig bekantskap med.
Hunger, aptit och mättnad
Hur maten presenteras påverkar också ätandet genom att det t ex kan öka eller minska aptiten. Att
aptiten ökar när vi får se det vi ska äta och har tidigare positiva upplevelser av samma mat är
välkänt. Ur ett biologiskt perspektiv drivs ätandet av hungerkänslor som uppstår genom att
nervsystemet reagerar när det finns ett behov av att fylla på kroppens energiförråd.
Hungerkänslornas uppgift är att påverka vårt beteende och vår motivation för att avbryta andra
aktiviteter och istället söka efter mat. Kroppen ska hindras från att förlora vikt (när vi inte äter
bryts fettväv och muskler ned för att tillföra bränsle till blodet). Således kan vi göra antagandet
att hunger hos anställda motverkar prestation och välbefinnande, men även beslutsförmågan som
påverkas av dopamin.
En annan drivkraft till ätande är aptiten som utgår från belöningssystemet, nucleus accumbens, i
hjärnan. Aptit är ett uttryck för ett psykologiskt begär att äta för få en njutningsupplevelse utöver
att tillfredsställa hunger. ”Belöningen” när vi äter det som smakar gott och innehåller mycket
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energi, är känslor av vällust som utgår från höjda nivåer dopamin, ett signalämne i hjärnan
(Adam & Epel, 2007). Oxytocin är ett annat signalämne som frisätts vid måltider, beröring och
amning. Hormonet stimulerar sårläkning, ökar näringsupptaget och stärker sociala relationer och
empati mellan människor (Uvnäs-Moberg & Petersson, 2004). Resonemanget utvecklas under
rubriken Motivation att äta nedan.
Människan kan inte överleva på ensidig föda utan måste få livsnödvändiga näringsämnen från
mat av olika ursprung och typ. När maten är varierad till färg och form, och på så sätt signalerar
allsidiga näringsämnen stimuleras aptiten. Enformig mat dämpar aptiten. En buffé stimulerar
aptiten med risk för överätande. En måltid där förrätt, huvudrätt och efterrätt är av olika karaktär
stimulerar aptiten mer än om de tre rätterna har lika konsistens och färg. Genom att bara att se
mat och dofta mat kan aptiten triggas igång, oberoende av tidigare hunger. Tidspress, obehagliga
lukter eller andra oönskade miljöfaktorer aktiverar det sympatiska (agerande) nervsystemet vilket
motverkar den återhämtning som inställer sig när det parasympatiska (vegeterande,
återhämtande) nervsystemet tillåts dominera. För en översikt av nervsystemet och
stressreaktioner, se bland annat Ljung & Friberg (2004).
Mättnadskänslor påverkas av matens volym, balansen mellan protein, fett och kolhydrater och det
totala innehåll av energi som vi äter. Att titta på maten (perception) och att tugga maten inverkar
på mättnaden, liksom tidigare erfarenheter av hur olika sorters mat mättar (Woods, 2009). Ett
homeostatiskt ätande innebär att individens tillförsel av bränsle (”kalorier”) från maten motsvarar
förbränningen. För vuxna individer innebär det att vikten är stabil. Maträtter och måltider som
främjar mättnadskänslor bidrar därmed till viktkontroll.

Även tidpunkten på dygnet har betydelse för hunger och aptit beroende på kroppens inneboende
dygnsrytm. Det kan ställa till problem för skift- och nattarbetande som kommer ur fas med sin
hungerrytm (Froy, 2007; Lowden 2010).
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Motivation att äta
Ätande är ett beteende som resulterar i konsumtion av energi och näringsämnen, det vi kallar för
”kosten”. Kosten påverkar hälsan över tid. Nervsystemet känner kontinuerligt av kroppens inre
jämnvikt. När kroppen hotas av viktsförlust (förbränning av lagrad energi i fettväv och muskler)
uppstår så kallad primär motivation att äta. Primär motivation uppstår alltså inifrån och leder till
handlingar som skapar inre belöningskänslor, belöningen uppstår för att vi ska upprepa ett
beteende som syftar till överlevnad (Fredriksson & Furmark, 2005). Våra stenåldershjärnor är
fortfarande inställda på minsta motståndets lag, det vill säga att äta mat som kräver lite energi
(ansträngning) att få tillgång till och som inte är arbetssam att tugga (Armstrong, 1980). Fett och
socker innehåller mycket bränsle per gram och är ett attraktivt byte för hjärnan. Studier av
hjärnan visar att vid stark hunger föredrar individer fet och söt mat (energität) före mager och
fiberrik (Adam & Epel, 2007), det kan vara friterat mat före kokt mat, choklad före spenat. I
dagens stillasittande tillvaro med ett överflöd av mat är preferenser för ”energität” mat dock inte
en överlevnadsfördel.
Ätandet påverkas även av sekundär motivation, vilket innebär att vi väljer en viss sorts mat för att
uppnå tänkta fördelar och en belöning som finns utanför oss (Fredriksson & Furmark, 2005). Den
sekundära motivationen kan handla om att äta en viss diet för att gå ned i vikt (belöning), eller för
att behålla hälsan längre (belöning). Sekundär motivation utgår från kognition, det vill säga
tankeprocesser och logiska resonemang om vad som är bra för oss själva, för andra och för
samhället. Miljömärkning av mat vädjar till sekundär motivation, smak och mättnad appellerar
däremot till primär motivation. I studien har vi tagit med frågor om hur personer värderar pris,
smak, mättnad, miljömärkning och hälsomärkning av mat.
Måltider och återhämtning
Brist på återhämtning har en nedbrytande och åldrande effekt på hjärnan och kroppen (Foster et
al, 2005). Work detachment är ett psykologiskt begrepp som används i forskning inom
arbetshälsovetenskap (Sonnentag & Fritz, 2007) Det innebär översatt möjligheten att ”vara
psykologiskt frånkopplad” från arbetet under semester, ledighet, raster och pauser. I
undersökningen finns frågor om möjligheten att koppla bort från arbetet i samband med måltider
i personalrestaurang och matrum.
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Den omgivande miljön kan påverka den direkta måltidsupplevelsen som beskrivits tidigare, men
kan också främja/hindra pågående återhämtningsprocesser. Med utgångspunkt i den
miljöpsykologiska forskningen om så kallat restorativa miljöer kommer måltidsmiljön i
undersökningen även att utvärderas utifrån ett återhämtningsperspektiv, där vi försöker besvara
hur personerna som intar en måltid upplever möjligheten att kunna koppla av under måltiden och
om de upplever att miljön ger stöd för återhämtande processer. Vi använder oss av vedertagna
metoder för att mäta miljöernas restorativa kvalitéer, upplevd stress/energi, samt känslostämning
efter att ha ätit i den specifika måltidsmiljön (se Bilaga 1). Ett flertal studier har bl.a. visat att
höga ljudnivåer kan leda till uttröttning och ge sämre möjligheter för återhämtning (t.ex. Jahncke
et al., 2011). Det är därför av vikt att genomföra objektiva mätningar av ljudnivån (dBA) under
en vanlig måltid, samt av ljudets karaktär i form av transientljud och frekvenssammansättning.
Transientljud är inte bara kritiska i hörselnedsättningshänseende utan ger även upphov till
orienterings- reflexer, vilket är uppmärksamhetshöjande och kan störa återhämtningen av
uppmärksamhetsförmågan (dvs. de kognitiva mekanismer som blir uttröttade vid dagligt arbete;
Kaplan & Kaplan, 1989). Transientljud och ljudets frekvensomfång kan även störa
konversationsmöjligheterna. Om bakgrundsljudet har lika frekvenssammansättning som talet
kommer akustisk maskering att försvåra samtalet med kollegor. Det här kan även leda till en ond
cirkel där man höjer rösten för att kunna föra samtal, vilket ger successivt högre ljudnivåer.

Gastronomibegreppet – ett nytt synsätt i utvecklingen av offentliga måltider
I Sverige är näringsvärden, livsmedelssäkerhet, spårbarhet, ekologisk odling och hälsoaspekter
till exempel fettkvalitet centrala parametrar vid upphandling och planering av måltider inom
storhushåll, t ex skolor och vårdinrättningar. Detta är aspekter som kan betecknas som rationella,
det vill säga resultat av ett logiskt resonemang och en konsekvensanalys där miljöaspekter och
risk för matburen smitta vägs in. Det är inte säkert att dessa aspekter påverkar matgästens
upplevelse. Smak, pris och mättnad framstår oftast som centrala aspekter när matgästerna själva
får värdera och prioritera (Lennernäs et al, 1997). Måltidsgestaltning och njutning är centrala
aspekter inom det gastronomiska fältet. Kockarna, etnologerna och forskarna Håkan Jönsson och
Richard Tellström definierar gastronomi som ”mat och måltidsgestaltningar med ett högt
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kunskapsinnehåll i syfte att stimulera måltidsdeltagarens njutning” (2009). I studien har vi valt att
ta med frågor om hur deltagarna värderar olika aspekter på måltider, bland annat pris, smak,
miljömärkning, hälsomärkning och mättnad.
Mat och måltider under rytmstörande arbetstider
En grundläggande funktion hos den biologiska dygnsrytmen är att regelbundet ställa om kroppen
mellan aktivitet och vila, ätande och fasta (Froy, 2007). Forskning tyder på att nattätande är
ogynnsamt för ämnesomsättningen och hälsan på sikt. Vad som är lämplig nattmat är outrett.
Forskningen tyder på att en mindre mängd mat är att föredra nattetid. Varm mat som till exempel
soppa eller gröt kan upplevas som tilltalande eftersom frusenhet är vanligt under nattskiftet när
ämnesomsättningen sänks. Nattätaren rekommenderas att undvika sötsaker, sötade drycker och
stora portioner av fet mat. Gasbildande mat som ärtor, bönor och kålväxter bör också undvikas
eftersom nattarbete i sig skapar ”gasig mage” (Lowden, 2010).
I undersökningen ingår att ta reda på vad nattarbetande personal brukar äta nattetid. Ett sätt att
underlätta för personal som inte arbetar dagtid kan vara att personalen kan beställa mat från
personalrestaurangen att äta under arbetet, eller ta med sig hem efter arbetet. Så kallad Canteen
Take Away har testats i en studie av flera danska arbetsplatser vilket presenteras i Signe Poulsens
doktorsavhandling (2011). Resultatet från studien visar på följande hinder när det gäller att köpa
önskade måltider i personalrestaurangen (canteen): krav på planering i förväg; svårigheter att gå
ifrån arbetsplatsen för att hämta mat under personalrestaurangens, förpackningar som var svåra
att cykla med i regn (vid hemfärd). Studien visade att konceptet behövde utvecklas vidare för att
underlätta för anställda och måltidsproducenter öppettider.

Måltidens villkor på arbetsplatsen
Arbetsmiljö och lagstiftning kring matrum och pausmiljöer
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt
i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas
hälsa och säkerhet. Arbetsmiljön ska omfatta även psykologiska och sociala förhållanden i
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arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket är en myndighet som på regeringens uppdrag utövar tillsyn på
arbetsplatser enligt arbetsmiljölagen. (Arbetsmiljöverket http://www.av.se/ hämtat 2012-04-07).

Som en del av måltidsmiljön ingår aspekter som t ex ljud, ljus och färgsättning (se även under
avsnittet ”Ambience of food – måltidens atmosfär”). Detta är aspekter som personalen kan ha
olika inflytande över i en personalrestaurang eller i ett personalrum/matrum, men som på ett
tydligt sätt kan påverka måltiden och upplevelsen av denna, såväl som möjligheten till
avkoppling och återhämtning. I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:16) finns
bestämmelser för reglering av ljusnivåer i restauranger. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller
är direkt kopplat till arbetstagaren och inte till de gäster som vistas i lokalen. Arbetsmiljöverket
har fastslagit att en arbetstagare inte får vistas i lokaler som överskrider en ljudnivå motsvarande
85 Leq dB(A) i mer än åtta timmar utan att använda hörselskydd. Vad det gäller gästerna i en
restaurang gäller i stället Socialstyrelsens bestämmelser och då faller restauranger i samma
kategori som diskotek och där gäller Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer
(SOSFS 2005:7). Socialstyrelsens riktvärden för lokaler och platser där barn under 13 års ålder
har tillträde får inte ha en ekvivalent ljudnivå över 97 dB(A), vilket är orimligt höga nivåer för en
lunchmatsal. Däremot har Arbetsmiljöverket fastslagit att det är arbetsgivarens ansvar att
ljudnivån på restaurangen hålls inom rimliga gränser. Om man inte stirrar sig blind på riktlinjer
och lagar och istället riktar fokus mot måltiden och trivseln när man äter lunch bör ljudnivån
sänkas betydligt. Exempelvis bör bakgrundsnivån inte vara högre än 55 dB, för att ett samtal ska
kunna ske i normal samtalston. När bakgrundsnivån ökar tenderar vi att öka styrkan i vårt eget tal
vilket i sig också adderar till bakgrundsljudet, detta fenomen kallas lombardeffekten.
Avslutningsvis kan man säga att det saknas lagtexter att luta sig mot gällande den akustiska
måltidsmiljön, det är snarare en överlevnadsfråga för restaurangen ifråga, där en alltför hög
ljudmiljö riskerar att skrämma bort kunderna.
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Arbetsmiljöföreskrifter för måltidens utrymmen
Det finns mycket lite specificerat kring mat- och måltidsförhållande i de föreskrifter som rör
arbetsmiljön. I arbetsmiljöföreskriften AFS 2009:02 finns beskrivet om matutrymmena på
arbetsplatsen. Formuleringen ”tillfredsställande förhållande” lämnar öppet för tolkningar för
arbetsgivare och ansvariga för matutbudet på arbetsplatsen:
104 § ”Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta under
tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en personalrestaurang, en annan
restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som genomgår utbildning godtas
dock även andra lämpliga utrymmen”.
105 § ”Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i en
personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra arbetstagare arbetar samtidigt får det i
stället för matrum finnas ett avskilt matutrymmei arbetslokalen eller i ett klädrum med
klädskåp om arbetet inte är smutsande, medför risk för smitta eller utförs med hälsofarligt
eller starktluktande ämne. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas
uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall,
tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser ska ha ryggstöd”.

Utöver paragrafer kring matutrymmen finns också beskrivet utrymmen för pauser och raster:
106 § ”Arbetstagare ska kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om det behövs
ska ett särskilt pausutrymme ordnas” (http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx)

Ur bakgrundstexten till AFS 2009:02 återfinns följande text kring betydelsen av arbetsmiljön:
”Med omsorgsfull planering av arbetsmiljön bl.a. med avseende på ljus, ljud och luft kan
inte bara ljus-, ljud- och luftklimat förbättras. Även andra värdefulla egenskaper kan nås
som stimulerande ljus- och färgsättning, flexibilitet för förändringar, överskådlighet,
goda belastningsergonomiska förhållanden och effektiva transporter”…/... ”Lokalernas
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utformning kan också bidra till kommunikation och kunskapsutbyte samt främja sociala
kontakter genom att erbjuda spontana mötesplatser”.

Det framgår inte ur bakgrundstexten om matutrymmen och personalrestaurang inkluderas. Om så
är fallet ger texten stöd för att ställa krav på den fysiska miljön, utformning och atmosfär i dessa
miljöer.
Arbetstidslagen - raster, pauser och måltidsuppehåll
Ätande i samband med arbete kan organiseras genom raster eller måltidsuppehåll. Raster är
obetald tid, måltidsuppehåll ingår i betald arbetstid och då kan den anställde inte lämna
arbetsplatsen som i fallet med rast. Arbetstidslagen innefattar regler om hur mycket man får
arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser
man har rätt till och vad som gäller för nattvila (http://www.av.se/lagochratt/atl/kapitel06.aspx
hämtat 2012-04-08). Arbetstidslagen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet
kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Arbetstidslagen bygger delvis på
obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden.
Arbetstidslagen om raster, pauser och måltidsuppehåll finns beskriven i 3 paragrafer:
”15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna
inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange
rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall
förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal,
längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena”.
”16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med
hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse
som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i
arbetstiden”.
”17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs
utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser
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läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och
förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetstiden”.

Regelverken kring raster, pauser och måltidsuppehåll sätter ramar för arbetsmåltidens tider och
vilka möjligheter den anställde har att lämna sin arbetsplats. Kopplat till återhämtning och vila
under arbetstid blir dessa begrepp viktiga.

Arbetsmåltiden i folkhälsoarbetet
Människor ägnar en stor del av den vakna tiden åt arbetsresor eller arbete. Människors hälsa och
välbefinnande påverkas av arbetets psykosociala och fysiska miljöer och förutsättningar, därför
har hälsofrämjande insatser en stor potential att nå många människor när de riktas till
arbetsplatser. Yrkesgrupper som har mobila arbetsplatser och/eller arbetar helt eller delvis utanför
dagtid, till exempel yrkesförare eller flygande personal, är svårare att nå än de som har en fast
arbetsplats och regelbundet dagtidsarbete.

Livsstilen har en stor inverkan på folkhälsan. Till livsstilsvanor räknas tobak, alkohol, kost och
fysisk aktivitet samt psykisk hälsa. År 2005 kom EU kommissionen med en grönbok1 om att
främja goda kostvanor och motion. Avsikten med dokumentet är att uppmuntra till en debatt
kring initiativ för att förebygga fetma (2005 var 27 % av männen och 38 % av kvinnorna i EU av
fetma, varav 3 miljoner barn). I grönboken konstateras att arbetsplatsen utgör en utmärkt miljö
för att främja sunda kostvanor och motion. Insatsområden som diskuteras är bland annat hur
arbetsgivarna kan erbjuda välavvägda måltider i personalmatsalarna och förbättra näringsvärdet i
dessa måltider.
I ”En förnyad hälsopolitik” (Regeringen, 2007) föreslås 11 nationella mål i det svenska
folkhälsoarbetet. Två av dessa mål är av speciellt intresse för arbetsmåltiden.

EU kommissionen publicerar ”grönböcker”. De motsvarar ungefär ett svenskt
utredningsbetänkande (SoU) och utfärdas av kommissionen inom ett politiskt område.
Grönböcker används för att presentera nya idéer och åtgärder inom EU och vänder sig i första
hand till intresseorganisationer och intresserade individer vilka inbjuds att delta i debatter och
samrådsförfarande ( http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/faq/index_sv.htm hämtat 2012-04-11).
1
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Målområde 4 är Hälsa i arbetslivet. Regeringen bedömer att en viktig uppgift inom
arbetsmiljöpolitiken bör vara att på olika sätt se till att risker för skador och ohälsa minimeras
samtidigt som arbetets positiva faktorer utvecklas. Arbetsmiljön ska vara så utformad att arbetet
inte innebär risk för att den anställde skadas eller drabbas av ohälsa. Regeringen pekar också på
att möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv viktiga för hälsan.

Målområde
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Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att 80 % av hjärtkärl-sjukdomar, 90 % av diabetes
typ 2 och 30% av all cancer kan förebyggas genom bra matvanor och tillräckligt med fysisk
aktivitet samt rökstopp. Även den svenska regeringen bedömer att osunda matvanor och fysisk
inaktivitet bidrar till ökad dödlighet och flera vanligt förekommande sjukdomar.

Arbetsmåltiden - riktlinjer och rekommendationer
Livsmedelsverket2 (SLV) och Statens folkhälsoinstitut (FHI)3 är två myndigheter som på den
tidigare regeringens uppdrag (före 2006 års riksdagsval) tog ett förslag på en handlingsplan med
79 insatser för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Insatserna berör många
politikområden, däribland goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Riktlinjer för maten på
arbetsplatsen, i förskolan och skolan har utvecklats av Livsmedelsverket. Dessa har i sin tur tagit
sin utgångspunkt i de svenska näringsrekommendationerna (SNR), vilka utgår ifrån de nordiska
näringsrekommendationerna (uppdateras under 2012) ( Becker et al, 2004). SNR innehåller
riktlinjer för planering av måltider och koster inom storhushåll och restaurang, till exempel
2

Livsmedelsverket är en statlig tillsynsmyndighet vars vision är

"Alla känner matglädje och mår bra av maten". Myndigheten arbetar för säker mat, redlig
hantering och bra matvanor (http://www.slv.se/ hämtat 2012-04-12)
3

Statens folkhälsoinstitut har som uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva

metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom
alkohol- och tobaksområdet samt hälsofarliga varor (http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/ hämtat
2012-04-08).

28

måltidsplanering för olika befolkningsgrupper. De innehåller även referensvärden för
energibehov baserade på kön, ålder och grad av daglig fysisk aktivitet, samt rekommendationer
för olika mått på kostens sammansättning och kvalitet (E%, näringstäthet). SNR innehåller också
riktlinjer för fördelningen av dygnets energibehov mellan olika ät-tillfällen, så kallade huvudmål
och mellanmål. (Livsmedelsverket, 2005). SNR kan därför användas som stöd för menyplanering
och portionsberäkning i storhushåll.
Bra mat på jobbet
2007 publicerade Livsmedelsverket rapporten ”Bra mat på jobbet” (Livsmedelsverket, 2007).
Fokus i rapporten ligger på hur maten på arbetsplatsen kan kopplas till individens prestation,
välbefinnande och hälsa. Rapporten belyser möjligheterna att arbeta med bra mat på jobbet för
olika aktörer – ledningsgrupp och styrelse, personalansvariga, företagshälsovård och friskvård,
fackföreningar, hälsoinspiratörer och hälsocoacher och medarbetare. Skiftarbetets speciella
villkor och arbeten vid mobila arbetsplatser belyses. Förutsättningar för raster och pauser, lunch
och mellanmål, drycker och automater på jobbet behandlas och exemplifieras. Rapporten har
följande yttrande från Europarådets expertkommitté för nutrition, Food and Consumer Health
som utgångsläge:
”NUTRITION IN THE WORKPLACE. Even though in a number of countries initiatives
and projects have been launched on this issue, seen from a broader European
perspective, there is limited knowledge on how healthy eating can be promoted most
effectively at the workplace. Especially there seems a need for issuing practical guidelines
targeting the canteen practitioners since this sector is suffering from a low educational
level and lack of knowledge on nutrition. In addition there would appear a need for
recommendations for the national level on how healthy eating at the workplace can be
promoted. The Committee would like to start the work on this issue in 2008”.
(Källa: Council of Europe, L38/RA /ar, 12 april 2007)
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Rapporten ”Bra mat på jobbet” redovisar förslag på specifikationer vid upphandling av
restaurangtjänster samt presenterar en mall som kan användas av kock eller restaurangansvarig
vid självvärdering. Råd om servering och exponering av maträtter och utbud och variation av
maträtter och sötsaker presenteras i rapporten tillsammans med näringskrav och förslag på utbud
av mellanmål och mindre måltider. Rapporten utgör därför ett viktig material i såväl utvecklandet
som i värderandet av maten och måltiden på den specifika arbetsplatsen.

Tidigare forskning om maten och måltiden på arbetsplatsen
Forskning kring mat och måltider har bedrivits inom en rad discipliner. Inom den
samhällsvetenskapliga forskningen har mat till stora delar belysts som ett kulturbärande element,
som en social företeelse, som en statusmarkör, som ett sätt att särskilja sig från andra, att visa
identitet, politiska eller etiska ställningstaganden (se bl a Bourdieu 1984; Stjerna, 2007). Måltiden
som ett socialt och kulturellt fenomen har dock till stora delar beforskats inom hemmets och
familjens sfär (se bl a Murcott 1982; Anving 2012), men även restaurangmåltiden har fått
utrymme, inte minst inom ramen för den forskning som bedrivs vid Restaurang- och
hotellhögskolan, Örebro Universitet, och med utgångspunkt i den tidigare nämnda FAMMmodellen. Maten och måltiden på arbetsplatsen har inte varit i fokus på motsvarande sätt.
Inom näringsforskning och medicinsk forskning har maten, ofta definierad som ”kost”, studerats i
betydligt större omfattning. Flera studier har fokuserat på problematiken kring kost-näringskiftarbete, vilka har visat på hur arbetstiden vid skiftarbete och schemalagt arbete (rytmstörande
arbetstider) påverkar tidpunkterna för måltider. Epidemiologiska studier (kartläggande
befolkningsstudier) visar att skiftarbetare löper en överrisk för fetma och störd ämnesomsättning,
Observationsstudier visar att nattätande påverkar blodfetterna i en ogynnsam inriktning. Studier i
laboratorium visar att kroppen reagerar annorlunda på mat under natten än under dagen med risk
för att utveckla ohälsa på sikt, se bland annat översikter av Tucker et al (2012) och Lowden et al
(2010). Iakttagelserna stöds av forskning om kroppens biologiska dygnsrytm i ämnesomsättning
(Froy, 2007). Idag saknas evidensbaserade måltidsråd till skiftarbetande. Generella hälsoeffekter
av rytmstörande arbetstider redovisas av bland annat Åkerstedt (2008). Tidsbrist, skiftarbete och
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stress rapporterades vara största självupplevda hindren för ett hälsosamt ätande i IEFS pan-EU
Survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health när drygt 14 000 personer
tillfrågades i EU:s dåvarande 15 medlemsländer (Lappalainen et al, 1997).

2009 presenterades en dansk-svensk forskningsöversikt kring maten på arbetet, med syfte att
skapa en översikt över de kunskaper och erfarenheter som fanns kring maten och måltiden på
arbetsplatsen i Sverige och Danmark. I Danmark beskrivs här hur alltfler företag praktiskt arbetar
med att skapa förutsättningar för hälsosamma matvanor bland anställda, framförallt genom
satsningar på ett hälsosammare utbud av mat och dryck (Mat på arbetet dygnet runt, 2009). Dessa
initiativ kan också ses på svenska arbetsplatser. Däremot har forskningen kring hur arbetet
påverkar våra matvanor varit begränsad i båda länderna. I rapporten beskrivs det hur man i
Sverige började uppmärksamma de negativa hälsokonsekvenserna av inte minst skiftarbete och
arbete inom tung industri under 1960- och 70-talen. I Sverige finns också, till skillnad från
Danmark, ett betydligt starkare fokus på en kostproblematik i relation till oregelbundna
arbetstider och skiftarbete, vilket haft sin grund just i höga ohälso- och dödlighetstal bland
befolkningen.

Översikten pekar dock även på det bristfälliga utrymme som måltiden fått inom forskningen (se
även Fjellström 2003), där måltiden ses som något utöver den mat och dryck som intas. Få
studier har integrerat ett perspektiv där matens och dryckens sociala betydelse på arbetsplatsen
lyfts fram (se t ex Sylow 2006), eller där dess platser och tider problematiseras. Alltfler
människor arbetar idag oregelbundna tider och har mer eller mindre mobila arbetsplatser, och
med det följer också andra och delvis nya utmaningar i strävan efter att skapa förutsättningar för
hälsosamma måltider. Detta var viktiga utgångspunkter till det (pilot)projekt som genomfördes
under 2004 bland busschaufförer och vårdpersonal, där syftet var att öka förståelsen för hur
arbetet påverkade matvanorna på arbetet (Lindén et al 2005). Studien visade på hur
arbetsorganisationen påverkar matvanorna på arbetet på ett många gånger genomgripande sätt,
men också hur mat och måltider på arbetet spelar en viktig social och kommunikativ roll kolleger
emellan (se även Lindén & Nyberg, 2009). Att inte kunna styra över sina måltider, utan att
arbetet dikterar villkoren för dess tider, platser och innehåll, kan också skapa en problematik när
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det gäller relationen mellan hunger och mättnad. Måltiderna på arbetet har i detta sammanhang
beskrivits som funktionella, dvs att de har som främsta syfte att bidra med energi och näring för
att kunna fortsätta arbetspasset (se även Kristensen et al 2003).

Måltidens förutsättningar i dagens arbetsliv har vidare studerats i en sociologisk avhandling med
titeln ”Mycket mat, men lite måltider – En studie av arbetsplatsen som måltidsarena” (Nyberg
2009). Här integrerades måltidens olika aspekter, där tid, plats och sociala relationer, jämte maten
och drycken, bär upp och utgör måltidens innehåll och dess förutsättningar. Studien visade hur
måltiden till stora delar har rationaliserats bort i dagens arbetsliv, där den varken får ta tid, plats
eller tillåts inrymma sociala relationer som bidrar till måltidens positiva effekter. Tiden för att äta
en måltid har historiskt sett minskat, dels som ett resultat av en förkortad arbetstid, dels som ett
resultat av en utveckling av arbetslivet där maten och måltiden som en viktig hälsofrämjande
ingrediens inte fått utrymme. I Lunchfrämjandets4 studier visar det sig också att knappt var tredje
yrkesarbetande har kortat ner tiden för att äta lunch under de senaste fem åren. Detta innebär att
för många är lunchrasten 30 minuter eller kortare. Skiftarbetare kan, som ett resultat av kortare
årsarbetstid, ha ännu kortare rast (se Nyberg 2009). I rapporten ”Lunchpaus – nyckeln till ett
friskare arbetsliv” (Lunchfrämjandet 2004) framkom det också att det till största delen var
kvinnor som kortat ner sin lunchtid, sett under en femårsperiod.
Utbud av mat och dryck på arbetet – några nordiska satsningar/exempel
Att det finns god och hälsosam mat och dryck att tillgå på arbetsplatsen spelar en viktig roll i
främjandet av hälsosamma matvanor på arbetet. I början av 2000-talet genomfördes en finsk
studie som visade på hur förekomsten av personalrestauranger på arbetsplatser har en positiv
effekt på anställdas matvanor (Roos et al, 2004, se även Raulio et al, 2005). Samtidigt visar dessa
studier att kön och utbildningsnivå spelar roll i vem som använder sig av personalrestaurangen,
där det är män med en högre utbildningsnivå som fortfarande är överrepresenterade (M Ström,
2005).

4

Lunchfrämjandet startade sin verksamhet 1990 med syfte att stärka lunchen och dess status på svenska
arbetsplatser. Sedan dess har en rad rapporter publicerats, vilka presenterar studier gjorda över bland annat
svenskars lunchvanor och attityder till lunchen.
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I Lunchfrämjandets studie från 2005 (Ström 2005) framgår det bland annat att uppfattningar om
god mat är den primära drivkraften i val av lunchställe och maträtt att äta. I andra studier (se
Ström & Björnstad, 2007) framkommer att uppfattningar om att maten är fet och ohälsosam
starkt påverkar valet att äta på ett visst lunchställe. I Lunchfrämjandets rapporter beskrivs även
aspekter som att det bör vara rent och snyggt i lunchrestaurangen (se bland annat Ström 2005) –
vilket visar på att andra faktorer än just maten och drycken är viktiga. Häri ligger också
ekonomiska faktorer, det vill säga att man anser att priset för en lunchrätt för högt (se bland annat
”Var äter du din lunch 2003).

Ett antal projekt har de senaste 10-15 åren bedrivits som så kallade interventionsstudier, med
syfte att förändra det utbud som finns tillgängligt för olika yrkesgrupper. Projektet Vägkrogen var
ett sådant exempel som pågick under åren 1995 och 1999 (se bl a Lindwall & Karlén Nilsson,
2001). Studien visade att flertalet yrkeschaufförer hade mat med sig hemifrån som de åt under
arbetstid. Detta motiverades bland annat med att det var för dyrt att köpa mat dagligen, men
också att man inte var nöjd med den mat som fanns att tillgå längsmed vägarna. Inom ramen för
projektet togs det fram en speciell märkning, ”God mat för oss på väg”, vilken skulle informera
och vägleda chaufförerna till god och hälsosam mat. Dock visade projektet, genom intervjuer
med chaufförer, att flera aspekter samverkade i valet av matställe, där bristen på parkeringsplatser
och önskan att äta tillsammans med kolleger var minst lika viktiga i valet av var och vad man
skulle äta.
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Arbetshälsoinstitutets projekt ”Vaken vid ratten med hälsosam kost” visat att kunskapen om och
intresset för hälsosamma matvanor ökat bland yrkesgruppen. Som en del i projektet har också
flertalet vägkrogar förändrat och breddat sitt sortiment för att i större utsträckning anpassa sig till
de behov och önskemål som yrkeschaufförerna har.
I Danmark har projektet ”6 om dagen i storkökkener” (Lassen 2004, Lassen et al 2006) syftat till
att få människor att äta mer frukt och grönt på arbetsplatsen. Projektet har även legat till grund
för utvecklingsprojektet ”Mad på arbejde”, vilket genomfördes 2004-2005 i samarbete mellan en
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fackförening, Födevarestyrelsen samt en rad arbetsplatser i Danmark. Som ett resultat av detta
senare projekt har bland annat idéer och erfarenheter kring maten på arbetet sammanställts, även
innehållande strategier för hur företag kan arbeta med att utveckla en mat och måltidspolitik på
arbetsplatsen. (Lassen (red), 2005).

Metod och material
Arbetsplatserna – urval och beskrivning
Studien har genomförts på tre arbetsplatser i Skaraborgs län; ett sjukhus, ett regemente (i
rapporten benämnd Försvaret) och en industri. Valet av arbetsplatser baserar sig på ett urval där
bredd avseende yrkesgrupper och arbetstider varit viktigt. Arbetsplatserna representerar såväl
offentlig som privat sektor. Nationellt Centrum för Måltiden tog inledningsvis kontakt med flera
företag som kunde vara lämpliga för studien. Sjukhuset, Industrin, Försvaret, samt ett
livsmedelsföretag var intresserade av att delta. Livsmedelsföretaget avböjde dock, innan
datainsamlingen påbörjats, att medverka i studien.
Ett kriterium för medverkan i studien var att det skulle finnas tillgång till servering i form av en
personalrestaurang eller kantin.
Industrin är ett globalt företag som bygger motorer för båtar. Företaget ombesörjer hela kedjan
från bearbetning, montering, provning och leverans av motorer till båtbyggare. Inom företaget
återfinns således både montering och lager, vilka har de fysiskt tyngsta arbetsuppgifterna, till
övervakningsarbete samt administrativt, vilka båda karakteriseras av ett mer stillasittande arbete.
Företaget har i Vara 175 anställda, varav ca 20 % är kvinnor. Kvinnorna finns både i
produktionen och i administrationen. Majoriteten av de anställda är i åldern 45-55 år.
Personalen arbetar i regel mellan 06.30 och 15.12. Tidvis är det skiftarbete, men ofta är detta då
enbart förlagt under våren. Vid skiftarbete arbetar personalen två pass per dag och slutar senast
vid midnatt. Inget nattarbete förekommer.
De anställda har tillgång till personalrestaurang som drivs av ett företag, vilka hyr lokalerna av
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Industrin. Dock är det endast köket som hyrs av företaget och inte den matsalsdel där personalen
äter. Personalrestaurangen är öppen mellan 06.00 och 15.00, och här serveras det både frukost
och lunch. Vid perioder av skiftarbete har restaurangen öppet till 16.00. Restaurangen är öppen
måndag till fredag. Vid eventuellt helgarbete kan smörgåsar beställas av restaurangen. I
restaurangen finns det plats för 60 personer. Restaurangen har ca 45-50 matgäster per dag till
lunch och ungefär motsvarande antal till frukost.

Serveringen av lunch sker genom portionering av kött och grönsaker, medan det är självtag av
potatis och sallad. Vid vissa tillfällen, såsom vid t ex tacobuffé, är det helt och håller självtag.
Lunchen kostar 64 kronor medan styckpris råder för frukost.
Inom Försvaret bedrivs soldatutbildning samt utveckling och träning av förband. På Försvaret
finns ca 390 anställda, varav 155 är civila och 280 är soldater. Det är övervägande män som är
anställda på anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär både tungt fysiskt arbete samt mer
stillasittande,

administrativt

arbete.

Arbetstiderna

varierar

kraftigt,

däremot

arbetar

kontorspersonalen mellan 07.30 och 16.30. Nattarbete förekommer ibland dock inte under den
period som studien genomfördes.
På anläggningen finns en personalrestaurang som drivs av Sodexo. Restaurangen är öppen för
servering såväl vardagar som helger. Måndag till fredag serveras frukost kl 06.00-07.20, lunch
mellan kl 11.00 och 12.30, samt middag kl 16.15-17.30. På helgerna serveras det frukost kl 09.00
till 10.00 samt lunch kl 15.00-16.00. Restaurangen har plats för ca 200 matgäster samtidigt och
varje dag har man ca 130 personer som äter lunch till självkostnadspris. Utöver detta äter mellan
50 och 60 elever och rekryter frukost, lunch och middag varje dag som fri förmån. I restaurangen
är det självtag av mat.

Sjukhuset är den största enheten inom Skaraborgs sjukhus, och här arbetar ca 2700 personer med
specialiserad sjukvård. På sjukhuset som helhet arbetar ca 80 procent kvinnor och 20 procent män
och beroende på yrkeskategori så kan arbetet, åtminstone delvis, innehålla tunga lyft och vara
fysiskt ansträngande. En del yrkesgrupper har också ett mer stillasittande arbete (däribland även
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övervakningsarbete). På sjukhuset finns det 30 avdelningar samt 46 mottagningar inom en rad
olika områden.

Den personal som arbetar med den direkta vården av patienter arbetar 07.00-14.00, 14.00-22.00
och 22.00-07.00. De flesta av de anställda har dygnet-runt tjänst, alltså arbetar alla tider på
dygnet. Dock är det några få som enbart arbetar nätter.
Personalrestaurangen på sjukhuset drivs av en serviceorganisation (och här arbetar 7,5 tjänster,
enbart kvinnor). Restaurangen har öppet för lunch måndag till fredag mellan klockan 11.00 och
14.00, Utöver restaurangen finns det även ett café på sjukhuset som har öppet måndagar till
torsdagar 08.00-19.00 och fredagar 08.00-17.00. På helgerna har caféet öppet mellan klockan
11.00 och 17.00. I caféet finns ett ”traditionellt cafésortiment” samt färdiga salladslådor, wraps,
toast, frysta pajer, pannkakor mm. Lunch serveras i caféet mellan klockan 11.00 och 14.00.
Personalrestaurangen, som har självtag, har ca 600-800 matgäster varje dag.
Insamling av data – enkätstudie och bullermätningar
För insamling av material har en enkät delats ut till anställda på de tre olika arbetsplatserna, samt
att ljudnivåmätningar genomförts i personalrestaurangerna. Enkäten är identisk till samtliga
arbetsplatser, med undantag av de rubriker där den specifika arbetsplatsens namn används.
Enkäten har delats ut både till personer som äter och inte äter i personalmatsalen. Fördelen med
en enkätstudie ligger i möjligheten att nå ett stort antal anställda som finns på en arbetsplats och
därmed också med större säkerhet kunna uttala sig om de vanor, uppfattningar och attityder som
finns kring arbetsmåltiden. Det möjliggör därmed också till viss del en generalisering av
resultaten, dock bör man vara försiktig när det gäller att överföra resultatens relevans från en
arbetsplats till en annan då flera faktorer samspelar på en arbetsplats och som kan skilja mellan
arbetsplatser. Enkätstudien bidrar dock inte med en djupare förståelse av de svar som ges, för
detta krävs ett mer kvalitativt angreppssätt, t ex genom intervjuer eller observationer på
arbetsplatsen. I enkäten fanns det dock möjlighet att ge egna kommentarer på utvalda frågor samt
i slutet av enkäten. Dessa utgör också en del av analysen av materialet.
Enkäten

är

strukturerad

i

20

frågeområden

vilka

behandlar

personalrestaurangen,
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matrummet/personalrummet och måltidens olika aspekter. Som utgångsläge i utformandet av
enkäten har FAMM (Five Aspect Meal Model) (Gustafsson et al, 2006) använts. Vi har också
utgått från kriterier som tagits fram av Föreningen för Nyckelhålet på restaurang (2010) angående
olika serveringsformer på restauranger och måltidskomponenter. Vidare har en definition av
gastronomibegreppet tjänat som inspiration (Jönsson & Tellström, 2009). Enkäten presenteras i
Bilaga 2.
De olika aspekterna tiden, platsen, möten och bemötanden, logistiken, atmosfären och
upplevelsen av maten och måltiden följs upp i enkäten, och frågorna är indelade i att först gälla
personalrestaurangen och därefter matrummet/personalrummet på arbetsplatsen, det vill säga
samma frågor användes för båda måltidsmiljöerna, dock med en viss modifiering utifrån de båda
rummens förutsättningar. Som exempel gällde en fråga flödet att ta och betala mat i restaurangen,
motsvarande fråga om flödet i personalrummet handlade om att tillreda mat.
Ljus- och ljudnivåmätningarna utfördes på de tre personalrestaurangerna under november månad
2011. Belysningsstyrkan mättes mitt på varje bord i respektive personalrestaurang. Dessutom
mättes belysningsstyrkan på diskarna för matutlämning, betalning och diskinlämning. Då det inte
fanns bländningsproblem mättes inte luminanser. Vid alla tre mätningstillfällen var vädret mulet.
Ljudnivåmätningarna genomfördes i två omgångar. En ljudmätningsomgång utfördes före
lunchgästerna kom till restaurangen, men personalen arbetade med att förbereda lunchen. En
andra ljudmätningsomgång skedde vid den tidpunkt då restaurangen hade som högst antal
matgäster. För att erhålla ett stabilt medelvärde i varje restaurang utfördes ljudmätningarna på
flera positioner i restaurangen. Vid varje position genomfördes en mätning i en minut, data från
den minuten gav sedan en min-värde (lägsta uppmätta ljudnivån), ett Peak-värde (högsta
uppmätta ljudnivån), samt en ekvivalent ljudnivå. Mätningarna utfördes med en kalibrerad
ljudnivåmätare (Brüel & Kjær 2260 Investigator), filtrerat med A-vägt filter.
Nationellt Centrum för Måltiden (NCFM) tog kontakt med respektive arbetsplats under andra
halvan av 2011. Möten arrangerades med kontaktpersoner på arbetsplatserna med syfte att
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informera och förankra studien hos ansvariga5. Mottagandet var genomgående positivt. Här fanns
också möjlighet för NCFM att ställa frågor kring arbetsplatsen, dess matutbud, arbetstider osv,
vilket var viktig information i utformandet av enkäten. Vid dessa tillfällen diskuteras också
förfarandet kring enkätstudien, hur och när enkäten skulle delas ut, samt att tider för detta
bokades in. All kontakt, samt utdelning samt insamling av enkäter har arrangerats eller
organiserats av Nationellt Centrum för måltiden. Utformningen av enkäten samt analys av denna
har genomfört av författarna till denna rapport.

Forskarna beslöt att samtliga 175 anställda skulle tillfrågas om att ingå på Industrin. Där delades
enkäterna ut av NCFM tillsammans med personalchefen. Enkäten delades ut till arbetsledarna på
de olika avdelningarna, vilka i sin tur distribuerade denna till de anställda. Arbetsledarna fick i
uppgift att sörja för att personalen på avdelningarna fyllde i enkäten samma dag. Enkäten
samlades in efter lunchrasten. Totalt delades 159 (av 175 planerade) enkäter ut. 130 besvarade
enkäter samlades in, och utöver dessa lämnades 11 enkäter in obesvarade. 10 enkäter lämnades
kvar i receptionen för dem som missat den pågående studien. Av dessa besvarades 6 enkäter.
Ytterligare 12 enkäter lämnades in i receptionen i efterhand. 142 av 169 utdelade enkäter
besvarades (84% svar, 16% bortfall) på Industrin.
På Sjukhuset beslöt forskarna att 500 enkäter skulle delas ut, det vill säga till cirka 20 % av de
anställa NCFM delade inledningsvis ut enkäten till förbipasserande personal i anslutning till
personalrestaurangen, dvs både till dem som besökte restaurangen och till dem som passerade
men som inte gick in i restaurangen. Syftet var att nå ett stort antal anställda på sjukhuset genom
att befinna sig i detta område. Det fanns en stor bredd i yrkesgrupper som besvarade enkäten,
däribland undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, vaktmästare, administratörer osv. Detta
återspeglar också den bredd i yrkesgrupper som finns på ett sjukhus. Enkäterna delades ut och
samlades in i anslutning till lunchpausen (mellan 11.15 och 14.00). Som ett incitament att besvara
enkäten erbjöds en kupong med gratis lunch, vilka NCFM erhållit från en av kontaktpersonerna.
5

Följande kontaktpersoner användes i studien: Sjukhuset: Lars Sundström, projektledare OVIEL vid SKAS (tidigare
benämnt KSS/Kärnsjukhuset i Skövde, samt Claes Bergman, enhetschef Måltider Öst; Volvo Penta: Kjell Gustavsson,
personal- och IT-chef; Försvarsmakten Skaraborg, P4: Anneli Sjögren, informatör, samt Barbro Hellström, kostchef
personalrestaurangen.
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Lunchkupongerna delades enbart ut vid detta tillfälle. Totalt delades 319 enkäter ut vid detta
tillfälle. 267 enkäter samlades in. 3 respondenter valde att avbryta ifyllandet efter några frågor
och de anses därmed som ofullständiga.

Efter detta tillfälle delades resterande 181 enkäter ut på avdelningarna via kontaktperson. Enkäten
besvarades här av såväl dag-, kvälls-, och nattpersonal. 73 av dessa enkäter lämnades till NCFM
den 18 januari. Sammanfattningsvis blev 388 enkäter utdelade och 308 bearbetningsbara enkäter
samlades in (78 % svarsfrekvens, 21% bortfall) på Sjukhuset.

På Försvarsmakten Försvaret delades enkäterna enbart ut av kontaktpersoner på plats. Utav de
390 framtagna enkäterna till samtliga anställda delades 383 ut. 247 besvarade enkäter har
returnerats till NCFM. Enkäterna delades ut till dem som vid studietillfället fanns närvarande på
området. Enkäten har distribuerats via den så kallade linjeorganisationen, vilket innebär att de
olika enheterna fick order om att personalen skulle fylla i enkäten. Den största delen outdelade
enkäter finns på den större enheten där soldaterna ingår. Sammanfattningsvis samlades 272
bearbetningsbara enkäter in (71 % svarsfrekvens, 29% bortfall) på Försvaret.

Det totala antalet personer som lämnat in bearbetningsbara enkäter blev 724. Bortfallen i
enkätstudien var således 16 % på Industrin, 21% på Sjukhuset samt 29% på Försvaret. Bortfallet
är att bedöma som acceptabelt för en enkätundersökning.
Forskningsetiska överväganden
Forskning på människor prövas av etikprövningsnämnder. Forskning ska prövas i förväg om
känslig information om till exempel sex eller etnicitet ingår, eller om det ingår biologisk
provtagning eller andra moment som kan innebära risker för deltagaren. Detta projekt har inte
genomgått etikprövning eftersom enkätens innehåll inte bedömdes som känslig av forskarna. I
studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. I samband med att enkäten
delades ut fick mottagaren ett missivbrev där studiens syfte förklarades, kontaktuppgifter till
ansvariga forskare redovisades och det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt och kunde
avbrytas utan förklaring samt att inga personer kommer att kunna identifieras i
resultatsammanställning, rapporter och publikationer.
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Vetenskapsrådet http://vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html hämtat 2012-06-12
Bearbetning och analys av data
Enkäten skapades i en programvara som heter EvaSys och som är speciellt framtagen för
kursevalueringar i samband med undervisning och för enkätundersökningar (EvaSys, 20012011). Enkäten togs fram och skrevs ut i pappersform vid Högskolan Kristianstad dit de också
sändes för scanning efter ifyllande. Enkäterna skrevs ut i tre olika satser (batches) med en
elektronisk markör för respektive arbetsplats för att motverka sammanblandning, och för att
slippa fråga respondenterna om deras arbetsplats. EvaSys kan också distribueras som elektroniska
enkäter genom att en elektronisk länk med lösenord sänds med e-post till urvalet. Nackdelen med
pappersenkäter, som användes i det här fallet, är att skrynklor och text utanför rutor kan göra dem
oläsbara i scanner. Det kan leda till att en del av svaren är oläsbara (internt bortfall). En annan
orsak till internt bortfall är att respondenter hoppar över vissa frågor. Enkäterna måste skrivas ut
och scannas av samma utrustning och kan därför inte läggas i en vanlig kopiator för reproduktion.
(I undersökningen skedde detta av okänd anledning vid en av arbetsplatserna, vilket innebar att
ett antal ”ogiltiga” enkäter delades ut och samlades in istället för ”giltiga”).

EvaSys programmet levererar en grundläggande och beskrivande statistisk sammanställning av
enkätsvaren (EvaSys, 2011/04) innefattande aritmetisk medelvärde, medianvärde samt
standardavvikelse (SD) eller standardavvikelse. Ett medelvärde är det genomsnittliga värdet för
ett urval eller en population. För att räkna ut medelvärdet adderar man samtliga värden och
dividerar med det antal värden man har, summan blir medelvärdet. I dagligt tal menar man med
medelvärde normalt det aritmetiska medelvärdet. Medianen är det tal i en mängd som
storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen.
Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker
från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen
låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet ger en hög standardavvikelse
Data exporterades till analysverktyget SPSS (IBM Statistics) där chitvåtest och GLM-analyser
genomfördes för att se om det fanns en statistisk säkerställd skillnad i svarsutfall mellan grupper.
Som signifikansnivåer vid skillnader används 0.05, 0.01 samt 0.001 vilket innebär att det är
mindre än 5%, 1% respektive 0.1% sannolikhet att skillnader beror på slumpen.
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De öppna frågorna i enkäten har analyserats separat där svaren har grupperats beroende på
innehåll. I rapporten redovisas citat som tillåts representera det som ett större antal anställda har
uppgett. Svaren på de öppna frågorna har kompletterat resultaten från de slutna frågorna.
I analysen av materialet har vi utgått ifrån FAMM (Five aspects meal model) men även andra
centrala aspekter av måltiden, i enlighet med syftet i studien. Analysen är uppbyggd kring
följande sex teman, vilka samtliga inkluderas i enkätens 20 frågeområden. Enkäten presenteras i
Bilaga 2, de frågor som hör till respektive tema presenteras i Bilaga 1.

Den tematiska analysen och resultatpresentationen utgår från aspekterna
A. Tiden – arbetstider, matraster, pauser
B. Rummet – var äter man, personalrestaurangen, matrummet
Miljö även bullermätningar. Kontroll i relation i rummet.
Planering i relation i rummet
C. Produkten – maten
Kontroll i relation till produkten. Värderingar i relation till produkten. Planering i relation till
produkten.
D. Mötet
E. Måltidens väg – logistik och planering
F. Måltidens atmosfär
Måltidsupplevelse
G. Mat, Livsstil och Hälsa
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Resultat
I detta avsnitt presenteras resultat av enkätstudien i form av beskrivande och jämförande statistik
och med återgivande av representativa citat från skriftliga kommentarer i enkätens öppna frågor.
Dataanalysen baserar på 142 enkäter från Industrin, 272 enkäter från Försvaret samt 308 från
Sjukhuset totalt 724 enkäter (N=724). Alla personer har dock inte svarat på samtliga frågor, hur
stort bortfallet är per fråga varierar.
Tiden
Anställda på Industrin och Försvarsmakten Försvaret arbetar dagtid och heltid med något
undantag. Vid Sjukhuset hade 69 % dagtidsarbete, 6 % hade skift/schemalagt arbete utan natt och
25 % arbetade skift/schema med nattarbete. Knappt 16 % arbetade mindre än heltid vid
Sjukhuset.

På samtliga arbetsplatser hade majoriteten av anställda måltidsrast, vilket innebär att den
anställde har rätt att lämna arbetsplatsen under denna tid. Endast cirka 5 % hade måltidsuppehåll,
dvs. utan möjlighet att lämna arbetsplatsen. Matrastens längd varierade mellan arbetsplatserna, se
figur 1 nedan.
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Figur 1. Varaktighet av arbetsmåltid vid tre arbetsplatser. Y-axeln representerar andel (%) som markerat
respektive tidsintervall.

Som framgår ur figuren ägnade 13 % mindre än 20 minuter åt arbetsmåltiden. 20-30 minuter var
vanligast på Industrin, mer än 45 minuter var vanligast på Försvarsmakten Försvaret och 31-45
minuter på Sjukhuset
Kontroll över tiden
De anställda fick även skatta sin upplevda egen kontroll över måltidens längd på en 7-gradig
skala där 1=ingen kontroll alls och 7=helt egen kontroll. I figur 2 nedan har svaren slagits
samman till tre kategorier (1-3=ingen kontroll; 4-5=viss kontroll; 6-7=helt egen kontroll)
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Figur 2. Upplevd grad av egenkontroll över arbetsmåltidens längd vid tre arbetsplatser. Y-axeln
representerar andelen (%) svar.

Cirka en tredjedel de anställda upplevde att de saknade eller hade låg kontroll över
arbetsmåltidens längd. Störst brist på kontroll rapporterades från Industrin.

Figuren nedan (figur 3) illustrerar hur personalen skattade sin egenkontroll över möjligheten att
äta när du själv är hungrig vid arbetsplatserna Även här har den sjugradiga skalan slagits
samman till tre svarskategorier.
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Figur 3. Upplevd grad av egen kontroll över möjligheten att äta vid hunger vid tre arbetsplatser. Y-axeln
representerar andelen (%) som svarat under de olika kategorierna.

Knappt hälften av de anställda på Sjukhuset saknade kontroll över möjligheten att äta när de
kände sig hungriga.
Öppettider och kötider
Personalrestaurangernas

öppettider

varierade

på

de

olika

arbetsplatserna

(se

arbetsplatsbeskrivningen i kapitlet ”Metod och material”). En fråga i enkäten handlade om de
anställdas nöjdhet med personalrestaurangens öppettider. Frågan kunde besvaras från 1=Inte alls
nöjd till 7=Mycket nöjd. Skattningsmedelvärde för samtliga arbetsplatser var drygt 5, vilket
innebär att många var nöjda. Dock är det värt att notera att 16 % på Industrin, 14 % på Sjukhuset
och 7 % på Försvaret hade skattat nöjdheten till mellan 1 och 3, det vill säga låg nöjdhet med
restaurangens öppettider.

Beträffande kötider för att få mat var den genomsnittliga skattningen 5 för Industrin och
Försvaret vilket tyder på en relativt hög grad av nöjdhet. Mindre nöjda var personalen på
Sjukhuset som angav 3 i medelvärde. 10 % på Industrin och 12 % på Försvaret skattat 1-3, det
vill säga snarare missnöjda än nöjda. På Sjukhuset var motsvarande siffra hela 62 %. Detta
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framkom också de kommentarer som gavs i enkäten, där kötider tas upp som en av anledningarna
till en missnöjdhet med personalrestaurangen:

Alltför långa tider i kö. Hög ljudnivå. (Sjukhuset)
Jobbiga köer om man kommer vid 12 (Sjukhuset)

På motsvarande sätt ställdes frågor om kötider för att värma och/eller tillreda mat i
personalrummet/matrummet på arbetsplatsen. Svarsalternativen var indelade i en 7-gradig skala
där 1=inte alls nöjd och 7=mycket nöjd. Medelvärde var 5 för Industrin, 4.7 för Försvaret samt
4.4 för Sjukhuset vilket tyder på en relativt hög grad av nöjdhet. Låg nöjdhet med kötider i
personalrummet (1-3) skattades av 8 % på Industrin, 26 % på Försvaret samt 33 % på Sjukhuset.
Hög nöjdhet (6-7) skattades av 47 % på Volvo, 38 % på Försvaret samt 35 % på Sjukhuset.

Sjukhuset utmärkte sig när det gällde missnöjdhet med kötider i såväl personalrestaurang som i
personalrum/matrum, även om ca 25 % av de som besvarat enkäten på Försvaret också är
missnöjda med kötider för att värma och/eller tillaga mat i matrum/personalrum. Rasternas
begränsade tider gör att frågor kring just kötider, tider för att bli serverad mat och tider för att
själv värma mat, kan bli viktiga i besluten om vad måltiden ska äga rum.

Skippa maten och gå hem tidigare?
I enkäten fick personalen ta ställning till påståendet ”Om jag får sluta tidigare skippar jag gärna
att äta på jobbet”, där 1=Inte alls, 7=i väldigt hög grad. Även här redovisas data sammanslagna
till tre svarskategorier som ovan.
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Figur 4. Andel anställda (%) på tre arbetsplatser kan tänka sig att skippa maten på jobbet om de får sluta
tidigare. Y-axeln representerar andelen (%) som svarat under de olika kategorierna.

Som framgår i figur 4 ovan var anställda på Försvarsmakten Försvaret mest tilltalade av skippa
maten på jobbet för att sluta tidigare, knappt 50 % biföll det alternativet. På Sjukhuset var det
minst intresse för denna möjlighet (drygt 50 % skattade inte alls). Frågan säger något om hur
arbetsmåltiden värderas och vilken betydelse den tillskrivs i relation till andra aspekter av såväl
arbetet som fritiden.

Rummet
Måltiderna på arbetsplatserna äger ofta rum antingen i personalrestaurangen eller i ett
personalrum/matrum där medhavd mat kan ätas. Gemensamt för samtliga arbetsplatser i studien
var att de flesta åt samtliga av deras måltider under arbetstid i deras personalrum/matrum (se
figur 5 nedan).
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Figur 5. Platsen för måltider vid olika tidpunkter på de tre arbetsplatserna. Figuren visar andelen personer
(%) som ätit vid olika platser vid olika tidpunkter.

Mellan klockan 11-14 besökte flest anställda personalrestaurangen (Industrin, 20%;
Försvarsmakten 17 % och Sjukhuset 33 %). En mindre andel personer åt direkt vid arbetsplatsen,
till exempel vid skrivbord eller maskin. Vid Industrin åt 8, 4 respektive 2 % direkt vid
arbetsplatsen inom de tre tidsintervall som anges ovan. Motsvarande siffror för Försvaret var 2, 2
ocht 3 %, för Sjukhuset gällde 4, 1 samt 5 %.

Vi har också uppgifter om andra tidsintervall än de som redovisas i Figur 5:
Vid Industrin åt 0 % utanför arbetsplatsen klockan 07-11, 2 % mellan 11-14 samt 3 % mellan 1417.Vid Försvaret var motsvarande andel 6 %, 18% och 16 %. Vid Sjukhuset åt mindre än 1%
utanför arbetsplatsen under dessa tidsintervall. Under kvällen, mellan klockan 17 och 20, åt 31 %
i personalrum på Försvarsmakten Försvaret och 23 % på Sjukhuset. Mellan klockan 20 och 03 åt
22 % i personalrum på Försvarsmakten Försvaret och 10 % på Sjukhuset. Samtliga siffror är
avrundade till närmaste heltal.
Utrustning och inredning i personalrestaurang och matrum
I måltidsmiljön och som en del av rummet inbegrips också hur inredningen ser ut,
tillgängligheten av bestick och porslin, om det finns tillräckligt med bord och stolar osv. Figur 6
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nedan visar att majoriteten varken var missnöjda eller mycket nöjda med stolar, bord,
porslin/glas/bestick i restaurang eller personalrum. Industrins matrum avvek med något lägre
skattning för porslin, glas och bestick. När frågan ställdes angående personalrummen ingick även
”matlagningsredskap, uppläggningsfat etc.” i påståendet som de anställda skulle ta ställning till.
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Figur 6. Medelvärden av skattad upplevd nöjdhet med miljöfaktorer i personalrestaurangen fördelat över
de tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls nöjd till 7 = mycket nöjd (y-axeln)

Bland kommentarerna i enkäten påtalades också brister i inredningen med avseende bland annat
på att det saknades stolar och att utrymmet inte har kapacitet för det antal personer som kan
komma att befinna sig där vid vissa tidpunkter.

Önskar att det skulle finnas ett större matrum/personalrum. Ibland finns det ej stolar att
sitta på (Sjukhuset)

Möjligheterna att förvara, tillreda och diska efter sig i personalrum/matrum kan också påverka
valet av mat på arbetet. Figur 7 visar att majoriteten överlag varken är missnöjda eller mycket
nöjda i dessa avseenden på de tre arbetsplatserna. Figuren visar att möjligheterna till
frysförvaring vid Industrin uppfattas som mindre tillfredsställande.
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Figur 7. Medelvärden av självskattad nöjdhet med möjligheter att förvara och tillreda mat i
personalrum/matrum fördelat över de tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls nöjd till 7 =
mycket nöjd (y-axeln).

Flera anställda har i sina kommentarer framfört synpunkter och önskemål som handlar just om
miljön och framförallt kring hur matrum/personalrum samt personalrestaurang är utformade och
inredda.
”Miljön jag äter i är viktig. På grund av att vi har ett sunkigt lunchrum vill jag inte äta
längre än nödvändigt…” (Försvaret)
”Att ha en omgivning som är trivsam + ett fint utseende på maten är ett måste för att man
ska få ut något av en matpaus. Trevligare färger och rent och snyggt i en restaurang är
ett måste” (Industrin)
”Matrummet är väldigt sterilt. Många äter i dagrum/logement istället” (Försvaret)

Kommentarer ges också kring hur man skulle önska att miljön kring måltiden var
”Trevligare design i matsalen vore skoj” (Industrin)
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”Roligare/mer tilltalande inredning i caféet. Bättre ljus.” (Industrin)
”Om matsalen var trevligare skulle jag nog gå dit oftare för att få lite miljöombyte. Men
som det är nu blir jag bara stressad av att äta där. Jag skulle önska att det fanns
ytterligare ett måltidsrum på arbetsplatsen då det ofta är mycket folk där dagtid”.
(Sjukhuset)
Ljudnivåer och buller i måltidsmiljön
Resultaten från ljudnivåmätningarna vilka gjordes parallellt med enkätstudien, visade att
matgästernas bidrag till ljudnivån i restaurangerna var cirka 10-20 dB(A), mer detaljerad data kan
utläsas i Tabell 1. Personalrestaurangen på Sjukhuset var stor och hade många matgäster, och
hade mycket väl kunnat ha betydligt högre mätvärden. Men från ett akustiskt perspektiv var
lokalen väl anpassad med två stycken avskilda rum, vilket medförde att ljudnivån minskades
dramatiskt. I avsnittet ”Måltidens atmosfär” presenteras de anställdas upplevelser av
ljudnivåerna.
Tabell 1. Medelvärden och spridningsmått för ljudnivån i de tre utvärderade restaurangerna.
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Ljus och belysning i måltidsmiljön
Mätresultaten från ljusmätningarna i de tre personalrestaurangerna presenteras i Tabell 2. På
Sjukhuset gav matsalen ett ljust intryck. Väggar, golv och tak var ljusa. Belysningen bestod av
infällda lysrörsarmaturer kompletterade med hängande grupper av lysande små klot (ren
dekoration). Takbelysningen var tänd och bländade inte.
På Försvaret gav matsalen ett ganska mörkt intryck i kontrast till den ljusa matutlämningsdelen.
Det var träbruna balkar i taket och ljust golv. Belysningen bestod av hängande stora
lysrörsarmaturer och små lampetter och små lampor i en del fönster. Takbelysningen var tänd.
Belysningen bländade inte och upplevdes som mycket ojämn.
På Industrin var matsalen ganska liten och gav ett mörkt murrigt intryck. Vita väggar, brunt golv
och tak. Belysningen bestod av i taket infällda lysrörsarmaturer. Halva belysningen var tänd.
Belysningen bländade inte. I avsnittet ”Måltidens atmosfär” kommer de anställdas upplevelse av
belysningen att presenteras.
Tabell 2. Medelvärden och spridningsmått för ljuset (lux) i de tre utvärderade restaurangerna.

De belysningsrekommendationer som antagits inom EU och internationellt anger att
belysningsstyrkan i matsalar bör vara 200 lux och ha god färgåtergivning. För matberedning och
liknande anges 300 – 500 lux. Av de mätta matsalarna är det Sjukhuset som med god marginal
klarar belysningsrekommendationerna även om vissa bord i den inre delen av matsalen har något
låg belysningsstyrka. För Försvaret ligger medelvärdena i matsalen långt under
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rekommendationerna och endast ett fåtal platser kommer upp över 200 lux. Vid matutlämningen
är det dock bra belysning. Vid Industrin är värdena ännu lägre och klart under
rekommendationerna utom vid matutlämningsdisken.

Produkten - maten
Måltidernas mat och dryck – om utbud, kontroll och kvalitet
En central aspekt av måltiden är självklart maten och drycken. I enkäten svarade 59 % på
Industrin, 58 % på Försvarsmakten Försvaret samt 61 % på Sjukhuset att de ätit i
personalrestaurangen ”någon gång”. Som nämndes tidigare äter en betydligt högre andel
anställda i personalrum/matsal än i arbetsplatsernas personalrestauranger. De som svarat att de
”aldrig äter eller har ätit i personalrestaurangen” ombads i enkäten att gå vidare till nästa
frågeområde. Andelen som aldrig äter/ätit i personalrestaurangen var: Industrin 10.9 %, Försvaret
15.5%, Sjukhuset 3,6 %.
Meny och utbud i personalrestaurangen
Ett frågeområde enkäten handlar om nöjdheten med utbudet av mat och dryck i
personalrestaurangen. I figur 8 nedan presenteras medelvärdesskattningarna över upplevd nöjdhet
med utbud av mat och dryck, hur maten presenteras, serveras och smakar på de tre
personalrestaurangerna. Mest nöjda var matgästerna med utbudet av drycker samt
portionsstorlekar på de tre arbetsplatserna i förhållande till andra faktorer. För flertalet faktorer
var medelvärdet 3-4 på en skala av 7, där 7 är mycket nöjd. Personalrestaurangen på Försvaret
har genomgående högre nöjdhetsvärden än de andra två personalrestaurangerna.
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Figur 8. Medelvärden av skattningar av upplevd nöjdhet med utbud av mat och dryck, hur maten
presenteras, serveras och smakar över de tre personalrestaurangerna personalrestaurangen fördelat över de
tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad (x-axeln).

I de kommentarer som gavs i enkäten framfördes av flera ett missnöje med utbudet av mat i
personalrestaurangerna. Framförallt handlade det om att maten upplevs för dyr, men också att det
saknas variation i menyn.

Jag var med på den tiden när nästan alla åt i matsalen. En kombination av microns
införande och höjda priser har gjort att huvuddelen äter låda. En trend som kan vara
svår att ändra på…/… Tror personligen att priset är den stora faktorn, kunde jag köpa en
varm lunch för 40 kronor skulle jag inte tveka en sekund (Försvaret)

Det borde vara i försvarsmaktens intresse att samtliga äter minst 3 ordentliga mål mat
om dagen. Men med nuvarande priser kontra soldatlönen så äter inte soldaten ordentlig
frukost, och sen så billig lunch och middag som möjligt, vilket blir en väldigt
näringsfattig, ensidig kost. Det bästa vore om de 3 måltiderna ingick i lönen. Då blir det
’gratis’ vilket ger friskare, piggare medarbetare (Försvaret)
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…/… Samma mat vecka efter vecka. Dålig kvalitet på maten…/…” (Industrin)

Maten i matsalen är till största del bedrövlig. Den mesta maten tillagas dagen innan (då
det inte är halvfabrikat), för att sedan värmas upp dagen efter då det ska ätas. De har inte
mycket variation, samma mat i rullande 4 veckors schema… (Industrin)

Flera på Sjukhuset kritiserar salladsbordet för att vara alltför enformigt.
Salladen dåligt komponerad, ex 3 sorters bönor ena dagen, ingen alls nästa. Smaklös
mat…/… nytänkande och konkurrens vore bra. (Sjukhuset)

Önskemål: Bättre bröd, bättre salladsurval, större portioner soppa. (Sjukhuset)

Godare salladsbuffé. Inte så mycket hoprörda rätter. (Sjukhuset)

Det efterfrågas variation, men också kreativitet, skapande och mer smak i den mat som serveras.
Roligare maträtter med mer smak ifrån restaurangen (Industrin)

Maten i köket är ej tilltalande på något sätt. Det är bukfylla, smaklöst och dyrt. Dålig
variation. Hade de lagt ner mer jobb på en smakgaranti när man äter hade jag nog ätit
där oftare. (Industrin)

Mat ska kittla alla sinnen. Det sker inte här. (KSS)

I kommentarerna i enkäten delges uppfattningar, framförallt på Sjukhuset, om en upplevt sämre
kvalitet på maten. I detta sammanhang omnämns omfattningen av halvfabrikat, avsaknad av
”hemlagad” mat, husmanskost och vegetariska alternativ:

Matens kvalitet och smak är mindre prioriterad och kvantiteten mer prioriterad. Flertalet
gånger har jag tvingat i mig maten för att få näring i mig, istället för att se det som
mat…/…(Försvaret)
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…/…Det känns som att den mesta maten är gjord av halvfabrikat och man känner inte till
vare sig ingredienser eller vilka tillsatser som ingår. ”Hemlagad” mat är ofta godare
(dvs den mat som tillreds för grunden vilket serveras ibland). Jag vill äta
svenskproducerat kött men tvivlar på att vi får det. Den vegetariska maten är fantasilös
och dålig…/… (Sjukhuset)
Jag önskar mer husmanskost – inriktning…/… (Sjukhuset)

Maten har gradvis försämrats här på Sjukhuset personalrestaurang. Ätit här i över 20 år.
Trist, nästan obefintligt salladsbord. Det är bättre att höja priset och vi får godare mat.
Det ska vara en restaurang men nu är det mest utfodring till stressade människor.
(Sjukhuset)

Svaren i enkäten visade också att flertalet inte upplevde sig ha någon kontroll över menyn och det
utbud som serveras i personalrestaurangen. 81 % på Industrin, 86 % på Försvarsmakten Försvaret
och 89 % på Sjukhuset angav låg eller ingen kontroll alls över menyn i personalrestaurangen. De
hade skattat mellan 1 och 3 på en skala där 1= ingen kontroll alls, 7=helt egen kontroll.
Matens smaklighet
Nöjdhet är ofta starkt kopplat till upplevelsen av matens smak. En attitydfråga i enkäten kring
betydelsen av matens smaklighet visade att den viktigaste faktorn av betydelse för matval är just
smaken. Figuren nedan (figur 9) visar diskrepansen mellan hur viktigt det är med god mat och
hur nöjda deltagarna är med maten i sin personalrestaurang. Diskrepansen är stor vid alla tre
arbetsplatser och störst vid Sjukhuset.
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Figur 9. Figuren visar diskrepansen mellan hur viktigt det är med god mat och hur nöjda deltagarna är med
maten i sin personalrestaurang. Diskrepansen är stor vid alla tre arbetsplatser och störst vid Sjukhuset.

Ätande i samband med nattarbete
Ätande i samband med nattarbete berör många aspekter såsom vad som är lämpligt att äta i
nattfasen av den biologiska dygnsrytmen med hänsyn till hälsa, andra aspekter är hur nattmat
påverkar vakenhet och välbefinnande. Valet av nattmat påverkas av utbud och tillgänglighet
liksom av möjligheter att förvara mat i kyl och frys, samt möjlighet att värma mat. De råd som
idag ges är ät undvika sötade produkter nattetid, samt att minska portioner jämfört med dag, och
att gärna äta något värmande. I figuren nedan (figur 10) illustreras valet av nattmat på
arbetsplatserna.
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Figur 10. Figuren illustrerar svar på frågan vad personer brukar äta mellan midnatt och 06 vid nattarbete.
Varje person kunde välja ett eller flera svarsalternativ (y-axeln visar antal personer som svarat)

Rådet om att minska eller undvika nattätande ges tillsammans med rådet att äta frukost före
dagsömn, eftersom hunger kan störa dagsömnen. 96 personer besvarade frågan om de brukar äta
frukost före dagsömn; 33 personer svarade alltid, 21 personer ofta, 20 personer sällan och 22
personer aldrig.
Matens och måltidens betydelse på arbetet -värderingar i förhållande till maten
Matvalet påverkas av hunger men också av kognitiva funktioner, det vill säga tankeprocesser och
kunskaper. Ett frågeområde i enkäten handlar om maten och måltidens betydelse på arbetet.
Deltagarna fick ta ställning till ett antal påståenden utifrån en sjugradig skala där 1= inte alls och
7=i väldigt hög grad. I figur 11 nedan har skattningsvärdena slagits samman till tre kategorier
(inte alls = 1-3; mittemellan = 4-5 samt i väldigt hög grad 6-7). Figuren visar i vilken mån de
anställda på arbetsplatserna instämmer i ett antal påståenden om matens och måltidens betydelse
på arbetet.
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Figur 11. Figuren visar hur stor andel av samtliga medverkande i undersökningen tagit ställning till olika
påståenden. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad (x-axeln).

Som framgår ur Figur 11 verkar det ha det störst betydelse (skalsteg 6-7) att maten är god, att
maten är mättande, att man får ta maten själv (istället för portionering) samt att det är viktigt att
maten är hälsosam. 60 % instämde i väldigt hög grad i att de skulle välja en hälsomärkt rätt om
den var 25 % billigare. Att maten är billig, närproducerad, KRAV-märkt mat och rättvisemärkt
tyckte runt 40 % var medelviktigt (skalsteg 4-5). Drygt en tredjedel angav instämde lågt, eller
inte alls, i påståendet att det var viktigt för dem att maten är miljömärkt och rättvismärkt
(skalsteg1-3).

Mötet
”Mat är inte bara förtäring/energi, mat är kultur”. Citatet är en kommentar som gavs på en av
arbetsplatserna, och det sammanfattar väl matens och måltidens funktioner, roller och betydelser
som sträcker sig utöver dess näring och energi. Måltiderna på arbetsplatsen är också tider och
tillfällen för sociala möten mellan människor. Det kan vara att yrkesgrupper väljer att äta
tillsammans eller att man möts olika yrkesgrupper under t ex lunchen. Att ha sällskap vid bordet
kan vara betydelsefullt för måltiden, både för att den överhuvudtaget ska äga rum, men också för
hur lång tid den varar.
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Egenkontroll över social samvaro

Över de tre arbetsplatserna var det 42 % som inte hade någon kontroll över möjligheten att äta i
önskvärt sällskap, 31 % hade viss kontroll och 27 % hade helt egen kontroll över möjligheten att
äta i önskvärt sällskap. Frågan var indelad i en skala där 1=ingen kontroll alls och 7=helt egen
kontroll. Svaren aggregerades till tre kategorier (1-3=ingen kontroll; 4-5=viss kontroll; 6-7=helt
egen kontroll). Störst andel som saknade kontroll, 25 %, arbetade vid Sjukhuset.

För en del personer kan måltiden vara en möjlighet till tempoväxling med önskan om att få äta i
avskildhet. Över de tre arbetsplatserna var det 42 % som inte alls hade kontroll över möjligheten
att äta i avskildhet, 31 % hade viss kontroll och 37 % helt egen kontroll över detta. Skalsteg och
beräkningar är samma som ovan angående möjligheten att äta i önskvärt sällskap.

Service och bemötande
Service och bemötande påverkar också måltidsupplevelsen. I FAMM används begreppet ”mötet”
(meeting) för att definiera de möten som sker dels mellan måltidsgästerna, dels mellan
måltidsgästerna och restaurangpersonalen. I enkäten skulle de anställda ta ställning till påståendet
”Det är bra service och bemötande från personalen” (se figur 12).
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Figur 12. Andelen i % (y-axeln) som instämmer i påståendet ”Det är bra service och bemötande från
personalen” i personalrestaurangen fördelat över de tre arbetsplatserna. Skalan sträckte sig från 1 = inte
alls till 7 = i väldigt hög grad. I figuren har svaren kategoriserats till tre kategorier ”inte alls” ”ganska” och
”i väldigt hög grad” utifrån de sju skalstegen.

Som framgår ur Figur 12 var måltidsgästerna ganska (skalsteg 4-5) nöjda med personalens
service och bemötande. Minst nöjd var personalen vid Försvaret där 45 % inte alls var nöjda
(skalsteg 1-3). Mest nöjda var personalen vid Sjukhuset där 33 % instämde i att de var nöjda i
väldigt hög grad (skalsteg 6-7).

Sammanfattningsvis saknar över 40 % kontroll över att få äta i önskvärt sällskap eller i
avskildhet. Båda situationerna kan upplevas som obehagliga och eller stressande eftersom den
sociala samvaron vid bordet enligt forskning påverkar hur snabbt och mycket personer äter.
Service och bemötande från måltidspersonal påverkar måltidsupplevelsen, resultaten från främst
Försvaret och Volvo visar att det finns behov av förbättring.

Måltidens väg – logistik och planering
En betydelsefull komponent av måltidsupplevelsen på restaurang är flödet för att betala mat, men
även flödet för att duka av och sopsortera. På motsvarande sätt är det i personalrummet viktigt att
flödet för att tillreda mat och för att diska efter sig är smidigt.
Personalrestaurangen
Matgästerna fick i enkäten skatta hur nöjda de var med ”flödet att betala och ta mat” på en skala
från 1=inte alls nöjd till 7=mycket nöjd. Skalstegen slogs samman till 3 kategorier (1-3; 4-5, 6-7).
Cirka en fjärdedel var inte alls nöjda vid Industrin och Försvarsmakten Försvaret och en
majoritet, 68 %, var inte nöjda på Sjukhuset. Flödet att duka av, sopsortera och lämna ifrån sig
disken bedömdes med samma mått. Majoriteten, 40-50 % var varken missnöjda eller nöjda över
de tre arbetsplatserna. Mest nöjda, 56 %, var personalen på Försvarsmakten Försvaret, minst
nöjda 31 %, var personalen på Sjukhuset.
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Personalrum/Matrum
Liknande frågeställningar ställdes angående personalrummet/matrummet och bedömdes med
samma mått. Andelen som inte alls var nöjda med flödet att tillreda mat och duka fram var 22 %
på Industrin, 30 % på Försvarsmakten Försvaret och 31 % på Sjukhuset. Andelen som var mycket
nöjda var 31, 34 respektive 44 % på de tre arbetsplatserna. Majoriteten var alltså varken nöjd
eller missnöjd.
Beträffande flödet att duka av, sopsortera och diska efter sig visade resultatet en liknande bild.
28-30 % på arbetsplatserna var inte alls nöjda, 27-31 % var mycket nöjda och resten var varken
missnöjda eller mycket nöjda.

Det är framförallt på Sjukhuset som personalen gjort kommentarer och haft synpunkter på
personalrestaurangens logistik och utformning (av personalen ofta benämnd ”matsalen”).
Problemen som lyfts fram handlar om kösystem och att det upplevs rörigt när det är många
människor som ska äta samtidigt.

Matsalen har dålig logistik när det gäller matköer vilket bidrar till att det känns stressigt
att både ta mat och betala. Varför inte ha flera ”öar” där olika stationer kan erbjuda lite
mer varierad mat? (Sjukhuset)
Bättre logistik i matsalen – de olika köerna blir mycket rörigt. (Sjukhuset)

Alltid långa köer och trångt, beroende på de lokaltekniska förutsättningarna. (Sjukhuset)

Helt värdelös logistik i personalmatsalen. Alla springer omkring varandra i de olika
matställena och måltiderna. (Sjukhuset)

Logistiken i matsalen är bedrövlig. Köer till mat respektive kassor som krockar.
(Sjukhuset)
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En bristfällig logistik kan påverka inte bara valet av plats för måltiden, men också den allmänna
uppfattningen om måltiden och dess möjlighet att vara återhämtande för individen under
arbetsdagen.

Måltidens atmosfär
Atmosfären handlar till stor det om en upplevelse av den fysiska och sociala miljön. I FAMM
definieras den som helheten och som inbegriper modellens övriga aspekter. Det kan därför vara
svårt att tydligt definiera vad som ligger i begreppet.
I enkäten ställdes frågor kring hur personalen upplevde måltiden och måltidsmiljön på
arbetsplatsen. Upplevelsen av ljud, ljus (belysning), trängsel, service och bemötande är några
sådana aspekter. En del av dessa har delvis redan berörts i de tidigare avsnitten. I detta avsnitt
presenteras resultaten av de anställdas generella upplevelse av den fysiska och sociala
måltidsmiljön på arbetsplatsen, samt upplevelsen av bland annat ljud, ljus och temperatur. Även
den upplevda möjligheten att påverka dessa aspekter behandlas i avsnittet.
I figur 13 nedan illustreras hur ljud, temperatur, belysning, design och trängsel uppfattas i
personalrestaurangen och i matrummet/personalrummet på de tre arbetsplatserna.
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Figur 13. Medelvärden av upplevd fysisk och social miljö i personalrestaurangen och matrummet fördelat
över de tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad.

Som visas i figuren upplevs Sjukhuset ha en påtagligt sämre ljudmiljö och mer trängsel i
personalrestaurangen än de andra två arbetsplatserna, och de har också den största skillnaden
mellan personalrestaurang och matrum/personalrum i ljudnivå och trängsel.

Kommentarerna i enkäten handlade också om ljudnivåerna som upplevdes störande:
“…/…Bullrigt! Mer avskildhet skulle behövas”. (Sjukhuset)

Särskilt på Sjukhuset lyftes de trånga och bullriga lokalerna fram som ett problem.
Gör något åt ljudvolymen; Isolera uterummet så man kan vara där hela året…/…
(Sjukhuset)
Mer rofylld miljö (tystare, mer avskildhet)…/…(Sjukhuset)
Personalmatsalen har dålig akustik…(Sjukhuset)

Upplevelsen av måltidsmiljön har en tydligt subjektiv dimension. Upplevelsen av t ex ljudnivån
bör ställas till de förväntningar och behov som finns i relation till en viss måltidsmiljö. Under
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arbetstid kan det finnas andra förväntningar, behov och önskemål kring dessa aspekter än vad
som kan vara fallet vid ett restaurangbesök utanför arbetstid.
Återhämtningsmöjligheter
I analysen av måltidens atmosfär i en arbetsplatskontext är möjligheten till återhämtning och vila
centrala aspekter. I enkäten ställdes frågor kring möjligheten att ”ladda batterierna” i såväl
personalrestaurang som personalrum/matrum, samt möjligheten till vila och avkoppling i dessa
miljöer.
I Figur 14a och b presenteras medelvärdesskattningarna över upplevda återhämtningsmöjligheter
i personalrestaurangen respektive matrum/personalrum på de tre arbetsplatserna.

Figur 14a. Medelvärden av upplevda återhämtningsmöjligheter i personalrestaurangen fördelat över de tre
arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad.
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Figur 14b. Medelvärden av upplevda återhämtningsmöjligheter i matrummet/personalrummet fördelat
över de tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad.

Analysen visar att de anställda har bättre återhämtningsmöjligheter och bättre möjligheter att
kunna ladda batterierna och få vila när de äter i matrummet/personalrummet i jämförelse med
personalrestaurangen (p < 0.05). De anställda upplever även att de har mer att upptäcka och
intressanta

ting

att

uppmärksamma

i

matrummet/personalrummet

i

jämförelse

med

personalrestaurangen (p<0.05), vilket inom forskningen har visat sig vara viktiga miljöaspekter
för att främja kognitiv återhämtning. Medelvärdena indikerar att personalrestaurangen på
Sjukhuset (M = 2.3) erbjuder de sämsta möjligheterna för att kunna vila under måltiden.
Kontroll över ljud, ljus och inomhusklimat i måltidsmiljöerna
Överlag upplever de anställda att de har dålig kontroll över ljud, ljus och inomhusklimat i
måltidsmiljöerna på de tre arbetsplatserna (se Figur 15). Sämst upplevd kontroll över de här
faktorerna har de i personalrestaurangen i jämförelse med matrummet/personalrummet (p < 0.05).
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Figur 15. Medelvärden av upplevd kontroll över ljud, inomhusklimat och ljud i personalrestaurangen och
matrummet fördelat över de tre arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = ingen kontroll alls till 7 = helt
egen kontroll.

För alla arbetsplatser är det stor skillnad till matrummets/personalrummets fördel i upplevd
kontroll över ljud, ljus och inomhusklimat. Storleken av skillnaden mellan upplevd kontroll i
matrum och personalmatsal är störst för Försvarsmakten Försvaret och Sjukhuset och minst för
Industrin.
Känsloläge efter måltid
Som en del i upplevelsen av måltiden och möjligheten till återhämtning och avkoppling ställdes i
enkäten frågor kring personalens känsloläge efter en måltid. I Figur 16a och b presenteras
medelvärdesskattningarna över upplevt känsloläge efter måltid i personalrestaurangerna samt i
matrummet/personalrummet på de tre arbetsplatserna. De anställda upplever generellt sett att de
är mer glada och skärpta efter att ha ätit i matrummet/personalrummet jämfört med
personalrestaurangen (p < 0.05). Analysen visar även att de anställda på Försvarsmakten
Försvaret känner sig mer skärpta och glada efter måltiden än de anställda på Industrin och
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Sjukhuset (p<0.05). Det visar sig även att de anställda på Sjukhuset överlag är mer stressade och
irriterade efter måltiden än de anställda på Industrin och Försvarsmakten Försvaret (p< 0.05).

Figur 16a. Medelvärden av upplevt känsloläge efter måltid i personalrestaurangen fördelat över de tre
arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad.
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Figur 16b. Medelvärden av upplevt känsloläge efter måltid i måltidsrummet fördelat över de tre
arbetsplatserna. Skalan sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad.

Även frågor om helhetsintryck av personalrestaurang och matrum ställdes. Svarens som inte
redovisas i någon figur visat att överlag anser de anställda på de tre arbetsplatserna att
personalrestaurangerna, jämfört med matrummen/personalrummen (p<0.05), ger ett sämre
helhetsintryck, dvs. när det gäller hur tilltalande, behaglig och irriterande måltidsmiljöerna är.
Analysen visar att de anställda på Sjukhuset, jämfört med de anställda på Industrin och Försvaret,
upplever sin personalrestaurang som minst tilltalande och behaglig (p<0.05). De anställda på
Sjukhuset upplever dock sin personalrestaurang som minst irriterande av de anställda på de olika
arbetsplatserna.
Mat, livsstil och hälsa
Levnadsvanor kan vara mer eller mindre salutogena, ett ord som betyder ”skapa hälsa”. I figuren
nedan (figur 17) redovisas medelvärdesskattningar över levnadsvanor, relationer, hälsotillstånd
och nöjdhet med arbetstider. Skalan sträcker sig från 1=inte alls till 7=i väldigt hög grad.
Frågorna är ställda så att höga poäng sammanfaller med vad som bland forskare inom det
folkhälsovetenskapliga området betraktas som hälsosamma vanor och tillstånd.

Jag är nöjd med mina matvanor
Jag är nöjd med mina mattider
Jag är nöjd med mina arbetstider
Jag känner livsglädje
Har goda relationer till arbetskamrater
Jag har mycket energi
Jag har bra hälsa
Jag har regelbundna matvanor
Jag har hälsosamma matvanor
Tränar regelbundet har god kondition
Jag har god sömn
Jag har hälsosam kroppsvikt

Sjukhus
Försvaret
Industri
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Figur 17. Medelvärden av upplevda levnadsvanor och tillstånd fördelat över de tre arbetsplatserna. Skalan
sträcker sig från 1 = inte alls till 7 = i väldigt hög grad (x-axeln).

Överlag var medelvärdet mellan 4.5 och 6 vilket innebär att majoriteten instämmer till ganska
hög, eller väldigt hög grad, i påståenden om att de har hälsosamma vanor och tillstånd. Industrin
visade lägre skattade medelvärden än de andra två arbetsplatserna i nio aspekter av tolv. Vi
fördjupade analyserna för att undersöka vilka skillnader som var statistisk säkerställda
(signifikanta).
Dataanalysen visar att personal vid Försvarsmakten Försvaret (M=medelvärde 5,3) i signifikant
högre grad var nöjda med sin kroppsvikt jämfört med personalen vid Industrin (M 4,3, p < 0,001)
och Sjukhuset (M 4,8, p<0,05) M=medelvärde. Personalen vid Försvaret skattade att de i högre
grad instämde att de tränar regelbundet och har god kondition (M 5,4) jämfört med Industrin (M
3,8, p<0,01) och Sjukhuset (M 4,4, p<0,001). Personalen på Försvaret instämde i högre grad i
påståendet att de egna matvanorna var regelbundna (M 5.5) jämfört med Sjukhuset (M 5,0,
p<0,001).

Beträffande självskattningen av att ha god hälsa var medelvärdet högst vid Försvarsmakten
Försvaret. Det var en signifikant skillnad mellan de tre arbetsplatserna (Industrin M 5,1;
Försvarsmakten Försvaret M 5,9 och Sjukhuset M 5,6). Personalen vid Försvaret instämde i
högre grad i att de har god hälsa än personalen vid Industrin p<0,000 och Sjukhuset (p<0,001).
En resultatanalys visade också en signifikant skillnad med högre medelvärde för Sjukhuset än för
Industrin beträffande självskattad god hälsa (p<0,001).
Även när det gällde påståendet jag har mycket energi var medelvärdet högre vid Försvarsmakten
Försvaret (5,2) jämfört med Industrin (M 4,6, p<0,05) och Sjukhuset (M 4,9, p<0,05).

Nöjdast med sina mattider var personalen vid Försvaret (M 6) jämfört med Industrin (M 5,5) och
Sjukhuset (5,5), p<0,001 vid båda jämförelserna. Även när det gällde nöjdhet med egna matvanor
var det en signifikant skillnad mellan Försvarsmakten Försvaret (M 5,4) och Industrin (p<0,05).
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”Dygnstyp” och hälsa
Människor har olika preferenser för att vara aktiva i olika delar av dagen. Vilken dygnstyp man
har i förhållande sömn, arbetstider och mattider kan påverka hälsan. I figuren nedan (figur 18)
visas fördelningen mellan människor som är utpräglade morgon- eller kvällsmänniskor eller
däremellan..

Dygnstyp
30
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Dygnstyp

0

Figur 18. Uppfattning att vara utpräglad morgon- eller kvällsmänniska eller däremellan enligt fråga
hämtad från Diurnal Type Scale

Frågan om dygnstyp är tänkt att användas i framtida, fördjupande sambandsanalyser av
enkätdata. Dygnsrytmen ändras under livet och flertalet blir mer morgonpigga och mer
kvällströtta med ökande ålder vilket påverkar toleransen för skiftarbete
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Diskussion
Det mest slående resultatet från undersökningen är måltidsmiljöns upplevda betydelse för
återhämtning

och

för

valet

av

matplats.

Personalen

generellt

upplevde

bättre

återhämtningsmöjligheter, bättre möjligheter att ”ladda batterierna” och större möjlighet att få
vila när de åt i personalrummet/matrummet jämfört med personalsrestaurangen. Samtidigt
rapporterades trängsel i personalrummen främst på Sjukhuset.

Det moderna arbetslivet ställer stora krav på våra kognitiva och exekutiva funktioner, det vill
säga vår förmåga att ta in information, bearbeta och förädla den, fatta och genomföra beslut enligt
stress- och prestationsforskning (Arnetz & de Bloom, 2012). De anställda upplevde generellt sett
att de är mer glada och skärpta efter att ha ätit i personalrummet/matrummet jämfört med
personalrestaurangen, de upplevde att de har mer att upptäcka och mer intressanta ting att
uppmärksamma i matrummet/personalrummet jämfört med personalrestaurangen. Detta är
miljöaspekter som är viktiga för att främja kognitiv återhämtning enligt forskning. Inom
prestationsforskning studeras återhämtningseffekter i samband med ledigheter under hela dagar
och veckor (Sonnentag & Fritz, 2007), en intressant men outforskad fråga är hur matraster och
måltider påverkar återhämtning och på sikt hälsa?

Kognitiva funktioner påverkas också av måltiden i sig. Hungerkänslor uppstår när nervsystemet
känner av att kroppen behöver tillföras energi från mat, ”alternativet” är att bryta ned kroppens
vävnader för att frigöra glukos och fettsyror till blodet. Hunger påverkar motivation, beteende
och känslor genom inverkan på signalämnen i hjärnan. Rastlöshet, nedstämdhet, irritation och
aggression är känslor som associeras med hunger, det gör även en sämre beslutsförmåga
(Fredriksson & Furmark, 2005). De finns alltså skäl för att anta att måltiden i sig och måltidens
sammanhang påverkar vår förmåga att fullgott utföra arbetsuppgifter. Inom sport och idrott
förväntas näringsämnen och timing av ätande påverka individens och lagets prestationer, inom
arbetslivet saknas frågan på agendan.

Studien visar att det kanske är svårt att överhuvudtaget hinna äta en måltid på arbetsplatsen.
Kombineras korta raster för måltider med långa kötider och tider för att bli serverad eller för att
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själv värma mat, blir ofta måltiden lidande. En viktig fråga i sammanhanget - som denna studie
inte besvarar - är hur matval, men också mättnadskänslor påverkas av måltidsrasten längd? Stress
och bristande mättnadskänslor ökar risken för övervikt (Adam & Epel, 2007). Stress utan
återhämtning påverkar det autonoma nervsystemet och ökar risken för belastningsskador på
ämnesomsättningen och ökar risken för det metabola syndromet som innefattar fetma, bukfetma,
högt blodtryck, insulinresistens (förstadium till diabetes2) med flera symtom (Buijs & Kreier,
2006, Foster & Wulff, 2005). Framförallt på Sjukhuset framkom att det var problem med långa
köer och logistik främst i personalrestaurangen, men även i personalrummen. Likaså visade
studien att mindre ungefär hälften av de medverkande upplevde att de saknade kontroll över
möjlighet att äta när de själva var hungriga. Olika yrkesgrupper har olika förutsättningar att styra
över sina arbetstider såväl som rasttider. Strikt styrda arbetsscheman, övervakningsarbeten eller
arbete i nära kontakt med patienter kan bidra till svårigheter att kunna lyssna på kroppens egna
hungerssignaler. Förutom tiderna för rasterna kan den fysiska och sociala måltidsmiljön bidra till
att skapa förutsättningarna för återhämtning hos personalen. I studien framkom att många
upplevde att måltidsrasterna inte var tillfällen för återhämtning och vila, även om
personalrummet/matrummet generellt visade sig bidra till bättre vila och återhämtning än
personalrestaurangen. Höga ljudvolymer och upplevelser av dålig logistik är något av det som
framkommit vara problematiska i skapandet av trevliga, avkopplande och återhämtande
måltidsmiljöer.

Majoriteten av de anställda i studien valde att inte äta sina arbetsmåltider i personalrestaurangen.
Istället var matrummet/personalrummet den vanligaste måltidsmiljön på samtliga tre
arbetsplatser. Framförallt på Sjukhuset framfördes flera synpunkter på just miljön i
personalrestaurangen. Önskemål om trevligare inredning och design samt att miljön skulle kunna
göras roligare och mer tilltalande speglar en utbredd uppfattning om måltidsmiljön på
arbetsplatser som i många fall eftersatt och icke-prioriterad (se även Nyberg 2009). Det finns
stora möjligheter att utveckla måltiderna och måltidsmiljöerna i dessa offentliga och
halvoffentliga måltidssammanhang.
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Ur bakgrundstexten till Arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2009:02 återfinns följande text kring
betydelsen av arbetsmiljön:
”Med omsorgsfull planering av arbetsmiljön bl.a. med avseende på ljus, ljud och luft kan
inte bara ljus-, ljud- och luftklimat förbättras. Även andra värdefulla egenskaper kan nås
som stimulerande ljus- och färgsättning, flexibilitet för förändringar, överskådlighet,
goda belastningsergonomiska förhållanden och effektiva transporter”…/... ”Lokalernas
utformning kan också bidra till kommunikation och kunskapsutbyte samt främja sociala
kontakter genom att erbjuda spontana mötesplatser”.
Det framgår inte ur bakgrundstexten om matutrymmen och personalrestaurang inkluderas.
Mätningar visade brister i belysning i personalrestaurangerna. För Försvaret låg medelvärdena i
personalrestaurangen långt under rekommendationerna. Vid matutlämningen var det dock bra
belysning. Vid Industrin var värdena ännu lägre och klart under rekommendationerna utom vid
matutlämningsdisken. När det gäller ljudnivån så var den fullt acceptabel på de tre

personalrestaurangerna som utvärderades. Det finns dock några enkla metoder för att göra
ljudmiljön ännu bättre. Exempelvis kan ljud vara störande och irriterande utan att ha en extremt
hög ljudnivå. Det skrikiga ljudet från tavelkritan på svarta tavlan ger en otrolig obehagskänsla
trots låg ljudtrycksnivå, på samma vis kan även ett skrapljud från en stol uppnå liknande obehag.
Att sätta tassar på stolarna är både en effektiv och billig åtgärd för att förbättra ljudmiljön, vilket
också saknades i några av de utvärderade restaurangerna. Den här åtgärden ger en stor effekt när
det är stor omsättning på gästerna och många stolar flyttas. Brickinlämningen är också en relativt
högljudd plats på en restaurang, vilket gör att den bör avskärmas för att minska utbredningen av
skrammelljud i matsalen (Ljus och buller mättes inte i personalrummen). Om så är fallet ger
texten olika aktörer incitament och stöd för att ställa krav på den fysiska miljön, utformning och
atmosfär i dessa miljöer. Våra erfarenheter från besök på många arbetsplatser i andra
sammanhang är att matrummen kan vara svåråtkomliga och mörka, till exempel placerade i en
hörna av lokalen och då ovanför en brant spiraltrappa eller motsvarande. Inte sällan äter personal
i övervakningsrum eller direkt vid maskin eller terminal.
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Arbetsgivaren kan underlätta för personal att vinna tid och trivsel under matrasterna genom att
investera i personalrummens utformning, atmosfär och kapacitet att ta emot många personer
samtidigt. För att minska tidsåtgången under matrasten kan arbetsgivaren erbjuda diskning av
tallrikar, bestick och glas åt de som har med sig egen mat. Det skapar också en ökad trivsel och
bättre hygien i matrummen där disk lätt blir stående och framkallar otrivsel och irritation.

Flera frågor i enkäten handlade om kontroll över olika aspekter som har med måltiden att göra.
Det rör sig om kontroll över tiden, kontroll över möjligheten att bestämma vad som ska finnas på
menyn, kontroll över aspekter som ljud, ljus och inomhusklimat osv. På samtliga av dessa
punkter upplevde personalen ha liten eller ingen kontroll. I enkäten fanns också en fråga om
kontroll över möjligheten att bestämma sällskapet till måltiden. Många anställda i studien
rapporterade att de inte hade någon kontroll över detta och inte heller över möjligheten att
bestämma över huruvida måltiden skulle ske i avskildhet eller ej. Detta kan tyda på att många
upplever sig vara ganska låsta i de sociala relationer som omringar måltiden, men också i dess
rumsliga förutsättningar. Likaväl som att det finns önskemål om att kunna äta sin måltid under
arbetstid tillsammans med andra, så kan det upplevas viktigt i en arbetssituation som är omringad
av många sociala kontakter, högt tempo, hög ljudnivå, stora krav på koncentrationsnivå osv., att
kunna dra sig tillbaka i avskildhet. Forskning visar att autonomi, det vill säga möjligheten att
själv styra över beslut och över vad som händer i miljön, har en hälsofrämjande effekt och medan
brist på kontroll är stressande (Kjellberg & Wadman, 2002).

Många önskade sig ett bättre utbud av mat och dryck på arbetsplatserna. Detta framkom också i
de kommentarer som gavs i enkäten. Upplevelsen av dålig variation, för höga priser och
enformiga salladsbufféer kan också bidra till att personalrestaurangen inte upplevs vara den
tilltalande måltidsmiljö man hade önskat. Att maten ska smaka gott, vara mättande, hälsosam,
samt att den ska serveras som självtag, visade sig i studien vara viktigast i valet av mat under
arbetstid. Många är de regler som styr offentlig måltidsverksamhet vid upphandling och
matproduktion. Hygien, hållbarhet, ekologiska avtryck från produktion av mat, mattransporter,
spårbarhet och allergirisker med mera måste beaktas. Med en ökande invandring ökar kraven på
att tillgodose önskemål om mat som passar andra religioner och kulturer. Sammantaget är detta
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viktiga och ”rationella” förutsättningar för måltidsverksamhet, samtidigt som dessa faktorer inte
får tillåtas skymma de gastronomiska dimensionerna av måltiden. Det framkom tydligt i studien
att matens smak uppfattas som viktigast för en måltid. Mer varierade menyer och ”kvalitet före
kvantitet” var andra önskemål. Erbjuds personal inom storhushåll kurser i gastronomi? Eller
prioriteras utbildningar inom ekonomi, hygien och näringslära? Gastronomi är inte förbehållet
”finkrogen”. Gastronomi i vardagen handlar om att framställa njutbar mat som serveras på ett
attraktivt sätt i en tilltalande miljö (Stroebele & de Castro, 2004; Tellström & Jönsson, 2009).

En aspekt som vi inte analyserat mer ingående är måltider vid nattarbete och möjligheten att äta
frukost i lugn och ro. I studien ingick ganska få nattarbetande och inga slutsatser kan dras om
deras behov eller önskemål. Nattätande är en viktig fråga i arbetslivet generellt eftersom
rytmstörande arbetstider är vanliga i arbetslivet (Åkerstedt, 2008). Forskning pekar på risker med
nattätande i ”fel fas” av dygnsrytmen, se bland annat en översikt av Lowden (2010).
Arbetsplatser med många nattarbetande har anledning att underlätta för nattarbetande att följa de
måltidsråd som finns idag (Livsmedelsverket 2005, Lowden, 2010). Forskningsläget är dock
klent när det gäller vad som är lämplig nattmat (Lennernäs, 2010)
Traditionell forskning om stress och återhämtning från arbetet handlar om balansen mellan arbete
och fritid, och möjligheten att koppla av under fritiden (Sonnentag & Fritz, 2007, Arnetz & de
Bloom, 2012). En viktig fråga är vad stunder av återhämtning i samband med måltider under
arbetspasset betyder för hälsan på sikt? I en nyligen publicerad rapport från Arbetsmiljöverket
(2012) framgår att 24 procent av arbetsgivarna och 28 procent av arbetstagarna uppger stress,
högt arbetstempo och hög arbetsbelastning som de främsta orsakerna till kvinnors höga ohälsotal.
Arbetsmiljöverket konstaterar att ”Arbetsmarknadens aktörer behöver uppmärksamma att
kvinnors riskabla arbetsmiljöer får konsekvenser för individerna, deras familjer och samhället i
stort, med höga kostnader för omvårdnad och sjukvård. Kvinnors ohälsa gör att deras bidrag till
samhällsutvecklingen inte heller tas till vara”. Som viktiga bidrag för att motverka ohälsa föreslås
flera ”arbetsorganistoriska åtgärder”.
Arbetsmiljöverkets rapport, som är en delrapport inom ett regeringsuppdrag, berör
överhuvudtaget inte arbetsmåltidens möjliga betydelse för främja ”work detachment” (Sonnentag
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& Fritz, 2007), det vill stunder då arbetstagaren psykologiskt kan koppla bort arbetets krav.
Exemplen är ett bland många som visar att måltider förbises i arbetsmiljöarbetet trots att mat och
måltider har en fundamental inverkan på funktionsförmåga och hälsa. Människan måste ha energi
och näringsämnen från mat och sömn för att överleva och fungera. Regelverken kring raster,
pauser och måltidsuppehåll sätter ramar för arbetsmåltidens tider och vilka möjligheter den
anställde har att lämna sin arbetsplats. När dessa ramverk förhandlas är det enligt vår mening
därför angeläget att tillgodose anställda får möjlighet till återhämtning och vila i samband med
arbetsmåltider.

Reflexioner över studiens genomförande
Vid Industrin och Försvaret var avsikten att enkäten skulle delas ut till samtliga anställda, och
den skulle distribueras till cirka 20 % av de anställda vid Sjukhuset. Totalt 1065 enkäter skulle
delas ut, 930 kom att delas ut och av dessa besvarades 724 (79 %) helt eller delvis. Bortfall på
delar av enkätens frågor beror på problem vid skanning av pappersenkäterna genom att
personerna skrivit utanför angivna fält, men även på att individer lämnat frågor obesvarade.
På sjukhuset fanns ingen systematisk strategi bakom utdelning av enkäter, svaren förväntas därför
inte vara representativa för samtliga personalkategorier. På grund av ett tekniskt missöde
försvann frågorna om ålder och kön, vilket beklagas.

Studien är beskrivande och jämförande och det går därför inte att dra några slutsatser om orsak
och verkan (kausala samband). Resultaten ger många uppslag till uppföljande studier om
arbetsmåltidens effekter på möjligheten att göra en fullgod arbetsprestation. Det är också
intressant att studera om arbetsmåltider kan bidra till att minska yrkesrelaterad stress.

Forskning och praktisk tillämpning av resultaten
Studien initierades utifrån ett behov av kunskap vid utbildning av personal inom måltidsservice.
Målsättningen med studien är att resultaten ska omsättas till praktisk nytta på arbetsplatser.
Resultaten visar att det finns en potential för personalrestaurangerna i studien att få fler matgäster
genom att göra förändringar som attraherar de potentiella matgäster som brukar äta i medhavd
mat i personarummet, eller äter utanför arbetsplatsen. Det handlar konkret om att variera
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menyerna mer, förbättra logistiken, korta kötiderna, erbjuda lugnare och trivsamma
måltidsmiljöer, och, inte minst, att laga mat som upplevs smaka godare
Arbetsmåltiden har inte varit en het fråga för arbetsgivare och fack, och frågan behöver komma
upp på agendan även inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det är så att arbetsmåltider i
sitt rätta sammanhang bidrar till återhämtning, så främjar arbetsmåltiden möjligheten till att göra
fullgoda arbetsinsatser. Då blir måltiden även en lönsamhetsfråga. Om sunda arbetsmåltider
dessutom kan bidra till att motverka livsstilssjukdomar som fetma, hjärtkärlsjukdom och
diabetes2 finns ännu större vinster att hämta för individ, arbetsgivare och samhälle. Det är med
andra ord angeläget att personalrestaurangens insats värderas och integreras i organisationers
miljö- och kvalitetsarbete inom skola och arbetsliv.
”Folkens öde beror av deras sätt att livnära sig”,
citat från Anthelme Brillat-Savarin, gastronom, född 1755
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Bilaga 1
Sammanställning av referenser till enkätfrågor, enkätfrågornas anknytning till teorier och
modeller samt hur data analyserades
Enkäten har 20 frågeområden som utgår från fälten måltidsforskning, miljöpsykologi, arbets- och
folkhälsovetenskap.
Enkätens frågeområden (se hela enkäten i Bilaga 2)
1. Dina arbetstider och tider för måltider
2. Din matplats på arbetsplatsen vid olika tidpunkter
3. Din egen kontroll över måltiden
4. Din personalrestaurang – utbudet av mat och dryck
5. Din personalrestaurang – öppettider och miljö
6. Din personalrestaurang – atmosfären
7. Personalrestaurangen – din möjlighet till kontroll
8. Ditt känsloläge efter att ha ätit i personalrestaurangen
9. Personalrestaurangen – ditt helhetsintryck
10. Matrummet/personalrummet – miljö och utrustning
11. Matrummet/personalrummet – atmosfären
12. Matrummet/personalrummet – din möjlighet till kontroll
13. Mitt känsloläge efter att ha ätit i matrummet/personalrummet
14. Matrummet/personalrummet – mitt helhetsintryck
15. Nattarbete och nattätande
16. Hälsa
17. Maten och måltidens betydelse på arbetet
18. Morgon- eller kvällsmänniska
19. Utbildning
20. Tankar om maten på jobbet
Analysen av enkätdata har strukturerat till att utgöra följande sju teman. Siffror under varje tema
hänvisar till enkätens frågeområde och frågenummer.
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Tiden – arbetstider, matraster, pauser
Område 1, 3, 5.1, 5.2, 10.1
Värdering i förhållande till tid 17.3
Rummet – var äter man, personalrestaurangen, matrummet
Miljö även bullermätningar 2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 9, 10, 14, 10.2, 10.3 , 10.6-10.12
Kontroll i relation i rummet 7.1-7.3, 12.1-12.3
Planering i relation i rummet 17.1
Produkten – maten 4, 15 även öppen fråga
Kontroll i relation till produkten – 7.4
Värderingar i relation till produkten – 17.4-17.13
Planering i relation till produkten 17.2
Mötet – delar av 6.6, delar av 3
Måltidens väg – logistik och planering – delar av 10, 5.5, 5.6, 10.4, 10.5
Måltidens atmosfär – 6.1 - 6.5, 6.7-6.12 Ej 6.6
Upplevelse 8, 9, 11.1-11.11, 13.1-13.4, 14.1-14.3
Mat, Livsstil och Hälsa – 16, 18
Måltidens dimensioner
Enkätens frågor med avseende på måltidens dimensioner – Rummet, Mötet, Produkten (Maten),
Mötet, Måltidens väg – logistik och planering samt logistiken konstruerades för den här studien
utifrån the Five Aspects Meal Model (FAMM) och utifrån teorier inom gastronomi.
Five Aspects Meal Model (FAMM) (Gustafsson et al, 2006; Edwards & Gustafsson 2008)
används för att utveckla måltider i offentliga miljöer med fokus på restauranger. Modellen har
utvecklats vid Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro Universitet, med utgångspunkt i
bedömningskriterierna i Guide Michelin. Modellen inbegriper fem aspekter som är centrala i
förberedandet, iscensättandet och genomförandet av måltiden. För att kunna skapa, men också
uppleva en måltid, krävs en plats eller ett rum (the room) (se även Nyberg & Grindland, 2008).
Under måltiden sker också ett möte, eller snarare flera möten (the meeting), som har betydelse för
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upplevelsen av måltiden. Det är möten mellan gästen och den som serverar, men det är också de
som sker mellan gästerna såväl som mellan servicepersonalen. I måltiden ingår ofrånkomligen
mat och dryck som i modellen definieras som produkten (the product). Som en fjärde aspekt
definieras det ekonomiska och logistiska system som måste till för att kunna iscensätta en måltid
(Management control system). Detta kan man prata om på olika nivåer. Logistiken i
måltidsrummet kan handla om hur rummet är inrett och planerat med avseende på t ex kösystem,
var maten serveras i förhållande till var man sitter och äter, samt var brickorna placeras efter
måltidens slut. Logistiken och det ekonomiska systemet handlar också om möjligheten att kunna
servera eller leverera en viss typ av måltider till en viss plats vid en viss tid (se även Jönsson &
Knutsson, 2009; Carlbäck, 2008). Atmosfären, det som utgör helheten, definieras som den femte
aspekten i modellen, och kan ses som summan av de fyra tidigare aspekterna.
Atmosfären handlar om upplevelsen av omgivande faktorer, och som också påverkar intaget av
mat och dryck. Dit räknas temperatur, färger, ljus, buller och distraherande faktorer i
måltidsmiljön – det vill säga faktorer som studeras inom miljöpsykologi, se nedan. Även hur
måltiden presenteras (verbalt) och gestaltas (serveras) har betydelse, det är faktorer som studeras
inom gastronomi (Jönsson & Tellström, 2009). Den sociala samvaron inverkar också på hur länge
vi stannar vid bordet (Stroebele & de Castro, 2004).

Som ytterligare underlag vid konstruktion av enkätfrågorna användes ett kriteriedokument
framtaget

av

Nyckelhålet

på

Restaurang,

(2010)

i

vilket

serveringsformer

och

måltidskomponenter definieras. Livsmedelsverkets rapport ”Bra mat på jobbet” (2007)
inspirerade till definition av frågeområden och frågeställningar liksom Tellström & Jönsson
(2009, sid 20) definition av gastronomi som varandes ”mat och måltidsgestaltningar med ett högt
kunskapsinnehåll i syfte att studera måltidsdeltagarens njutning”
Tiden – Mat, livsstil och hälsa
Måltiderna under arbetstid är på olika sätt begränsade av tiden; arbetstiden och dess förläggning,
tiden när rasten eller måltidsuppehållet äger rum, hur lång rasten/måltidsuppehållet är, men också
hur lång tid det tar att bli serverad maten, väntetider för att värma sin medhavda mat osv. Tiden
är en aspekt av måltiden som inte behandlas i FAMM, men som får speciell relevans när
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arbetstidens måltider ska förstås, utvärderas och utvecklas. I enkäten ställdes frågor om de
anställdas arbetstider och dess förläggning.
Frågor om arbetstider, matraster och matval vid nattätande är framtagna inom denna studie.
Frågan om dygnsrytm är hämtad från Diurnal Type Scale (Torsvall & Åkerstedt, 1980). Frågorna
om hälsa, kroppsvikt, sömnkvalitet är av generell karaktär.
Vid utformning av enkätfrågorna användes skalor med samma skalsteg och ändpunkter som de
som beskrivs inom avsnittet Miljöpsykolog nedan, i tillägg användes flervalsfrågor och öppna
frågor med utrymme för kommentarer.
Miljöpsykologi
Måltidsmiljön- måltidens atmosfär
Måltidsmiljön utvärderades även utifrån ett återhämtningsperspektiv där vi utgick ifrån
beprövade formulär, så som Perceived restorativeness scale (PRS) utvecklad av Hartig, Korpela,
Evans och Gärling (1997), för skattningar av miljöns restorativa kvalitéer.
Vi fokuserade på frågor som mäter de två viktigaste dimensionerna för återhämtning, enligt
forskning som baseras på Kaplan och Kaplans (1989) teori om directed attention fatigue,
nämligen "möjlighet att komma bort" och "fascination" utan uppmärksamhetskrav. Två
påståenden användes för komma bort (Där kan jag uppleva att jag får en paus från de dagliga
rutinerna; Där kan jag uppleva att jag kommer bort från det som vanligen kräver min
uppmärksamhet) och två påståenden för fascination (Där kan jag uppleva att min uppmärksamhet
dras till många intressanta ting; Där kan jag uppleva att det finns mycket att upptäcka och titta
på).
Vi lade även till några dimensioner, där vi använde ett påstående för ”ljudmiljön” (Det är en
behaglig ljudnivå), ett påstående för ”belysning/ljus” (Det är en behaglig belysning), ett
påstående för ”temperatur” (Det är en obehaglig temperatur), ett påstående för bemötande från
personal (Det är bra service och bemötande från personalen), samt ett påstående för den sociala
miljön trängsel/avskildhet” (Det är för mycket trängsel i lokalen). Skalorna var graderade från 1
(inte alls) till 7 (i väldigt hög grad).
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Upplevd kontroll
Fyra påståenden formulerades för att mäta upplevd kontroll (Din möjlighet till kontroll: ljus,
inomhusklimat, ljud, menyn). Skalorna var graderade från 1 (ingen kontroll alls) till 7 (helt egen
kontroll).

Känsloläge efter att ha ätit i miljön
För att mäta upplevt känsloläge efter att ha ätit i respektive måltidsmiljö användes två påståenden
hämtade från Stress-Energi formuläret (Ditt känsloläge efter att ha ätit i xx: stressad, skärpt)
utarbetad av Kjellberg och Wadman (2002). Två påståenden för att mäta känsloläget (Ditt
känsloläge efter att ha ätit i xx: glad, irriterad) hämtades även från Kjellberg och Bohlins (1974)
faktoranalys. Skalorna var graderade från 1 (inte alls) till 7 (i väldigt hög grad).

Helhetsintryck och attityd
Vi undersökte även den grundläggande attityden till måltidsmiljön genom att använda tre
påståenden (Jag finner den presenterade miljön behaglig/irriterande/attraktiv) från Staats och
kolleger (2003). De tre påståendena för attityd slogs inför dataanalyserna samman till en variabel
(genomsnittligt medelvärde). Skalorna var graderade från 1 (inte alls) till 7 (i väldigt hög grad).
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Bilaga 3 Längre sammanfattning
Lennernäs M, Nyberg M, Jahncke H, Ljung R. Personalrestaurangen som måltidsarena –
uppfattningar om och attityder till maten och måltiden på arbetsplatsen. Högskolan i
Kristianstad och Högskolan i Gävle i samarbete med Nationellt Centrum för Måltider, Vara,
2012.
Bakgrund
Arbetslivet och familjelivet har förändrats på många sätt. Arbetstidernas förläggning är exempel
på sådana förändringar. Andelen måltider som äts utanför hemmet ett annat. Matval och tidpunkt
för måltider under dygnet påverkar hälsa och välbefinnande. På arbetsplatsen påverkas
arbetsmåltiden av mer än individuella val. Strukturella faktorer som arbetstider, matraster,
måltidsuppehåll, utbud av mat, möjligheter att själv förvara och tillreda mat på arbetsplatsen
påverkar matval och mattider. Den fysiska miljön som omgärdar måltiden i personalrestaurang
och personalrum påverkar måltidsupplevelsen, den sociala samvaron och möjlighet till
återhämtning.

Syfte och design: En tvärsnittsstudie genomfördes för att undersöka måltidens tid, plats och rum
på tre olika arbetsplatser samt attityder till - och nöjdhet med - personalrestaurang och matrum
(personalrum). Andra frågor rörde egenkontroll över arbetsmåltiderna. Det övergripande målet
med studien var att få kunskapsunderlag till utbildning av måltidspersonal och fackförbund och
arbetsgivare som har inflytande över arbetsmåltidens tid, plats, rum och atmosfär.
Urval: Fyra organsationer med olika sociala miljöer och skilda verksamheter tillfrågades om att
medverka. Tre av dessa. deltog, en tillverkningsindustri, ett regemente (försvaret) samt ett
regionsjukhus. Kravet för medverkan var att det skulle finnas en personalrestaurang på
arbetsplatserna. Totalt 930 enkäter delades ut, 724 ifyllda enkäter samlades in. Svarsfrekvensen
var således 78 % bland utdelade enkäter.

Metod
Enkäten delades ut dagtid på plats till de personer som befann sig på plats vid tidpunkten för
enkätens utdelande, eller distribuerades internt av kontaktpersoner. Fysiska mätningar av buller
och ljusförhållanden genomfördes i personalrestaurangerna när de var tomma respektive hade
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flest matgäster under dagen. Enkätens 20 frågeområden innefattar flervalsfrågor, skalor med sju
skalsteg samt öppna frågor. Enkätfrågor rörande den fysiska arbetsmiljön, stress och upplevelser i
relation till måltidens plats, samt frågor om egenkontroll, har hämtats från etablerade
frågeinstrument inom miljöpsykologisk forskning t ex Perceived Restorativeness Scale (PRS) och
Stress-energi formuläret. Måltidsfrågorna utformades med inspiration från FAMM (Five Aspect
Meal

Model),

Föreningen

Nyckelhålets

kriteriedokument

för

storhushåll

(serveringsformer/kategorier och grundläggande begrepp), Livsmedelsverkets rapport ”Bra mat
på jobbet” samt Tellström & Jönsson definition av gastronomi. Generella frågor om arbetstider,
mattider, livsstil och hälsa har lagts till. En fråga om dygnstyp ingår (Diurnal Type).
Frågeformuleringarna inom måltidvetenskap och miljöpsykologi har i mesta möjliga mån
harmonierats till att bestå av skalor mellan 1 och 7 med ändpunkterna Inte alls nöjd till Mycket
nöjd; Inte alls till I väldigt hög grad, Ingen kontroll alls till Helt egen kontroll. Respondenterna
har fått ta ställning till olika frågor och påståenden, de har svarat genom att skatta ett värde på
skalan. Lågt värde tolkas som negativ inställning (”oönskat”), högt värde som en positiv
inställning (”önskvärt”).
Analys: Inskannade data från enkäten samt resultat från ljus- och bullermätningar i personalrum
importerades till statistikprogrammet SPSS för fördjupade analyser av utvalda frågor. Insamlad
data inklusive svar från öppna frågor tematiserades till sju aspekter : Tiden (arbetstider, matraster,
pauser). Rummet (var äter man – personalrestaurangen eller personarummet, fysisk miljö även
mätning av ljus och buller, planering i relation till rummet). Produkten – maten (även
egenkontroll, värderingar och planering i relation till produkten). Mötet (arbetskamrater, måltidsoch servicepersonal). Måltidens väg – logistik och planering. Måltidens atmosfär (subjektiv
måltidsupplevelse) samt Mat, Livsstil och Hälsa.

Resultat
Tiden. Anställda vid Industrin och Försvaret arbetade dagtid och heltid, vid Sjukhuset hade 69 %
arbete dagtid, 6 % hade schemalagt arbete utan natt, 25 % med nattjänstgöring. Majoriteten (95
%) hade matrast med möjlighet att lämna arbetsplatsen (resten hade måltidsuppehåll). 13 %
ägnade mindre än 20 minuter åt arbetsmåltiden. 20-30 minuter var vanligast på Industrin, mer än
45 minuter var vanligast på Försvarsmakten och 31-45 minuter på Sjukhuset. En tredjedel av
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samtliga hade låg kontroll över arbetsmåltidens längd. De kortaste matrasterna och lägsta
kontrollen rapporterades från Industrin. Lägst kontroll över möjligheten att äta när du själv är
hungrig rapporterades från Sjukhuset (knappt 50 %). De kortaste matrasterna, och lägst kontroll
över arbetsmåltidens längd, rapporterades från industrin. Personalrestaurangen: Generellt var
deltagarna nöjda med personalrestaurangens öppettider (medelskattning 5 av 7), missnöje
(skattning 1-3) visade dock 16 % på Industrin, 14 % på Sjukhuset och 7% på Försvaret. Hela 62
% var missnöjda med kötiderna för att få mat på Sjukhuset, där kötiderna togs upp som en av
anledningarna till missnöjdhet med personalrestaurangen i de öppna frågorna. Personalrummet:
Personalen var relativt nöjda med kötiderna för att värma mat i personalrummen på de tre
arbetsplatserna (medelskattning 4.4 – 5). Dock uttryckte 8 % på Industrin, 26 % på Försvaret och
33 % på Sjukhuset missnöje med kötider. Flest som kunde tänka sig att ”skippa maten på jobbet
för att få sluta tidigare” arbetade på Försvaret (knappt 50 %). Vid Sjukhuset kunder mer än 50 %
kunde inte alls tänka sig det.

Rummet. De flesta föredrog att äta i personalrum framför restaurang, bland annat beroende på att
de upplevde miljöns utformning och möjlighet till återhämtning som bättre i personalrummen.
Personalrestaurangerna hade flest gäster mellan klockan 11 och 14 (Industri 20 %; Försvaret 17
% samt Sjuhuset 33%). En del personal åt direkt vid arbetsplatsen mellan 11 och 14 (2-8 % av
alla över arbetsplatserna). Flest personer som åt utanför arbetsplatsen vid tiden 11–14 var vid
Försvaret (18 %). Vid Sjukhuset åt färre än 1 % utanför arbetet vid denna tidpunkt. Utrustning
och inredning i personalrestaurang och matrum: I måltidsmiljön ingår inredning och
tillgänglighet av bestick och porsling, tillräckligt med bord och stolar, att det är rent och avtorkat
mm. Majoriteten var relativt nöjda med dessa förhållanden i både personalrestaurang och matrum
(medelskattning 4-5 per fråga). Kommentarer i enkäten påtalade dock att det saknades stolar i
matrum, och att matrum inte har kapacitet för det antal personer som kan komma att befinna sig
där vid vissa tidpunkter (Sjukhuset). Majoriteten var varken nöjda eller missnöjda med
möjligheten att förvara mat, tillreda mat eller diska efter sig i personalrummet. Brist på
frysutrymmen upplevdes som mindre tillfredsställande vid Industrin. Flera anställda har i de
öppna svaren framfört synpunkter och önskemål framförallt kring hur måltidsmiljöerna är
utformade och inredda. Upplevelser såsom ”Sunkigt lunchrum” ”trivsam omgivning ”, ”steril
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miljö” ”bättre ljus” ”trevligare färger” ”rent och snyggt” ”trevlig design” påverkar val av
matplats.
Maten - Produkten. Bland de medverkande hade 59 % på Industrin, 58 % på Försvaret och 61 %
på Sjukhuset ätit i personalrestaurangen åtminstone någon gång. Andelen som aldrig ätit/äter i
personalrestaurangen var 11 % på Industrin, 15.5 % på Försvaret och 3.6 % på Sjukhuset.
Personalrestaurangerna: Mest nöjda var matgästerna med utbudet av drycker samt med
portionsstorlekar på de tre arbetsplatserna i förhållande till andra faktorer (medeltal 5-7 i
skattning). Nöjdheten med brödsortiment, salladsbuffén, utbud av hälsomärkt mat, mat för
allergiker, vegetariska rätter rankades lite lägre mellan 3 och 4 på en skala där 7 är mycket nöjd
på arbetsplatserna. Hur maten presenteras och serveras hamnade på samma skattningsnivå på
arbetsplatserna. Överlag var matgästerna något mer nöjda på Försvaret än på de andra två
arbetsplatserna, och skattningarna av nöjdhet hamnade mellan 4 och drygt 5 (medelvärden) med
3-4 på övriga. Matens och måltidernas betydelse – värderingar: Det framkom att det är viktigast
att maten är god, att den är mättande, att man får ta själv (istället för portionering) samt att den är
hälsosam (medelskattning 6-7 där 7=viktigast). 60 % instämde i att de skulle välja en hälsosam
rätt om den var 25 % billigare. Faktorer som pris (billiga måltider), närproducerad mat, KRAVoch rättvisemärkt mat var ”medelviktigt” (skalsteg 4-5). Dock tyckte en tredjedel att
miljömärkning och rättvisemärkning inte alls var viktigt. Det var stor skillnad mellan hur viktigt
de anställda ansåg att det är med god mat, och hur nöjda deltagarna var med maten i sin
personalrestaurang vid samtliga arbetsplatser, störst diskrepans rapporterades vid Sjukhuset. I de
öppna svaren kommenterades maten från de olika arbetsplatserna med att maten upplevs dyr och
att menyn saknar variation med ”samma mat” rullande vecka efter vecka. ”Nytänkande”, ”bättre
salladsbord”, ”roligare rätter med mer smak” efterfrågades. Matens smaklighet betydde mer för
nöjdheten än andra faktorer.
Mötet. Drygt 40 % vid samtliga arbetsplatser uppgav att de saknade egen kontroll över
möjligheten att äta i önskvärt sällskap, eller i avskildhet. Överlag var matgästerna ganska nöjda
med service och bemötande från personalen i restaurangerna (medelskattning 4-5 av 7 där 7=mest
nöjd). Dock var 45 % vi Försvaret inte alls nöjda (skalsteg 1-3), mest nöjda var personalen vid
Sjukhuset (skalsteg 6-7).
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Måltidens väg – logistik och planering. Cirka en fjärdedel vid Industrin respektive Försvaret
samt 68 % vid Sjukhuset var inte nöjda med flödet att betala och ta mat i personalrestaurangerna.
Det var framförallt på sjukhuset som personalen hade synpunkter på restaurangens logistik och
utformning. Problem med ” köer som krockar” och ”bedrövlig logistik” uppgavs i de öppna
svaren.
Måltidens atmosfär. Sjuhusets personalrestaurang upplevdes ha betydligt sämre ljudmiljö än de
två andra arbetsplatserna, samtidigt som de akustiska mätningarna inte visade detta. De trånga
och bullriga lokalerna fram som ett problem särskilt på Sjukhuset. I de öppna kommentarerna
efterlystes där en ”mer rofylld miljö”, ”tystare” ”mer avskildhet vid Sjukhuset”. Återhämtning:
Resultaten visar att de anställda generellt upplevde bättre återhämtningsmöjligheter, bättre
möjligheter att ”ladda batterierna” och större möjlighet att få vila när de åt i
matrummet/personalrummet i jämförelse med personalrestaurangen. De anställda upplevde att de
har mer att upptäcka och mer intressanta ting att uppmärksamma i matrummet/personalrummet
jämfört med personalrestaurangen. Detta är miljöaspekter som är viktiga för att främja kognitiv
återhämtning enligt forskning. Personalrestaurangen vid Sjukhuset upplevdes erbjuda den sämsta
möjligheten att kunna vila under måltiden (medelvärde 2.3 av 7). Överlag upplever de anställda
att de har dålig kontroll över ljud, ljus och inomhusklimat i måltidsmiljöerna på de tre
arbetsplatserna. Kontrollen över de här faktorerna är sämre i personalrestaurangen jämfört med
matrummet/personalrummet. Känsloläge efter måltid: Känsloläge efter måltid ingår i
måltidsupplevelsen. De anställda upplever generellt sett att de är mer glada och skärpta efter att
ha ätit i personalrummet/matrummet jämfört med personalrestaurangen. Anställda vid Sjukhuset
var generellt mer stressade och irriterade efter måltiden, jämfört med anställda vid Industrin och
Försvarsmakten. Helhetsintryck av personalrestaurang och matrum: Överlag ansåg de anställda
på de tre arbetsplatserna att personalrestaurangerna ger ett sämre helhetsintryck än
matrummen/personalrummen, det vill säga när det gäller hur tilltalande, behaglig och irriterande
måltidsmiljöerna är. De anställda vid Sjukhuset upplevde sin personalrestaurang som minst
tilltalande och behaglig.
Livsstil och hälsa. Majoriteten instämde till ganska hög eller hög grad (medelskattning 4.5 till 6
av en skala till 7) i påståenden om att de var nöjda med sina matvanor, mattider och arbetstider,
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att de känner livsglädje och har goda relationer till arbetskamrater, att deras hälsa är god, att de
har regelbundna och hälsoamma matvanor, att de tränar regelbundet, har god kondition, god
sömn och en hälsosam kroppsvikt. De anställda vid Industrin hade lägre skattningsmedelvärden
för nio av tolv skattade faktorer jämfört med Försvaret och Sjukhuset. Personalen vid
Försvarsmakten skattade signifikant högre värden för nöjdhet med hälsa och levnadsvanor än
personalen vid de andra arbetsplatserna. Undersökningen innehåller inga mätningar av de
anställdas objektiva hälsotillstånd, t ex fetma, blodfetter, blodsocker eller blodtryck eller fysisk
aktivitetsnivå att relatera självskattningar till.
Slutsats Den fysiska måltidsmiljön har i studien en betydande inverkan på val av plats att äta,
och på själva måltidsupplevelsen. I undersökningen valde många bort personalrestaurangen på
grund av miljöns utformning, och för att de upplever bättre återhämtning i personalrummen.
Personalen känner sig mer glad, skärpt och har ”laddat batterierna” bättre efter en måltid i
personalrummet. Matens smak och variation i menyn är viktigare än t ex närproducerad eller
miljömärkt mat. Smaken är den viktigaste faktorn för nöjdhet i personalrestaurangen. Det var en
stor diskrepans mellan hur viktig smaken skattade att vara, och hur smaken på maten upplevdes i
personalrestaurangerna. Deltagarna har låg egenkontroll över möjligheten att äta i önskvärt
sällskap eller i avskildhet eller när de är hungriga. Miljöfaktorer och kulinariska upplevelser har
störst betydelse för nöjdhet med arbetsmåltiden, och behöver förbättras, liksom service och
bemötande från måltidspersonalen enligt studien. Samarbetet mellan måltidsforskare och
miljöpsykologer resulterade i en breddad analys av hur måltidsmiljö påverkar måltidsupplevelser
och nöjdhet med arbetsmåltider.
Tillämpning och framtida forskning
För att verksamheter ska fungera måste de som utför arbetet orka prestera. Mat och måltider
tillför kroppen energi och påverkar motivation, känslor och kognitiva processer genom akut
inverkan på signalämnen i hjärnan. Psykologisk avkoppling från arbetet och en lugn måltidsmiljö
gynnar kognitiv återhämtning via andra mekanismer. Om arbetet är fysisk ansträngande är
tillförsel av energi från maten nödvändig vid lämplig tidpunkt för att försörja musklerna bränsle,
precis som vid idrottsprestationer. Många arbetsuppgifter ställer idag stora krav på hjärnan och en
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skärpt tankeförmåga. Det är rimligt att anta att pauser med möjlighet till kognitiv återhämtning
minskar risken för felbedömningar och olyckor.
Forskning

och

tillämpning.

Inom

arbetshälsovetenskap

behövs

mer

kunskap

om

arbetsmåltidens betydelse för arbetshälsa och kognitiv prestationsförmåga Kunskap om vilka
måltidsförutsättningar som de anställda upplever skapar minst eller mest problem saknas.
Arbetsmåltidens villkor och innehåll beaktas inte i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmarknadens

parter

och

aktörer

inom

storhushåll/personalrestauranger

behöver

uppmärksammas på att arbetsmåltidens innehåll och dess sociala och rumsliga sammanhang,
påverkar stress och återhämtning, vilket på sikt inverkar på arbetsprestation och hälsa. Studien
visar att matens smak är viktigast för matgästen i personarestaurangen, samtidigt som logistik,
köer och trivselfaktorer i den fysiska miljön kan vara avgörande för val av matplats.
Nyckelord:

Arbetsplats,

måltider,

personalrestaurang, gastronomi

atmosfär,

återhämtning,

stress,

buller,

matrum,

