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Abstract 

Louise, Meller. (2013).  The importance of meal in the workplace. C- Level Essay. Faculty of 

Health and Occupational studies. University of Gävle, Sweden. 

 

Today most people spend much of their lives at work. As one of today´s main meals probably 

is taken at work, it is very important that this meal meets the requirement and guidelines for a 

healthy and good meal . Since the meal may be a recovery break from work it is important 

that it fulfill several important functions both social and physiological. The quality of meal at 

work is certainly important for both employers and individuals as energy and nutrients affects 

both the performance and occupational health. Giving priority to attractive and nutritious 

meals at work probably increase the satisfaction of the employees. The purpose of this study 

was to examine the employees attitudes and valuation for their meal at work. The study 

included employees from three workplaces, a hospital, a regiment (armed forces) and a 

manufacturing base. Data were collected from a previous survey study which included 

multiple choice questions, scale questions and open questions in the questionnaire. A total of 

940 surveys with 20 question areas were distributed to all three worksites. A loss of response 

rate was for the hospital 21%, for the industry 16% and for the regiment 29%. This study 

covers only the answers of the two open questions. In total there were 182 responses and the 

contents compiled through a content analysis. The results of this study showed that employees 

were relatively dissatisfied with their working meal and requested a healthier and more varied 

diet at their work place. Better quality and expertise from the food supplier was also in 

demand. Some examples was that they wanted a better selection of salads and vegetables. 

They also wished that the meal staff had more knowledge about healthy eating. They thought 

it was no inspiration and new ideas. They experienced the food monotonous, tasteless and 

unhealthy. Another problem was the environment in the canteen. It generated irritation that 

queues at checkouts were long and resulted in short lunch break. The noise level was often 

high and unacceptable and it created dissatisfaction in the canteen.  
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Sammanfattning 

Louise, Meller. (2013). Måltidens betydelse på arbetsplatsen. C-uppsats i folkhälsovetenskap. 

Akademin för Hälsa och Arbetsliv. Högskolan i Gävle, Sverige. 

 

De flesta människor tillbringar idag en stor del av sitt liv på arbetet. Eftersom ett av dagens 

huvudmål intas på arbetsplatsen är det av stor betydelse för individens hälsa att denna 

uppfyller önskemål och riktlinjer för en god och hälsosam måltid. Arbetsmåltiden är en möjlig 

återhämtande paus under arbetet och det är viktigt att den fyller flera viktiga funktioner både 

sociala och fysiologiska. Arbetsmåltidens kvalitativa helhet är angelägen för både 

arbetsgivare och individ då den troligtvis påverkar både prestation och arbetshälsa. Genom att 

prioritera attraktiva och näringsriktiga måltider på arbetet ökar förmodligen tillfredsställelsen 

hos de anställda. Syftet med denna studie var att undersöka de anställdas inställning och hur 

de värderade sin måltid på arbetet. I undersökningen deltog anställda från tre olika 

arbetsplatser i Skaraborgs län: ett sjukhus, en industri och ett regemente. Data samlades in 

från en tidigare enkätstudie som innehöll flervalsfrågor, skalfrågor och öppna frågor. Det var 

totalt 940 enkäter med 20 frågeområden som delades ut till samtliga tre arbetsplatser. 

Bortfallet på sjukhuset var 21%, på industrin 16% och på regementet 29%. Denna studie 

behandlar endast innehållet i svaren på de två öppna frågorna. Totalt var det 182 svar och 

innehållet sammanställdes genom innehållsanalys. Resultatet i studien visade att personalen 

var relativt missnöjd med sin arbetsmåltid och efterfrågade en mer hälsosam och varierad kost 

samt bättre kvalitet och kunskap från matleverantörens sida. Några exempel var att personalen 

önskade ett bättre utbud av sallad och grönsaker, de önskade också att måltidspersonalen hade 

mer kunskaper kring hälsosam mat. De tyckte också att det saknades inspiration och 

nytänkande då de upplevde maten ensidig, smaklös och ohälsosam. Ett annat problem var 

miljön i matsalen, det skapades irritation över att köer till kassor var långa och resulterade i att 

lunchrasten blev kort. Ljudnivån var ofta hög och oacceptabel och det skapade otrivsel i 

matrummet.  

 

 

Nyckelord: Skiftarbete, mat, arbetsplats, måltider arbetsplats, hälsa, gastronomi, folkhälsa 

 

 

 

 



Innehållsförteckning  

  

Introduktion .............................................................................................................................................................1 

Inledning ..............................................................................................................................................................1 

Bakgrund .............................................................................................................................................................2 

Arbetsplatsen som arena i folkhälsoarbetet .....................................................................................................2 

Arbetsmåltid ....................................................................................................................................................3 

Dygnsrytm .......................................................................................................................................................4 

Det förändrade arbetslivet ................................................................................................................................5 

Tidigare studier ................................................................................................................................................6 

Problematisering ..................................................................................................................................................7 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................................................8 

Syfte .................................................................................................................................................................8 

Frågeställningar ...............................................................................................................................................8 

Metod .......................................................................................................................................................................8 

Metodval ..............................................................................................................................................................8 

Undersökningsgruppen - respondenter ............................................................................................................9 

Tillvägagångssätt ........................................................................................................................................... 10 

Materiel och respondenter ............................................................................................................................. 10 

Antalet respondenter - bortfall ....................................................................................................................... 11 

Delstudie av matleverantörerna ..................................................................................................................... 11 

Dataanalys ..................................................................................................................................................... 11 

Metodövervägande............................................................................................................................................. 12 

Forskningsetiska övervägande ........................................................................................................................... 13 

Resultat .................................................................................................................................................................. 14 

Diskussion .............................................................................................................................................................. 18 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................. 18 

Utbud ............................................................................................................................................................. 19 

Tillgänglighet................................................................................................................................................. 19 

Hälsa .............................................................................................................................................................. 19 

Miljö .............................................................................................................................................................. 19 

Matleverantör................................................................................................................................................. 20 

Pris ................................................................................................................................................................. 20 

Stress.............................................................................................................................................................. 20 

Metoddiskussion ................................................................................................................................................ 21 

Slutsats ................................................................................................................................................................... 21 

Referenser .............................................................................................................................................................. 22 

Bilaga 1 ...................................................................................................................................................................... 

Bilaga 2 ...................................................................................................................................................................... 

 



1 
 

Introduktion 

  
Inledning 

 

Övervikt, fetma, hjärtkärlssjukdomar och diabetes typ 2 är folkhälsoproblem som hänger 

samman med livsstil. Levnadsvanor påverkar hälsan hos befolkningen. De har ett starkt 

samband med människors levnadsvillkor. Faktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, sömn, 

stress, tobak och alkohol är exempel på livsstilsfaktorer som har betydelse för folkhälsans 

utveckling (1). Livsstilen påverkas av bestämningsfaktorer i vår omgivning det vill säga de 

faktorer som kan påverkas och av individuella val. Folkhälsans bestämningsfaktorer delas upp 

i fyra olika grenar vilka är människa, grupp, miljö och samhällsstruktur. Haglund, B.J.A. & 

Svanström, L. omvandlade den cirkelformade figur som Skaraborgs läns landsting levererade 

i sin hälsoplan (1970) till en halvcirkelform. Figuren beskriver ett helhetsperspektiv omkring 

hälsa (2). Det krävs ibland politiska beslut och andra kollektiva åtgärder då ett val kan 

påverkas av vilka möjligheter som finns (2). Matvanor är en faktor som påverkas av individen 

själv då valet är ett eget initiativ, medan andra faktorer styrs av samhället och dess omgivning. 

De flesta faktorerna är ett invecklat samspel mellan individuella och samhällsrelaterade 

förhållande. Arbetsplatsen möjligheter för en hälsosam måltid styr därför individens val (3).  

År 2002 ställde sig riksdagen i Sverige bakom ett beslut att anta nationella folkhälsomål (1). 

Detta beslut kom att spela en mycket viktig roll för folkhälsoarbete på olika nivåer och med 

politiska mandat i ryggen.(Prop. 2002/03:35). Elva olika målområden skapades och dessa för 

att hela befolkningen skall ha förutsättningar för hälsa på lika villkor. Det krävs på flera 

områden och i olika sammanhang insatser för att främja hälsosamma matvanor. Målområde 4 

behandlar ökad hälsa i arbetslivet och målområde 10 behandlar matvanor och livsmedel. Båda 

dessa målområden har en avgörande betydelse för bättre folkhälsa (1). 

Arbetslivet har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna som innebär 

pressade arbetsscheman och arbete på oregelbundna tider (4). I denna process är det risk att 

arbetsmåltiden inte tilldelas tillräcklig tid eller plats av arbetsgivaren. Människor tillbringar en 

stor del av den vakna tiden på arbetsplatsen. Arbetslivets förändringar påverkar behovet av 

energi från den mat vi konsumerar och behovet av återhämtning under arbetspasset. 

Energikrävande muskelarbete i arbetslivet blir allt mindre vilket i sin tur innebär att 

människor måste minska intaget av energi genom att välja mindre mängd mat eller välja 

livsmedel som inte är så energirika. Alternativt öka den fysiska aktiviteten på fritiden för att 
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undgå övervikt och fetma. Kognitivt krävande arbete ökar. Det vill säga arbetsuppgifter som 

handlar om förmågan att ta in och bearbeta information, samt att fatta beslut. 

Arbetsmåltidens betydelse för folkhälsa är oklar eftersom forskningen inom området är 

bristfällig (5). I den här undersökningen presenteras synpunkter och önskemål på 

arbetsmåltiderna från anställda vid tre större arbetsplaster i Sverige. Matleverantörens 

målsättning med måltidsverksamheten har inhämtats från samma arbetsplatser.  

 

Bakgrund 

 

Arbetsplatsen som arena i folkhälsoarbetet  

 

Ordet arena kommer från latin "harena" och betyder sandig plats. Ordets betydelse har 

utvecklats och idag står begreppet arena för åskådarplats eller offentlig plats (6). 

Folkhälsoarbetet är idag inriktat mot olika arenor, till exempel skolor och arbetsplatser. 

Arenaperspektivet utvecklades som en följd av olika nationella strategiprogram i första hand 

Ottawa charter (1). Den första internationella Världshälsokonferensen ägde rum 1986 i 

Ottawa och utifrån den utvecklade folkhälsoarbetet sitt moderna synsätt och fokus på 

hälsofrämjande arbete där de påstås att ”hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets mål”. Det 

vill säga processen som ger människor möjligheten att kontrollera sin hälsa och förbättra den. 

Ottawa dokumentet innehåller viktiga utvecklingssteg vad gäller hälsa och förebyggande 

arbete. Detta fastslås i följande fem områden inom hälsofrämjande arbete: att skapa en 

hälsoinriktad samhällspolitik, att skapa stödjande miljöer för hälsa, att möjliggöra starka 

insatser på lokal nivå, att utveckla människors personliga färdigheter och att ytterligare 

förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande samt förebyggande insatser vad gäller 

sjukdomar (1). Folkhälsoarbetet blir mer samlat och målinriktat om arbetet sker mot arenor 

samt att arbetet utgår från individer och gruppers vardag. Detta gäller speciellt arenor som 

skola och arbetsplatser (7). Då vi tillbringar en stor del av vårt liv på arbetsplatsen är det den 

arena som är mest utvecklad för att förebygga skador och sjukdomar hos vuxna. Fokus har 

varit på ohälsan som är arbetsrelaterad med detta menas de förhållanden i arbetsmiljön som 

orsakar skador och sjukdomar (1). Arbetsplatsen anses enligt Pellmer vara en effektiv plats att 

nå ut med hälsobudskap (8). Enligt Nyberg betraktas arbetsplatsen som en arena eller som en 

mötesplats som ger uttryck för ständiga förändringar och aktiviteter (5). Arbetsplatsen som 

arena kan lyftas fram som en mötesplats för olika aktörer. På det sättet lyfts även värderingar, 

kunskaper, erfarenheter och idéer fram kring maten och måltiden (5). Arenaperspektivet kan 
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beskrivas enligt Winroth & Rydqvist i en modell där en organisatorisk nivå är självstyrande. 

Organisationen kan bestå av hela arbetsplatsen eller delar av den t ex en avdelning eller någon 

annan enhet. Många faktorer påverkar naturligtvis detta. Arbetsklimat, balans mellan tillgång 

och krav, ledning samt individens förmåga till utvecklingsmöjligheter (9). På arbetsplatser 

utförs arbete blandat med raster och pauser då människor kan äta sin måltid.  

 

Arbetsmåltid 

 

Det finns en rad faktorer som kännetecknar arbetsmåltiden. Dessa faktorer kan vara tidpunkt 

på dygnet, hur länge rasten varar, utbudet av mat, möjligheten att hantera medhavd mat, vad 

måltiden innehåller och den fysiska miljön som inramar måltiden. Tidpunkten för en måltid 

på arbetsplatsen bygger ofta på en dagtidsrytm även om arbetet är förlagt på en annan 

tidpunkt på dygnet än dagtid. Det finns individuella och kollektiva rytmer för måltiden där 

den kollektiva baseras på ett dagtidstänkande. Enligt den äts frukosten på morgonen och 

lunchen någon gång mellan 11 och 13, vilket är kulturellt förankrat i Sverige och anger tydligt 

bilden av måltidens tidpunkt och plats. Arbetsgivaren i samråd med fackföreningen 

bestämmer denna rytm men det existerar även en rad individuella rytmer där de anställdes 

enskilda tidsscheman följs samt livssituation utanför arbetet (5). Arbetsmåltidens längd är 

reglerad i arbetstidslagen (1982:673) (10) . Den tid som avsätts för måltiden kan påverka 

upplevelsen av den fysiska miljön (5).  

Arbetstidslagen (1982:673) reglar hur många timmar en person får arbeta per dag, vecka och 

år (10). Lagen reglerar även rasternas längd och hur många timmar det max får vara mellan 

rasterna. Med raster menas sådana avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagarna inte är 

skyldiga att stanna kvar på arbetsstället, detta enligt arbetstidslagen (1982:673) 15§. Efter fem 

timmars arbetstid skall en trettio minuters rast följa. När det gäller tid, antal och förläggning 

ska dessa raster vara tillfredställande men även ta hänsyn till arbetsförhållandena (10). Om det 

är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållande till exempel sjukdomsfall eller annan 

oförutsedd händelse kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll. Detta måltidsuppehåll räknas in 

i arbetstiden 16§ och skall endast användas i verksamheter där det krävs på grund av 

arbetsförhållandena (10).  

Regeringen gav Livsmedelsverket i uppdrag år 2006 att ta fram råd och rekommendationer 

om måltider på arbetsplatsen. Det framhölls att dessa råd ska möjliggöra för arbetsgivare och 

arbetstagare att verka för bra matvanor på arbetsplatsen. Även fackliga organisationer, 

livsmedelsbranschen och myndigheter ska vara delaktiga i denna samverkan. Fokus för dessa 
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råd ligger på hur maten kan kopplas till individens funktion, välbefinnande och hälsa (11). 

Eftersom en stor del av vår tid tillbringas på arbetet handlar mat på jobbet om vår hälsa och 

därmed i ett vidare perspektiv också hela vår folkhälsa (11). Några råd och rekommendationer 

från livsmedelsverket kan till exempel vara att måltiden ska kunna ätas i lugn och ro. Sådant 

som rör arbetet skall inte störa måltidsrasten. En välbalanserad måltid skall möjliggöras för all 

personal (11).  

Riktlinjer när det gäller måltider har blivit utgångspunkt för de svenska 

näringsrekommendationerna (SNR) som in sin tur utgår från de nordiska 

näringsrekommendationerna. Riktlinjer för planering av måltider inom restaurang och 

storhushåll ingår i SNR och kan användas som stöd vid menyplanering. De innehåller också 

riktlinjer vad gäller fördelning av energibehov vid olika måltidstillfällen (12). Arbetsmåltiden 

styrs av tillgång och utbud för individen på sin arbetsplats. Valmöjligheten avgörs beroende 

på vilken satsning och kunskap arbetsgivaren har agerat för att främja bättre mat på jobbet. 

Varje individ är själv ansvarig för sitt eget måltidintag och välbefinnande men om inte 

valmöjligheten på arbetsplatsen finns ökar risken för ohälsa. Därmed sagt att arbetsgivaren 

har ett stort ansvar när det gäller att välja en seriös och kunnig mataktör eftersom en tredjedel 

av dagens näringsintag sker på arbetet (10).  

Dygnsrytm 

 

En dimension av arbetsmåltiden är tidpunkten på dygnet och hur den kan påverka aptit, 

matsmältning och hälsa. Dygnsrytmen kan förklaras som en inbyggd klocka i våra kroppar. 

Beteende och ämnesomsättning styrs av dygnsrytmen. Människan är skapad för att vara aktiv 

dagtid och att sova nattetid när det är mörkt ute. Dygnsrytmens funktion och tröghet till 

förändring kan ibland vara ett hinder för kroppens anpassning till nattarbete (13).  Sömn, mat 

och fysisk aktivitet på lämpliga och regelbundna tider hjälper till att stabilisera dygnsklockan 

dock rubbas den om vi under en längre tid utmanar dygnsrytmen genom vårt levnadsätt. När 

vi blir äldre förändras denna dygnsklocka naturligt (14). Enligt Torbjörn Åkerstedt (15) ligger 

denna brytpunkt vid 45 års ålder. Dygnsrytmen är medfödd och styrs från den 

suprachiasmatiska kärnan (SCN) vilken finns i hjärnan i ett område som kallas hypotalamus. I 

detta område produceras ett sömnhormon när det är mörkt omkring oss. I samma område 

finns det också funktioner som styr att vi vill äta vid vissa tidpunkter på dygnet. Hunger och 

hur stora portioner vi äter regleras av andra system som bland annat känner av förändringar i 

energiförbrukningen. När ljus och mörker förändras signalerar det för kroppen att nu är det 

dags att vara vaken eller nu är det dags att vila. Även om vi skulle leva i endast mörker eller 
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endast ljus skulle kroppens klocka fortsätta att gå men dygnsrytmen blir mer otydlig. Om 

dygnsrytmen störs kan det påverka kroppens funktioner och vi kan känna oss nedstämda och 

kraftlösa. De flesta av oss människor behöver i genomsnitt ha en sov- och vakenhetscykel 

som är lite längre än ett dygn, i genomsnitt räknat 24,18 timmar. Detta innebär att vår inre 

klocka måste ändras med ca 10 minuter för att passa ett kalenderdygn. (13). Dygnsrytmen 

styrs alltså av en klockliknande struktur i hjärnan som driver vårt fysiska och psykiska 

tillstånd med en rytm på 24-25 timmar (16). Anpassning av dygnsrytmen är svårt eftersom det 

är flera kroppsliga funktioner som anpassas efter dagsljus och nattmörker (15). Dygnsrytmen 

kan påverkas av en rad faktorer som till exempel kroppstemperatur, tid, dagsljus och 

kvällsmörker. Kroppstemperaturen är en funktion som speglar kroppens ämnesomsättning 

vilken kan påverka vår psykologiska och fysiologiska prestationsförmåga (15). Kroppens 

tröga dygnsrytm det vill säga den rytm som passar oss människor bäst kommer i konflikt med 

dagens moderna arbetsliv som innebär arbetstider dygnet runt (13).  

 

Det förändrade arbetslivet 

 

Under senare hälften av 1990-talet skedde en stor förändring i det svenska arbetslivet och 

företagens rationalisering. Detta för att anpassa sina verksamheter till en ständigt förändrande 

omvärld. Det ställas stora krav på att företagen skall kostnadseffektivisera sin verksamhet och 

söka nya vägar för att utnyttja arbetskraft där den mest behövs. Nu kommer det att ske stora 

förändringar vad gäller arbetstiden, arbetsplatsen och arbetets utförande (17). Företagen börjar 

nu utveckla olika system för att mer kunna utnyttja sin arbetskraft. Systemen skall se till att 

arbetskraft endast utnyttjas när, var och på det sätt den behövs. Utnyttjandet av arbetskraft kan 

variera men det vanligaste sättet är att man ser till företagets behov. Befintlig personal får 

arbeta övertid om så behövs. Arbetsgivaren kan också åstadkomma flexibilitet genom att 

personalen arbetar skift, helg och jour. Mindre vanligt är att man systematiserar oregelbunden 

arbetstid. Givetvis är poängen att arbete sker när behovet av arbetskraft är större och ledighet 

tas ut när behovet är mindre (17). Genom att åstadkomma flexibilitet på arbetsplatsen kommer 

den fysiska platsen för arbete att variera. Arbetsplatsen kommer nu att skilja på distribuerande 

verksamhet och flexibla kontor. Den distribuerande verksamheten möjliggör att förlägga hela 

verksamheten till andra platser än resten av organisationen. Värderingar, livsstilar och 

kulturer utvecklas och blandas (17). Detta påverkar arbetsmåltiderna eftersom människor med 

olika bakgrunder och kulturer eftersträvar och värderar måltiden på olika sätt. 
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Tidigare studier 

 

En forskningsöversikt gjordes som en del av uppsatsarbetet där tyngdpunkten låg i att 

fördjupa sig i tidigare studier om arbetsmåltiden. Sökningar gjordes i databaserna ERIC, 

Academic Search Elite, Pubmed, SwePub, Social Sciences Citation Index och PsycINFO. 

Sökorden var följande: food at work, lunch at work, healthy lunch, canteen at work. Andra 

sökningar har gjorts på olika hemsidor såsom ILO (International Labour Organistaion), FHI 

(Folkhälsoinstitutet), SLV (Livsmedelsverket), SIFO (Svenska institutet för 

opinionsundersökningar), SCB (Statistiska Centralbyrån) och Google Scholar. Forskningen 

inom detta område saknas och måltiden på arbetsplatsen har sällan lyfts fram. De studier som 

har gjorts inom området syftar mer till näringsinnehåll än till måltidens helhet.  

Mycket mat, men lite måltider (en studie av arbetsplatsen som måltidsarena) är en 

doktorsavhandling gjord av sociolog Maria Nyberg år 2009. I den undersöktes arbetsplatsens 

måltid i sin helhet det vill säga den maten och dryck som finns, den tid som är avsatt och den 

plats där måltiden intas samt de sociala relationerna med arbetskollegor. Syftet med studien 

var att öka förståelsen för måltidens förutsättningar och betydelse på arbetsplatsen i dagens 

samhälle. Analysen förenar de olika aktörernas uppfattning . Måltiden är inte bara mat utan 

den innehåller även sociala och kommunikativa kännetecken i samspelet mellan människor. 

När tid och plats för måltid på arbetet blir mindre kommer ofta måltidens helhetsintryck att 

prioriteras lågt eller helt rationaliseras bort. Om det på arbetsplatsen saknas strategier och 

engagemang från ledningens och matleverantörens sida minskar chansen för en kvalitativ 

arbetsmåltid. Det kommer snarare att handla om ett intag av mat och dryck där inga krav ställs 

med ointresse samt låga förväntningar som följd (5).  

En annan studie från Oxford 2008 beskriver hur olika inre faktorer förändrar och påverkar 

upplevelsen av måltiden det vill säga miljön runt omkring exempelvis bordens placering, 

sittplatsernas komfort, buller, kö och trängsel. Detta tillsammans bidrar till att påverka 

atmosfären under måltiden (18). 

En enkätstudie från 2003 beskriver matvanor hos befolkningen i Helsingfors i åldrarna 40 till 

60 år. Syftet med studien var att ta reda på sambandet mellan arbetsplatsen lunchval och 

näringsrekommendationer samt att ta reda på om de anställda med en lunchrestaurang på 

arbetet utnyttjade denna. Resultatet visar att en tredjedel av alla tillfrågade åt lunch på 

lunchrestaurang. När en lunchrestaurang fanns i anknytning till arbetsplatsen åt varannan 

tillfrågad där. De anställda som åt lunch på lunchrestauranger tycktes ha mer hälsosamma 

matvanor eftersom dessa mataktörer satsade på hälsosam mat i sin verksamhet (19).  
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I en studie från Atlanta 2004 behandlades atmosfären runt måltiden, där de yttre faktorerna 

påverkar matintag och val. Temperatur, matens doft, ljus och färgsammansättning är exempel 

på sådana faktorer. En annan faktor som påverkar är också hur måltiden disponeras och 

presenteras. Det har även betydelse hur lång tid som avsätts för måltidsintaget det vill säga 

den sociala samvaron. Årstiden och tidpunkten för måltiden kan också avgöra vad vi äter (20).  

Signe Poulsens avhandling The social shaping of canteen takeaway activities från 

Köpenhamn 2011 beskriver tiden som ett hinder för att tillreda hälsosam mat i hemmet. Syftet 

med studien var att ta reda på om arbetsplatsen kunde vara en lämplig plats för 

hälsofrämjande insatser. Resultaten har visat att arbetsplatsen var en viktig arena för detta, 

men det fanns några hinder till exempel god planering i förväg och att avvika från sin 

arbetsplats för att hämta maten under restaurangens öppettider. Studien visade därmed att 

konceptet behövde utvecklas ytterligare (21). En kvalitativ studie genomfördes i Danmark 

2006, där sambandet mellan matvanor, aptit och hunger undersöktes. 20 personer med olika 

socioekonomiska bakgrunder deltog och i djupintervjuer framkom vad de flesta tyckte vara en 

perfekt måltid. Till exempel att matrutiner tillmötesgick deras kulturella och kroppsliga 

behov. I resultatet framkom att de flesta som deltog i studien kämpade individuellt för att 

synkronisera matvanor, arbetsrytm, social tid och fritid (22). I en avhandling från Köpenhamn 

2010 av Anne Vibeke Thorsen, Healthy meals at worksite canteens beskrivs främjandet av 

hälsosamma matvanor i arbetslivet. Syftet med studien var att undersöka om måltiderna på 

arbetsplatsernas kantin var hälsosamma och lättillgängliga samt utbud. Ett annat syfte var att 

undersöka och utvärdera effekten av ett främjande för mera frukt och grönsaker på 

arbetsplatsens personalmatsal. Ett övergripande resultat visar att personalrestaurangen på 

arbetsplatsen kan vara viktiga aktörer när det gäller att påverka människor till hälsosammare 

kostvanor. Därför är arbetsplatsens normer och värderingar viktiga för en långsiktig och 

hållbar effekt när det gäller sunda matvanor (23).  

  

 

Problematisering 
 

Arbetsmåltidens betydelse för hälsan har diskuterats och uppmärksammats de senaste åren. 

Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid på någon form av arbetsplats är ett av dagens tre 

huvudmål, oftast lunchen, en viktig måltid som ska uppfylla krav på kvalité och 

näringsinnehåll (24). Personer med rytmstörande arbetstider och personer med mobila 

arbetsplatser har också behov av hälsosam mat vid rätt tidpunkt, samtidigt som matrasten ofta 
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kommer i kläm vid komplicerade arbetsscheman. Många faktorer påverkar arbetsmåltiden. 

Det är inte bara maten som har betydelse utan även tid, plats och sociala relationer (5) och 

inte minst den mataktör som styr på arbetsplatsen. Nyberg undersökte i sin avhandling sociala 

företeelser vid måltid på arbetsplatsen. Det saknas kunskap kring arbetsmåltidens betydelse 

för hälsan. Denna studie bidrar med synpunkter och önskemål för en bättre arbetsmåltid vid 

tre större arbetsplatser .  

 

Syfte och frågeställningar 

  

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera de anställdas synpunkter vad gäller 

arbetsmåltiden på tre arbetsplatser varav två inom den offentliga sektorn och en inom den 

privata sektorn samt att undersöka matleverantörens målsättning med måltidsverksamheten på 

dessa arbetsplatser. 

Frågeställningar 

 

Hur upplever den anställde den måltid i sin helhet som arbetsplatsen erbjuder? 

Vilken målsättning har matleverantören med sitt utbud av måltider och gör de dessa attraktiva 

på arbetsplatsen? 

Vilken målsättning och strategi har matleverantören för att få nöjda kunder? 

 

 

Metod 
 

 

Metodval 
 

Den här studien är av beskrivande karaktär och data har hämtats från en redan genomförd 

enkätstudie genomförd av Centrum för Måltiden i Vara i samarbete med Högskolan i 

Kristianstad och Högskolan i Gävle. Fördelen med en enkätstudie kan vara att nå ett stort 

antal anställda som finns på en arbetsplats vilket betyder att det finns större möjligheter att 

kunna uttala sig om de vanor, uppfattningar och attityder som finns kring arbetsmåltiden. 

Genom att göra en enkät kan man få ett mycket större urval för en mycket mindre kostnad 

under en kortare tid (25). Respondenten kan i lugn och ro svara på enkäten (25). För en 
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djupare förståelse av de svar som ges krävs en mer kvalitativt angreppsätt, t ex genom 

observationer eller intervjuer (26). I den genomförda enkätstudien fanns en möjlighet att 

skriva ner egna kommentarer i två utvalda frågor. Empiriska data i studien var dels de två 

öppna frågorna i den genomförda enkäten, dels att de olika mataktörerna på respektive 

arbetsplats skulle besvara frågeställningar för studiens syfte. I denna studie analyserades 

tidigare data från en enkätstudie som baserades på svaren av två öppna frågor och dessutom 

ny data i form av frågor via e-brev till matleverantörer från de tre arbetsplatserna.  

 

Undersökningsgruppen - respondenter 

 

En enkätundersökning (Personalrestaurangen som måltidsarena) genomfördes 2012 av 

Nationellt Centrum för Måltider (NCFM) i Vara i samarbete med Högskolan i Gävle och 

Högskolan i Kristianstad (27). Studien genomfördes på tre arbetsplatser i Skaraborgs län, ett 

sjukhus, en industri och ett regemente. När arbetsplatser valdes ut var det viktigt att olika 

yrkesgrupper representerades och att anställda med oregelbundna arbetstider ingick. 

Arbetsplatserna representerade offentlig och privat sektor. Ett kriterium för att medverka i 

studien var att det skulle finnas servering i form av en personalrestaurang på arbetsplatsen. 

Detta urval var riktat vilket enligt Olsson ökar resultatets tillförlitlighet och felmarginaler 

minskar (26).  

Sjukhuset är det största i Skaraborgs län. Här arbetar ca 2700 personer varav ca 80 % är 

kvinnor. Beroende på yrkeskategori kan arbetet innehålla tunga lyft och vara fysiskt 

ansträngande. En del yrkesgrupper har ett mer stillasittande arbete. Personalrestaurangen drivs 

av ett inhyrt måltidsföretag.  

Industrin är ett företag som bygger motorer för båtar. Inom företaget förekommer fysiskt 

tunga arbetsuppgifter, övervakningsarbete samt administrativa uppgifter som karakteriseras av 

mer stillasittande arbete. Företaget har 175 anställda, varav 20% är kvinnor. Majoriteten av de 

anställda är i åldern 45-55 år. De anställda har tillgång till en personalrestaurang som drivs av 

ett externt företag. Personalresturangen är öppen mellan 6.00 och 15.00. Frukost och lunch 

serveras.  

Regementet bedriver soldatutbildning samt utveckling och träning av truppstyrkor. På 

regementet finns ca 390 anställda varav de flesta är män. Arbetsuppgifterna innebär både 

tungt fysiskt arbete och stillasittande administrativt arbete. På anläggningen finns en 

personalrestaurang som drivs av ett inhyrt måltidsföretag.  
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Tillvägagångssätt 

 

Nationellt Centrum för Måltider (NCFM) tog kontakt med respektive arbetsplats och 

enkäterna delades ut enligt följande:  

På sjukhuset beslutades att ett visst antal enkäter skulle delas ut vilket skulle motsvara 20% av 

alla anställda på företaget. Enkäten delades ut av NCFM inledningsvis till de personer som 

passerade personalrestaurangen det vill säga både de som besökte restaurangen och de som 

passerade men inte gick in för att äta. Alla enkäter delades ut och in i anslutning till 

lunchrasten. 

På industrin delades enkäten ut av NCFM tillsammans med personalchefen. Enkäten fylldes i 

samma dag och samlades in efter lunch. 

På regementet delades alla enkäter ut av enbart kontaktpersoner på plats. Enheterna fick order 

om att all personal skulle fylla i enkäten. Data från en tidigare undersökning skickades från 

Högskolan i Kristianstad till studiens undersöks person. Enkäten från undersökningen, 

arbetsmåltiden ur de anställdas perspektiv var utformad genom ett samarbete mellan 

Högskolan i Gävle, Högskolan i Kristianstad och Nationellt Centrum för Måltider i Vara. 

Frågorna i enkäten är framtagna av Maria Lennernäs, näringsforskare och måltidsforskare 

Högskolan i Gävle; Maria Nyberg, sociolog och måltidsforskare Högskolan i Kristianstad, 

Mija Gustafsson och Emma Ottoson projektledare för Nationellt Centrum för Måltider. I 

enkäten finns det två öppna frågor som kommer att analyseras genom kvalitativ 

innehållsanalys. Kontakt med de ansvariga för personalrestaurangerna förmedlades av 

Nationellt Centrum för Måltider. Dessa kontaktades via e-post men de svarade aldrig trots 

upprepade påminnelser.  

 

Materiel och respondenter 

 

Enkäten bestod av 20 områden med underliggande flervalsfrågor, skalfrågor och öppna 

frågor. Områdena innehöll följande teman:  

Arbetstider och tider för måltider, Matplats på arbetsplatsen vid olika tidpunkter, Egen 

kontroll över arbetsmåltiden, Personalrestaurang - utbudet av mat och dryck, 

Personalrestaurang- öppettider och miljö, Personalrestaurang- atmosfären, 

Personalrestaurang- din möjlighet till kontroll, Känsloläge efter att ha ätit i 

personalrestaurangen, Personalrestaurangen ditt helhetsintryck, Matrummet / 

personalrummet - miljö utrustning, Matrummet / personalrummet -atmosfären, Matrummet / 
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personalrummet - din möjlighet till kontroll, Känsloläge efter att ha ätit i personalrummet, 

Matrummet / personalrummet - mitt helhetsintryck, Nattarbete och nattätande, Hälsa, Maten 

och måltidens betydelse på arbetet, Morgon- eller kvällsmänniska, Utbildning, Tankar om 

maten på jobbet. 

De två öppna frågorna i enkäten var formulerade enligt följande: 

1. Skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen i samband med nattskift?  

2. Här får du möjlighet att framföra övriga önskemål och synpunkter. 

 

Antalet respondenter - bortfall 

 

På sjukhuset besvarades 308 av 388 enkäter. Av dessa 308 svar besvarades de två öppna 

frågorna av 19 respektive 107 personer. 

På industrin besvarades142 av 169 enkäter. Av dessa 142 svar besvarades de två öppna 

frågorna av 3 respektive 23 personer. 

På regementet besvarades 272 av 383 enkäter. Av dessa 272 svar besvarades de två öppna 

frågorna av 8 respektive 22 personer. 

Det totala antalet bearbetningsbara enkäter blev 722, bortfallet var således 16% på industrin, 

21% på sjukhuset och 29% på regementet.  

 

Delstudie av matleverantörerna 

 

De olika aktörerna kontaktades via e-post för att få veta vilken målsättning de hade med sina 

respektive verksamheter på de olika arbetsplatserna. Två frågor ställdes: Hur arbetar ni för att 

få nöjda kunder? Vilken målsättning har ni med er verksamhet? Eftersom ingen svarade på 

mina e-brev fick jag aldrig några svar på mina frågor. 

 

Dataanalys 

 

En första analys av data har presenterats i en rapport (27) med huvudsakligen kvantitativ 

analys av data med svarsutfall i tabeller och med statistiska jämförelser. De fria 

kommentarerna har inte analyserats i originalrapporten, de analyseras i detta arbete. Denna 

analys av data har gjorts genom kvalitativ innehållsanalys. Att använda sig av den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar enligt Lundman och Graneheim på tolkningar av texter eller 

identifiera likheter och skillnader i textinnehållet (28). I det här fallet texten från de öppna 
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frågorna. Metoden är induktiv vilket innebär en objektiv analys av texter (28). Analysmetoden 

kan genomföras med manifest analys eller latent analys. Den manifesta innehållsanalysen 

handlar om att beskriva det som uttrycks i texten och dess innehåll och att beskriva det 

synliga och uttalade innehållet med så låg grad av tolkning som möjligt. Den latenta 

innehållsanalysen innebär en tolkning av arbetat textmaterial och en tolkning görs av det som 

ligger bakom orden (28). I denna studie genomfördes enbart en latent analysmetod i resultatet, 

det innebär att forskaren gör en tolkning. Graneheim och Lundman argumenterar för att det 

alltid blir en tolkning men den kan vara mer eller mindre djup (28). Materialet 

sammanställdes på följande sätt.  

Svaren på de öppna frågorna lästes igenom och renskrevs. För att få en känsla för helheten 

lästes texten flera gånger. De meningar som innehöll information som var relevant för studien 

plockades ut ur texten och bildade meningsbärande enheter enligt metodik föreslagen av 

Graneheim och Lundman (28). Meningarna markerades i texten och de meningsbärande 

enheter som markerades kondenserades då syftet var att korta texten utan att förändra 

innehållet. Endast de svar som innehöll mycket text kondenserades. De svar som innehöll lite 

text var svårt att kondensera ytterligare. Därefter skapades koder med efterföljande kategorier 

relaterade till de öppna svarens innebörd.  

När samtliga meningsbärande enheter kondenserats, kodats och kategoriserats sammanställdes 

resultatet i en tabell (se bilaga 1 och 2). Utifrån tabellerna skapades diagram som återfinns i 

resultatet.  

 

Metodövervägande 
 

Enkätundersökning som forskningsmetod kan användas för att nå ett stort antal anställda som 

finns på en arbetsplats. I den här studien beskrivs arbetsmåltiden ur den konsumerandes och 

den producerandes synvinkel, genom enkätundersökningen kan de vanor, uppfattningar och 

attityder som finns kring arbetsmåltiden påvisas. Med en enkätstudie bidrar inte de svar som 

ges med en djupare förståelse då krävs ett mer kvalitativt angreppssätt som t ex observationer 

eller intervjuer. I enkäten fanns det möjlighet att ge egna kommentarer vilka utgör analysen av 

materialet i den här studien. Studien hade också kunnat göras kvalitativt genom t ex intervjuer 

men enligt Olsson är det mer tidskrävande vilket jag inte hade till förfogande för min 

forskning (26). Att analysera svar på öppna frågor är inte alltid helt tillförlitligt då 

respondenterna kan ha påverkat varandra vid enkätens genomförande. Till skillnad från att 
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analysera svar som framkommer i djupintervjuer. Då analyseras svaren från individuellt 

genomförda intervjuer (26). 

 

Forskningsetiska övervägande 
 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (29). Vetenskapsrådet 

har fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandetkravet (29). Forskning på människor prövas av etikprövningsnämnder vilket skall 

göras i förväg om känslig information som till exempel etnicitet, sex, biologisk provtagning 

eller andra moment som kan innebära risker för deltagarna ingår. I denna studie bedöms 

enkätens innehåll som icke känslig och har därför inte gått igenom etikprövning. I samband 

med att enkäten delades ut fick mottagaren ett missivbrev med förklaring av studiens syfte. I 

detta brev stod det kontaktuppgifter till ansvarig forskare, det framkom tydligt att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan förklaring samt att inga personer 

kommer att kunna identifieras i resultatdelen. Allt detta enligt informationskravets 

förhållningssätt (26). Alla uppgifter som samlats in kommer att behandlas så konfidentiellt 

som möjligt, detta enligt konfidentialitetskravet. Dessutom har allt insamlat material enbart 

används till forskningsändamålet enligt nyttjandekravet. 
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Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de öppna frågorna i enkätundersökningen. Analysen 

baseras på de två öppna frågorna.  

I resultatet av fråga 1 redovisas en sammanställning av två olika svarskategorier som 

framkom av respondenternas svar på frågan "skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen 

i samband med nattskift?". Av de 722 enkäter besvarades denna fråga av sammanlagt 30 

personer (4% av totala antalet) varav 19 personer på sjukhuset, 3 personer på industrin och 8 

personer på regementet. Nattskift förekom endast på sjukhuset och av de 308 besvarade 

enkäterna arbetade 25 procent nattskift.  

Svaren på frågan delades in i två svarskategorier det vill säga utbud och tillgänglighet. 63 

procent av svaren handlade om utbud och 37 procent om tillgänglighet.  De flesta av 

respondenterna önskade någon lättare typ av måltid under nattskiftet. Några svarade att de tog 

med sig egen mat men de flesta önskade köpa någon förtäring på arbetsplatsen. En del 

svarade att det överhuvudtaget inte fanns möjlighet att köpa något. Regementets anställda var 

inte alltid fysisk knutna till arbetsplatsen då de låg ute på övningar och då var tillgängligheten 

minimal. En respondent beskrev tillgängligheten så här:  

"Försök köpa mat mitt ute i skogen" 

En annan respondent uttryckte sig: 

"Hade varit trevligt om det fanns något att köpa över huvudtaget efter kl 15" 

Några angav att det fanns pressbyrån som alternativ men öppettiderna var restriktiva och 

motsvarade inte deras önskemål. Frukt var också något som önskades. Det framkom att de 

önskade kunna köpa samma matutbud på kvällen som fanns att köpa vid lunch (se bilaga 1).  

 

I resultatet av fråga 2 redovisas en sammanställning av sju olika svarskategorier som framkom 

av respondenternas svar på frågan "här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och 

önskemål". Av de 722 enkäter besvarades denna fråga av 107 personer på sjukhuset, 23 

personer på industrin och 22 personer på regementet. Då svarsfrekvensen på denna fråga var 

betydligt högre än fråga 1 redovisas varje arbetsplats för sig. 
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Figur 1: Sjukhusanställdas synpunkter och önskemål angående arbetsmåltiden. n=107. 

N=308. Öppna svar från en enkät. 

 

I denna figur presenteras svaren från sjukhuset. Sammanlagt svarade 107 personer på frågan. 

Svaren på frågan delades vid analysen in i sju olika svarskategorier, det vill säga 

respondenterna kommenterade matleverantör, utbud, miljö, hälsa, stress, pris och 

tillgänglighet. Som framkom av svaren var önskemål och synpunkter många. De flesta 

handlade om matleverantörens kvalitet och utbud. Respondenterna upplevde maten ensidig, 

smaklös och önskade mer variation. Ett önskemål var att själv få blanda sin egen sallad. Det 

saknades ofta inspiration och de ansåg att ibland serverades det rester i dagens salladsbuffé. 

Fler valmöjligheter önskades också vad gällde dagens rätt. Dessutom upplevdes matsalsmiljön 

som ett problem. Långa köer till mat och kassor resulterade i irritation över att så lång tid togs 

i anspråk. Akustiken var dålig och det var ofta bullrigt och slamrigt vilket gjorde att ljudnivån 

ofta var oacceptabel. Några respondenter valde därför att äta på den egna avdelningen istället 

för i personalmatsalen. Trivseln var en annan aspekt som upplevdes negativt och de önskade 

att rummet skulle upplevas mer ombonat och trevligt. En respondent skrev: 

"Ibland finns det inga stolar att sitta på" 

Näringsriktig och hälsosam mat efterfrågades, flera respondenter önskade viss inriktad kost 

såsom LCHF (Low Carbonate High Fat), nyckelhålsmärkt kost och GI (Glykemiskt Index). 

Någon av de tillfrågade tyckte att de borde anställa hälsomedveten personal och de ville även 

Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål  

Matleverantör 37%

Utbud 29%

Miljö 17%

Hälsa 11%

Stress 6%

Pris 6%

Tillgänglighet 1%
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lära sig vad de borde äta vid olika tidpunkter på dygnet. De önskade också fler hälsosamma 

idéer, nytänkande, mat lagad från grunden och att säsongens grönsaker togs till vara. Närodlat 

och ekologiska råvaror efterfrågades. Maten som serverades betraktades ofta som smaklös, 

färglös och dåligt presenterad. De allra flesta tyckte att kvalitén på maten var undermålig och 

att de saknades vegetariska alternativ, att grönsakerna inte var färska, att brödet ofta var 

gammalt och att salladsbuffén var under all kritik. Matleverantören hade också begränsningar 

vad gällde portionernas storlek och de påpekade allt för ofta hur mycket mat som togs. En 

respondent uttrycker sig: 

"Personal som hökar så att man inte tar för mycket" 

Personalen satte upp lappar där det till exempel kunde stå: "i dagens ingår en styck pannbiff ". 

Vissa maträtter tog slut alldeles för tidigt på dagen. Det fanns en förslagslåda där synpunkter 

kunde lämnas angående förändringar och förbättringar men utan resultat. Några respondenter 

kunde tänka sig att betala mer för maten om kvalitén var bättre och därmed få valuta för 

pengarna. (se bilaga 2) 

 

 

 Figur 2: Industrianställdas synpunkter och önskemål angående arbetsmåltiden. 

n=23.N=142. Öppna svar från en enkät. 

 

I denna figur presenteras svaren från industrin. Sammanlagt svarade 23 personer på frågan. 

Svaren på frågan delades vid analysen in i fem olika svarskategorier, det vill säga 

respondenterna kommenterade matleverantör, hälsa, utbud, pris och tillgänglighet. De flesta 

Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål 

Matleverantör 9%

Hälsa 6%

Utbud 3%

Pris 3%

Tillgänglighet 2%
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svaren handlade om matleverantörens kvalitet och hälsa. Respondenterna upplevde att maten 

var samma vecka efter vecka, de tyckte att personalen hade varit där för länge, saknade 

inspiration, fantasi och därmed behövde bytas ut. Maten som serverades var inte alls 

tilltalande. Den var smaklös, färglös och någon tyckte att det endast var bukfylla. Det mesta 

av maten tillagades dagen innan för att sedan värmas upp dagen då det skulle serveras. 

Salladsbuffén upplevdes mycket ensidig, den bestod av majs, kinakål och bönor. Någon ville 

gärna ha GI kost, närproducerat och ekologiskt. De tyckte att näringsrik mat borde vara ett 

krav och att de inte serverades så mycket halvfabrikat. Något som vara positivt var att de fick 

fri frukt från företaget. Någon önskade att köket var öppet när de arbetade kväll så att det 

fanns något att äta. De tyckte att maten var dyr i förhållande till kvalitén. En respondent 

skrev: 

"Dåligt utbud, dyrt och sur personal" 

(se bilaga 2). 

 

 

  

 

Figur 3: Regementesanställdas synpunkter och önskemål angående arbetsmåltiden. 

n=22.N=272. Öppna svar från en enkät. 

 

I denna figur presenteras svaren från regementet. Sammanlagt svarade 22 personer på frågan. 

Svaren på frågan delades vid analysen in i fem olika svarskategorier, det vill säga 

Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål 

Matleverantör 12%

Pris 4%

Tillgänglighet 3%

Miljö 2%

Utbud 1%



18 
 

respondenterna kommenterade matleverantör, pris, tillgänglighet, miljö och utbud. De flesta 

svaren handlade om matleverantörens kvalitet. De upplevde att maten gradvis hade försämrats 

och tyckte att kvalitén på maten hade nedprioriterats, det handlade mer om kvantitet. En 

respondent tyckte att mat inte bara är förtäring utan också är kultur, det vore bra om mer mat 

tillagades på plats och inte innehöll så mycket halvfabrikat. Citat från tre respondenter: 

"Helt bedrövligt att försvarsmakten betalar skattepengar för den skitmaten" 

"Hoppas mina svar når de ansvariga för restaurangen" 

"Cateringföretaget är sämst" 

Flera respondenter tyckte att maten var dyr i förhållande till kvalitén som de tyckte 

motsvarade skolmaten och priserna låg på samma nivå som lunchrestaurangerna i stan. Då 

respondenterna på denna arbetsplats ofta arbetade på annat ställe till exempel övningar ute i 

fält, var möjligheterna begränsade när och hur maten kunde serveras. Då serverades ofta 

frystorkad mat. Måltidsmiljön upplevdes som tråkig och de tyckte att de hade ett sunkigt 

lunchrum där de inte ville äta längre än nödvändigt. Några respondenter önskade större utbud 

av grönsaker (se bilaga 2). 

De e-brev som skickades till ansvarig matleverantör på varje arbetsplats besvarades aldrig 

trots flera påminnelser. Därmed saknar denna studie underlag vad gäller matleverantörens 

målsättning med sin verksamhet.  

 

 

Diskussion  
 

 

Resultatdiskussion 

 

Under detta avsnitt diskuteras varje kategori som framkom i resultatet från sammanställningen 

av svaren i de öppna frågorna. Undersökningen visar att personalen efterlyser förbättringar av 

måltider och måltidsmiljö. Det första handlar om en större valfrihet, bättre matkvalitet och 

möjlighet att välja portionsstorlekar. Tillräckligt med stolar att sitta på, kortare köer och 

väntetider. 
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Utbud 

 

Personalens önskemål beträffande utbudet överensstämmer med Livsmedelsverkets rapport 

Bra mat på jobbet. Utbudet är något som de flesta respondenter kommenterat och haft 

synpunkter på allt ifrån tema veckor, större variation och få blanda sin egen sallad. Enligt 

Livsmedelsverkets rapport är utbudet i restaurangen på arbetsplatsen ett krav som efterfrågas 

vid upphandlingar av matleverantören och där det påpekas att ett bättre utbud inte behöver 

innebära en ökad kostnad. I samma rapport framkom att personalens synpunkter på utbud är 

viktiga frågor för en förändring (11). Ett förslag kan vara att bilda ett matråd och presentera 

sina tankar om bättre utbud (11).  

Respondenterna som arbetade nattskift önskade mera frukt som ett lättillgängligt alternativ. I 

Anne Vibeke Thorsens avhandling undersöks den långtidsverkande hälsoeffekten e av att öka 

förbrukningen av frukt på arbetsplatsen (23). 

 

Tillgänglighet 

 

Anne Vibeke Thorsen beskrev i sin avhandling behovet av strategier för att öka 

tillgängligheten och därmed äta hälsosammare mat på jobbet (23). Flera av de som svarade 

ansåg att begränsade öppettider i personalmatsalen var ett problem då de inte arbetade dagtid. 

På en arbetsplats var enbart pressbyrån öppen för inköp av måltid. 

Hälsa 

 

Enligt WHOs rapport "Global strategy on diet, physical activity and health" är hälsosamma 

valmöjligheter på arbetsplatsen viktiga för att förebygga ohälsa (30).  Det framkommer att 

många respondenter är hälsomedvetna och vill äta hälsosam mat men när valmöjligheterna är 

få blir arbetsmåltiden bristfällig.  

Miljö 

 

Enligt Edwards och Gustafsson bidrar dessa faktorer till att upplevelsen av måltiden känns 

positiv (18). En respondent uttrycker sig: 

Miljön är viktig vi har ett sunkigt lunchrum där jag inte vill äta längre än nödvändigt. 
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Matleverantör 

 

Enligt livsmedelsverkets rapport Bra mat på jobbet lyfter Europarådets expertkommitté för 

nutrition, Food and Consumer Health fram ett förslag angående viktiga områden att arbeta 

med i framtiden. Ett av förslagen är måltiden på jobbet. Den finns en begränsad kunskap om 

huruvida hälsosamma matvanor kan främjas mest effektivt på arbetsplatsen. Framförallt finns 

ett behov att ta fram riktlinjer för måltidsleverantörerna eftersom denna bransch omfattas av 

en låg utbildningsnivå och brist på kunskap om näringslära. Dessutom tycks de finnas ett 

behov av rekommendationer på nationell nivå om hur hälsosamma måltider på arbetsplaster 

kan främjas. Detta eftersom maten på jobbet inte har varit någon prioriterad fråga i Sverige 

(11). Flera respondenter önskade att matleverantören hade mer hälsomedveten och utbildad 

personal.  

Pris 

 

I rapporten Bra mat på jobbet av Livsmedelsverket beskrivs upphandling av restaurangtjänster 

och prissättning över arbetsmåltider. Den ansvariga för upphandlingen av matleverantör har 

stora möjligheter att påverka kvalitet och prissättning av måltiden. Personalens synpunkter är i 

detta sammanhang viktiga för resultatet av en bra arbetsmåltid (11). Respondenterna tyckte att 

matpriset var för högt och att de inte hade råd att äta i personalmatsalen. Detta bidrog till att 

många valde billigare och onyttig mat. De tyckte att det borde finnas en hälsosam lunch till 

lägre pris. 

Ett exempel på hur prissättningen kan förändras är att göra som en leverantör och en 

uppdragsgivare gjorde i samverkan under våren 2007. De satsade på information om det 

balanserade valet det vill säga sänkt pris om lunchen intas enligt tallriksmoddelen (11). 

 

Stress 

 

Enligt Kerstin Uvnäs- Moberg och Maria Petersson är en måltid i lugn och ro en bidragande 

orsak till att minska stressnivån, underlätta matsmältning och förbättra näringsintaget (31). 

Flera respondenter önskade självskanning för att minska köer och få en bättre logistik i 

restaurangen och mindre stress i samband med måltiden.  
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Metoddiskussion 

  

Studien var av kvalitativ ansats med öppna frågor som ingick i en tidigare enkätstudie. 

Studiens syfte var att ta reda på olika synpunkter och önskemål angående arbetsmåltiden.  

En brist i studien var formuleringen på en av de öppna frågorna. Då denna fråga var 

formulerad "skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen i samband med nattskift" var det 

troligt att de flesta kom att svara endast ja eller nej på frågan. Om frågan hade haft en 

följdfråga som till exempel "om svaret är ja, i så fall vad" hade materialet kanske blivit mer 

innehållsrikt. Att arbeta utifrån en redan genomförd enkätstudie har begränsat de möjligheter 

att ställa de frågor som jag själv skulle ha velat ställa. En annan brist i studien var att 

svarsfrekvensen var låg på de öppna frågorna. Resultaten från de skickade e-breven visar att 

de matleverantörer som fanns på dessa arbetsplatser inte hade något intresse av att deltaga i 

studien. Detta eftersom påminnelse skickades vid upprepade tillfällen om en önskad kontakt. 

Därför blir resultatet från matleverantörernas målsättning på de utvalda arbetsplatserna 

negativt. Enligt Deborah K. Padgett kan ointresset av att svara på e-breven vara avsaknaden 

av en personlig och visuell kontakt (32). En förklaring kan vara att det gått för lång tid sedan 

studien genomfördes tills dess e-breven skickades ut. 

 

Slutsats 
 

Denna studie konstaterar att det finns en besvikelse och ett missnöje hos de anställda kring 

arbetsmåltiden vad gäller matleverantörens utbud och kvalitet samt miljön där måltiden äger 

rum vid de tre olika typer av arbetsplatser som undersökts, ett sjukhus, en industri och ett 

regemente. Det är enligt de anställda inte bara vad vi äter som har betydelse, utan hela 

måltidsupplevelsen, vilken inkluderar även kötider, buller, stress, logistik och friheten att 

välja portionsstorlek. Forskning kring arbetsmåltider är för få, därför uppmanar jag till 

ytterligare forskning inom detta område, eftersom det påverkar vårt välbefinnande. För att få 

en djupare insikt i hur mycket arbetsmåltiden påverkar hälsan bör forskningen inrikta sig mer 

på kvalitativa studier genom att göra intervjuer, detta för att få en djupare kunskap om 

måltidsupplevelsens betydelse som helhet för hälsan. Min förhoppning är att det sker en 

förändring på arbetsplatser vad gäller prioritering av hälsosamma och attraktiva måltider. Om 

ett nytt tankesätt ska ske i ett företag krävs ett deltagande från alla som har möjlighet att 

uttrycka och påverka måltidens helhetsvärde.  
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Bilaga 1 
 

Fråga 1: Skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen i samband med nattskift? 

 

Arbetsplats: Sjukhuset 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategorier 

Ja lågkalori mat, 

pressbyrån är öppen 

till 19 eller 20. 

matsalen är öppen till 

17 eller 18 alldeles 

för kort 

Lågkalori mat, 

öppettider alldeles 

för kort 

Öppettider Tillgänglighet 

 

Nej det behövs inte 

jag har med mig 

Behövs inte har med 

mig 

Egen mat Utbud 

Ja pizza till exempel  Pizza Utbud 

Ja och större utbud 

att ta med och värma 

Större utbud att ta 

med och värma 

Större utbud Utbud 

Ja smörgåsar, 

yoghurt och godis 

 Lätt mat och godis Utbud 

Har alltid med mig 

mat 

 Egen mat Utbud 

Ja lite mer frukt som 

är lättillgänglig 

 Frukt Utbud 

Ja lättare kost sallad 

och frukt 

Lättare kost och frukt Frukt och sallad Utbud 

Fil, frukt, smörgås, 

knäckebröd och ägg 

Lättare kost och frukt Frukt och lättare kost Utbud 

Möjligheten vore bra 

om man har glömt att 

ta med mat 

Vore bra om man har 

glömt 

Möjlighet Tillgänglighet 

Ja absolut, anpassat 

till nattfolk 

Anpassat till nattfolk Nattmat Utbud 

Varm mat, goda 

smörgåsar, god 

frukost, med många 

alternativ typ 

hotellfrukost 

Varm mat, smörgåsar 

och frukost 

Mat och frukost Utbud 

Ganska bra som det 

fungerar idag skulle 

vara önskvärt att det 

var påfyllt i 

automater 

Fungerar bra  fler 

påfyllda automater 

Påfyllda automater Utbud 

Det vore såklart 

önskvärt, dock har 

jag med mig 

ordentlig packning 

Önskvärt dock har 

jag med mig mat 

Egen mat Utbud 

Vore bra med 

knäckebröd, gröt, 

Lättare kost och frukt Lättare kost och frukt Utbud 



 

frukt och smör 

Ja lättare förtäring på 

kvällen 

Lättare 

kvällsförtäring 

Kvällsförtäring Utbud 

Det finns en kiosk 

som har öppet länge 

 en kiosk med bra 

öppettider 

Öppettider Tillgänglighet 

Väl tillagade 

måltider 

 Lagad mat Utbud 

Varm soppa  Soppa Utbud 
 
 

Fråga 1: Skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen i samband med nattskift? 

 

Arbetsplats: Regementet 
 
 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategorier 

Ja jag önskar 

motsvarande måltid 

som finns att köpa 

vid lunch 

Motsvarande måltid 

som finns vid lunch 

Måltid vid lunch Utbud 

Möjligheten skall 

finnas 

 Möjlighet Tillgänglighet 

Försök köpa mat mitt 

ute i skogen 

Köpa mat i skogen? Mat i Skogen? Tillgänglighet 

Om det går att lösa 

när man ligger i fält 

Går att lösa när man 

ligger i fält 

Ligger i fält Tillgänglighet 

Vi äter oftast 

frystorkad mat aldrig 

matuppehåll 

Äter oftast frystorkad 

mat 

Frystorkad mat Utbud 

Jobbar jag natt får 

jag mat av min 

arbetsgivare 

Nattjobb mat av 

arbetsgivare 

Mat av arbetsgivare Utbud 

Nej man ska vara 

förberedd och gjort 

sådant innan 

Förberedd och gjort 

innan 

Gjort innan Tillgänglighet 

Inte relevant när vi 

oftast tilldelas MRE 

(meal ready to eat) 

Inte relevant Inte relevant Tillgänglighet 

 

Fråga 1: Skulle du vilja kunna köpa mat på arbetsplatsen i samband med nattskift? 

 

Arbetsplats: Industrin 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategorier 

Hade varit trevligt 

om det fanns något 

att köpa överhuvud 

taget efter kl 15 

 om det fanns något 

att köpa efter 15 

mat efter 15 Tillgänglighet 

Ja   Tillgänglighet 

Ja   Tillgänglighet 



 

Bilaga 2 
 

Fråga 2:  Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål. 

Arbetsplats: Sjukhuset 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategorier 

Skulle vilja ha en 

fräschare 

salladsbuffé 

Fräschare 

salladsbuffé 

fräsch Matleverantör 

Önskar 

nyckelhålsmärkt 

huvudrätt, typ GI, 

LCHF eller annat 

kalorisnålt 

GI, LCHF, 

Kalorisnålt, 

nyckelhålsmärkt 

kost Hälsa 

Bättre utbud av 

sallad 

Utbud av sallad  Utbud 

Variera salladsbuffen 

med hälsosamma nya 

idéer 

Variera salladsbuffen 

hälsosam 

Hälsosam sallad Hälsa 

Ta tillvara säsongens 

grönsaker 

Säsongens grönsaker grönsaker Hälsa 

Personalmatsalen har 

dålig akustik 

Dålig akustik ljud Miljö 

Maten är ibland 

smaklös 

Maten är smaklös smaklös Matleverantör 

Bättre kryddad mat Kryddad mat krydda Matleverantör 

För dåligt att man 

inte får ta 2 biffar 

man vill ju bli mätt 

Dåligt att man inte 

får ta mer mat 

Bli mätt Matleverantör 

Mer variation på 

salladen 

Variation på sallad sallad Hälsa 

Bättre och godare 

bröd smakar alltid 

lika 

Bättre godare bröd Bröd kvalitet Matleverantör 

Ha tema veckor, till 

exempel franskt, 

spanskt, italienskt 

Tema veckor olika 

länder 

Tema veckor Utbud 

Större variation på 

maten 

Variation på maten variation Utbud 

Bättre kryddad mat 

och godare bröd 

Kryddad mat och 

godare bröd 

Mat och bröd Matleverantör 

Större variation på 

salladen, för mycket 

morötter och bönor 

Variation för mycket 

morötter och bönor 

Större variation Utbud 

Salladsbuffen är 

alldeles för enformig 

och idéfattig 

Salladsbuffé 

enformig och 

idéfattig 

Salladsbuffé idéfattig Utbud 

Ofta dålig värmd mat Dålig värmd mat Varm mat Matleverantör 

    



 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Olika priser på 

måltidsdryck, ska 

ingå i dagens lunch 

Olika priser 

måltidsdryck 

Olika priser Pris 

Önskar matvagn till 

avdelningen 

Matvagn avdelning Avdelning Tillgänglighet 

Mer frukt och grönt 

till personalen 

Frukt och grönt till 

personalen 

Frukt och grönt  Hälsa 

Mer mysig matsal 

önskas 

Mysig matsal matsal Miljö 

Tycker att det är 

dålig med sallad 

alternativt grönsaker 

till maten 

Dålig sallad 

alternativt grönsaker 

Dåliga grönsaker Matleverantör 

Har ulcerus kolit 

skulle äta oftare om 

det fanns mera 

alternativ 

Skulle äta oftare om 

alternativ 

Alternativ Utbud 

Fler alternativ till 

potatis 

Alternativ till potatis alternativ Utbud 

Skulle vilja ha mer 

smakrik mat 

Ha mer smakrik mat Smakrik mat Matleverantör 

Helt värdelös logistik 

i matsalen och 

bullrigt 

Värdelös logistik och 

bullrigt 

Logistik och bullrigt Miljö 

Salladsbuffén 

innehåller ofta rester 

tex kall stekt fisk 

Salladsbuffé 

innehåller rester 

Salladsbuffé rester Matleverantör 

Om restaurangen på 

KSS är i VGR regi 

skall den gå ut på 

entreprenad 

Restaurangen gå ut 

på entreprenad 

entreprenad Matleverantör 

Åt en gång maten det 

såg ut och smakade 

fy bubblan har inte 

ätit sen dess 

Maten såg ut och 

smakade illa 

Maten smakade illa Matleverantör 

Maten har gradvis 

försämrats, trist 

obefintligt 

salladsbord 

Maten försämrad trist 

salladsbord 

Maten försämrad Matleverantör 

Det är bättre att höja 

priset så att vi får 

godare mat 

Högre pris bättre mat Pris på mat Pris 

Det skall vara en 

restaurang men nu är 

det mer utfodring av 

stressade människor 

Utfodring av 

stressade människor 

Stressade människor Stress 

Logistiken är 

bedrövlig köer till 

mat och kassor 

Köer till maten och 

kassor 

köer Miljö 

 

 



 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategorier 

Bättre salladsbuffé 

inte mixad utan 

möjlighet att blanda 

själv 

Ej mixad sallad 

möjlighet att blanda 

själv 

Blanda egen sallad Utbud 

Lite utbud ofta 

samma rätter känner 

ingen inspiration 

Lite utbud ingen 

inspiration 

Utbud inspiration Utbud 

Slamrigt och för ljust 

i matsalen 

Slamrigt i matsalen  matsalen Miljö 

Hur svårt kan det 

vara med god och 

varierande mat 

God och varierande 

mat 

God mat Matleverantör 

Begränsade portioner 

av kött, usch, låt oss 

få det vi behöver 

Begränsade portioner 

med kött 

Begränsning Matleverantör 

Anställ en 

hälsomedveten 

person för hälsosam 

mat 

Anställ 

hälsomedveten 

person 

Hälsomedveten 

personal 

Hälsa 

Vi skulle få lära oss 

om mat och vad man 

bör äta olika tider på 

dygnet 

Lära oss om mat 

olika tider på dygnet 

Äta på olika tider Hälsa 

Om matsalen var 

trevligare skulle jag 

nog gå dit oftare för 

att få miljöombyte 

Trevligare matsal 

miljöombyte 

Trevligare matsal Miljö 

Blir bara stressad av 

att äta i matsalen det 

är så mycket folk 

dagtid 

Stressad av att äta i 

matsalen mycket folk 

Stress i matsal Stress 

Unga pojkar som 

tränar mycket får 

påpekan att de tar för 

stor portion 

Påpekan att de tar för 

stor portion 

Tar för mycket mat Matleverantör 

På en stor arbetsplats 

kan man inte ha 

lappar där det står i 

dagens ingår en biff 

 lappar där det står 

dagens ingår en biff 

Portions begränsning Matleverantör 

Jag har flera gånger 

blivit tillsagd att jag 

tar för mkt mat 

Tillsagd att jag tar 

för mycket mat 

Portions begränsning Matleverantör 

Låt varje person 

avgöra om man vill 

ha 6 eller 8 köttbullar 

Avgöra hur mycket 

man vill ha 

Portions begränsning Matleverantör 

Vi är vuxna och kan 

ta eget ansvar för hur 

mkt mat jag vill ha 

Eget ansvar för hur 

mkt mat jag vill ha 

Portions begränsning Matleverantör 



 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Jag önskar att vi haft 

minst 3 rätter dagens 

att välja på 

Minst 3 rätter dagens Antal rätter Utbud 

Mer alternativ tack, 

men ingen 

skolbespisning 

Mer alternativ alternativ Utbud 

Önskar LCHF, 

mindre bröd och 

mindre socker 

LCHF, mindre bröd 

och socker 

kost Hälsa 

Irriterande att betala 

20 kr för en 

salladslåda när 

utbudet är så dåligt 

20 kr för en 

salladslåda 

dyrt Pris 

Matsalen bedrövlig 

trots förslagslåda 

händer ingenting 

Matsalen bedrövlig 

förslagslåda 

Ingen förändring Matleverantör 

Mer vegetarisk och 

mer ekologiskt 

Vegetariskt och 

egologiskt 

kost Hälsa 

Generellt är maten 

dålig i jämförelse 

med lunch på stan 

Maten är sämre än på 

stan 

Mat kvalitet Matleverantör 

Beklagligt att vissa 

maträtter tar slut 

tidigt 

Maträtter tar slut Utbud mat Matleverantör 

Önskar bättre logistik 

till de olika 

serveringarna samt 

kassan 

Bättre logistik till 

serveringarna 

 Logistik Miljö 

Det måste finnas 

tillräckligt med mat 

så att alternativen 

inte är slut 

Tillräckligt med mat Utbud mat Matleverantör 

För långa köer och 

för hög ljudnivå 

Köer och ljudnivå Lugn matsal Miljö 

Mer mat lagad från 

grunden smakar för 

mycket halvfabrikat 

Mat lagad från 

grunden 

kost Hälsa 

När det står fisk på 

menyn tala då om 

vilken fisk det är 

Fisk på menyn vilken 

sort? 

Specificera mat Matleverantör 

Dålig logistik när det 

gäller köer, vilket 

bidrar till stress 

Köer bidrar till stress logistik Stress 

Jag köper mat i 

restaurangen men 

äter i 

personalrummet pga 

stress 

Köper mat äter i 

personalrummet 

Stressig miljö Stress 

 



 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Mer färg på maten 

ibland en grå tråkig 

sörja 

Mer färg på maten färglöst Matleverantör 

Angivande av 

portionsstorlek 

oförskämt mot vuxna 

Angivande av 

portionsstorlek 

Portions begränsning Matleverantör 

Väldigt missnöjd 

med utbud på 

personalrestaurang 

Missnöjd med utbud Utbud Matleverantör 

Jag äter ytterst sällan 

i restaurangen ej 

valuta för pengarna 

Äter sällan ingen 

valuta 

Ingen valuta Pris 

Gammal restaurang 

svårt med logistiken 

Gammal restaurang Lokal Miljö 

Långa köer som tar 

tid från matrasten 

Köer som tar tid köer Miljö 

Kan tänka mig att 

betala mer om maten 

är bättre 

Betala mer om maten 

är bättre 

Pris och kvalitet Pris 

Självskanning   Stress 

Självskanning   Stress 

Sällskap, hygien och 

trivsel viktiga i 

matsammanhang 

Hygien och trivsel 

viktiga 

Hygien och trivsel Miljö 

Buffé, mer thai mat, 

längre öppettider 

Mer thai mat och 

öppettider 

Mat och öppettider Utbud 

Nu serveras skorpor 

kunde vara gott med 

en småkaka 

Skorpor kunde vara 

gott med småkaka 

Småkaka Utbud 

Saknar lunchlådor 

som fanns att köpa 

förut 

Saknar lunchlådor Lunchlådor Utbud 

Otrevligt bemötande 

från personalen i 

restaurangen 

Otrevligt bemötande 

från personalen 

Otrevligt bemötande Matleverantör 

fler alternativ varm 

och kall mat samt 

snabbmats alternativ 

Fler alternativ och 

snabbmat 

Fler alternativ Utbud 

Gammeldags matsal, 

utformning och 

funktion 60-70 tal 

Gammeldags 

funktion och 

utformning 

Funktion och 

utformning 

Miljö 

Meny fantasilös, 

pensionärsmat, 

köttkorv och 

senapssås. Måste till 

nytänkande 

Meny fantasilös 

måste till nytänkande 

Nytänkande Matleverantör 

Mat ska kittla alla 

sinnen det sker inte 

här 

Mat ska kittla alla 

sinnen 

Tilltalande mat Matleverantör 



 

Större variation på 

salladen, ta tillvara 

på säsongens 

grönsaker 

Större variation, 

säsongens grönsaker 

Variation Utbud 

Godare salladsbuffé, 

inte så mycket ihop 

rörda rätter 

Godare sallad inte 

ihop rört 

Godare sallad Utbud 

Äter sällan i p-

restaurangen tar med 

mat till 

personalrummet 

Äter sällan i p-

restaurangen 

Äter sällan Miljö 

Mindre salt, 

sopporna är salta. 

Mer av naturliga 

kryddor. 

Mindre salt och mer 

naturliga kryddor 

Mindre salt Matleverantör 

Tidigare fanns det 

bake-off bröd det 

saknar jag nu 

Tidigare fanns bake-

off bröd 

bröd Utbud 

Jag önskar mer 

husmanskost 

Mer husmanskost husmanskost Utbud 

Mer fullkornspasta 

och ris 

Fullkornspasta och 

ris 

 Utbud 

Hoppas att detta 

formulär och svar når 

ansvarig för 

restaurangen 

Svar når ansvarig för 

restaurangen 

Ansvarig  Matleverantör 

Ta en kreativ kock 

som kan variera 

utbudet 

Kreativ kock och 

variera 

variera Utbud 

Det sociala mötet är 

den största 

bieffekten, större 

lokal 

Sociala mötet, större 

lokal 

Större lokal Miljö 

Jag har mått illa 

mycket efter att ha 

lunchat i 

personalmatsalen 

Illamående efter 

lunch 

Illamående Matleverantör 

Jobbigt att köa till 

kassan, egen kö med 

personalkort 

Jobbigt att köa vid 

kassan 

Kö Miljö 

Vore jätte bra om det 

fanns hälsosamma 

alternativ märkta 

Hälsosamma 

alternativ märkta 

Hälsosam mat Hälsa 

Godare sallad vid 

dagens lunch ej 

salladsbuffén 

Godare dagens sallad Sallad Utbud 

Önskar mjölkfria 

alternativ varje dag 

Mjölkfria alternativ mjölkfritt Utbud 

Det vore bra att välja 

krav och 

Krav och 

rättvisemärkt 

miljömärkt Utbud 



 

rättvisemärkt 

Upplever att buffen 

innehåller rester och 

saknar smaker 

Buffen är smaklös 

och innehåller rester 

Smaklös buffé Utbud 

Mer varianter av 

bröd till maten 

Variation bröd variation Utbud 

Tycker salladen till 

maten är tråkig och 

att det skall finnas 

mat till allergiker 

Salladen till maten är 

tråkig, allergimat 

behövs 

variation Utbud 

Mer smak på maten 

våga krydda upp lite 

Mer smak på maten Mer smak Matleverantör 

Tystare och varmare 

miljö, gör något åt 

akustiken 

Tystare miljö Akustik Miljö 

Bättre bröd, bättre 

sallad större 

portioner 

Bröd och sallad variation Utbud 

Maten är ofta färglös 

och tråkig 

Färglös och tråkig Tråkig mat Utbud 

Jag tar alltid med mat 

hemifrån 

Tar med egen mat Egen mat Pris 

Ibland finns det inga 

stolar att sitta på 

Inga stolar att sitta på Inga stolar Miljö 

Personal som hökar 

att man inte tar för 

mycket mat 

Personal som hökar portioner Matleverantör 

Hoppas att 

matutbudet och 

bemötandet blir 

bättre, kunden i 

fokus 

Matutbudet och 

bemötandet bättre 

Bättre utbud Matleverantör 

  



 

Fråga 2: Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål. 

Arbetsplats: Industrin 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Restaurangen 

behöver ny personal 

samma mat vecka 

efter vecka 

Ny personal samma 

mat 

Utbud Utbud 

Gärna ett magert 

alternativ 

Magert alternativ Kost  Hälsa 

Saknar 

ursprungsmärkning 

och välmöjligheter 

Märkning och val Utbud Matleverantör 

Mat på jobbet är en 

ekonomisk fråga 

Mat ekonomisk fråga Ekonomi Pris 

Fint utseende på 

maten är ett måste 

om man ska få ut 

något av en matpaus 

Utseende på maten 

viktig  

Utseende Matleverantör 

Längre öppettider när 

vi jobbar kväll 

Öppettider kväll Öppettider Tillgänglighet 

Maten ej tilltalande 

det är bukfylla 

Maten ej tilltalande kvalitet Matleverantör 

Hade de lagt ner jobb 

på en smakgaranti 

hade jag nog ätit 

Smakgaranti på 

maten 

Smakgaranti Matleverantör 

Roligare maträtter 

med mer smak 

Maträtter med smak Smakgaranti Matleverantör 

Det är bra att vi får 

fri frukt från 

företaget bra 

mellanmål 

Fri frukt från 

företaget 

Frukt Hälsa 

Buffé med två rätter 

näringsrik mat ett 

krav 

Två rätter näringsrik 

mat 

Kost Hälsa 

Reducerat pris till 45 

kr då äter alla där 

Reducerat pris alla 

äter 

För dyrt Pris 

Maten tillagas dagen 

innan och värms upp 

då den skall ätas 

Maten tillagas och 

värms upp 

Tillagning Matleverantör 

Ingen variation 

samma mat rullar på 

4 veckors schema 

Samma mat rullar Idéfattigt Utbud 

Skulle vilja få LCHF 

mat i matsalen 

Vilja LCHF LCHF Hälsa 

Dåligt utbud och sur 

personal  

Utbud och sur 

personal 

Utbud och personal Utbud 

Jag skulle önska att 

köket har öppet när 

vi jobbar kväll 

Köket öppet kväll Öppettider Tillgänglighet 



 

Hoppas att detta 

leder till något bättre 

i vår restaurang, dyrt 

i jämförelse med 

utlandet 

Dyrt i jämförelse 

med utlandet  

Dyrt Pris 

Restaurangen skall 

servera fräsch mat 

man vill inte köpa en 

smörgås som är 

stenhård 

Restaurangen skall 

servera fräsch mat 

Fräsch mat Matleverantör 

Maten bör vara mer 

varierad, är väldigt 

mycket samma mat 

Maten mer varierad variation Matleverantör 

Viktigt med 

närproducerat, 

ekologiskt gärna GI 

istället för lätta målet 

Närproducerat, 

ekologiskt och GI 

Närproducerat och 

GI 

Hälsa 

Roligare maträtter 

med mer smak 

Matträtter med smak smak Matleverantör 

Det är bra att vi får 

fri frukt sedan ett 

halvår tillbaka 

Fri frukt frukt Hälsa 

 

Fråga 2: Här får du möjlighet att framföra övriga synpunkter och önskemål. 

Arbetsplats: Regementet 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Catering företaget 

kasst och dålig mat 

Kasst och dålig mat Dålig mat Matleverantör 

Catering företages 

måltider är dyra 

Dyr mat dyrt Pris 

Jag tror att priset styr 

om jag fick en varm 

lunch för 40kr skulle 

jag inte tveka  

Priset styr, 40 kr inte 

tveka 

Priset styr val Pris 

Har ibland 

övningsdygn i 

skogen alltså blir det 

min arbetsplats 

Övningsdygn 

arbetsplats i skogen 

Inget utbud Tillgänglighet 

Miljön är viktig vi 

har ett sunkigt 

lunchrum där jag inte 

vill äta längre an 

nödvändigt 

Miljön viktig sunkigt 

lunchrum 

Lunchrum Miljö 

Det är för dyrt 

kvalitén är lika med 

skolmaten priset 

ligger på samma som 

stan 

Dyrt i förhållande till 

kvalitet 

Dyrt Pris 

Sterilt matrum Sterilt matrum Lunchrum Miljö 



 

många äter i dagrum 

i stället 

Vore bra om mer mat 

tillagades i 

personalrestaurangen 

för mycket 

halvfabrikat 

Mer mat tillagad på 

plats 

Mat från grunden Matleverantör 

Catering företaget 

"suger" 

Företaget "suger" "suger" Matleverantör 

Ibland jobbar jag natt 

och kan sällan styra 

över mattiderna 

Kan sällan styra 

mattiderna 

mattider Tillgänglighet 

Skulle vara bra med 

större utbud av 

grönsaker 

Större utbud 

grönsaker 

grönsaker Utbud 

Catering företaget är 

kasst 

Företaget kasst kasst Matleverantör 

Kvalité på mat och 

kaffe har försämrats 

under de 20 senaste 

åren 

Kvalité på mat och 

kaffe har försämrats 

Kvalité mat och kaffe Matleverantör 

Matleverantörens 

personal och mat är 

under all kritik 

Personal och mat är 

under all kritik 

Personal och mat Matleverantör 

Bedrövligt att 

försvarsmakten 

betalar skattepengar 

för den skitmaten 

Betalar skattepengar 

för skitmat 

skitmat Matleverantör 

Lunchen brukar vara 

ganska ok men 

middagen brukar 

vara rester 

Middagen brukar 

vara rester 

rester Matleverantör 

Priset kontra lönen 

gör att man inte äter 

ordentliga måltider 

Priset gör att man 

inte äter ordentligt 

Priset avgör Pris 

Matens kvalité och 

smak mindre 

prioriterad, kvantitet 

är mer prioriterad 

Kvalité och smak 

mindre prioriterad 

Kvalité mat Matleverantör 

Det har blivit bättre 

nu med nya 

kökschefen , han 

värkar shapa upp 

stället 

Bättre med nya 

kökschefen 

kökschefen Matleverantör 

Då vi arbetar i fällt är 

våra valmöjligheter 

begränsade 

Arbetar i fällt 

begränsar 

begränsning Tillgänglighet 

Maten skall vara 

näringsriktig och 

god, arbetet blir 

Maten skall vara 

näringsriktig 

Maten näringsriktig Matleverantör 



 

bättre då 

Flertalet gånger får 

jag tvinga i mig 

maten för att få 

näring i stället för att 

se det som mat 

Flertalet gånger får 

jag tvinga i mig mat 

Tvinga i mig mat Matleverantör 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


