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Marie Mustonen Ljung. Food at work – meals at work and perceptions regarding meals 

at work for workers in rotating 3-shift in a process industry. Degree thesis in the main 

area Work and Health. Faculty of Health and Occupational Studies, University of Gävle 

 

Abstract 

In today´s society, we are active day and nights, both in leisure time and at work. This 

means that employees must be available at work 24-hours a day which inflict high strain 

on their circadian rhythms. The irregular working hours can affect negatively on the 

employee’s physical and mental health. Companies can, together with local unions, 

negotiate away the statutory dinner break and replace it with meal break, which means 

that it is included in working hours and should be used as time permits. The purpose of 

this study was to identify the perceptions of workers in rotating 3-shift, in a process 

industry, when and where their meal breaks take place and what they ate. 15 shift 

workers have during 6 shifts each, photo-documented what their meal breaks consisted 

of. Consumption of foods and beverages were categorized by Food-Based Classification 

of Eating Episodes. The photographs showed that the number of eating occasions was 

lower during the night shift in comparison to other shifts. Shift workers were 

interviewed and their statements underwent a phenomenographical analysis which 

revealed that their perception of the meal break is a social event as well that strengthens 

the group community. When the workers were having a meal, it is mostly occurred at 

the dinner table. The shift workers replaced each other so each one had the possibility to 

take a meal break. Regarding snack intakes, it could occur at their workplace and if 

something happened in the process, they could immediately return to work. Further 

studies are needed to verify the perceptions of other working groups. 
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Sammanfattaning 

I dagens samhälle är vi aktiva dygnet runt både gällande fritid och arbete. Detta innebär 

att det måste finnas tillgänglig arbetskraft under dygnets alla timmar, vilket medför stor 

påfrestning på arbetstagares biologiska dygnsrytm. De oregelbundna arbetstiderna kan 

inverka negativt på arbetstagarens både fysiska och psykiska hälsa. Företag kan 

tillsammans med lokala fackföreningar förhandla bort den lagstadgade matrasten och 

ersatta den med ett måltidsuppehåll vilket innebär att det ingår i arbetstiden och får 

nyttjas i mån av tid. Syftet med denna studie var att kartlägga de uppfattningar som 

arbetstagare i roterande 3-skift vid en processindustri har om måltidsuppehållet, var och 

när deras måltidsuppehåll tar plats och vad de äter och dricker. 15 skiftarbetare har 

under 6 arbetsskift vardera, fotodokumenterat vad deras födointag under 

måltidsuppehåll bestod av. Dessa kategoriserades genom Food-based Classification of 

Eating Episodes. Fotografierna visade att totala antalet ät-tillfällen var lägre under 

nattskiftet i jämförelse med andra skift. Skiftarbetarna intervjuades och deras utsagor 

genomgick en fenomenografisk analys där det framkom att deras uppfattningar om 

måltidsuppehållet är att det är en social tillställning som stärker gruppgemenskapen. När 

arbetstagarna äter en måltid sitter de oftast vid matbordet och då ”ställer man upp för 

varandra” så att måltiden skall kunna slutföras. Om det gäller ett mellanmål kan intaget 

ske vid arbetsplatsen och om något händer får de bryta och arbeta. Vidare studier 

behövs för att verifiera uppfattningar i andra arbetsgrupper. 

 

Nyckelord: skiftarbete, uppfattningar, måltid, måltidsuppehåll, FBCE 
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Bakgrund 

I dag styr vi inte arbetet efter solens upp- och nedgång. Arbetsscheman styr arbetets 

förläggning. Människan i det så kallade ”24-timmars samhället” är aktiv dygnet runt, 

både vad gäller fritid, som nöjen och inköp i butik, som arbete inom social service, vård, 

kommunikation och produktionsenheter. För att klara av detta så krävs det att personal 

finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Detta innebär i sin tur att det blir svårare att 

behålla en regelbunden dygnsrytm vad gäller sömn och matvanor, de fysiska behoven 

får stå tillbaka för arbetet (1). 

Oregelbunden arbetstid kan bestå av roterande skiftgång. Detta kan till exempel 

innebära att arbetstagaren har ett schema där det förekommer både förmiddag, 

eftermiddag och natt. En arbetsvecka kan bestå av en förmiddag, en eftermiddag, en natt 

och sedan ledigt tre dagar innan cykeln börjar om. Olika arbetsplatser har satt samman 

schemat på olika sätt för att tillmötesgå personalens önskemål så långt som möjligt. I 

Bilaga 2 finns exempel på hur olika arbetsscheman kan se ut. 

Konsekvenser vid störd dygnsrytm 

Oregelbundna arbetstider som medför störd dygnsrytm kan inverka negativt på en 

individs psykiska och fysiska hälsa (2). Det kan även leda till att regelbundenheten för 

sömn och måltider sätts ur spel genom att den inbyggda dygnsrytmen rubbas (ibid.). 

Den inbyggda dygnsrytmen gör så att vi styrs av ljuset vilket innebär att arbeta nattetid 

bryter mot denna med bland annat sömnstörningar som följd. Det som kan inträffa vid 

rytmstörning är bland annat ökad risk för insulinresistens, vilket innebär att 

koncentrationerna av HDL-kolesterol sjunker och LDL-värdena ökar (3-6). Detta kan i 

sin tur vara bidragande orsaker för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, samt 

innebära en ökad risk för att drabbas av vissa cancerformer (7). Utöver 

sjukdomsriskerna har Folkard & Tucker (8) i en review visat vikten av att ha raster och 

skapa ett arbetsschema som minimerar olyckor och tillbud under arbetstid. I studien har 

författarna granskat åtta artiklar avseende säkerhet och risker under arbetstid för 

skiftarbetare (8). Granskningen visar att den relativa risken att råka ut för en 

olycka/tillbud är 30,4 % högre under ett nattskift i jämförelse med ett förmiddagsskift, 

men att även längden på skiftet, antal arbetade timmar, och paus under arbetets gång har 

betydelse (8). 
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Måltidsuppehåll 

Enligt arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast om arbetsdagen är längre än sex 

timmar (9). Kollektivavtalet fastställer villkoren för rasters längd och skulle parterna 

inte komma överens om vilka regler som gäller träder den nationella lagstiftningen in 

och styr (9). Genom en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare kan 

lagen via de lokala kollektivavtalen anpassas till verksamheten, arbetstidslagen är 

följaktligen dispositiv (10). 

I detta arbete, gällande arbetare i roterande 3-skift vid en processindustri, är rast ej 

tillämpbart. Vid industrin har en lokal överenskommelse mellan fackförbund och 

arbetsgivare tecknats vilken finner sitt stöd i arbetstidslagen utifrån att: 

”Rasterna får under vissa omständigheter bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. 

Något särskilt tillstånd till det behövs inte, men det ska finnas särskilda skäl. Det går 

alltså inte att välja fritt mellan de båda typerna av avbrott i arbetet. Måltidsuppehållen 

räknas in i arbetstiden.”  

(10, s. 46) 

I denna studie kommer benämningen måltidsuppehåll alternativt ät-tillfälle att användas 

vid de tillfällen då respondenten äter eller dricker något. 

Måltidsmönster 

I Lindéns (11) studie av 40 busschaufförer med 7 olika nationaliteter, konstateras att på 

jobbet är det stressigt att äta under paus, där gäller ”födointag”, måltider äts hemma. 

Trots denna uppfattning bidrar lunchen/arbetsmåltiden till integration genom att 

chaufförerna lär känna varandras kulturer via diskussioner om vad som är typisk mat i 

respektive land. Arbetsmåltiden blir en möjlighet till social samvaro kollegor emellan 

för chaufförerna som annars är ensamma i sitt arbete. Kristensen & Holm (1) 

intervjuade i sin studie 20 personer, med olika socioekonomiska bakgrunder, om vad de 

ansåg vara idealiska måltidsmönster. En optimal måltid tillfredsställde både de 

kroppsliga och kulturella behoven samtidigt och en lunch med kollegorna ansågs som 

en social handling där det gavs möjlighet att samtala med andra om annat än 

arbetsrelaterade frågor (ibid.). Om de sociala relationerna under måltiden bidrar till en 

positiv känsla är den upplevda stressen något som inverkar negativt. Att äta under 

arbetstid skulle kunna innebära en stund av återhämtning. Nyberg et al. (12) finner dock 
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i sin rapport att arbetstagare oavsett om det gäller dagtidsarbete eller oregelbundna 

arbetstider har svårt att hinna med att äta, eller upplever stress i samband med måltid 

under arbetstid. Vanligt är att de arbetstagare som upplever stress prioriterar bort 

måltidsuppehållet (13). Det har även visat sig att arbetstagare som ansett sig ha stort 

ansvar och ofta arbetat övertid, har skjutit på lunchen eller hoppat över den för att de 

inte upplevde hunger (1). Dessa personer kände stor hunger vid arbetsdagens slut och 

hade då svårt att planera middagen, vilket innebar något snabbt, både gällande tillagning 

och själva ätandet (1).  

Då det gäller vad arbetstagarna äter på arbetsplatsen så är tillgängligheten av stor 

betydelse. Finns det en personalrestaurang som serverar hälsosamma måltider, varierat 

utbud av sallad och frukt, till ett subventionerat pris då är det lättare och mer motiverat 

för arbetstagaren att göra de hälsosamma valen (13-15).  

Av de studier som framkom i litteratursökningen utgjordes endast två intervjustudier 

och en review av uttalat skiftarbetande personal. De två intervjustudierna, från 1993 

(16) och 1995 (17), konstaterade att skiftarbetare inte äter sämre än vad dagtidsarbetare 

gör. De äter på andra tider, för att umgås socialt med kollegorna och få tiden att gå. Nea 

et al. (6) från 2015 rekommenderar i sin review skiftarbetare att äta mindre fet mat 

under nattetid då den kan ha en negativ inverkan på hälsan. 

Således visar det sig vid litteraturgenomgången att matvanor hos skiftarbetare antingen 

har studerats ur ett sociologiskt perspektiv eller ur ett medicinskt perspektiv, men sällan 

samtidigt. 

Det sociologiska perspektivet innefattar hur arbetstagarna förhåller sig till sina 

arbetsmåltider och måltidernas betydelse för gemenskap och psykosociala faktorer. 

Nyberg et al. (12) konstaterar i sin rapport, med arbetstagare från vården och 

busschaufförer, att arbetsmåltiden ”inte får ta tid, inte får ta plats och inte kosta pengar”. 

Översiktsartiklar av studier om matvanor hos skiftarbetare tyder på att fler studier 

behövs för att beskriva hur arbetstiden påverkar matval och matvanor. Dessutom behövs 

studier för att utröna vilka effekter oregelbundet ätande och nattätande har på hälsan 

över tid. De studier som finns är behäftade med stora metodproblem, dels när det gäller 

att definiera och fastställa exponering för skiftarbete, dels när det gäller design av 

studier och metodik för att besksriva matvanor (18). 
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Lowden et al. (18) pekar i sin studie på att det troligtvis inte är matvalet i sig som ger 

hälsoproblem vid skiftarbete, det är måltidsmönstret. Oregelbundna arbetstider orsakar 

sömnstörningar och leder till ätande i en ogynnsam fas till dygnsrytmen. Detta 

sammantaget bidrar till att utveckla metabola störningar och icke kommunicerabara 

sjukdomar. Resultatet från en nyligen publicerad review om kost och livsstil hos 

skiftarbetare (6) pekar i samma riktning. I denna översikt konkluderas att skiftarbete kan 

leda till sämre kost och ett oregelbundet måltidsmönster. Ändrade sov- och mattider vid 

skiftarbete orsakar störningar av den biologiska rytmen, vilket i sig driver på utveckling 

av metabola sjukdomar.  

En genomgång av tidigare forskning av skiftarbetares matvanor visar således att 

arbetsmåltider har studerats antingen ur sociologiskt perspektiv eller ur ett medicinskt 

perspektiv. En studie avviker från detta genom att kombinera de båda perspektiven. En 

intervjustudie av 20 individer i storstadsmiljön Köpenhamn undersöker hur individerna 

hanterar dilemmat mellan kroppens behov av mat och sömn vid vissa tider och arbetets 

krav på närvaro i tid och rum. Studien fokuserar på vad som händer med måltiderna ur 

ett socialt perspektiv i det moderna 24-timmars samhället. Forskarna ställer den 

obesvarade frågan om hur mycket människan tål av anpassning till arbetslivets krav och 

var bristningsgränsen går (1).  

Att arbeta under rytmstörande arbetstider innebär således en risk för hälsan, inte enbart 

då det gäller kosten utan även arbetstiden i sig är en risk eftersom den påverkar 

beteendet och livsrytmen. Studier av folkhälsans utveckling visar att icke-

kommunicerbara sjukdomar med koppling till bland annat matvanor ökar. Arbetslivet är 

en utpekad arena för hälsopromotiva insatser inom folkhälsoarbetet (19). En 

förutsättning för att genomföra hälsopromotiva insatser på arbetsplatser är att beskriva 

och förstå i) de faktorer som påverkar arbetsmåltidens tid, plats och innehåll, t ex utbud 

av mat, måltidsmiljö, förläggning av matraster och måltidsuppehåll ii) hur de anställda 

upplever och förhåller sig till arbetsmåltiderna. I denna studie kommer därför båda 

perspektiven att kombineras.  

Utifrån att andelen rytmstörande arbeten ökar och att ämnet i sig inte är välbeforskat bör 

en första kartläggning fokusera på vad, vart och när arbetstagarna äter. Genom att 

undersöka vilka uppfattningar som finns om mat på jobbet, kan förståelsen för 

skiftarbetarnas situation fördjupas.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva ätande under olika skifttyper i ett skiftschema hos personal 

i roterande 3-skift vid en processindustri med avseende på måltidstyper, tid och plats för 

ätande samt de anställdas uppfattningar om arbetsmåltiderna.  

Frågeställningar  

 Vad, var och när äter/dricker arbetstagaren under arbetstid? 

 Hur uppfattar arbetstagarna måltidsuppehåll under arbetstid? 

 

Metod 

Metodavsnittet beskriver de olika ingående stegen i studien från metodövervägande till 

forskningsetiska överväganden. 

Design  

Denna undersökning är uppbyggd som en fallstudie bland personal som arbetat i 

roterande 3-skift under minst 1 år vid en processindustri. Fallstudien innebär att ett fåtal 

respondenter studeras ingående. I studien har det tillämpats flermetodsforskning som 

innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys av data. Fotografier av mat 

och måltider som de anställda har ätit i samband med måltidsuppehåll har genomgått en 

första kvalitativ analys med klassificering av måltidstyp. Klassificeringen som är 

kvalitativ bygger på konceptet att olika livsmedel innehåller olika nyckelnäringsämnen 

och resulterar i att frekvenser av olika typer av mellanmål och måltider kan beräknas, 

det vill säga en kvantitativ analys. De transkriberade intervjuerna har analyserats med 

en kvalitativ ansats. Analys av data i studien utgår från en induktiv ansats, det vill säga 

att analysen rör sig från observationer/resultat till teori (20), en förståelse växer 

succesivt fram. 

Metodövervägande  

Studier av matvanor bygger vanligtvis på deltagarnas egna utsagor och 

kostregistreringar. Enligt Livsmedelsverket finns svårigheter med kostregistreringar 

(21). Det finns en påtaglig risk i och med att deltagarna själva skall registrera sitt intag 

under datainsamlingsperioden, de äter annorlunda eller de är inte noggranna vid 
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registreringen avseende storlek på portionerna och antalet portioner (21). 

Självrapportering via formulär är som metod billig, men har stora mätfel.  

I denna undersökning studerades arbetsmåltiden ur ett kvalitativt perspektiv, det vill 

säga typ av mat och dryck som konsumerades utifrån näringsprofil. Olika livsmedel 

innehåller olika nyckelnäringsämnen vilket motiverar för pedagogiska hjälpmedel som 

Tallriksmodellen och Matcirkeln (22) inom kostrådgivning. Dessa används då för att 

informera om betydelsen av en variation i kosten och hur måltider lämpligen 

komponeras. 

Syftet för denna studie var inte att samla information om vikt och volym av mat och 

dryck för att därefter göra uppskattningar om intaget av energi och näringsämnen under 

olika skift. Detta hade inneburit att deltagarna behövt kvantifiera mat och dryck genom 

att väga eller referera till bilder av portionsstorlekar. Beräkning av energi- och 

näringsintag används i epidemiologisk forskning och är relevant i studier av samband 

mellan kost och hälsa eller i samband med rådgivning från en dietist. För att underlätta 

kostregistreringen för deltagarna i denna studie valdes fotografi som 

datainsamlingsmetod. Fotografier över ät-tillfälle under arbetstid ansågs medföra ett 

enkelt handhavande för respondenten och bidra till att ge svar på frågeställningen vad 

skiftarbetare äter/dricker. Dessutom avslöjade bilderna hur kompletta deras intag var. 

Valet av semistrukturerad intervju grundade sig på att det var uppfattningar om ett 

fenomen som eftersöktes. Den semistrukturerade intervjun inleder med öppna frågor 

vilket underlättar för intervjuaren att ställa de följdfrågor som ska få respondenten att 

blottlägga sina uppfattningar (23). 

Foto-elicitering 

Genom att använda de båda datainsamlingsmetoderna, intervju och foto, ökar 

validiteten i fråga 2 (se frågeställningar) då fotografierna används som stöd för 

deltagarnas minne (20, 24) vid intervjutillfället där uppfattningar om specifika mat-, 

måltids- och dryckespauser eftersöks. Bilderna medverkar till att deltagarnas 

medvetenhet om något, inte nödvändigtvis det som bilden visar, fördjupas ytterligare en 

nivå. Utifrån det att människan har lättare att behandla visuell information än muntlig, 

kan fotografier vara till hjälp vid intervjuer för att framkalla de djupare delarna av det 

mänskliga medvetandet och därigenom ge en annan typ av information och även få 
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deltagarna att minnas det som kanske glömts bort (20, 24). Att på detta sätt använda 

fotografier som utgångspunkt vid en intervju kallas för foto-elicitering (20). 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga 1) sattes samman utifrån studiens syfte, att eftersöka 

uppfattningar om ät-tillfället under arbetstid. Frågorna är semistrukturerade och 

underlättade för intervjuaren att komma ihåg vilka områden som skulle täckas in (20). 

Vissa korrigeringar av intervjuguiden genomfördes efter teststudien. Detta på grund av 

att deltagarna inte förstod vad som efterfrågades vid frågan ”Hur upplever, 

uppfattar…”. Det blev tydligare då frågan ändrades till ”Hur tänker du om…”. Ett mer 

vardagligt språk efterfrågades av de två deltagarna i teststudien.  

Teststudie 

För att verifiera att intervjuguiden och bildanalysen bidrog till att svara på studiens syfte 

genomfördes en teststudie med två deltagare som arbetat roterande 3-skift i mer är 20 

år. Teststudien baserades på provintervjuer med inkluderande bilder från två 

förmiddagsskift, ett 8-timmars och ett 12-timmars skift.  

I teststudien tog respondenterna bilder med sin mobiltelefon, med funktionen 

tidsangivelse, på det som åts/dracks under arbetstid. Respondenterna upplevde inte 

studien som problematisk i sig, det svåra var att komma ihåg att ta bilder. En av 

respondenterna använde samma bild två gånger då en kaffe glömdes bort. Den andra 

respondenten tog inte bilder på de halvkoppar kaffe som dracks. Vatten som intogs 

under arbetstid dokumenterades inte av någon av respondenterna.  

Bilderna var ett bra stöd till den semistrukturerade intervjun. Vid de tillfällen då 

samtalet upplevdes som trögt underlättade det för intervjuaren att kunna återkoppla till 

en bild med en följdfråga som till exempel: Varför drack du kaffe då? Var satt du då? 

för att samtalet skulle fortsätta. 

Vid intervjuerna konstaterades att sunda eller hälsosamma matvanor har samma 

innebörd för testpersonerna. Att äta enligt tallriksmodellen, äta ekologiskt, kravmärkt 

eller mat med mindre fett och kolhydrater ansågs vara sunda/hälsosamma matvanor för 

respondenterna.  
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Urval och rekrytering av medverkande 

Då projektledaren själv har lång erfarenhet av att arbeta roterande 3-skift vid 

processindustrin fanns goda kontakter i branschen. I denna studie innebär roterande 3-

skift att personer arbetar utifrån ett schema, dygnet runt, året runt (se exempel Bilaga 2). 

Kontakt togs med HR-personal vid en processindustri och efter klartecken från HR-chef 

planerades kontakt med målgruppen. För att inkluderas i målgruppen krävdes att 

personerna arbetat roterande 3-skift i minst 1 år, anställda med kortare arbetstid än 1 år 

exkluderades ur urvalsgruppen. Anställda som arbetat i roterande 3-skift under minst 1 

år ansågs ha skapat egna rutiner för hur de skall planera sin mathållning under arbetstid. 

Företaget uttryckte önskemål om att undersökningen skulle rekrytera respondenter ur en 

arbetsgrupp som inte hade några pågående projekt/utbildningar utöver ordinarie 

skiftarbete under datainsamlingsperioden. Då det ansågs fullt möjligt att nå önskat antal 

deltagare i gruppen upplevdes inga hinder för att uppfylla företagets önskemål. 

Företaget erbjöd de som deltog i studien att genomföra intervjuerna under arbetstid. 

Arbetsgruppen bestod av sex skiftlag med totalt 54 personer, 48 män och 6 kvinnor, av 

dessa hade 7 personer arbetat roterande 3-skift mindre än 1 år, detta innebar totalt 47 

möjliga respondenter (se Bilaga 3). 16 personer anmälde sitt intresse, 1 avbröt innan 

fotograferingen inleddes på grund av föräldraledighet vilket resulterade i 15 deltagare 

som fullföljde studien.  

Vid rekrytering av respondenter fick undertecknad träffa de sex skiftlagen och där 

framföra information om studiens syfte. De i målgruppen som var intresserade och hade 

tillgång till egen mobilkamera, kunde anmäla sitt intresse och erhöll då samtidigt ett 

missiv (Bilaga 4) samt skriftliga instruktioner (Bilaga 5) om hur dokumentationen av 

vad de åt och drack under arbetstid skulle genomföras. De som efter genomläsningen 

beslutade sig för att delta i studien gav sitt samtycke genom att anteckna namn, e-

postadress och mobilnummer på en lista som förvaras i låst utrymme tillsammans med 

datalagringsenheten hos undertecknad.  

På deltagarnas önskemål skickades en påminnelse ut, både via mail och sms, då de 

skulle påbörja dokumenteringen.  
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Arbetsmiljö och måltidsmiljö 

Deltagarna i studien är operatörer vilket innebär att de har arbetsuppgifter i huvudsak av 

övervakande karaktär. Arbetet utförs till största delen vid dataskärmar och om något 

inträffar ska operatörerna åtgärda situationen endera genom kommandon vid skärmen 

eller gå ut i lokalerna för att på plats se över vad som inträffat, behöver åtgärdas. 

Dataskärmarna är placerade på höj- och sänkbara bord för att de skall kunna variera 

mellan sittande och stående position under arbetstid.  

I nära anslutning till dataskärmarna, samma lokal, finns tillgång till fullt utrustat 

pentry/kök där de anställda kan förvara, värma och laga mat. Dataskärmarna är 

placerade i en halvcirkel runt väggarna, i mitten av rummet finns ett stort matbord. 

Vid processindustrin där undersökningen genomförts finns en personalrestaurang som 

serverar lunch måndag – fredag mellan kl. 11 – 14. Till lunch serveras två varma rätter, 

en kött och en fisk, dessutom finns en salladsbuffé (Bilaga 6). Från kl. 09 finns det 

färdiga smörgåsar att köpa för den som önskar. 

På arbetsplatsen finns fruktkorgar utställda vilka fylls på två gånger per vecka, 

dessutom finns fri tillgång till kaffe. 

Datainsamling och genomförande 

Studien baseras på 15 personer vilka arbetat sex skift var, totalt 90 arbetade skift. Data 

om konsumerad mat och dryck under arbetstid samlades in med hjälp av 

respondenternas dokumentation i form av fotografier. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med deltagarna i så nära anslutning som möjligt till de sex arbetade 

skiften.  
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Arbetstider vid studien  

Deltagarna i studien arbetar roterande 3-skift, vilket innebär en variation av förmiddag 

(kl. 06-14), eftermiddag (kl. 14-21), natt (kl. 21-06) måndag – fredag samt förmiddag 

(kl. 06-18) och natt (18-06) lördag och söndag. I tabell 1 finns redovisat hur många av 

respektive skift som deltagarna totalt arbetat under studien.  

Tabell 1. Det totala antalet arbetade skift per skifttyp som ingår i studien, N=90  

Skift Antal arbetadeskift % 

Förmiddag, kl. 06-14 14 16 

Eftermiddag, kl. 14-21 23 26 

Natt, kl. 21-06 23 26 

Förmiddag 12 timmar, kl. 06-18 18 20 

Natt 12 timmar, kl. 18-06 12 13 

Totalt 90 100 

 

Det totala antalet arbetade skift fördelade efter vilka skifttyper som varje deltagare 

arbetat illustreras i figur 1. Deltagarna har arbetat sex skift vardera av olika skifttyp. 

Enligt figur 1 har deltagare nr 1 arbetat 2 st nätter (18-06), 1 st eftermiddag (14-21) 

samt 3 st förmiddagar (06-14). 

 

 

Figur 1. Fördelningen av antal arbetade skift per deltagare där N12h innebär natt 

lördag och söndag kl. 18-06, F12h innebär förmiddag lördag och söndag kl. 06-18. n är 

lika med nattskift måndag – fredag mellan kl. 21-06, e är eftermiddag måndag – fredag 

mellan kl. 14-21 och f är förmiddag måndag – fredag mellan kl. 06-14. Siffrorna under 

staplarna (x-axeln) illustrerar deltagarna numrerade 1 -15. Siffrorna på y-axeln anger 

hur många skift varje person arbetat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Antal N12h 2 2 2 2 2 2

Antal F12h 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Antal n 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Antal e 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Antal f 3 2 2 2 2 2 1

0
1
2
3
4
5
6

Antal skifttyp per deltagare 
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Foton av mat och dryck 

Fotografierna laddades över till en dator vid intervjutillfället. På de bilder som 

respondenterna förde över till datorn fanns någon form av tidsangivelse med, via 

inställning i mobilen eller på ett separat papper. 

Intervju 

Intervjuerna ägde rum så snart som möjligt efter avslutad fotografering, 3 - 13 dagar, för 

att respondenterna inte skulle glömma bort vad de tänkte och kände vid tillfället då 

intaget dokumenterades genom fotografering, samt att en utdragen tidsperiod inneburit 

en risk för bortfall av deltagare. En annan avsikt med att intervjua inom detta 

tidsintervall var schemateknisk. Respondenterna skulle inte behöva medverka i studien 

under ledig tid eller ett nattskift. Intervjuerna genomfördes via besöksintervjuer. Detta 

eftersom det är lättare att vid ett personligt möte ställa öppna frågor och reda ut 

eventuella oklarheter (25). För att underlätta rekryteringen av deltagare erbjöds de att 

intervjuerna kunde genomföras under arbetstid och i närhet till deras arbetsplats, och 

med endast en person åt gången. Det rum som fanns tillgängligt vid intervjuerna är en 

för deltagarna känd lokal, deras egen möteslokal. Intervjuerna tog mellan 21 och 54 

minuter att genomföra. 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor (Bilaga 1) samt 

deltagarnas foton, som stöd för att komma åt de uppfattningar som studien syftar till att 

beskriva 

Intervjuerna spelades med respondentens tillåtelse in via en funktion i mobiltelefonen, 

detta för att säkerställa att alla nyanser i samtalet kom med. Ljudinspelningen 

kompletterades med anteckningar när det ansågs relevant. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes i så nära anslutning som möjligt till själva 

intervjun.  

Analys av data  

Vad och när arbetsmåltiden ägt rum – första ordningens perspektiv 

Vad och när personer ätit analyserades utifrån fotografierna som respondenterna tagit. 

Typ av mellanmål och måltid klassificerades utifrån ett koncept som är utvecklat för att 
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analysera måltidsmönster hos skiftarbetare – Food Based Classification of Eating 

Events (FBCE) (26). Begrepp som frukost, lunch och middag avspeglar inte självklart 

matval i någon befolkningsgrupp och kan inte tillämpas för att avspegla matens 

näringskvalitet. Konceptet utgår från det faktum att alla livsmedel tillhör någon 

livsmedelsgrupp och att livsmedelsgrupper har olika näringsprofil. Som exempel kan 

nämnas att animaliska livsmedel saknar kolhydrater (med undantag för mjölk), de 

innehåller fullvärdigt protein och olika halter av mättat fett, men saknar kostfiber. De är 

väsentliga källor för mineraler och spårämnen. Livsmedel som innehåller spannmål 

innehåller kostfiber och har en hög halt av kolhydrater, liksom potatis och rotfrukter, 

samt att de bidrar med flera B-vitaminer. Grönsaker och bär saknar i stort sett protein 

och fett, har en hög vattenhalt, innehåller fibrer och varierande mängder av vitamin C 

samt folsyra och karotenoider (se Figur 2 för exempel på fotografier och klassificering).  

För att beskriva de uppfattningar som deltagarna hade om arbetsmåltider/paus 

genomfördes en kontextuell analys där det empiriska materialet delades in utifrån 

innebörd, (27). Analyserna beskrivs vidare under respektive avsnitt nedan. 

Analys av måltidsmönster- teoretisk modell 

Måltidsmönster identifierades från matfotografierna som innehöll uppgifter om tid och 

plats. Den teoretiska modell som ligger till grund för analys av måltidsmönster är 

framtagen i studier av matvanor hos skiftarbetare (16) och beskrivs kortfattat nedan. 

FBCE – Food Based Classification of Eating Events 

Lennernäs M. & Andersson I. (26) har utvecklat en metod för att generera validitet och 

reliabilitet i måltidsstudier. Metoden bygger på att varje måltid klassificeras ur ett 

kvalitets perspektiv, det vill säga att kombinationer av livsmedel med olika 

näringsprofil grupperas enligt en mall (ibid.). Metodens engelska namn är ”Food-based 

Classification of Eating Episodes” och förkortas FBCE. Förkortningen FBCE kommer 

vidare att användas i detta arbete. 

FBCE, kategoriserar intaget utifrån sju olika kategorier vilka tillsammans eller var för 

sig bildar allt från kompletta måltider till energirika mellanmål (26). De sju kategorier 

som finns i FBCE har sin grund i Livsmedelsverkets Matcirkel (22), (se även Bilaga 7). 

Matcirkeln består av följande sju kategorier; Frukt och bär, Grönsaker, Potatis och 
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rotfrukter, Bröd, flingor, pasta och ris, Matfett, Mjölk och ost samt Kött, fisk och ägg 

(ibid.). För att erhålla en god variation av näringsämnen är rekommendationen från 

Livsmedelsverket att äta något ut samtliga livsmedelsgrupper varje dag. FBCE har 

slagit samman frukt och bär med kategorin grönsaker. Utöver Livsmedelsverkets 

kategorier har livsmedel med tillsatt socker, läsk, snacks och godis samt alkoholhaltiga 

drycker lagts till i FBCE
1
. I FBCE tas även hänsyn till tallriksmodellen så till vida att en 

måltid som inte innehåller frukt/grönsaker benämns som ej komplett och den måltid där 

kött/mejeri är utbytt mot bönor benämns som vegetarisk måltid (26). 

Analys av måltidsmönster från fotografier 

 Bilaga 8 finns en tabell som beskriver vilka kombinationer som krävs för att 

åtstadkomma en viss typ av ät-tillfälle. Därtill finns ytterligare några exempel på 

bildanalys. I Figur 2 visas två exempel på hur respondenters bilder sett ut och hur de har 

klassificerats utifrån FBCE. Bild 1 består av en banan och Bild 2 innehåller en 

hemgjord matlåda med korvstroganoff och ris samt en flaska fun light. Under varje bild 

finns klassificeringen antecknad. 

 

Bild 1 Bild 2 

  

C 

Mellanmål av hög kvalitet 

A+B+E+F 

Ej komplett måltid 

Figur 2. Exempel på kategorisering av ät-tillfälle utifrån FBCE. 

 

                                                 

1
 I Bilaga 8 finns kopior på tabellerna med den engelska texten från originalartikeln (26) samt 

översättningar till svenska  
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Subjektiva uppfattningar av arbetsmåltider – andra ordningens perspektiv 

För att analysera deltagarnas uppfattningar och erfarenheter analyserades de 

transkriberade intervjuerna, som hade sin utgångspunkt från respondenternas foton av 

arbetsmåltider. 

Fenomenografi 

Fenomenografi är en ansats som syftar till att lyfta fram de variationer i uppfattningar 

som finns hos olika individer om ett ämne (28). Uppfattningarna är subjektiva så tillvida 

att de beskriver det som individerna erfar, och klassas in under den andra ordningens 

perspektiv (23, 29). Andra ordningens perspektiv är således en beskrivning av hur något 

uppfattas vara till skillnad mot ett första ordningens perspektiv vilket beskriver hur 

något är, observerbara och mätbara fakta som oftast kallas objektiva data (29).  

Med utgångspunkt ur det empiriska materialet, transkriberingar av intervjuer, skapas 

beskrivningskategorier som visar hur olika, människor uppfattar ett fenomen (27, 29, 

30). Fenomenet i denna studie är arbetsmåltider, arbetsmåltidernas tid, plats och 

innehåll. 

Analys av intervjuer praktiskt genomförande 

Bearbetningen av det empiriska materialet inleddes med att materialet genomlyssnades 

och genomlästes ett flertal gånger för att skapa ett helhetsintryck. De delar av materialet 

som inte ansågs ha någon relevans för studien sorterades bort innan fortsatt granskning. 

De citat som hade någon form av anknytning till fenomenet mat-, måltids- och 

dryckespaus markerades för att därefter sorteras ut och kodas (se Bilaga 13). Därefter 

grupperades koderna i tre olika beskrivningskategorier innan de genomgick ytterligare 

en granskning. I detta steg identifierades likheter och skillnader, variationer i 

uppfattningar, ur citaten och det som ej ansågs relevant sorterades bort (29, 31). De 

uppfattningar som utkristalliserades ställdes samman i tre beskrivningskategorier (31) 

som återfinns under resultatavsnittet (se även Bilaga 13). För att verifiera de tre 

kategorierna anlitades en medläsare i slutskedet. 
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Litteratursökning 

En litteraturstudie med avseende att kartlägga forskningen inom området skiftarbetare 

och måltider genomfördes med sökningar i databaserna Scopus, Cinahl och Web of 

Science (se Bilaga 9). I denna studie har SPIDER-modellen (32) använts för att 

formulera syftet och gruppera de söksträngar (se Bilaga 9) som använts.  

I Tabell 2 presenteras de sökord som användes vid databassökningarna. Vid 

sökningarna kombinerades orden med booleska operatorer, inom gruppen med OR och 

mellan grupperna med AND. Dessutom förekommer trunkering (*) för att säkerställa att 

eventuella böjningar av orden inte minimerar antalet träffar. 

 

Tabell 2. Sökord vid databassökningen 

S PI E 

Shiftwork* 

Shift-work* 

Shift work* 

Work* 

Break* 

Paus* 

Rest* 

Meal* 

Snack* 

Nutrition* 

Nutri* 

Food* 

Eat* 

 

Litteratursökningen genomfördes i enlighet med Fink (33). Inledningsvis användes en 

practical screen för att begränsa antalet artiklar (33). De kriterier som ansågs viktiga i 

den första sökningen var att artiklarna skulle vara linked full text, peer reviewed och 

skrivna på engelska. I de databaser där möjligheten att skilja ut land fanns, selekterades 

artiklar rörande Sverige, Norge, Danmark och Finland ut, alternativt Europa. Detta 

resulterade i 584 artiklar av vilka 54 ansågs intressanta efter genomläsning av abstrakt. 

De artiklar som inte behandlade skiftarbetare och relationen till mat/måltid under 

arbetstid sorterades bort. Efter genomläsning av artiklarna, exkluderande av dubbletter 

och inkludering av artiklar funna i referenslistor, samt via tips, genomfördes en 

kvalitetsgranskning av totalt 18 artiklar (Bilaga 10). 

Vid kvalitetsgranskningen användes bilaga 5 ur SBU:s handbok för Utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården (34, s. 5:1) som utgångspunkt för 
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kvalitetsbedömningen (se Bilaga 11). De frågor som ansågs relevanta för denna studie 

var 1 a, 2 a, b, 3 a, b, 4 a, b och 5 a, b, c. Artiklarna klassades av denna studies forskare 

som Högkvalitet, Medelhög kvalitet och Låg kvalitet. För att en artikel skulle klassas 

som Högkvalitet krävdes 10 Ja, Medelhög kvalitet minst 6 Ja och resten Oklart och de 

artiklar som hade mindre än 6 Ja och 1 eller fler Nej klassades som Låg kvalitet. I 

Bilaga 12, artikelmatrisen, finns kommentarer om artiklarna samt en sammanfattning 

vilken beskriver varför de varit intressanta för denna studie. 8 artiklar klassades med 

Hög kvalitet, 5 med Medelhög och 3 med Låg. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid det första mötet med de presumtiva respondenterna informerades de om författarens 

tidigare erfarenheter från processindustri och skiftarbete. Detta i enlighet med de 

allmänna regler som återfinns i Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” 

(35). Det informerades även om vilken utbildning undersökningen härrör till och varför 

undertecknad har intresset för densamma. Förutom att uppfylla Vetenskapsrådets regler 

var avsikten med denna information att skapa ett förtroende för studien men även att 

informanterna skulle känna sig bekväma med att tacka ja eller nej till det eventuella 

deltagandet. Ingen skulle betrakta sin medverkan som tvingande då matvanor kan ses 

som något privat och att det kunde upplevas som kränkande att bli utsatt för en 

värdering av sina matvanor på arbetet. 

När deltagarna valde att ingå i studien erhölls ett missiv, vilket innehöll information om 

bakgrunden till studien och att deltagandet var frivilligt (Bilaga 4). 

Intervjuerna spelades efter samtycke från respondent in och transkriberas därefter. Vid 

sammanställningen av materialet till ett resultat anonymiserades samtliga delar. Avsnitt 

som har kunnat verka utpekande för någon enskild person har tagits bort. Det empiriska 

materialet sparades på separat lagringsenhet med kod. Det är endast författaren till 

denna undersökning som kan härleda material till person. 

Ingen ekonomisk vinning har funnits i och med studien. 
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Resultat 

I studien har 2 kvinnor och 13 män deltagit. Medelåldern för samtliga var 43 år (SD + 

11) och antal arbetade år i roterande 3-skift var i medeltal 20 år (SD + 9). Andelen 

respondenter som trivs med skiftarbetet är 86 %, 14 % uttryckte tveksamhet angående 

skiftarbetet. 

I del I av resultatet redovisas vad arbetsmåltiderna består av, frekvens av olika typer 

mellanmål och måltider samt när (tidpunkt) arbetsmåltiderna ägt rum och platsen för 

ätande. Detta sammanfattas under rubriken Måltidsmönster och Måltidsmiljö. Resultatet 

bygger på analys av fotografier och intervjuer. Citat förtydligar de resultat som 

framkom ur bildanalyserna, samt beskriver var måltidsuppehållet tar sin plats. 

I del II av resultatpresentationen besvaras frågan om respondenternas subjektiva 

uppfattningar, erfarenheter och innebörden av arbetsmåltiderna. Detta sammanfattas 

under rubriken Måltidserfarenheter. 

Resultatet baseras på 15 personer som under totalt 90 skift (arbetspass) fotograferat det 

som de åt och drack, totalt 420 registrerade ät-tillfällen. Arbetspassen har haft 

varierande längd, från 7 timmar till 12 timmar och vid olika tider under dygnet. 
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Del I: Måltidsmönster och Måltidsmiljö 

Tabell 3 visar vad och det totala antalet registrerade ät-tillfällen ur respektive kategori 

som skiftarbetarna har ätit under de 90 arbetspassen. Dessutom ges förslag på vad de 

olika kategorierna kan innehålla. 

 

Tabell 3. Totala antalet registreringade ät-tillfällen per kategori 

Kategori Frekvens Procent Tex. 

Komplett måltid  82 20 
 kött, potatis eller bröd, morötter, 
kebabtallrik, smörgåstårta 

Ej komplett måltid  37 9  kött, potatis eller bröd 

mindre balanserad måltid  4 1  kött, morötter 

vegetarisk måltid  6 1  potatis eller bröd, morot 

mellanmål av hög kvalitet 74 18 
 Äpple, sallad från dagens rätt 
(personalmatsal) 

mellanmål av låg kvalitet  58 14  Choklad 

mellanmål av mixad kvalitet  6 1  äpple och choklad 

dryck utan energi  153 36  kaffe, te, cola light 

  420 100,0   

 

Då andelen mindre balanserad måltid, vegetarisk måltid och mellanmål av mixad 

kvalitet utgör endast en mindre andel, 16 av 420 (4 %) registreringar (Tabell 3), av det 

totala intaget har dessa exkluderats i Figur 3. Figuren visar när ät-tillfällen har sin 

utgångspunkt i de tidsangivelser som respondenterna angav och kategorierna dryck utan 

energi, måltid ej komplett, måltid komplett, mellanmål ej kvalitet och mellanmål hög 

kvalitet. I figuren kan en tydlig ökning av dryck utan energi urskiljas vid tidpunkterna 

06, 14 och 21. I kategorin mellanmål med hög kvalitet finns intag registrerade under 

större delen av dygnet. I denna kategori ingår frukt och deltagarna äter frukt under 

arbetstid. 

”ja a… det blir ju mer frukt på fabriken än hemma.” (Niklas) 

 

”men annars nätterna… jag brukar inte äta något… ja en och annan frukt 

kan det bli.” (Ludvig) 
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Figur 3. Figuren visar när ät-tillfällen i valda kategorier ägt rum. Y-axeln (count) visar 

antalet registrerade ät-tillfällen av respektive kategori. X-axeln (tid) visar dygnets 

timmar kl. 01-24. Kategorierna är fördelade var för sig. Markeringar finns kl. 06, 14 

och 21, tid för skiftavlösning. 

 

De båda kategorierna måltid, måltid komplett och måltid ej komplett, intages till största 

delen mellan 06-24. Måltidsuppehåll förekommer till största delen mellan 24 – 04, 

respondenterna undviker medvetet att äta under natten.  

 

”… försöker att inte äta så mycket efter tolv…” (Bertil)  

 

”ja a, försöker hålla tiderna, inte efter tolv och inte före fyra.” (Fredrik) 

 

”… försöker ju att inte äta så mycket på natten… men kaffe blev det ju 

några stycken.” (Gustav) 

 

Den ökning av Måltid komplett som kan utläsas i figuren motiveras av att deltagarna 

försöker äta innan de slutar sitt skift. 

 

”…i regel brukar jag ta någon smörgås eller yoghurt på 

morgonsidan…då kan jag gå och lägga mig på en gång när jag kommer 

hem.” (Erik) 
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”/…/ inte frukost…jag brukar ta en hårdmacka med ost det brukar jag 

ta… men … det sitter väl i rutinera… får man inte den kan man inte gå 

och lägga sig.” (Olof) 

 

I Tabell 4 redovisas hur stor andel av det totala antalet registrerade ät-tillfällen 

bestående av måltid, som kommer från respektive kök. 

 

Tabell 4. Tabellen visar var kategorin måltid kommer ifrån 

 Antal Procent 

Måltid Hemifrån 34 45 

Pers. rest 31 41 

Hämtmat 11 14 

Total 76 100,0% 
   

 

Då det visade sig att andelen dryck utan energi är den enskilt största kategorin (36 % av 

totala antalet registrerade ät-tillfällen), har denna exkluderats ur sammanställningarna 

som följer. 

I Tabell 5 redovisas fördelningen av det totala antalet registrerade ät-tillfällen i 

kategorierna komplett måltid, ej komplett måltid, mellanmål av hög kvalitet och 

mellanmål av låg kvalitet, totalt 253 stycken, per skifttyp och per arbetat skift. 

 

Tabell 5. Fördelningen av intag per skifttyp 

Skift 

Totalt antal 
arbetade skift 
per typ 

Registreringar per 
skifttyp 

Registeringar per 
arbetat skift 

Antal Procent  Antal  Procent  

 förmiddag, 8 timmar måndag-fredag 14 34 13 2,43 17 

eftermiddag, 7 timmar måndag-fredag 23 52 21 2,26 16 

natt, 9 timmar måndag-fredag 23 58 23 2,52 18 

Förmiddag, 12 timmar lördag-söndag 18 77 30 4,28 30 

Natt, 12 timmar lördag-söndag 12 32 13 2,67 19 

Total 90 253 100 14,20 100 

 

I Tabell 5 är, 30 % av antalet registrerade ät-tillfällen per arbetat skift under F, 12h, 12-

timmars förmiddag. 
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För att få en uppfattning av hur många ät-tillfällen som förekommit i kategorierna 

mellanmål kvalitet, mellanmål ej kvalitet, måltid komplett och måltid ej komplett så har 

det totala antalet fördelats över det antal skift som arbetats av respektive skifttyp, se 

tabell 6.  

 

Tabell 6. Fördelning av det totala antalet ät-tillfällen i respektive kategori per arbetat 

skift 

  

Förmiddag 8 
tim 

Eftermiddag 7 
tim 

Natt 9 
tim 

Förmiddag 12 
tim Natt 12 tim 

 
Skifttyp antal 14 23 23 18 12 

Kategori       

Mellanmål 
kvalitet 

antal 9 12 21 23 9 

medelv/arbetat skift 0,64 0,52 0,91 1,28 0,75 

SD 0,76 1,03 1,14 1,71 0,76 

Mellanmål ej 
kvalitet 

antal 6 21 16 21 6 

medelv/arbetat skift 0,43 0,91 0,70 1,17 0,5 

SD 1,41 1,44 0,66 1,83 0,5 

Måltid 
komplett 

antal 11 18 17 24 12 

medelv/arbetat skift 0,79 0,78 0,74 1,33 1,00 

SD 0,49 0,88 0,46 1,02 0,47 

Måltid ej 
komplett 

antal 8 9 5 9 8 

medelv/arbetat skift 0,57 0,39 0,22 0,50 0,67 

SD 0,35 0,45 0,43 0,43 0,47 

 

I Figur 4 har kategorierna fördelats per arbetat skift. Det visar sig att mellanmål av hög 

kvalitet, mellanmål ej kvalitet och måltid komplett är som högst under F, 12H, 12-

timmars förmiddag. Vid natt, 9h, 9-timmars nattskift, är måltid komplett den största 

kategorin.  

 

Figur 4. Diagrammet visar fördelningen av antalet ät-tillfällen ur respektive kategori 

per skifttyp, baserat på deltagarnas foton, N=259. X-axeln beskriver de olika 

skifttyperna förmiddag 8 timmar, eftermiddag 7 timmar, natt 9 timmar förmiddag 12 

timmar och natt 12 timmar. Y-axeln visar antalet ät-tillfällen per arbetat skift. 
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Fm 8 tim Em 7 tim Natt 9 tim Fm 12 tim Natt 12 tim
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I tabell 7 redovisas hur många gånger per arbetat skift som intag av dryck utan energi 

gjorts. 

 

Tabell 7. Fördelningen av antalet ät-tillfällen i kategorin dryck utan energi 

  

Förmiddag 8 
tim 

Eftermiddag 7 
tim 

Natt 9 
tim 

Förmiddag 12 
tim 

Natt 12 
tim 

 
Skifttyp antal 14 23 23 18 12 

Kategori       

Dryck utan 
energi 

antal 23 26 32 44 22 

medelv/arbetat 
skift 1,64 1,13 1,39 2,44 1,83 

SD 3,88 1,30 1,72 2,45 4,84 

 

Antalet registreringar i kategorin dryck utan energi, i vilken svart kaffe ingår, visas i 

Figur 5. Det visar sig att F, 12h, 12-timmars förmiddag har de flesta registreringarna per 

arbetat skift. 

 

 

Figur 5. Antalet ät-tillfällen i form av kaffe/vatten, N=153, fördelade per arbetat skift. 

X-axeln visar de olika skifttyperna, förmiddag 8 timmar, eftermiddag 7 timmar, natt 9 

timmar, förmiddag 12 timmar och natt 12 timmar. Y-axeln anger antalet intag per 

skifttyp. 

 

Deltagarna äter måltider till största delen vid matbordet. Om det är problem i processen 

kan de ta med sig maten till arbetsplatsen för att istället inta måltiden där. När det gäller 

mellanmål intas de både vid matbordet och vid arbetsplatsen, beroende på hur processen 

går. 
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”/…/ då sitter jag bara vid bordet i mitten och det gör dom andra också. 

Dom tar också och flyttar sig. Alla sitter där och äter. Vi äter inte 

nödvändigtvis tillsammans… men alla äter vid mittenbordet.” (Ada) 

 

”/…/ om det inte krånglar så kan jag ju sitta…en macka eller något när 

man sitter vid skärmen /…/ ibland står man ju på öronen ett helt skift och 

då är man ju tvungen att äta där (avser skärmarna).” (Erik) 

 

”ibland brukar jag sitta och äta vid skärmen om det krånglar så att… 

jobbar med… sitter oftast och äter vid matbordet… men kaffe och frukt vid 

skärmen.” (Helga) 

 

”Maten brukar bli vid bordet… men kaffe och macka äter man ju själv… 

vid skärmen… det blir ju inte vid bordet.” (Bertil) 

 

”Frukost och sen lunch det äter man vid bordet men just det där 

småätandet blir framför skärmen… i alla fall för mig.” (Ivar) 

 

Del II: Måltidserfarenheter 

Uppfattningar av måltidsuppehåll samt var intogs de? 

Resultatet nedan är sammanställt utifrån de beskrivningskategorier som utformades vid 

bearbetningen av det empiriska materialet (se exempel i Bilaga 13). De uppfattningar 

som synliggjordes förklaras med valda citat.  

För att anonymisera respondenterna benämns de i parentes efter citaten med namn från 

det svenska bokstaveringsalfabetet, från A till O (36), förutom de två kvinnorna som i 

studien istället kallas för Ada och Helga. 

 

De tre beskrivningskategorier som utkristalliserades var 

A. Uppfattningar om måltidsuppehållet beror på individens familjesituation 

B. Måltidsuppehållet innebär social samvaro 

C. Uppfattningen är att processen styr måltidsuppehållet 
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Kategori A: Uppfattningar om måltidsuppehållet beror på individens familjesituation 

Att äta på jobbet är något som har olika innebörd för deltagarna beroende på hur deras 

familjesituation ser ut. Det är viktigt att de har tid att äta under arbetstid eftersom de 

prioriterar tiden hemma till att sova så länge som möjligt för att sedan äta på jobbet.  

”näe... nä, jag bor ju ensam så… då sover jag så länge som möjligt” 

(Niklas) 

Att sova är således något som prioriteras på hemmaplan och att laga mat och äta själv är 

inte något som lockar.  

”jag äter nog bättre när jag jobbar än när jag är ledig… det är inte alltid 

det blir frukost heller… då kan jag gå direkt på lunch… jag sover ju 

länge… är ju skiftarbetare… sover ju länge /…/ men det är som jag 

säger… det vore skillnad om man laga mat till någon annan… bott 

tillsammans med någon.” (Erik) 

Det kan även vara så att laga mat hemma anses som jobbigt, det är enklare att handla 

mat på personalrestaurangen. Dock har ju restaurangen begränsade öppettider, måndag 

– fredag. 

”… är lite lat och orkar inte göra mat hemma helt enkelt. Men jag måste 

laga till nattskiftena.” (Ada) 

Respondenternas olika familjeförhållanden styr till viss del rutinerna gällande måltider 

på arbetet. Vissa äter sina måltider hemma med familjen och endast mellanmål under 

arbetstid, medan andra äter sina huvudmåltider under arbetsskiftet. Några har med sig 

en matlåda hemifrån och kan äta när tid finnes, andra går och köper mat i 

personalmatsalen och måste då vänta tills de öppnat. 

”…ibland är man inte hungrig på samma tid heller. (Erik) 

”…då går man ju olika tider och hämtar mat… då blir det lite utspritt så 

alla sitter ju inte samtidigt…” (Filip) 

Om de haft mycket att göra på hemmaplan så kan det förekomma mat på jobbet, annars 

är det frukt om det finns tillgängligt. 
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”Ja… så… å nätterna äter jag ju i stort allting hemma… det är ju någon 

frukt då… det är ju lika där och … om man kanske haft mycket att göra… 

att det kan bli konstigt att det, men det är väldigt sällan jag har med mig 

nån matlåda till nätterna… väldigt sällan” (Ludvig) 

 

Kategori B: Måltidsuppehållet innebär social samvaro 

Måltidsuppehållet uppfattas som en möjlighet till social samvaro, deltagarna kan sitta 

alla eller några tillsamman vid matbordet beroende på hur processen går. I lokalen finns 

även möjlighet för den som sitter vid dataskärmen att delta i den sociala samvaron vid 

matbordet genom att vända på stolen. Då finns närhet både till jobbet och till kollegorna 

runt matbordet. 

” /…/vi sätter oss inte tillsammans vid bordet i mitten…alla sätter sig i 

sina positioner, men alla sitter ju oftast med ansiktet inåt. Sitter och 

skämtar och skrattar Det är ju ett bra gäng, sitter ju inte med ryggen till 

/…/ annars är det ju väldigt öppet och socialt.” (Ada) 

Samma person ger även uttryck för att om alternativet hade varit en avskild miljö för 

måltiderna så hade den inte utnyttjats på grund av att hon då fått sitta själv. Att umgås 

med kollegorna även fast de sitter vid sina skärmar och hon äter uppfattas inte som ett 

hinder. Gemenskapen med gruppen är det viktigaste. 

”…och hade man bara kunnat gå en i taget hade inte jag velat ha 

matrummet någon annanstans… så att man satt själv… det hade ju varit 

jättemycket tråkigare /…/ så jag har ju mycket större utbyte av att sitta vid 

bordet mellan de som övervakar och springer och pratar och skrattar och 

skämtar…” (Ada) 

Respondenterna planerar sitt måltidsuppehåll, de turas om att äta några åt gånger för att 

slippa sitta själva vid matbordet och äta. Vissa har matlåda med sig hemifrån och andra 

köper en låda från personalresturangen.  

”brukar hämta mat efter varandra så att vi kan äta tillsammans /…/ när vi 

äter lunch då sitter vi tillsammans” (Kalle) 
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”Vi brukar turas om /…/ och då käkar man ju tillsammans.” (Bertil) 

Några av respondenterna beskriver att då de arbetar 12-timmars skift förekommer det att 

kollegor från andra avdelningar ansluter till gemensam middag bestående av mat som 

beställts från närliggande gatukök eller pizzeria. Vid dessa tillfällen fylls hela matbordet 

med kollegor och samtalen berikas med nya samtalsämnen. Att sitta tillsammans med 

andra innebär även att de kan få nya uppslag till vad de själva skall äta nästa gång de 

beställer mat. 

”/…/ så då sitter vi och käkar och myser”. (Filip) 

”/…/ som det är nu när man beställer mat på helgerna så…det är lite 

liksom det och…man pratar lite och har nånting att se fram emot /…/ hur 

såg den där ut…jo, men kanske…kanske skulle prova den där nästa 

gång.” (Ludvig) 

 

Kategori C: Uppfattningen är att processen styr måltidsuppehållet 

Deltagarna tycker att det är trevligt att kunna sitta tillsammans då de äter, men eftersom 

driften av processen fortgår hela tiden utan uppehåll innebär det att någon måste vara 

vaksam på om något händer. Detta innebär att om de vill sitta vid matbordet får de turas 

om att äta vilket medför att det inte alltid finns sällskap. 

”…men sen är det ju, om det blir krångel då blir det ju lite 

annorlunda…då kanske inte alla sitter och äter samtidigt.” (Ludvig) 

”…det är väldigt sällan att vi alla kan sitta samtidigt och äta…det larmar 

ju hela tiden.” (Helga) 

Att sitta och äta i lugn och ro beror helt på hur processen går. Det har inträffat att det är 

problem i driften och det innebär att alla måste jobba aktivt. Då blir måltidsuppehållet 

ett tillfälle att snabbt dämpa hungern. 

”För det mesta har det varit lugnt, men ibland är det jobbiga skift och då 

kanske man bara får trycka i sig någon snabbt” (Helga) 
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”/…/ det är ju om det är jättestruligt som man får kasta i sig maten… man 

vet att man måste passa liksom…nånting… oftast så är det ganska lugnt 

ändå…man har ju lite koll ändå på trender och sånt där så.” (Gustav) 

Men de flesta av deltagarna kan utföra flera arbetsuppgifter vilket innebär att de kan 

hjälpa varandra så att de slipper vara hungriga och kan äta i lugn och ro. De turas om att 

äta för att produktionen skall fortgå och kollegorna bli mätta. 

”De känns avslappnande för man vet att arbetskamraterna täcker upp för 

en/…/ vi turas om… lika om någon annan sitter och äter så hjälper ju 

jag… det är vedertaget tror jag… att man hjälps åt” (David) 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att måltidsuppehållen till största delen förekom mellan kl. 04 -24 och 

intogs vanligtvis vid matbordet som fanns i samma rum som dataskärmarna. Deltagarna 

undviker att äta på natten, mellan kl. 00-04. Att inta något mellan kl. 04-06 innebär att 

deltagarna kan lägga sig så snart som möjligt när de kommer hem. Kaffe förekommer i 

större utsträckning vid skiftets början, oavsett vilken skifttyp det gäller. Mellanmål 

förekommer under större delen av dygnet och intas i huvudsak vid dataskärmarna, 

deltagarna kan då övervaka processen samtidigt som de äter eller dricker något. De 

uppfattningar som utkristalliserats är att måltidsuppehåll under arbetstid innebär en 

social samvaro och inte endast en möjlighet att dämpa hunger. Respondenterna intar 

hellre sin måltid i närhet till manöverrummet än att sitta själva i ett avskilt utrymme. För 

deltagarna innebär det att processen är styrande över deras måltidsuppehåll, det kan 

uppstå störningar och de är då tvungna att återgå till jobbet. Dessa tillfällen anses vara 

sällsynta och om de inträffar hjälper deltagarna varandra med arbetsuppgifterna så att de 

ska hinna med att äta, dock sker det på bekostnad av den sociala samvaron. 

Personer med ensamhushåll prioriterar inte måltid under fritid i samma utsträckning 

som de med fler personer i hushållet. De ensamstående utnyttjar tiden hemma till sina 

fritidsaktiviteter eller att sova ut. Deras huvudsakliga intag av måltider sker således 

under arbetstid och då med känslan av att ingå i en social gemenskap. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka ät-tillfällen hos arbetstagare i roterande 3-

skift vid en processindustri. Det som eftersöktes var dels en beskrivning av vad som 

faktiskt skedde. Det vill säga, var arbetstagarna åt, vid vilken tidpunkt och var de befann 

sig. En ytterligare frågeställning gällde hur skiftarbetarna uppfattade sina ät-tillfällen. 

Resultatet visade att skiftarbetarna hade registrerade ät-tillfällen under i stort sett hela 

dygnet. Flest registeringar finns under 12-timmars förmiddag vilket får förmodas ha sin 

grund i att dygnets normala ät-tillfällen sker under dagtid vilket i detta fall sammanfaller 

med arbetstid. Allt från frukost, lunch och middag med ett antal mellanmål däremellan. 

Dock var antalet ät-tillfällen lägre under natten. Lennernäs et al. (17) konstaterade i sin 

studie om matvanor hos skiftarbetare att energiintaget var lägre under natten. Denna 

undersökning visar att perioden från kl. 24 till kl. 06 har lägre andel måltider och 

mellanmål av låg kvalitet, Lowden et al. (18) rekommenderar skiftarbetare att undvika 

ät-tillfällen mellan kl. 00 – 06 då det är ogynnsamt i förhållande till den biologiska 

dygnsrytmen. Mellanmål av hög kvalitet var förekommande under hela dygnet, vilket 

kan ha sin förklaring i att frukt, yoghurt och smörgås klassas in där. De flesta deltagare 

åt något ur denna kategori då hunger uppstod under natten, samt att ett flertal äter 

frukost innan de går hem från nattskiftet. Företaget tillhandahåller fruktkorgar på 

arbetsplatsen, i och med tillgängligheten av frukt består många av de registrerade ät-

tillfällena av mellanmål med hög kvalitet. I studier har det visat sig att hälsosamma val 

styrs av tillgängligheten (13-15). Detta får även anses gälla för personalrestaurangens 

utbud där det finns ett stort salladsbord och två dagens rätter till subventionerat pris. 

De kompletta måltider som visade sig i registreringarna efter kl. 22 är i huvudsak 

smörgåstårta. Då studien genomfördes bjöd företaget respondenterna på smörgåstårta 

för väl utfört arbete, vilket avspeglar sig i resultatet. Som någon av deltagarna 

kommenterade med att ”eftersom företaget bjöd så åt jag… annars brukar jag aldrig 

äta på nattskift” (Erik). Det förekommer ett flertal ej kompletta måltider, detta beroende 

på att respondenter som köpt mat på personalrestaurangen före ett eftermiddagsskift i 

många fall valde att äta salladen, mellanmål med hög kvalitet, direkt då de kom till 

arbetsplatsen och att äta huvudrätten vid ett senare tillfälle under skiftet. 
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Dryck utan energi (inga kalorier), svart kaffe i huvudsak, har toppar kl. 06, kl. 14 och 

kl. 21. Vid dessa tider har skiftavlösningen ägt rum måndag – fredag. I intervjuerna 

framkom att deltagarna efter att de gjort sin skiftavlösning, satte sig med en kopp kaffe 

för en stunds social samvaro med kollegorna, om inga hinder fanns. 

 Søgaard Jørgensen, et al. (37) och Nyberg, M. & Olsen, T (38) visar att de sociala 

relationerna är viktiga på en arbetsplats för att personalen ska må bra och samarbeta 

som en grupp. Utifrån de uppfattningar som framkom i denna studie kan konstateras att 

den sociala samvaron är prioriterad. Även om det är stressigt och de inte kan sitta 

tillsammans för att inta en måltid så befinner de sig i samma rum. De kan fortfarande 

vara en del av gruppgemenskapen, de som äter befinner sig vid matbordet och de som 

arbetar sitter vid sina arbetsstationer. Inom gruppen är det viktigt att ingen ska behöva 

vara hungrig. Är det mycket att göra så hjälper respondenterna varandra för att de ska 

kunna äta när de är hungriga och sitta i lugn och ro. De trycker på att de är en del av ett 

team och att gruppen är prioriterad. Dock försöker deltagarna sitta tillsammans så långt 

det är möjligt, maten smakar bättre och det uppfattas som roligare om de har sällskap. 

De som inte har fler personer i sitt hushåll uppskattar möjligheten till samvaro under 

måltiden och inväntar arbetsskiftet innan de äter. På fritiden prioriteras istället sömn och 

andra aktiviteter. Lowden et al. belyser vikten av den sociala samvaron vid ät-tillfället 

samt betydelsen av måltidsmönstret (18). I studien visade det sig att några av deltagarna 

försökte hålla familjens normala måltidsrytm. De prioriterade att äta på hemmaplan 

vilket innebar att de åt frukt på arbetet, eller om det hade varit stressigt innan jobbet så 

kunde de köpa en matlåda på personalrestaurangen. Det fanns även de som prioriterade 

sömn och fritidsaktiviteter innan skiftet. För dem innebar arbetet en möjlighet att äta, 

tillgång till restaurang och de slapp laga mat hemma eller handla mat på annan lokal. 

Metoddiskussion 

Andelen kvinnor i denna studie är endast 2 stycken (~13 %) och medelåldern för 

samtliga är 43 år. Då ingen undersökning gjorts om hur köns- och åldersfördelningen 

ser ut går det ej att uttala sig om resultatet är representativt eller ej för branschen. 

Studien grundar sig på sex arbetade skift per deltagare, i skiftschemat förekommer fem 

olika skifttyper. Det blir således svårt att göra några jämförelser mellan de olika 

skifttyperna eftersom de olika deltagarna inte har arbetat samtliga varianter. Optimalt 
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hade varit om studien hade gjorts under en hel skiftcykel, alla deltagare hade då arbetat 

lika många skift av de olika skifttyperna. Dessutom hade en sådan studie visat på om 

det funnits några skillnader av måltidsmönstret inom individerna under skiftcykeln. 

Då denna studie grundar sig på enbart sex arbetade skift per deltagare, och att varje 

deltagare inte fotograferade under samtliga förekommande skift som ingick i studien, 

innebar det att smörgåstårtan som företaget bjöd på, påverkar resultatet avseende 

”komplett måltid”. Deltagare som vanligtvis inte åt något under nattskift, eller brukade 

äta något annat, åt smörgåstårta för att det fanns tillgängligt. Att vid analysen av 

fotografierna ersätta ”komplett måltid” med en kategori ”smörgåstårta” ansågs inte vara 

ett alternativ, det har då blivit ytterligare en kategori. Att utesluta smörgåstårtan var inte 

heller ett alternativ eftersom studien genomfördes under perioden då den förekom och 

det var verkligheten som den var just då. Det kan även vara så att företaget bjuder 

arbetstagarna på någon form av belöning med jämna mellanrum, den frågan har inte 

ställts. Smörgåstårtan innebär ytterligare ett argument för att en uppföljande studie skall 

genomföras under en hel skiftcykel, risken att enskilda händelser skall påverka resultatet 

minimeras. Det kan även övervägas att data från ett dygn som avviker kraftigt från det 

vanliga utesluts och att detta kriterium sätts i samband med design av studien och 

protokoll för datainsamling. 

I de studier som granskades vid litteraturgenomgången var det ingen som använt sig av 

fotodagbok, fotografier eller bilder. Det var i huvudsak frågeformulär och intervjuer.  

Denna studie använde en ny metod, foto-elicitering (24) vid datainsamlingen i 

kombination med fenomenografisk analys av det empiriska materialet. Detta visade sig 

vara givande. Intervjuerna genomfördes med hjälp av deltagarnas foton och en 

intervjuguide, där deltagarna fick berätta om ät-tillfället vid var och en av bilderna. 

Detta innebar att det inte enbart framkom information om vad bilden visade, de beskrev 

även tillfället. Mer djuplodande information om ät-tillfället gavs. Hade studien endast 

byggts upp av fotografier hade möjligheten till följdfrågor inte funnits och det hade 

inneburit stora brister om säkerheten i bilden då några av deltagarna bifogade en lista 

med tider för sina ät-tillfällen. Dessutom framkom vid intervjuerna att allt på bilden inte 

hörde till respondentens måltid, vissa bilder innehöll fler matlådor för att de tyckte att 

det såg ”häftigt ut”. 
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Deltagarnas bilder utgjorde ett bra underlag för klassificeringen av måltider, mellanmål 

och vid vilka tidpunkter arbetsmåltiderna tagit plats. För att undvika listor med tider då 

ät-tillfällena ägt rum bör det i kommande studier erbjudas möjligheten att låna en 

kamera med inbyggd tidsfunktion. Detta skulle innebära att samtliga tidsangivelser ser 

likadana ut och att även de personer som inte har en mobiltelefon med kamera ser en 

möjlighet att kunna deltaga i studien.  

I denna studie upplevde deltagarna att det var svårt att komma ihåg fotograferingen, 

men i de fall då det var fler deltagare från samma skiftgrupp påminde de varandra. En 

deltagare medgav att antalet glas vatten var mindre under undersökningstillfället än 

annars, vilket kan tolkas som att det är jobbigt att fotografera allt. Något att ta hänsyn 

till i kommande studier är att vatten bör exkluderas ur fotograferandet. Dessa 

observationer bekräftar konklusioner om att det finns metodproblem vid studier av 

matvanor hos skiftarbetare (21) utöver de metodsvagheter som uppträder vid 

matvanestudier hos icke-skiftarbetare. Några av deltagarna hade tidigare varit 

involverade i kostregistreringar med frågeformulär och tyckte att det hade upplevts som 

jobbigt. När de i ett första skede fick ett mail med inbjudan till att deltaga i denna studie 

ansåg de att det inte var något som tilltalade dem, utifrån de tidigare erfarenheterna. Då 

deltagarna vid ett personligt möte fick komplett information och missiv insåg de att den 

totala arbetsinsatsen från deras sida var överkomlig. Resultatet från denna studie visar 

att respondenterna genomförde fotograferandet. 

Med enbart intervjuer för att försöka fånga uppfattningen om måltidsuppehållet kan det 

ha renderat i mindre omfattande utsagor. Bilderna hjälpte respondenten att få en 

återblick till ät-tillfället och på så vis kunde en utförligare beskrivning av 

måltidsuppehållet ges, samtidigt som intervjuaren hade möjlighet att följa med i 

samtalet via bilden. 

Att boka tid för intervjuer med skiftarbetare innebär ett pusslande av tider. Då målet var 

att inga intervjuer skulle genomföras under ledig tid eller nattskift, återstod förmiddagar 

och eftermiddagar. Deltagarna arbetar enligt ett schema som innehåller lediga veckor, 

detta innebär att en ledig vecka kan föregås av nattskift. Detta innebar att det för vissa 

personer tog 13 dagar innan intervjuerna kunde genomföras. Företaget var 

tillmötesgående då det gällde att boka lokal, deltagarnas tider fick styra bokningen av 

lokalen. En stor fördel med lokalen var att den låg i närhet till arbetsplatsen och att 
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deltagarna kände sig bekväma i den, det blev mer som att respondenterna bjöd in 

intervjuaren till ett samtal. 

Då det gäller kvaliteten på den genomförda studien kan den externa validiteten (20) för 

denna fallstudie ifrågasättas då den är utförd på en arbetsplats med deltagare från en 

enskild del av processen. Resultatet kan inte anses vara representativt till andra grupper. 

Studiens interna validitet stärks i och med att vikten av de sociala relationerna på 

arbetsplatsen som framkom i denna undersökning även har funnits viktiga i tidigare 

studier (37, 38). Genom en tydlig redogörelse för urvalsprocessen och deltagarnas 

kontext bör en liknande studie kunna genomföras. Att resultatet skulle korrespondera 

med andra miljöer är ovisst då det kan råda andra förutsättningar. 

Måltidsklassificeringen i denna studie får anses ha god validitet och reliabilitet. FBCE 

består av definierade typer av måltider och mellanmål vilka avspeglar de 

livsmedelsgrupper som konsumerats. Den näringsmässiga profilen av mat, dryck eller 

måltid avspeglas således även ur en kvalitativ aspekt. I studier där forskare använt sig 

av till exempel frukost, lunch och middag för att klassificera måltider, återges inte 

näringsaspekterna samt att det är en subjektiv fråga om vad som är frukost för en 

skiftarbetare. Resultat i denna studie kan jämföras med andra studier där FBCE använts. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes snarast möjligt. Utskrifterna lästes 

igenom ett flertal gånger och intervjuerna lyssnades även de igenom ytterligare för att 

på djupet lära känna materialet (29). I ett första skede av analysen valdes delar ut som 

hade någon anknytning till måltidsuppehåll, resterande sorterades ut för att minska på 

omfånget av text. Av de kategorier som framkom visade det sig att två handlade om 

människan och den tredje kategorin om maskinen/processen. Ett problem vid analysen 

har varit att reducera antalet kategorier och se de olika uppfattningarna om 

måltidsuppehåll. En medläsare användes i analysens slutskede för att utröna om samma 

mönster gick att återfinna. Dock hade medläsaren inte samma djupinformation om 

materialet.  

Det visade sig vara en styrka i studien att forskaren innehade en förförståelse om arbete 

i roterande 3-skift. Då deltagarna under intervjun beskrev rutiner och problem gällande 

tid mellan de olika skiften och arbetet i sig, var det lätt att förstå och ställa följdfrågor. 

Stor medvetenhet fanns om att den tidigare erfarenheten inom liknande industri kan ha 
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påverkat respondenternas svar. Förförståelsen kan även ha inverkat på den 

fenomenografiska analysen, en forskare med annan bakgrund kan ha utläst andra 

beskrivningskategorier ur materialet. Medläsaren kom in i analysens slutskede och kan 

ha påverkats av det material som redan skilts ut. Inga tidigare relationer fanns mellan 

forskare och deltagare i studien. 

Litteratursökningen genererade 16 artiklar som kvalitetsgranskades. Av dessa handlade 

sex om skiftarbetare i någon form. Tre av studierna gjordes 1993 – 1995 och tre mellan 

åren 2010 och 2011. Utifrån de sökkriterier som användes är skiftarbetares matvanor ett 

outforskat ämne, vilket är oroande då andelen arbetstagare under dygnets alla timmar 

ständigt ökar. 

Slutsats 

Fotografierna visade att intag av mat och dryck sker i olika utsträckning under dygnets 

alla timmar, dock uppger skiftarbetarna att de undviker att äta under nattetid. Ät-

tillfällen som klassificeras som måltider, utifrån en kombination av olika 

livsmedelsgrupper, äts främst mellan kl. 06 – 22. Mellanmål av låg kvalitet som till 

exempel choklad och godis undviks under nattetid. Drycker utan energi, kaffe och cola 

light, intogs till största delen mellan kl. 06-24 med tydliga toppar vid skiftbyte, kl. 06, 

kl. 14 och kl. 21. Företaget tillhandahåller fruktkorgar vilket medför att flertalet av 

registrerade tillfällen i kategorin mellanmål med hög kvalitet består av frukt.  

De uppfattningar som respondenterna har om måltidsuppehållet är att processen är 

styrande. Men även om det kan vara stressigt så hjälper deltagarna varandra för att de 

ska hinna med att äta mat. Om det gäller en smörgås, frukt eller endast dryck så är det 

inte prioriterat. Då får arbetstagaren lämna och återgå till arbetet. Måltidsuppehållet 

uppfattas som en möjlighet till att upprätthålla en social samvaro där deltagarna kan 

sitta tillsammans för att äta och prata men samtidigt ha kontroll över det som händer i 

produktionen 

Foto-elicitering i kombination med intervjuer fungerade väl som metod för att uppfylla 

studiens syften om att undersöka matvanor på jobbet och de anställdas uppfattningar om 

de miljöfaktorer och sociala faktorer som inramar arbetsmåltiderna.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Forskning om matvanor hos den växande andel av befolkningen som arbetar på 

varierande tider och har nattarbete är sparsam inom området arbetshälsa. Eftersom 

kosten över tid påverkar hälsan och en paus för att äta är en möjlighet till återhämtning, 

är det angeläget att forska vidare och bredare inom detta fält. 

I de studier som uppmärksammades i litteratursökningen framkom bland annat att stress 

påverkar måltidsuppehållets vara eller icke vara. I denna studie framkom att 

respondenterna hjälper varandra till ett måltidsuppehåll om det är problem i processen, 

Då andelen personer som arbetar skift är stor behövs forskning för att utröna vilka 

strategier som arbetstagaren har för att få tid och möjlighet att äta under arbetstid, samt 

hur de uppfattar måltidsuppehållet. Vid framtida undersökningar om hur arbetstidens 

förläggning påverkar matval och mattider hos individen bör omfattningen gälla hel 

skiftcykel för att utvärdera skillnader i ät-tillfällen mellan individer och inom individer 

vid olika skifttyp. En annan forskningsinriktning är att jämföra grupper med olika 

arbetsuppgifter och vid olika arbetsplatser med roterande skiftgång för att undersöka 

måltidsmönster och måltidserfarenheter. Forskning om kost visar att individer ofta 

upplever det som mödosamt att föra matdagbok och att matdagboken i sig kan påverka 

resultatet. Kombinationen av foto-elicitering och semistrukturerade intervjuer med 

fenomenografisk analys rekommenderas för framtida studier.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för samtal med anställda som arbetar roterande 3-skift 

 

Transkriberas ej: 

 Vem är du?  

 Ålder? 

 Antal år i skift?  

 Trivs du med skiftarbete? 

 

Transkriberas:  

Visa dagbok/matbilder från olika skift 

Hur ser dina måltidsuppehåll ut under arbetstid?  

Är det olika under olika skift?  

Var äger de rum? 

Hur upplever/tänker du om måltidsuppehåll under arbetstid? 

Hur skulle du vilja att ditt måltidsuppehåll var? 

Varför? 

 

 

 

Transkriberas 

Hur tänker du kring dina matvanor på jobbet? 

Vad vet du om kostcirkeln? 

Vad vet du om tallriksmodellen? 

Hur skulle du vilja att dina matvanor såg ut? 

Varför vill du att de ska se ut så? 

Hur ska du åstadkomma det? 

Varför? 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Exempel på skiftschema för roterande 3-skift 

Roterande 3-skift kan innebära att personerna arbetar enligt något av nedanstående 

exempel, dock ska tilläggas att under de dagar som är markerade med Ledigt ska 

personalen göra extra timmar, till exempel ersätta vid sjukdom och utbildning, för att 

fylla ut årsarbetstiden: 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

1 06-14 06-14 14-21 14-21 18-06 18-06 Ledig 

2 Ledig Ledig 06-14 06-14 06-18 Ledig Ledig 

3 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 18-06 

4 21-06 21-06 Ledig Ledig Ledig 06-18 06-18 

5 14-21 14-21 21-06 21-06 Ledig Ledig Ledig 

6 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 

 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

1 06-14 14-22 22-06 Ledig Ledig Ledig 06-14 

2 14-22 22-06 Ledig Ledig Ledig 06-14 14-22 

3 22-06 Ledig Ledig Ledig 06-14 14-22 22-06 

4 Ledig Ledig Ledig 06-14 14-22 22-06 Ledig 

5 Ledig Ledig 06-14 14-22 22-06 Ledig Ledig 

6 Ledig 06-14 14-22 22-06 Ledig Ledig Ledig 

 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

1 06-14 06-14 14-21 Ledig 21-06 18-06 18-06 

2 Ledig Ledig 06-14 06-14 06-14 Ledig Ledig 

3 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 

4 Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig 06-18 06-18 

5 14-21 14-21 21-06 21-06 Ledig Ledig Ledig 

6 21-06 21-06 Ledig 14-21 14-21 Ledig Ledig 

 

  



 

 

Bilaga 3: Flödesschema rekrytering av deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totalt antal anställda 

372 

 

Antal avhopp 

 

1 

 

Antal arbetsgrupper med 

roterande 3-skiftsarbetare i 

vald processindustri 

6 

Antal anmälda deltagare  

 

16 

 

Totalt antal deltagare i 

studien 

15 

Antal roterande 3-

skiftsarbetare i 

undersöknings-gruppen 

54 

Antal personer som 

arbetat roterande 3-

skift mindre än 1 år 

7 

Antal kvinnor/antal män  

 

6/48 

 

Antal kvinnor/antal män  

 

2/13 

 



 

 

Bilaga 4: Missiv 

Gävle den 2015-xx-xx 

 

Inbjudan till att medverka i en studie om matvanor under arbetstid 

 

Hej! 

Jag heter Marie Mustonen Ljung och är student på Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap 

på Högskolan i Gävle. Mitt examensarbete handlar om mat och arbetsmåltider hos personal som 

arbetar roterande treskift. Målet är att kartlägga vad, när och varför du som skiftarbetare äter 

under arbetstid, samt hur du uppfattar pausen i samband med mat och dryck.  

Bakgrunden till min undersökning är att det kan vara svårt med mathållningen när man har 

oregelbundna arbetstider. Forskning visar att skiftarbetande löper en ökad risk att drabbas av 

hjärt- kärlsjukdomar på grund av de rytmstörande arbetstiderna. Orsakerna kan vara flera och en 

av dessa kan vara matvanorna – vad och när du äter under dygnet. 

Studien består av två delar, den första innebär att du dokumentar det du äter/dricker genom att 

fotografera (se Bilaga). Del två består av en kortare intervju där du får besvara några frågor som 

handlar om hur du uppfattar dina arbetsmåltider. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Tid och 

plats kommer vi överens om när vi träffas vid det första tillfället.  

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras, samt endast 

användas i denna studie. Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen i examensarbetet. 

Genom din medverkan bidrar du till ökade kunskaper om vilka uppfattningar som finns om 

arbetsmåltiden/dryckespaus hos skiftarbetare. 

Ditt deltagande är frivilligt, men mycket värdefullt.  

Med vänlig hälsning, 

Marie Mustonen Ljung 

Student Högskolan i Gävle 

Masterprogram i Arbetshälsovetenskap 

Telefon: E-post:  

Handledare 
PhD Maria Lennernäs Wiklund 

Docent och lektor inom Arbets- och folkhälsovetenskap 

Högskolan i Gävle 

Telefon:  

E-post:  

  



 

 

Bilaga 5: Följebrev till missiv 

Studie om matvanor under arbetstid 

Skiftarbetare lever ju med ständiga störningar av dygnsrytmen. Det innebär att det är 

svårt att ha fasta tider för sömn och mat. Rytmstörande arbete påverkar hälsan eftersom 

kroppen och dess system är anpassade efter ljuset. Till exempel så går 

ämnesomsättningen ner på natten även om du arbetar. 

Det finns studier som visat på att: 

 De som arbetar skift löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och 

vissa cancerformer.  

 Brist på återhämtning kan bidra till stressrelaterade sjukskrivningar. 

 Rubbad dygnsrytm innebär en stress, det sociala livet påverkas  

 Måltidens näringsinnehåll påverkar arbetshälsa och välbefinnande 

 

För att få en uppfattning om hur det ser ut bland vanliga skiftarbetare vill jag veta 

vad/när ni äter på skift och hur ni tänker om att äta/dricka på skift. 

Vill ni vara med i studien så vill jag att ni tar bilder på det ni äter/dricker under 

arbetstid. Det är viktigt att jag får med en tidsangivelse på bilden (sen nästa sida). Det 

går jättebra att lägga en lapp på bordet med tiden på om ni inte får till det i kameran. 

När jag kommer för en intervju så laddar jag över bilderna till min dator, ta alltså med 

din ladd-sladd med USB-kontakt som vi kan använda. 

Vid intervjun så kommer jag att fråga om det som du har ätit/druckit under dina skift. 

Jag är medveten om att det inte är alla som äter mat på skift, du kanske äter hemma 

istället. Eller på vägen till eller från jobbet. Men det frågar jag om. 

Det är ingen betungande insats och jag hoppas verkligen att ni vill vara med i studien. 

 

Väl mött, Marie 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

  

  

Tid kan anges via 

kameran 

Ta en bild på det du 

äter/dricker 



 

 

Bilaga 6: Utbud i personalmatsal 

  

Bilder på hur det kan se ut en vanlig dag på personalrestaurangen. Det finns en kött och 

en fiskrätt, samt ett salladsbord. 

 

  



 

 

 

Bilaga 7: Kostcirkel 

 

 

De olika grupperna i matcirkeln är:  

 Frukt och bär 

 Grönsaker 

 Potatis och rotfrukter 

 Bröd, flingor, gryn, pasta och ris 

 Matfett 

 Mjölk och ost 

 Kött, fisk och ägg 

 

Bild hämtad från http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-

matvanor/matcirkeln/ [2016-02-18] 

 

  

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matcirkeln/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matcirkeln/


 

 

Bilaga 8: FBCE, kategorisering av ät-tillfällen 

Food categories and their nutrient properties as the base for categorization of eating 

events 

Category a Animal 

origin 

Meat and meat 

products, fish and 

shellfish, poultry, egg, 

milk and cheese 

High nutrient 

density 

Animal protein 

and fat, iron, 

zinc, calcium 

Category b Plant origin Rice, pasta, bread, dried 

legumes, seeds, potatoes 

High nutrient 

density 

Starch, plant 

protein, dietary 

fibre 

Category c Plant origin Green vegetables, fruit, 

berries, roots 

High nutrient 

density, low 

energy density 

Starch, 

carotenoids, 

ascorbic acid 

Category d Plant origin Nuts, olives, avocado High fat density Plant fat, plant 

protein 

Category e Animal and 

plant origin 

Cooking fat, spreads, 

cream, fatty sauces 

High fat denisty Fat 

Category f Plant origin Products in wich white 

sugar often is added, 

beverages containing 

alcohol, ice cream, 

sweets, chocolate, 

biscuits, sweet desserts 

Low nutrient 

density 

Sugar, fat, 

alcohol 

Category g  Water, coffee, tea, 

unsweetened light 

beverages 

No energy No nutrients 

 

Tabellen ovan är direkt avskriven från Lennernäs & Andersson (1999) Food-based 

classification of eating episodes (FBCE) sid. 56. 



 

 

Criteria for the categorization of eating episodes due to the combination of food 

categories 

  Meals  

a+b+c CM  Complete meal 

a+b IM  Incomplete meal 

a+c LM  Less-balanced meal 

b+c VM  Vegetarian meal 

  Snacks  

a or b or c HS  High-quality snack 

any of a or b or c and/or d and/or e 

and/or f 

MS  Mixed-quality snack 

e and/or f LS  No quality snack 

g NS  No energy snack 

 

Examples of food composition in types of meals and snacks 

CM ”Complete meals” e.g. meat, potatoes or bread, 

carrots 

IM ”Incomplete meals” e.g. meat, potatoes or bread 

LB ”Less balanced meals” e.g. meat carrots 

VM ”Vegetarian meals” e.g. potatoes or bread, carrots 

HS ”High-quality snacks” e.g. an apple 

MS ”Mixed quality snacks” e.g. an apple and some 

chocolate 

LS ”Low-quality snacks” e.g. some chocolate 

NS ”No energy snacks” e.g. coca cola light 

Tabellerna ovan är direkt avskrivna från Lennernäs & Andersson (1999) Food-based 

classification of eating episodes (FBCE) sid. 57. 

  



 

 

Tabellerna av författaren översatta till svenska. 

A Animaliskt 
ursprung 

Kött och köttprodukter, fisk och skaldjur, 
höns, ägg, mjölk och ost 

Högt näringsinnehåll Animaliska proteiner 
och fett, järn, zink, 

kalcium 

B Vegetabiliskt 
ursprung 

Ris, pasta, bröd, torkade baljväxter, frön, 
potatis 

Högt näringsinnehåll Stärkelse, växtprotein, 
kostfiber 

C Vegetabiliskt 

ursprung 

Färska grönsaker, frukt, bär, rotsaker Högt näringsinnehåll, 

låg energitäthet 

Stärkelse, 

karotenoider, 

askorbinsyra 

D Vegetabiliskt 

ursprung 

Nötter, oliver, avokado Högt fettinnehåll Växtfett, växtprotein 

E Animaliskt och 
vegetabiliskt 

ursprung 

Matfett, grädde, feta såser Högt fettinnehåll Fett 

F Vegetabiliskt 

ursprung 

Produkter i vilka vitt socker tillsatts, 

drycker innehållande alkohol, glass, godis, 
choklad, kakor, söta desserter 

Lågt näringsinnehåll Socker, fett, alkohol 

G  Vatten, kaffe, te, osötade lättdrycker Ingen energi Inget näringsinnehåll 

Nedan beskrivs vilka kombinationer av mat från tabellen ovan som krävs för att ett 

intag av mat och dryck skall definieras enligt kategori i den högra spalten, komplett 

måltid osv.  

Kombination Måltid Kategori 

A+B+C ” Komplett måltid 

A+B ” Ej komplett måltid 

A+C ” Mindre balanserad måltid 

B+C ” Vegetarisk måltid 

 Mellanmål  

A eller B eller C ” Högkvalitativt mellanmål 

Någon av A eller B eller C och/eller D 

och/eller E och/eller F 

” Mixat kvalitets mellanmål 

E och/eller F ” Inget kvalitets mellanmål 

G ” Inget energirikt mellanmål 

 

På nästa sida ges exempel på hur kategoriseringen av bilderna har genomförts. Bild 1 

visar ett ät-tillfälle innehållande kött, rotsaker, grönsaker och vatten. Bild 2 består av 

kall falukorv, senap och en sockerfri koffeindryck. Bild 3 visar en bit smörgåstårta 

innehållande skinka, ost, grönsaker och bröd. Bild 4 illustrerar det vanligast 

förekommande på respondenternas bilder, svart kaffe. Bild 5 föreställer havregrynsgröt 



 

 

med kanel, mandelsmör, dadlar och banan. Bild 6 är en pizza innehållande kött, ost, 

bröd, sallad samt en sås till. Under varje bild finns klassificeringen antecknad. 

 

Bild 1 Bild 2 

  

A+B+C 

Komplett måltid 

A+F+G 

Mixat kvalitets mellanmål 

Bild 3 Bild 4 

  

A+B+C+E 

Komplett måltid 

G 

Inget energirikt mellanmål 

Bild 5 Bild 6 

  

B+C+D 

Vegetariskt mål 

A+B+C+E 

Komplett måltid 

 

  



 

 

Bilaga 9: Databassökning 

Databas Kriterier/sökord Resultat 

efter 

practical 

screen 

Intressanta efter 

genomläsning av 

abstrakt 

Till kvalitetsgranskning efter 

genomläsning av artikel 

Scopus 

20160223 

(shiftwork* OR shift work* OR 

shift-work*) AND (meal* OR 

snack* OR nutrition*) AND 
(break* OR paus*) 

All fields 

Engelska  

2098   

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 173 2 Lowden 2010 

Scopus 

20160223 

(shiftwork* OR shift work* OR 

shift-work*) AND (meal* OR 

food* OR nutri*) 

Title, abs, key 

Engelska 

2340   

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 109 10 

 

 

Lennernäs 1993a 

Lennernäs 1993b  

Lennernäs 1995 

Lowden 2010 

Poulsen 2011 

Scopus 

20160223 

(work*) AND (meal* OR food* OR 

nutri*) AND (break* OR paus* OR 

rest) 

Title, abs, key 

Engelska 

2967   

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 

 

154 4 Lennernäs 1993b 

Lowden 2010 

Scopus 

20160223 

(shiftwork* OR shift work* OR 

shift-work* OR work*) AND 

(meal* OR food* OR nutri*) 

Title, abs, key 

Engelska  

2142   

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 

 

109 10 

 

 

Poulsen 2011 

Lowden 2010 

Sögaard 2010 

Lennernäs 1995 

Lennernäs 1993a 

Lennernäs 1993b 

Scopus 

20160226 

(shiftwork* OR shift work* OR 
shift-work* OR work*) AND 

(meal* OR food* OR nutri*) AND 

(eat*) 

Title, abs, key 

Engelska, Svenska 

204   



 

 

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 

 

16 10 

 

 

Lennernäs 1993a 

Lennernäs 1993b 

Lennernäs 1995 

Lowden 2010  

Poulsen 2011 

Quintiliani 2010 

Sögaard 2010 

Scopus 

20160226 

(shiftwork* OR shift work* OR 

shift-work* OR work*) AND (eat*) 

Engelska, Svenska 

344   

 Sverige, Norge, Danmark, Finland 

 

23 9 

 

Lennernäs 1993a 

Lennernäs 1993b  

Lowden 2010 

Raulio 2008  

Raulio 2012 

Sögaard 2010 

CINAHL 

20160226 

(shiftwork* OR shift work* OR 

shift-work* OR work*) AND 
(meal* OR food* OR nutri*) AND 

(eat*) 

Linked full text 

Peer reviewed 

Engelska 

Europa 

Adult 

108 4 

 

 

 

Lassen 2006 

Lassen 2011 

Lassen 2012 

 

Web of Science 

20160226 

("shiftwork*" OR "shift work*" OR 

"shift-work*") AND ("meal*" OR 

"snack*" OR "nutrition*")  

Norge, Sverige, Finland 

17 5 

 

 

Lennernäs 1993a 

Lennernäs 1993b  

Lowden 2010 

   54 33 

Efter det att dubbletter tagits bort och 4 intressanta artiklar lagts till återstod 16 unika artiklar till kvalitetsgranskningen.  

 

  



 

 

Bilaga 10: Flödesschema artiklar till granskning 

 

Antal träffar 

10 220 st 

Exkluderade de som inte hör 
till Europa, Sverige, Norge, 
Finland, Danmark 

Antal artiklar som berör 
antingen Europa, Sverige, 
Norge, Danmark, Finland 

584 st 

Antal artiklar med 
intressant abstrakt 

54 st 

Exkluderade om inte 
abstrakt relevant för denna 
studie 

Exkluderade om de inte 
ansågs tillföra något till 
denna studie 

Exkluderade dubbletter 

Totalt antal artiklar till 
kvalitetsgranskningen 

18 st 

Inkluderat artiklar funna i 
referenslistor, erhållits 
via tips och ansågs 
relevanta 

6 st 

33 st 



 

 

 

Bilaga 11: Kvalitetsgranskning av inkluderande artiklar i steg 2 

Artiklar bedömda med 10 Ja innebär Hög kvalitet, 1-3 Oklart och resten Ja innebär Medel kvalitet. Fler än 4 Oklart och x-antal Nej innebär Låg kvalitet. 

Fråga 

Frågorna besvaras med Ja, Nej, 
Oklart 

Lowden, A., 
Moreno, C., 
Holmbäck, U., 
Lennernäs, M., & 
Tucker, P. (2010) 
(18) 

*Nea FM, 
Kearney J, 
Livingstone 
MBE, 
Pourshahidi LK, 
Corish CA 
(2015) (6) 

Quintiliani, L., 
Poulsen, S., & 
Sorensen, G. 
(2010). (39) 

Søgaard Jørgensen, M., 
Helene Arsky, G., 
Brandhøj, M., Nyberg, 
M., Roos, E., & Egberg 
Mikkelsen, B. (2010) (37)  

*Witkoski, A., 
& Dickson, V. 
V. (2010). (40) 

 

*Kristensen 
ST, Holm L. 
(2006) (1) 

 

Lassen, A., 
Bruselius-Jensen, 
M., Sommer, H. M., 
Thorsen, A. V., & 
Trolle, E. (2006) (41) 

Lassen, A. D., Thorsen, 
A. V., Sommer, H. M., 
Fagt, S., Trolle, E., 
Biltoft-Jensen, A., & 
Tetens, I. (2011). (14) 

Lassen, A. D., Ernst, L., 
Poulsen, S., Andersen, 
K. K., Hansen, G. L., 
Biltoft-Jensen, A., & 
Tetens, I. (2012). (15) 

1. Utgår studien från en 
väldefinierad 
problemformulering/fråges
tällning? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Är urvalet relevant? 
Ja Ja Oklart Ja Oklart Ja Ja Ja Ja 

3. Är urvalsförfarandet tydligt 
beskrivet? Ja Ja Oklart Ja Oklart Ja Ja Ja Ja 

4. Är datainsamlingen tydligt 
beskriven? Oklart Ja Oklart Ja Oklart Ja Ja Ja Ja 

5. Är datainsamlingen 
relevant? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6. Är analysen tydligt 
beskriven? Ja Ja Oklart Oklart Oklart Oklart Ja Ja Ja 

7. Är analysförfarandet 
relevant i relation till 
datainsamlingsmetoden? 

Ja Ja Oklart Ja Oklart Oklart Ja Ja Ja 

8. Är resultatet logiskt? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9. Är resultatet begripligt? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 

 

10. Är resultatet tydligt 
beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kvalitet 
Medel Hög Låg Medel Låg Medel Hög Hög Hög 

  



 

 

 

Fråga 

Frågorna besvaras med Ja, Nej, 
Oklart 

Lennernäs M, 
Akerstedt T, 
Hagman U, Bruce 
A, Hambraeus L. 
(1993). (42) 

Lennernäs M, , 
Hambraeus L, 
Åkerstedt T. 
(1993). (16) 

Lennernäs, M., 
Hambraeus, L., & 
Åkerstedt, T. 
(1995). (17) 

 

*Lindén, A.-L., & 
Nyberg, M. 
(2009). (43) 

*Nyberg, M., & 
Olsen, T. (2010). 
(38) 

*Olberg, D. 
(2012). (44) 

Poulsen, S., & 
Jørgensen, M. S. 
(2011) (45) 

Raulio, S., Roos, 
E., Mukala, K., & 
Prättälä, R. 
(2008). (13) 

 

Raulio, S., Roos, 
E., & Prättälä, R. 
(2012). (46) 

 

1. Utgår studien från en 
väldefinierad 
problemformulering/frågestäl
lning? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Är urvalet relevant? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3. Är urvalsförfarandet tydligt 
beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

4. Är datainsamlingen tydligt 
beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

5. Är datainsamlingen relevant? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6. Är analysen tydligt beskriven? 
Ja Ja Ja Oklart Oklart Nej Oklart Ja Ja 

7. Är analysförfarandet relevant 
i relation till 
datainsamlingsmetoden? 

Ja Ja Ja Ja Oklart Ja Oklart Ja Ja 

8. Är resultatet logiskt? 
Ja Ja Ja Ja Ja Oklar Ja Ja Ja 

9. Är resultatet begripligt? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10. Är resultatet tydligt beskrivet? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oklart Ja Ja 

Kvalitet 
Hög Hög Hög Medel Medel Låg Medel Hög Hög 

  



 

 

 

Bilaga 12: Artikelmatris 

Ja, Nej och Oklart avser om det i artikeln finns beskrivet vad som avses under respektive rubrik 

Författare, år, land Syfte Urval Metod/Datainsamling Analys Resultat Sammanfattning Kvalitet 

Lowden, A., Moreno, C., 
Holmbäck, U., 
Lennernäs, M., & 
Tucker, P. (2010). (18) 

Ja  

Ätbeteendets påverkan på 
hälsa och prestanda. 
Identifiera kostråd för att 
minimera hälsoproblem vid 
skiftarbete. 

Ja 

Studier från 1967-2009 
innehållande skiftarbete 
och nutrition 

Review 

Ej tydligt beskrivet hur sökningen 
gått till, vart artiklarna hittades. 

Ja Ja Äta utan att stressa, en social samvaro i en 
angenäm miljö. Undvik att äta mellan 00-06. 

Medel 

*Nea FM, Kearney J, 
Livingstone MBE, 
Pourshahidi LK, Corish 
CA (2015) (6) 

Ja 

Sammanställa data på 
effekter av skiftarbetet, kost, 
livsstil, sömn 

Ja Review 

 

Ja Ja Rekommenderar mindre fet mat nattetid då det 
kan ha negativa effekter på hälsa, främst i form 
av insulinresistens, typ 2-diabetes och metabola 
syndromet. 

Hög 

Quintiliani, L., Poulsen, 
S., & Sorensen, G. 
(2010). (39) 

 

 

Ja 

Arbetsplatsens inverkan på 
arbetstagarens kostvanor 

Nej Oklart  

Review 

Ingen uttömmande genomgång av 
litteratur, exempel på resultat av 
kostrelaterade beteenden 

Oklart Ja  Strategier för att äta hälsosamt på jobbet 

Förslag på vidare forskning för att förstå hur och 
vilka strategier som funkar för sunda 
uppföranden på arbetsplatsen. Hur bibehålls ett 
sunt uppförande? 

Låg 

Søgaard Jørgensen, M., 
Helene Arsky, G., 
Brandhøj, M., Nyberg, 
M., Roos, E., & Egberg 
Mikkelsen, B. (2010) 
(37) 

Nordiska länderna 

 

Ja 

Granska och analysera de 
fyra nordiska ländernas 
försök att förbättra 
arbetsmåltiden i en mer 
hälsosam riktning 

Ja 

Nordiska länderna, ätande 
på arbetsplats 

Ja  

Review  

Vetenskaplig litteratur, 
snöbollsurval 

Oklart 

 

Ja  Arbetssituationen innebär både hinder och 
möjlighet att äta på jobbet. Tid, plats och sociala 
relationer är viktiga när det gäller mat på jobbet. 

Mer forskning behövs om hur 
arbetsförhållanden på verkar matvanor på och 
utanför arbetsplatsen. 

Medel 

Författare, år, land Syfte Urval Metod/Datainsamling Analys Resultat Sammanfattning Kvalitet 



 

 

 

*Witkoski, A., & 
Dickson, V. V. (2010). 
(40) 

USA 

Ja 

Beskriva sköterskors 
arbetstid, måltidspaus och 
raster 

Nej Oklart  

Review 

Oklart Ja 

 

Sköterskor har långa arbetspass och hinner inte 
med måltidsuppehåll. Utifrån den kunskap som 
vårdpersonalen besitter bör det finnas 
möjligheter till en sund arbetsmiljö. 

Låg 

*Kristensen ST, Holm L. 
(2006) (1) 

Danmark 

 

Ja 

Undersöka förhållandet 
mellan matvanor och 
upplevelser av huner, 
mättnad och aptit 

Ja 

20 män och kvinnor av 
varierande 
socioekonomisk bakgrund 

Ja 

Djupintervju 

Oklart Ja Utifrån att behoven ser olika ut är mat och 
måltid inte längre en kollektiv fråga med fasta 
mattider. Ofta prioriteras att dämpa hunger 
istället för en kulinarisk upplevelse 

Medel 

Lassen, A., Bruselius-
Jensen, M., Sommer, H. 
M., Thorsen, A. V., & 
Trolle, E. (2006) (41) 

Danmark  

Ja 

Attityder till hälsosamma 
kostvanor under arbetstid 

Ja 

8 arbetsplatser 

229 deltagare från början 

12 % bortfall 

Ja 

Intervjuer 

Frågeformulär 

 

Ja 

 

Ja 

 

Kollektiv personal har en positiv attityd till 
förändringar som främjar en hälsosam kost på 
arbetsplatsen 

Hög  

Lassen, A. D., Thorsen, 
A. V., Sommer, H. M., 
Fagt, S., Trolle, E., 
Biltoft-Jensen, A., & 
Tetens, I. (2011). (14) 

Danmark  

Ja 

Undersöka möjligheter och 
effekter av sunda kostvanor 
bland kollektivarbetare  

Ja  

8 arbetsplatser med 
kollektiv personal, 229 
deltagare från början 16 % 
bortfall. 

Ja  

Dagböcker 

Analys av mat i matsal 

Intervjuer  

Ja  Ja Personalmatsalen påverkar innehållet i den mat 
som serveras. Finns det tillgång till frukt så äter 
de anställda det. Tillgänglighet gör det lättare att 
göra hälsosamma val. 

Socialt stöd kan inverka positivt för att vidhålla 
de hälsosamma valen. 

Hög 

Lassen, A. D., Ernst, L., 
Poulsen, S., Andersen, 
K. K., Hansen, G. L., 
Biltoft-Jensen, A., & 
Tetens, I. (2012). (15) 

Danmark 

Ja 

Undersöka hur effektivt det 
är att främja hälsosamma 
matvanor då det finns 
möjlighet att gratis hämta en 
matlåda i jämförelse med de 
dagar då möjligheten inte 
finns 

 

Ja  

27 medarbetare 

Ja  

Frågeformulär 

Fotografi av det som deltagren åt 

Anteckningar av recept 

Påminnelser  

Ja  

 

Ja  Tillgänglighet och bekvämlighet främjar 
hälsosamma matvanor hos de anställda och 
deras familjer 

Hög 

Författare, år, land Syfte Urval Metod/Datainsamling Analys Resultat Sammanfattning Kvalitet 



 

 

 

Lennernäs M, Akerstedt 
T, Hagman U, Bruce A, 
Hambraeus L. (1993). 
(42) 

Ja 

Utveckla och beskriva 
måltidsklassificering 

Går det att skilja energi och 
näringsinnehåll vs kvalitet? 

Ja 

16 skiftarbetande män 

517 ättillfällen 

Ja 

 

Ja 

 

Ja Om resultatet konfirmeras i framtida studier kan 
klassificeringssystemet visa sig vara en 
kostnadseffektiv metod för att studera 
matvanor och innehåll 

Hög 

Lennernäs M, , 
Hambraeus L, Åkerstedt 
T. (1993). (16) 

Ja 

Undersöka måltidsmönstret 
hos skiftarbetare med en 
etablerad metod och en ny 
metod 

Ja 

16 manliga skiftarbetare 

Ja 

Intervju 

Uppskattning av mängd intag 

Ja Ja 12-timmars förmiddag äter de för att umgås 
socialt. Det säger att de äter mer under 
arbetstid, för att ”slå ihjäl tid” 

Hög 

Lennernäs, M., 
Hambraeus, L., & 
Åkerstedt, T. (1995). 
(17) 

Sverige  

Ja 

Studera matvanor hos 
dagarbetare och två- och 
treskiftsarbetare 

Ja 

96 män 

Ja 

Intervju 

Deltagarna gjorde en uppskattning 
av hur mycket de åt och vad.  

Ja Ja Mat och näringsintag hos skiftare. Skiftarbetare 
äter inte sämre än dagarbetare, de äter på andra 
tider. Födointaget är dock lägre under nattskift 
än andra skift. Kaffekonsumtion lägre på 
nätterna. 

Hög 

*Lindén, A.-L., & 
Nyberg, M. (2009). (43) 

Sverige  

Ja 

Arbetsmåltidens plats, 
innehåll, sociala betydelse 
och som integration 

Ja  

40 bussförare 

7 olika nationaliteter 

 

Ja  

Deltagande observationer 

Intervjuer 

Oklart Ja  Arbetsmåltiden kan bidra till att integrera 
nationaliteter, vad är typisk svensk, arabisk, 
polsk mat osv. 

Lunch bidrar till social samvaro 

Bussförare äter för att de har paus inte för att de 
är hungriga, det är stressigt att äta under pausen 

Medel 

*Nyberg, M., & Olsen, 
T. (2010). (38) 

Ja 

Diskutera hur en arbetsmåltid 
är relaterad till miljö och 
sociala relationer 

Ja 

29 anställda 

12 företagsrepresentanter 
och matleverantörer 

Ja 

Observationer och intervjuer 

Oklart Ja Sociala relationer är viktiga för arbetsmåltiden. 
Viktigt att slippa stressa under måltiden. 
Framtida forskning bör uppmärksamma 
arbetsmåltiden utifrån näringsinnehåll, rummet 
och den sociala kontakten mellan de anställda 

 

 

Medel 

Författare, år, land Syfte Urval Metod/Datainsamling Analys Resultat Sammanfattning Kvalitet 



 

 

 

*Olberg, D. (2012). (44) 

Norge 

Ja 

Sammanställa likheter och 
skillnader mellan de nordiska 
ländernas reglering av 
arbetstiden 

Ja 

Norge, Sverige, Finland 
och Danmark 

Oklart 

Artikeln diskuterar data från ett 
pågående forskningsprojekt 

Oklart Ja  Kortare arb tid än 40 timmar per vecka för 
skiftarbetare. Vilka bestämmer hur avtal om 
arbetstider ska se ut? Olika bland de nordiska 
länderna 

Fackets inverkan på arbetstiden 

Låg 

Poulsen, S., & 
Jørgensen, M. S. (2011) 
(45) 

Danmark 

 

 

Ja 

Analysera den sociala 
utformningen av 
arbetsplatsen för att 
underlätta för anställda att få 
tag i mat på jobbet trots att 
de jobbar skift. 

Ja 

2 danska sjukhus 

Snöbollsurval till 
intervjuerna på sjukhus A 

Nyckelinformanter och 
fokusgrupp på sjukhus B 
genom bistånd från HR-
avd 

Ja 

Case study 

Intervjuer 

Observationer 

 

 

Oklart Ja 

 

Att genomföra en intervention för att underlätta 
ätande på en arbetsplats kräver samarbete 
mellan alla parter för att lyckas. 

 

Medel  

Raulio, S., Roos, E., 
Mukala, K., & Prättälä, 
R. (2008). (13) 

Finland 

 

 

Ja 

Fastställa ett samband mellan 
arbetsvillkor och 
användandet av 
personalmatsal 

Ja 

25-64 år finska arbetare, 
3096 män och 3273 
kvinnor. 

Ja 

Frågeformulär, data från 1997, 
2000 och 2003 

Ja Ja  De som kan äta på personalrestaurangen 
kommer undan och slipper stress för en stund. 
Tidsbrist gör att anställda skippar lunch eller så 
äter de vid skrivbordet, de går då miste om den 
sociala samvaron 

Hög 

Raulio, S., Roos, E., & 
Prättälä, R. (2012). (46) 

Finland  

Ja  

Tillgång till matsal och 
egenskaper hos arbetsställe. 
Bidrar de sociodemografiska 
faktorerna till möjligheter 
eller val. 

Ja 

2659 män och 2926 
kvinnor mellan 19-64 år. 

Ja 

Frågeformulär, data från åren 
2005-2007 

Ja  Ja 

 

Subventionerad lunch och tillgång till en matsal 
är motivationsfaktorer för hälsosammare mat. 
De som tog mat från personalrestaurangen åt 
mer grönsaker än de som tog egen matlåda 
hemifrån. Tjänstemän/kvinnor med högre 
utbildning äter oftare mat i matsal än 
kollektivpersonal med lägre utbildning. 

Hög 

*Artiklar har funnits i referenslistor, erhållits via tips och ansetts vara relevanta 

 



 

 

Bilaga 13: Framtagande av beskrivningskategorier 

I exemplet nedan illustreras hur framtagandet av de olika uppfattningarna gått till. Det 

är endast en liten del av det empiriska materialet som redovisas. 

1. Den transkriberade texten genomläses ett flertal gånger och skrevs ut 

2. Därefter markerades delar som ansågs beskriva olika innebörder av måltidsuppehåll 

med olika färgkoder  

3. Dessa färgkodade citat sammanställdes i en tabell och grupperades utifrån 

innebörd/kod 

4. Koderna grupperades i beskrivningskategorier 

5. De uppfattningar om fenomenet som visade sig presenteras i resultatdelen. 

 

Citat Kod Beskrivningskategori 

Inte varje dag, men det blir mer och mer… är lite lat 

och orkar inte göra mat hemma helt enkelt. Men jag 

måste laga till nattskiften 

Ja… så… å nätterna äter jag ju i stort allting 

hemma…det är ju någon frukt då…det är ju lika där 

och …om man kanske haft mycket att göra…att det 

kan bli konstigt att det, men det är väldigt sällan jag 

har med mig nån matlåda till nätterna…väldigt 

sällan 

Nä… jag bor ju ensam så… då sover jag så länge 

som möjligt 

Hemförhållande påverkar 

måltidsuppehållet under 

arbetstid 

Familjesituation 

/…/ vi sätter oss inte tillsammans vid bordet i 

mitten…alla sätter sig i sina positioner, men alla 

sitter ju oftast med ansiktet inåt. Sitter och skämtar 

och skrattar. Det är ju ett bra gäng, sitter ju inte med 

ryggen till 

Jag sitter ju hellre här än att gå till restaurangen… då 

blir jag stressad/…/ det är mer rörelse…näe, bättre 

att sitta här…inte bara arbetssnack, det bli ju mycket 

privat och såna grejer 

Å hade man bara kunnat gå en i taget hade inte jag 

velat ha matrummet någon annanstans…så att man 

satt själv…det hade ju varit jättemycket 

tråkigare/…/ så jag har ju mycket större utbyte av att 

sitta vid bordet mellan de som övervakar och 

springer och pratar och skrattar och skämtar… 

 

/…/ som det är nu när man beställer mat på helgerna 

så…det är lite liksom det och…man pratar lite och 

har nånting att se fram emot/…/ hur såg den där 

ut…jo, men kanske…kanske skulle prova den där 

nästa gång 

 

Vi brukar turas om att gå så att nån alltid passar och 

då käkar man ju tillsammans 

Närhet för att behålla 

gemenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam aktivitet 

 

 

 

Underlätta för att kunna äta 

tillsammans 

Social samvaro 



 

 

/…/ om nånting händer när jag äter så kan ju någon 

säga, sitt du jag tar det 

Man får ju äta i den takten man ser att man hinner… 

man ser att kan bli lite stress… stressäta då 

Vi brukar turas om att gå så att nån alltid passar och 

då käkar man ju tillsammans 

/…/ om nånting händer när jag äter så kan ju någon 

säga, sitt du jag tar det 

De känns avslappnande för man vet att 

arbetskamraterna täcker upp för en/…/ vi turas 

om… lika om någon annan sitter och äter så hjälper 

ju jag… det är vedertaget tror jag… att man hjälps åt 

 

Ja… ibland är det ju lite stressigt och då går ju 

jobbet före naturligtvis… är det ju så… men man 

har ju oftast tid att äta 

 

För det mesta har det varit lugnt, men ibland är det 

jobbiga skift och då kanske man bara får trycka i sig 

någon snabbt. 

 

Tidigare hade vi matrum, med matsal och kök… 

men det var aldrig nån som satt där, ingen kontroll 

på processen 

(sitter vid manöverbordet och äter) man har ju 

koll… men skulle det hända nånting så hjälper ju 

arbetskamraterna till så man får äta i lugn och ro 

Ibland har man trassel och vill hålla på själv och 

greja då kan man ju sitta där vid station och äta… 

/…/ man vet att man måste passa 

liksom…nånting…oftast så är det ganska lugnt 

ändå…man har ju lite koll ändå på trender och sånt 

där 

Ja det bli en inbyggd stress… man väntar på att 

något ska hända 

/…/ det visade sig att man kan inte sitta för långt 

bort från processen heller…för händer det nånting så 

är det bättre att vara i närheten 

Oftast larmar det ju bakom ryggen på en så man lär 

ju avbryta och gå och titta och gå lite fram och 

tillbaka… det är ju sällan man kan sitta och äta en 

hel måltid …utan att bli störd så att säga 

Hjälpa varandra med 

arbetsuppgifter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet går först 

 

 

Kontroll på vad som händer 

Produktionsprocessen 

 


