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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet och 

situationen där har en ansenlig inverkan på energiintag och energiförbrukning. Bra 

kosthållning är viktigt för de anställdas hälsa och säkerhet och kan leda till minskad 

sjukfrånvaro och färre olyckor.  

Syfte Att utforma kostråd och måltidsförslag gällande maten på arbetet till anställda inom 

väg- och anläggningsarbete vid Svevia. Råden och förslagen skulle baseras på de anställdas 

intresse respektive kunskap kring kost, samt anpassas till hur måltiderna och 

måltidsförhållanden på arbetsplatsen såg ut.  

Metod En enkätstudie med 200 slumpmässigt utvalda arbetare genomfördes för att få en bild 

av de anställdas kostkunskaper och måltidsförhållanden på arbetet. Vid utarbetandet av 

kostråden och kostinformationen samlades fakta in från böcker och Internet. Framtagna 

måltidförslag näringsberäknades, provlagades och bedömdes utifrån smak, konsistens, 

utseende, tillagningsförfarande, kvalitet efter frysning och återuppvärmning samt 

portionsstorlek. Totalt provlagades 15 rätter. 

Resultat Enkätresultatet vägdes in vid framtagandet av kostråden och måltidsförslagen. 

Måltidsförslagen samlades i en receptfolder, kostråden sammanställdes på planscher och mer 

detaljerad kostinformation på ett faktablad. De flesta respondenter bedömde sina kost- och 

matlagningskunskaper som varken små eller stora. Hemlagad matlåda var det vanligaste 

lunchalternativet och viktigast vid valet av mat att ta med var matens lämplighet att 

återuppvärma och dess smak. Sex personer hade inte tillgång till någon köksutrustning på 

arbetet. Arbetarnas lunchraster var 30 minuter långa. 

Slutsats: Majoriteten av arbetarna hade måttliga kostkunskaper och en vilja att minska i vikt. 

Det vanligaste lunchalternativet var hemlagad matlåda. Näringsriktiga måltidsförslag, kostråd 

och kostinformation anpassade för målgruppen togs fram. För att förbättra de anställdas 

måltidssituation räcker inte kostråd och måltidsförslag, utan Svevia bör även se över 

lunchrasternas längd och säkerställa att anställda har tillgång till godkända matutrymmen. 



 

ABSTRACT  

Background Adults spend much time at work and the situation there has a considerable 

impact on energy intake and energy expenditure. Good nutrition is important for employee 

health and safety and can reduce absenteeism and accidents.  

Objective To formulate dietary advice and meal suggestions for food at work to employees at 

Svevia. The advice and suggestions should be based on the employees' interest and 

knowledge of nutrition, and be adapted to the eating habits and meal conditions present in the 

workplace.  

Method A questionnaire with 200 randomly selected workers was conducted to get an idea of 

the employees' nutrition knowledge and eating conditions at work. In the development of 

dietary advice and nutritional information facts were gathered from books and the Internet.  

Meal suggestions were nutritional calculated, cooked and assessed by taste, texture, 

appearance, cooking procedures, quality after freezing and reheating, and portion size. In total 

15 dishes were cooked.  

Results Survey results were taken into account in the development of dietary advice and meal 

suggestions. Meal suggestions were gathered in a recipe booklet, dietary advice was compiled 

on posters and more detailed nutrition information in a fact sheet. Most respondents thought 

their nutrition and cooking knowledge were neither small nor large. Homemade lunch box 

was the most common lunch option, and the most important factors when choosing what food 

to bring were suitability to reheat and taste. Six people had no access to kitchen equipment at 

work. The length of the workers’ lunch breaks was 30 minutes.  

Conclusion The majority of workers had moderate nutrition knowledge and wanted to lose 

weight. The most common lunch was home-made lunch boxes. Nutritious meal suggestions, 

dietary guidelines and nutrition information were developed for the group. To improve the 

workers' eating conditions it’s not enough with dietary advice, but Svevia also needs to 

review the length of lunch breaks and to ensure that employees have access to approved 

dining areas.  
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1 BAKGRUND 

Det som äts och dricks på arbetsplatser har stor betydelse både för anställda och företag (1). 

Bra kosthållning är viktigt för de anställdas hälsa och säkerhet och kan leda till minskad 

sjukfrånvaro och färre olyckor (2). Förutom säkerhet som härrör till risker för ens eget eller 

andras liv, är det möjligt att koppla maten på jobbet till misstag, felbedömningar och 

produktionsfel (1). En bristfällig kost kan göra att minnet och förmågan att hantera 

information blir sämre (3).  

Nära hälften av alla vuxna i Sverige är överviktiga eller feta (4). Orsakerna bakom fetma-

epidemin härrör till kostfaktorer och en allt mer stillasittande livsstil (5). Att vara överviktig 

eller fet ökar risken att drabbas av bl.a. typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt vissa 

cancerformer (6-8). Det finns beräkningar som visar att personer med fetma i genomsnitt har 

sex till sju års kortare livslängd jämfört med normalviktiga (9). 

Oregelbundna matvanor gör att kontrollen över kroppsvikten lätt går förlorad (10). I en 

svensk studie där sambandet mellan måltidsordning och fetma undersökts, visade det sig att 

fetma är vanligare hos personer som utesluter måltider på morgonen eller förmiddagen (2). 

Vanan att äta frukost och lunch betonas därför i studien som en viktig faktor för att hålla 

energibalansen. Även när det gäller risken att drabbas av det metabola syndromet (MetS) har 

måltidsordningen visat sig vara viktig och förekomsten av syndromet tycks var större hos 

personer som inte äter frukost, lunch och middag dagligen (11).  

Det finns många fördelar med en regelbunden måltidsordning. Genom att äta med jämna 

mellanrum minskar tröttheten mellan måltiderna och vi kan tillgodogöra oss maten på bästa 

sätt (12). Det blir dessutom lättare att täcka behovet av näringsämnen och utveckla en naturlig 

hunger- och mättnadsrytm (13). Att hoppa över måltider leder ofta till att småätandet ökar och 

det blir lätt att äta för mycket vid nästa måltid. Forskning har visat att energiintaget under 

lunch och middag riskerar att öka om eftermiddagens mellanmål utesluts (14). Ytterligare en 

anledning att inte hoppa över måltider är den sociala aspekten. Att sitta ned och äta 

tillsammans med andra kan nämligen ge en känsla av kamratskap och minska stress (10,15).  

Förhållanden inom arbetslivet bidrar till ökningen av övervikt och fetma (13). Främst 

långvarigt stillasittande arbete kan ge problem med vikten, men även utbudet av 

lunchalternativ i anslutning till arbetsplatsen är en viktig faktor. Då den vuxna befolkningen 

tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet kommer situationen där att ha en ansenlig 

inverkan på energiintag och energiförbrukning. I Sverige är egen mat i lunchrummet det 

vanligaste sättet att luncha (16). Enligt Lunchfrämjandets kartläggning av yrkesverksammas 

lunchvanor från 2007, var det 34 % av de anställda som åt hemlagad matlåda till lunch minst 

tre dagar per vecka (17).  

Det finns råd för hur kosten på jobbet bör vara sammansatt (1). År 2006 sammanställde 

Livsmedelsverket, på uppdrag av regeringen, rekommendationer gällande maten på 

arbetsplatsen. För att råden, som finns beskrivna i dokumentet ”Bra mat på jobbet”, skulle bli 

förankrade i verkligheten togs de fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Det 

vetenskapliga underlaget för kostråden står att finna i de Nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR)(3). Förutom de näringsmässiga aspekterna av maten på 

jobbet, betonas i dokumentet också måltidspausernas sociala betydelse samt vikten av att de 

ger tid för återhämtning.  
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1.1 Svevia 

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och det fjärde största väg- och 

anläggningsföretaget i landet (18). Bolaget, som har 2800 medarbetare, finns i hela Sverige 

och kärnverksamheten består i att utföra nybyggnation samt sköta drift, service och underhåll 

av vägar och annan infrastruktur.  

Väg- och anläggningsarbete räknas till byggbranschen (19), och Svevia tillhör därmed ett 

verksamhetsområde som är hårt drabbat av olyckstillbud. Arbetsmiljöverkets statistik visar att 

byggbranschen var den sektor där flest dödsolyckor inträffade under 2010 (20). I 

Livsmedelsverkets skrift ”Bra mat på jobbet” nämns byggindustrin som en av flera 

yrkesområden där maten kan vara en ren säkerhetsfråga (1).  

Den här uppsatsen skrevs på uppdrag av Svevia och deras önskemål var att studien skulle 

resultera i kostråd och måltidsförslag till anställda inom väg- och anläggningsarbete vid 

företaget. Många av dessa arbetstagare var överviktiga och deras speciella arbetssituation; 

med långa, fysiskt krävande arbetsdagar och ofta arbete långt hemifrån med boende i husvagn 

eller på vandrarhem, gjorde att Svevia såg det som en utmaning att förbättra gruppens 

matvanor. En utmaning de ville ha hjälp med.   

2 SYFTE 

Syftet var att utforma kostråd och måltidsförslag gällande maten på arbetet till anställda inom 

väg- och anläggningsarbete vid Svevia. Råden och förslagen skulle baseras på de anställdas 

intresse respektive kunskap kring kost, samt anpassas till hur måltiderna och 

måltidsförhållanden på arbetsplatsen såg ut.  

3 METOD 

3.1 Enkätundersökning 

För att få en uppfattning om de anställdas måltider och måltidsförhållanden på arbetet samt 

deras upplevda kunskaper och intresse för kost, valdes en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Enkäten som togs fram bestod av två delar (Bilaga 1). Den första delen 

innehöll frågor gällande matvanor på arbetet och kunskaper respektive intresse för kost. Den 

andra delen utgjordes av bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, vikt och längd. Efter utarbetandet 

av enkäten testades den genom en pilotstudie på tolv vuxna yrkesaktiva personer, varav 

majoriteten tillhörde arbetarklass och några hade kopplingar till byggbranschen. Utifrån 

responsen på pilotstudien korrigerades enkäten, bl.a. så lades svarsalternativet ”Aldrig” till på 

frågan gällande hur ofta olika maträtter åts till lunch på jobbet. Ett svarsalternativ 

omformulerades också på frågan om olika faktorers betydelse vid val av mat till matlådan 

respektive på frågan om övernattning på annan ort. Efter avslutad pilotstudie e-postades 

enkäten till kontaktpersonen vid Svevia. Även en kort informationstext kring enkäten och 

arbetet med kostråden och måltidsförslagen skickades till kontaktpersonen (Bilaga 2). Denna 

information blev via Svevias veckobrev tillgänglig för samtliga medarbetare på företaget 

några dagar innan enkäten skickades ut. Ett externt företag anlitades av Svevia för att trycka 

och posta enkäterna till urvalsgruppen, som fick ca två veckor på sig att besvara och återsända 

enkäten.  
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3.1.1 Urval och etiska aspekter 

Enkäten och tillhörande följebrev skickades med posten till 200 personer anställda inom väg- 

och anläggningsarbete vid Svevia i Sverige. I följebrevet framgick undersökningens syfte 

samt att enkäten utgjorde en del i ett projekt som utfördes på uppdrag av Svevia (Bilaga 1). I 

brevet klargjordes det att respondenternas medverkan var frivillig och anonym. Urvalet av 

enkätrespondenter gjordes slumpvis utifrån en personallista där 1700 anställda fanns 

registrerade. Listan var sorterad efter olika yrkesgrupper tillhörande väg- och 

anläggningsarbete och de yrken som fanns med, och som därmed tillhörde studiens målgrupp, 

var; anläggningsarbetare, beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, brovakter, 

förrådsmän, parkarbetare, reparatörer, trafikmarkeringsutsättare, trafiksystemelektriker, 

träarbetare, vägarbetare och vägmarkerare. Från listan valdes var åttonde person ut att delta i 

undersökningen. Chefer och tjänstemän uteslöts eftersom de inte ingick i den målgrupp 

Svevia valt ut.  

3.1.2 Externt och internt bortfall 

Av de 200 enkäter som skickades ut besvarades och återsändes 101, vilket gav en svars-

frekvens på 50,5 procent. Samtliga enkäter som återsänts inom utsatt tid användes till 

datasammanställningen, även om det på några av enkätens frågor förekom interna bortfall. 

Detta gällde frågorna om ålder, vikt, längd, privat boende, grad av fysisk aktivitet i arbetet, 

mellanmålsvanor, vilken typ av maträtter som vanligen åts till lunch, vanor gällande matlådor, 

olika faktorers betydelse vid val av mat i matlådan samt hur ofta frukt eller grönsaker åts som 

tillbehör till lunchen. Bortfallen varierade mellan ett till tre saknade svar på samtliga av dessa 

frågor, utom på de gällande ålder, grad av fysisk aktivitet i arbetet och vilken typ av maträtter 

som vanligen åts till lunch. På frågan om fysisk aktivitet i arbetet var det endast en enkät som 

saknade svar, problemet var istället att nio respondenter kryssat i flera rutor. Dessa enkätsvar 

fick vid kodningen en egen kategori som benämndes ”varierande”, vilket syftade till att 

respondenterna bedömde att den fysiska aktiviteten i arbetet växlade. Flest uteblivna svar var 

det på frågan om hur ofta respondenterna åt olika rätter till lunch på jobbet. På samtliga av 

frågans delfrågor fanns interna bortfall som varierade mellan tre och 32 saknade svar. Efter en 

analys av svaren drogs slutsatsen att bortfallen berodde på att respondenterna missat att 

”aldrig” fanns som svarsalternativ. Slutsatsen grundade sig på att respondenterna kryssat i 

övriga delfrågor enligt instruktionerna och att endast ”aldrig-kolumnen” lämnats tom. Av 

denna anledning togs beslutet att koda uteblivna svar som ”aldrig”. På frågan om vilken 

köksutrustning respondenterna hade tillgång till på jobbet saknades svar på sex enkäter. På två 

av dessa hade respondenterna meddelat att de normalt sett inte hade tillgång till någon av den 

köksutrustning som räknats upp. Möjligheten att ingen köksutrustning skulle finnas tillhands 

hade inte övervägts innan utdelningen av enkäterna och detta svarsalternativ saknades 

därmed. Utifrån meddelandena från respondenterna togs beslutet att tolka samtliga enkäter där 

svar på frågan saknades som att ingen köksutrustningen fanns att tillgå.  

3.1.3 Databearbetning och analys 

De besvarade enkäterna kodades och uppgifterna fördes in i statistikdataprogrammet 

Statistically Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 för Windows. Med hjälp av 

programmet undersöktes samband mellan olika variabler. För kontinuerliga normalfördelade 

variabler analyserades skillnader mellan grupper med T-test för oberoende grupper eller One-

Way ANOVA. För kvalitativa variabler användes Chi-2 eller Fishers exakta test. Slutligen 

undersöktes samband mellan kontinuerliga normalfördelade variabler med hjälp av Pearson 
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correlations test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. SPSS 17.0 användes också vid 

framtagandet av statistiska figurer, liksom OpenOffice.org 3.3.  

Respondenternas BMI (Body Mass Index) beräknades enligt formeln kroppsvikt (kg)/längd 

(m)
 2 . 

Normalvikt definierades som ett BMI mellan 18,5-25, övervikt som 25-30, fetma som 

30-35 och svår fetma som 35-40.   

3.2 Kostinformation, kostråd och måltidsförslag  

Den kostinformation, de kostråd och de måltidsförslag som arbetades fram grundades delvis 

på enkätresultatet. Respondenternas intresse för och kunskap om kost påverkade 

kostinformationens innehåll och svårighetsgrad. Hänsyn togs till respondenternas matvanor 

för att de utformade måltidsförslagen skulle passa målgruppen. Frågan gällande vilka faktorer 

som ansågs vara viktiga för valet av mat till matlådan begrundades särskilt noggrant.  

Vid utarbetandet av kostråden och kostinformationen samlades en stor faktamängd in från 

böcker och Internet. Bland annat användes Livsmedelsverkets hemsida och deras skrift ”Bra 

mat på jobbet”. Den insamlade informationen delades upp mellan vad som lämpade sig som 

kostråd och vad som passade bättre som mer djupgående information. Därefter sorterades 

informationen in under olika ämnesområden och delar som bedömdes mindre viktiga för 

målgruppen ströks.  

De framtagna måltidsförslagen näringsberäknades för en vuxen, inaktiv man med ett dagligt 

energibehov på 2820 kcal. Information om hur rätternas energimängd kunde anpassas för 

såväl hög- som lågenergiförbrukare angavs för att recepten skulle passa en så stor del av 

målgruppen som möjligt. Näringsberäkningarna utfördes i Dataprogrammet Dietist XP 3.2 

och rätternas näringsinnehåll skulle i möjligaste mån överensstämma med de Svenska 

Näringsrekommendationerna (SNR) (21). Måltidförslagen provlagades och värderades utifrån 

ett provlagningsprotokoll (Bilaga 3). De faktorer jag bedömde var; smak, konsistens, 

utseende, tillagningsförfarande, kvalitet efter frysning och återuppvärmning samt 

portionsstorlek. Varje rätt provsmakades tre gånger; direkt efter tillagning, efter avkylning 

och återuppvärmning samt efter frysning och återuppvärmning. Samtliga provsmakningar 

utgick från provlagningsprotokollet. Undantag från detta tillvägagångssätt gjordes för rätter 

som skulle serveras kalla, vilka endast provsmakades en gång eftersom det i dessa fall inte var 

aktuellt att bedömma kvalitet efter återuppvärmning. Totalt provlagades 15 rätter, varav tre 

tillagades två gånger eftersom recepten behövde smakmässig justering. Fem rätter uteslöts 

eftersom de inte höll önskvärd nivå. De kvarvarande recepten skrevs om för fyra portioner.  

Måltidsförslagen samlades i en receptfolder, kostråden sammanställdes på planscher och mer 

detaljerad kostinformation sattes samman på ett faktablad. 

4 RESULTAT 

4.1 Deltagarnas kön, ålder och BMI 

Av de 101 deltagarna var 99 män. Medelåldern var 47 år och åldersspannet sträckte sig från 

23 till 65 år (Tabell 1). Den vanligaste boendeformen var boende tillsammans med partner 

och barn (n=46). Därefter följde boende tillsammans med partner men utan barn (n=34), 

boende själv (n=16) och boende själv med barn (n=4).  
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Tabell 1: Ålder och BMI hos arbetarna på Svevia, Sverige, november 2011.  

 
Min. Max. Medel 

  Percentiler 

Std. Deviation Median 25 75 

Ålder 
(n=91)  

23 65 47,2 10,8 49 41 56 

BMI (n=99) 20 35,9 27,2 3,5 27 24,9 29,3 

Medelvärdet för deltagarnas BMI (Body Mass Index) var 27,2 (Tabell 1); 25,7 % var 

normalviktiga medan 72,3 % hade BMI>25 (Figur 1). Ingen respondent var underviktig. Två 

personer besvarade inte frågorna kring längd och/eller vikt, vilket gör att uppgifter kring deras 

BMI saknas. Två respondenter angav att de ville öka i vikt, 31 var nöjda med sin vikt, 63 ville 

gå ner i vikt och fem personer hade ingen åsikt. De som ville minska i vikt hade ett högre 

BMI än gruppen som var tillfreds med sin vikt (p<0,001) (Figur 2). Det fanns ingen 

åldersskillnad mellan de som var nöjda med vikten och de som ville minska i vikt (p=0,879). 

Däremot fanns en tendens till att BMI ökade med ökad ålder (p=0,062, r=0,198).   

 

  

Figur 1. Viktfördelning hos arbetarna på Svevia,  
Sverige, november 2011 (n=99). 

 

4.2 Arbetsförhållanden 

Av respondenterna uppgav 53,5 % att de ibland, vid arbete på annan ort än hemorten, 

övernattade ”borta” med jobbet. Cirka en tredjedel, 33 personer, övernattade i genomsnitt på 

annan ort tolv nätter per månad eller mer. Vid dessa tillfällen var det vanligast att övernatta i 

husvagn (n=32), följt av vandrarhem (n=9), lastbilshytt (n=5) och hotell (n=4). Andra 

övernattningsalternativ var villa (n=2), lägenhet (n=1) och barack (n=1).  

Den största delen, 34,7 %, av respondenterna hade ett hårt kroppsligt arbete. Andelen med ett 

rörligt jobb var 29,6 %, medan de med ett stillasittande arbete med visst behov av förflyttning 

var 22,4 %. Ett helt stillasittande arbete hade 4,1 % av arbetarna. Nio personer, 9,2 %, hade 

ett arbete där den fysiska aktiviteten varierade, för åtta av dessa gällde variationen mellan 

rörligt och hårt fysiskt arbete. Det fanns ingen skillnad i BMI mellan de som hade ett 

stillasittande eller nästintill stillasittande arbete, jämfört med de som hade ett rörligt eller hårt 

kroppsligt arbete (p=0,255).  

  

Figur 2. BMI hos arbetarna som var nöjda med 
vikten resp. de som ville minska i vikt, Sverige, 
november 2011 (n=94). 



10 
 

Mycket litet Litet Varken litet el.stort Stort Mycket stort

0

10

20

30

40

50

5
12

45

24

15

3

21

46

28

34

19

47

27

4

Kostintresse Kostkunskap Matlagningskunskap

A
n
ta

l

4.3 Kunskaper om och intresse för kost 

Majoriteten av respondenterna bedömde sina kost- och matlagningskunskaper, liksom sitt 

kostintresse, som varken litet eller stort (Figur 3). Ett stort kostintresse fanns hos 24 personer 

medan 15 angav ett mycket stort intresse. Trettioen personer hade stora (n=28) eller mycket 

stora (n=3) kostkunskaper, medan 24 hade liten (n=21) eller mycket liten (n=3) kunskap. Det 

fanns inget samband mellan respondenternas kostkunskaper och deras BMI (p=0,304). En 

tendens till samband kunde ses mellan ålder och kostkunskaper, där yngre i högre grad 

skattade sina kunskaper som stora eller mycket stora (p=0,089). 

 

 

 

 

 
Figur 3. Kostintresse, kostkunskaper och matlagningskunskaper hos arbetarna på Svevia, Sverige, 
november 2011 (n=101). 

4.4 Maten på jobbet  

Hemlagad matlåda var den typ av maträtt flest respondenter brukade äta till lunch på arbetet 

(Figur 4). Detta alternativ angav 49,5 % att de åt fyra gånger per arbetsvecka eller mer, medan 

23,8 % valde samma alternativ två till tre gånger per vecka. Efter matlåda var fil, yoghurt 

och/eller smörgås den vanligaste lunchmaten. Ingen person avstod från att äta lunch fyra 

gånger per vecka eller mer och 91 % svarade att de aldrig eller mindre än en gång per månad 

avstod den aktuella måltiden. Det fanns inget samband mellan hur ofta de olika typerna av 

lunchrätter åts och BMI (p= 0,799-0,967), ålder (p=0,228-0,862) eller om arbetarna brukade 

övernatta ”borta” med jobbet (p=0,407-0,588). Det fanns inte heller något samband mellan 

valet av lunchmat och huruvida man bodde med en partner eller ej (p=0,202-0,702). Däremot 

åt respondenter som hade barn i hushållet oftare snabbmat till lunch än de som inte hade  

barn (p=0,014).  

 
Figur 4. Lunchvanor hos arbetarna på Svevia, Sverige, november 2011 (n=101). 
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Figur 6. Typ av köksutrustning som arbetarna på Svevia vanligen 
hade tillgång till på jobbet (flera svarsalt. möjliga), Sverige, 
november 2011 (n=101) 
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Av de 85 respondenter som åt hemlagad matlåda till lunch minst en gång per månad, svarade 

50 att matlådan vanligen bestod av middagsrester och åtta att de oftast lagade mat enkom för 

att ta med till jobbet. Att båda alternativen var lika vanliga angav 25 respondenter. Två 

personer svarade inte på frågan. De faktorer flest arbetare angav som mycket viktiga vid valet 

av mat att ta med i matlådan var matens lämplighet att mikra eller återuppvärma (n=23) och 

dess smak (n=18) (Figur 5). Kostnad och tillagningstid var de alternativ som flest ansåg vara 

oviktiga. Två personer tyckte att kostnaden var mycket viktig, medan fem bedömde 

tillagningstiden som mycket viktig. Att hälsoaspekterna var ganska eller mycket viktiga ansåg 

51 personer. Det fanns inget samband mellan hur betydelsefulla hälsoaspekterna bedömdes 

vara och BMI (p=0,777). 

 

Figur 5. Olika faktorers betydelse för arbetarnas val av mat i matlådan, Sverige, november 2011 (n=83). 

De flesta hade tillgång till 

mikrovågsugn (n=74), 

kylskåp (n=72) och 

värmeskåp (n=63) på 

arbetsplatsen (Figur 6). 
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det inte fanns tid att åka någon annanstans och värma sin mat. ”Dåligt att man är tvingad att 

äta ute på restaurang! Finns ingen möjlighet/tid att åka till kontoret och värma mat”, löd en 

enkätkommentar gällande detta ämne. 

Andelen respondenter som åt frukt eller grönsaker som tillbehör till lunchen på jobbet 

fördelade sig nästan jämnt mellan alternativen; varje arbetsdag (n=25), 3-4 gånger per vecka 

(n=24), 1-2 gånger per vecka (n=25) och mindre än 1 gång per vecka (n=21). Fem personer 

uppgav att de aldrig åt frukt eller grönsaker till lunchen och fyra av dessa brukade inte heller 

att äta dessa livsmedel till mellanmål. Det fanns inget samband mellan hur ofta frukt eller 

grönsaker åts till lunchen och BMI (p=0,923). Däremot fanns en tendens till att de som var 

äldre oftare åt dessa lunchtillbehör (p=0,058).  
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Figur 7. Arbetarnas mellanmålsvanor (flera svarsalt. möjliga), 
Sverige, november 2011 (n=99). 

De vanligaste mellanmålen var frukt 

eller grönsaker (n=45) och smörgås 

(n=44)  (Figur 7). Tjugosju personer 

avstod vanligen från mellanmål. Det 

fanns inget samband mellan vanan 

att äta mellanmål och BMI 

(p=0,446) eller ålder (p=0,595).  

4.5 Kostråd och måltidsförslag  

Planscher med kostråd och ett 

faktablad med kostinformation togs 

fram till arbetarna vid Svevia. 

Utformningen av råden och  

informationen baserades på 

enkätresultatet och på min personliga uppfattning om vilken kunskap de anställda kunde ha 

nytta av. Planscherna togs fram i olika utformningar med varierande storlek och innehåll 

(Bilaga 4). På den största planschen togs elva kostråd, ett antal faktarutor samt information 

om tallriksmodellen och nyckelhålet med. Även råd vid fysiskt aktivt respektive stillasittande 

arbete fick plats på planschen. Till de mindre planscherna plockades delar av informationen 

ut, t.ex. gjordes en plansch om nyckelhålet och en om tallriksmodellen. På faktabladet delgavs 

bl.a. information om de energigivande näringsämnena, formeln för att beräkna BMI och råd 

kring kostomläggningar (Bilaga 5). Länkar till hemsidor där mer kostinformation fanns att 

tillgå angavs också.  

De framtagna måltidsförslagen samlades i en receptfolder (Bilaga 6). I foldern fanns 

lunchrecept för två arbetsveckor, dvs på tio rätter, som alla lämpade sig att ta med i matlåda. 

Ordningen på recepten sattes för att säkerställa god variation mellan rätterna. Två av recepten 

var vegetariska och tre innehöll fisk eller skaldjur. Förslag på tillbehör till rätterna, så som 

bröd, sallad, frukt eller såser, lämnades och i vissa recept gavs tips på hur rätten kunde 

varieras. Samtliga recept näringsberäknades med de föreslagna tillbehören inkluderade 

(Bilaga 7). Det genomsnittliga kaloriinnehållet i måltidförslagen var 814 kcal, vilket 

motsvarade ca 29 % av det rekommenderade dagsintaget. Alla beräknade näringsämnen, utom 

kalcium, nådde upp till SNR. Saltmängden i recepten hölls låg och snittet för måltiderna 

hamnade under den rekommenderade övre gränsen. De delar av näringsberäkningarna som 

togs med i receptfoldern var energiinnehållet samt mängden kolhydrater, fett och protein i 

måltiderna. I foldern gavs också några tips på maträtter med kort tillagningstid och recept på 

kalla såser att variera matlådan med. Vidare lämnades förslag på lämpliga grönsaker till 

salladslådan, råd kring hur maten kan hållas fräsch och välsmakande samt en allergiguide. 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Enkätundersökningen 

Valet att genomföra en enkätundersökning var naturligt eftersom en bred bild av arbetarnas 

måltidsförhållanden och kostkunskaper var önskvärd. Intervjuer hade kunnat ge mer 

djupgående information, men med det fåtal informanter som då skulle ha blivit aktuella, hade 
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det varit svårt att täcka in den variation i arbetsförhållanden som fanns bland respondenterna. 

Om tiden funnits skulle en kombination av enkäter och intervjuer troligen ha gett det bästa 

underlaget för framtagandet av kostinformation och måltidsförslag.  

Nästan hälften av de utskickade enkäterna återsändes aldrig. Att svarsfrekvensen var så pass 

låg, 50,5 %, kan ha påverkat studiens resultat. Kanske fanns det skillnader i kön, BMI, 

lunchvanor eller några andra variabler mellan de som valde att besvara enkäten och de som 

inte gjorde det. En bortfallsanalys hade kunnat bringa klarhet i dessa frågor, men att 

genomföra en sådan hade varit svårt eftersom enkäten var anonym och de tidsmässiga 

förutsättningarna inte fanns. Istället får man ha bortfallet i åtanke vid tolkningen av resultatet 

och komma ihåg att antalet respondenter var förhållandevis få jämfört med de ca 1700 

personer som totalt är anställda inom väg- och anläggningsarbetare vid Svevia. 

Innan enkäterna skickades till respondenterna gick information om undersökningen ut till 

anställda på Svevia via företagets veckobrev. Det hade varit önskvärt att informationen även 

delgivits muntligt av t.ex. arbetsledare men eftersom arbetarna jobbar ute i fält, med olika 

projekt och på olika platser, var detta inte möjligt. Att arbetarna jobbar ”utspridda” gjorde det 

också svårt att dela ut enkäterna på arbetet. Istället skickades enkäterna hem till deltagarna 

som fick besvara dessa på sin fritid. Detta kan ha bidragit till en lägre svarsfrekvens än vad 

som skulle varit fallet om undersökningen gjorts under arbetstid.  

Några av enkätens frågor hade kunnat formuleras tydligare. På frågan där respondenterna 

ombads uppskatta hur fysiskt krävande deras arbete var, skulle det mer uttryckligt framgått att 

endast ett svarsalternativ efterfrågades. Det är möjligt att respondenterna förstod detta, men 

att vissa inte hittade något alternativ som stämde in på deras arbetssituation. För att minska 

denna risk och för att göra avståndet mellan alternativen ”rörligt arbete (stående, gående)” och 

”hårt kroppsligt arbete” mindre, skulle ytterligare ett svarsalternativ ha kunnat läggas in 

däremellan. På frågan vilken köksutrustning respondenterna vanligen hade tillgång till på 

jobbet så hade det önskvärt att alternativet ”inget” funnits med. Att detta svarsalternativ skulle 

behövas var dock svårt att förutse. Slutligen skulle instruktionerna till frågan hur ofta olika 

typer av mat åts till lunch på jobbet ha förtydligats genom att betona att ”aldrig” fanns som 

svarsalternativ. Att dessa frågor behövde förtydligas var inget som framkom i pilotstudien, 

men med en mer omfattande förstudie kanske problemen hade gått att undvika.  

5.1.2 Kostinformation och måltidsförslag 

Vid valet av den kostinformation och de kostråd som togs upp var enkätresultatet till hjälp. 

Huvuddelen av arbetarna upplevde sina kostkunskaper som varken stora eller små och 

kostinformationen hölls därför på en relativt grundläggande nivå. Även om enkätresultatet 

indikerade vilken svårighetsgrad på informationen som var lämplig, var det min bedömning 

av vilken kunskap arbetarna kunde ha nytta som avgjorde innehållet. Det skulle ha varit bra 

om det under arbetets gång funnits möjlighet att stämma av med några anställda om den 

framtagna informationen var av intresse för dem. 

De flesta av respondenterna hade ett hårt kroppsligt arbete. Med detta i åtanke kan valet att 

näringsberäkna recepten utifrån behovet hos inaktiva vuxna män verka ogenomtänkt. Så var 

emellertid inte fallet, utan valet grundade sig på att många arbetare ville minska i vikt och att 

beräkna för ett något lägre energibehov kändes därför vettigt. Dessutom är portionerna i 

recepten väl tilltagna, trots den lägre energimängden. Mycket fokus lades på att 

måltidsförslagen skulle stämma överens med de framtagna kostråden. Därav blev det viktigt 
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att hålla nere saltmängden samt att bröd och grönsaker ingick som tillbehör till varje måltid. 

Att tre rätter med fisk eller skaldjur och två vegetariska rätter togs med var också i linje med 

kostråden. Recepten skrevs för fyra portioner eftersom de flesta respondenter uppgett att de 

inte lagade mat enkom till matlådan, utan tog med middagsrester.  

Poängen med provlagningen var att jag själv skulle veta hur måltidsförslagen smakade, hur de 

fungerade att återuppvärma samt att de uppfyllde övriga kriterier på provlagningsprotokollet. 

Smaken och lämpligheten för återuppvärmning hamnade i fokus eftersom detta var de 

faktorer arbetarna bedömde som viktigast. Att arbetarna kommer dela mina åsikter om smak 

och kvalitet efter återuppvärmning kan inte utlovas. Jag har dock försökt att variera rätterna, 

t.ex. gällande huvudingredienser, smaksättningar och styrka, för att de flesta åtminstone ska 

hitta någon rätt de gillar. Det bästa hade varit om några anställda kunnat provsmaka 

måltidsförslagen, men det fanns det inte tid till. Eftersom arbetarnas måltidsförhållanden 

skiljde sig ganska mycket åt är jag medveten om att vissa kanske inte har möjlighet att 

använda sig av alla recept i foldern. De som helt saknar tillgång till köksutrustning kan ta med 

rätterna i mattermos, men hur detta påverkar matens kvalitet har inte undersökts.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Överviktsproblematiken 

I Sverige väger nästan varannan vuxen för mycket (4), och vid Svevia hade fler än 70 % av 

respondenterna ett BMI> 25. Detta behöver emellertid inte vara liktydigt med att en så stor 

andel av arbetarna var överviktiga, eftersom BMI inte gör skillnad på muskler och fett. Många 

av arbetarna hade fysiskt krävande jobb och för en del kan säkert ett högt BMI snarare vara en 

indikation på stor muskelmassa än på övervikt. Med tanke på att nästan två tredjedelar, 62 %, 

av respondenterna ville minska i vikt, känns det ändå sannolikt att övervikt var ett utbrett 

problem bland arbetarna. 

Att flertalet arbetare ville minska i vikt stämmer väl överens med uppgifter i Socialstyrelsens 

folkhälsorapport från 2009. Rapporten gör gällande att drygt hälften av den vuxna 

befolkningen i Sverige har försökt gå ner i vikt eller har planer på att göra det (9). Det tydliga 

sambandet mellan respondenternas BMI och deras vilja att minska i vikt, tyder på att de som 

behövde gå ner i vikt var väl medvetna om detta.  

Den ojämna könsfördelningen på Svevia förhindrade jämförelser mellan könen. Endast 2 % 

av de framslumpade enkätrespondenterna var kvinnor vilket ledde till att eventuella skillnader 

i t.ex. kostkunskaper, matvanor och BMI mellan könen inte kunde undersökas. Detta var synd 

eftersom det skulle ha varit intressant att se om situationen på Svevia överenstämde med de 

könsskillnader som nämnts i flera forskningsrapporter, och som bl.a gör gällande att män äter 

mindre hälsosamt än kvinnor (22) samt att konsumtionen av frukt och grönsaker är högre 

bland kvinnor (23, 24). 

Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) är den största delen av överviktiga och 

feta män i Sverige mellan 45-74 år (25). Medelåldern för arbetarna vid Svevia var just över 47 

år, vilket gör att många av respondenterna passade in i den grupp där överviktsproblematiken 

är mest utbredd. Även om enkätresultatet inte visade på något samband mellan BMI och 

ålder, så överensstämmer uppgifterna från SCB med tendensen att arbetarnas BMI steg något 

med ökad ålder.  
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5.2.2 Maten på jobbet  

”Om man generaliserar grovt kan man säga att fika på svenska arbetsplatser domineras av 

kaffe, bullar, kakor och en och annan tårta...”. Detta citat, som är hämtat från SLV:s skrift 

”Bra mat på jobbet” (1), stämmer dåligt in på situationen vid Svevia. Här var frukt och 

grönsaker eller smörgås de klart dominerande mellanmålsalternativen. Det var glädjande att 

se att sött fikabröd inte var vanligt förekommande, men man bör beakta risken att dessa 

mellanmålsalternativ kan ha underrapporterats. Trots att respondenterna tycktes välja 

näringsriktiga mellanmål fanns det utrymme för förbättringar. Mer än en fjärdedel av 

arbetarna hade nämligen för vana att avstå från att äta mellanmål. Följden av detta kan bli ett 

ökat småätande och svårigheter att äta lagom mycket vid nästa måltid (13). 

I Lunchfrämjandets kartläggning av yrkesverksammas lunchvanor var hemlagad matlåda det 

vanligaste lunchalternativet (17). Så var också fallet bland arbetarna vid Svevia. Att äta lunch 

från snabbmatsrestauranger var relativt ovanligt, men visade sig oftare förekomma bland de 

som hade barn i hushållet. En förklaring till detta skulle kunna vara att föräldrarna vill ge 

barnen en hälsosam kost och därför själva väljer att äta snabbmat på jobbet, där barnen inte är 

med. En annan möjlighet är tidsbrist hos föräldrar och svårigheter att hinna göra iordning 

matlådor, eller kanske äter barnfamiljer helt enkelt oftare på snabbmatställen och att 

föräldrarna därmed också har den vanan. De personer som ibland hoppade över lunchen var få 

till antalet, kanske till och med ännu färre än vad enkätresultatet visade. Det framkom 

nämligen i enkätkommentarerna att arbetstiderna varierade och att det inte var säkert att 

arbetarna jobbade under lunchtid. En respondent uppgav t.ex. att han brukade äta lunch efter 

arbetsdagens slut.   

Att så många som en femtedel av arbetarna åt fil, yoghurt och/eller smörgås till lunch minst 

fyra gånger per vecka var överraskande. Kanske kan de korta måltidsrasterna vara en 

förklaring till detta. De 30 min långa lunchrasterna på Svevia ligger visserligen inte så långt 

ifrån de 36 minuter som är genomsnittet i Sverige (17), men det fattas en del för att uppfylla 

SLV:s rekommendation om minst 45 minuters måltidsrast (1). Förutom att begränsa 

arbetarnas lunchalternativ kan korta måltidsraster påverka hälsan negativt. Forskning tyder 

nämligen på att det finns ett samband mellan stress på jobbet och ohälsosamma matvanor hos 

män (22) och att risken för hjärtinfarkt kan öka om man äter för snabbt (26). Rasterna är 

dessutom viktiga för återhämtning och gruppkänsla på arbetsplatsen (1). Att på 30 minuter 

både  hinna äta, återhämta sig och vara social med kollegorna kan vara svårt.  

Korta matraster försvårade måltidssituationen ytterligare för de arbetare som inte har tillgång 

till någon köksutrustning eftersom det inte fanns tid att hinna åka någon annanstans och 

värma sin mat. I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:2) (27) står följande att 

läsa; ”105 § Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum eller plats i 

en personalrestaurang. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas 

uppvärmningsanordning, kylskåp...”. I broschyren ”Personalutrymmen – tillfälliga 

arbetsplatser”, framtagen av Sveriges byggindustrier, finns mer detaljerade föreskrifter (28). 

Även i denna står det klart och tydligt att arbetarna ska ha tillgång till utrustning för att värma 

mat samt kylskåp. Varför Svevia inte tycks följa dessa föreskrifter är oklart, men möjliga 

förklaringar kan vara de inte känner till problemet eller att arbetarna som saknar godkända 

matrum tillhör någon yrkesgrupp som är undantagna från bestämmelserna. Oavsett 

anledningen tycker jag att Svevia bör se över dessa brister. 
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5.2.3 Den goda vägen till en hälsosammare arbetsplats  

En målsättning med kostråden var att de skulle förmedla en känsla av enkelhet och att fokus 

skulle hamna på hälsa snarare än viktminskning. Att tydliggöra att även små förändringar kan 

ge resultat kändes viktigt. Detta eftersom människor blir mer villiga att agera om 

förändringarna inte ingriper i deras normala rutiner (29). När det gäller måltidsförslagen ville 

jag visa att god mat också kan vara nyttig. Titeln på rapporten sattes med detta i åtanke och i 

uttrycket ”den goda vägen” syftar ”goda” såväl till välsmakande mat som till mat som är god 

för hälsan.  

Tanken med att ta fram kostplanscher var att de, med rätt placering, kan nå ut till många. Där 

anställda köar till microvågsugnar, på toadörrar eller andra ställen där människor stannar upp 

och har möjlighet att läsa en stund är exempel på lämpliga placeringar. All viktig information 

rymdes inte på planscherna och ett faktablad togs därför fram. Förhoppningen är att 

planscherna ska väcka intresse och att den som vill läsa mer ska kunna ta med sig ett 

faktablad. Även receptfoldern utformades med tanken att arbetarna skulle kunna ta med sig 

materialet. Det idealiska vore emellertid om allt material fanns tillgängligt via Svevias 

hemsida.   

Att Svevia bett om hjälp med att ta fram kostråd och måltidsförslag till anställda vid företaget 

tyder på att de förstått vikten av en välmående personal. Det är dock viktigt att påpeka att 

enstaka insatser inte kan förväntas leda till bestående förbättringar. I stället bör det material 

som framtagits i denna uppsats ses som en del i ett större friskvårdsarbete. En kombination av 

kost- och motionssatsningar är att rekommendera för att minska förekomsten av övervikt och 

fetma samt sjukdomar relaterade till dessa tillstånd (30). Kanske kan Svevia följa upp denna 

uppsats genom att ordna föreläsningar eller temadagar om kost och motion. Kurser i hälsosam 

matlagning och gemensamma motionsaktiviteter är andra idéer. Det viktigaste enligt mig är 

dock att hälsoaspekterna inte glöms bort utan att de vägs in i samtliga beslut som tas vid 

företaget. 

Arbetsplatsen lämpar sig för friskvårdssatsningar eftersom många vuxna spenderar en stor del 

av sin tid där (15). Att satsa på näringsriktig kost på arbetet gynnar både företag och personal. 

Jag hoppas att arbetarna vid Svevia ska få nytta av det framtagna materialet och att mitt arbete 

kan utgöra ett steg på vägen till en hälsosammare arbetsplats.  

6 SLUTSATS 

Majoriteten av arbetarna hade måttliga kostkunskaper och en vilja att minska i vikt. Det 

vanligaste lunchalternativet var hemlagad matlåda. En receptfolder med näringsriktiga 

måltidsförslag, planscher med kostråd samt ett faktablad med kostinformation togs fram till 

gruppen. För att förbättra de anställdas måltidssituation räcker inte kostråd och måltidsförslag, 

utan Svevia bör även se över lunchrasternas längd och säkerställa att anställda har tillgång till 

godkända maturymmen.  

7 TACK 

Tack till arbetsmiljöingenjören Kristina Lundqvist som tålmodigt besvarat mina frågor. Tack 

även till väg- och anläggningsarbetarna som medverkade i enkätundersökningen och till Karin 

N Sandqvist och Per Sjögren för hjälp med korrekturläsning. 
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En enkät om Maten på Jobbet 

 

Hej! 

 

 

Mitt namn är Ellen Sandqvist och jag studerar på Institutionen för Kostvetenskap vid 

Umeå Universitet. Den här enkäten är en del i min magisteruppsats i vilken jag ska ta 

fram kostråd och måltidsförslag till dig som jobbar med väg- och anläggningsarbete på 

Svevia. Till detta behöver jag din hjälp. Genom att svara på frågorna kan du vara med 

och påverka utformningen av råden och måltidsförslagen. 

 

 

Det tar ca 10 min att fylla i enkäten. Det är frivilligt att vara med i undersökningen, men 

ditt deltagande uppskattas och betyder mycket för mitt arbete. Enkäten är anonym och 

dina svar kommer inte att kunna spåras.  

När du besvarat enkäten stoppar du den i det bifogade svarskuvertet och postar senast 

måndag den 17 oktober. 

 

 

Har du frågor om enkäten eller om mitt arbete kan du kontakta mig via e-post eller 

telefon: Ellen Sandqvist: tel.073-043 16 61, e-post: elnsat02@student.umu.se 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med Vänliga Hälsningar/ 

Ellen Sandqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Umeå, September 2011 
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Maten på Jobbet 

1. Vilken beskrivning stämmer bäst in på Ditt arbete?  
   

Stillasittande arbete     

Stillasittande arbete med visst behov av förflyttning    

Rörligt arbete (stående, gående)     

Hårt kroppsligt arbete   
         
2. Vilken av följande köksutrustning har Du vanligen tillgång till på jobbet? Du kan 

markera flera alternativ. 

Kylskåp Frys Ugn Microvågsugn Spis/ Kokplatta Värmeskåp   

3. Hur bedömmer Du... 

Markera det alternativ som bäst överensstämmer med Din bedömning. 1 motsvarar mycket 

litet, 5 motsvarar mycket stort. 

 1 2 3 4 5 

Ditt intresse för kost?     

Din kunskap om kost?     

Dina matlagningskunskaper?     

4. Vad äter Du vanligen till mellanmål på jobbet? Du kan markera flera alternativ. 

Jag brukar inte äta något mellanmål  Smörgås   

Frukt eller grönsaker   Bullar, kakor eller tårta 
Fil eller yoghurt   Chokladbit eller godis 

Annat:____________________________________________________________________ 

5. Hur ofta äter Du följande mat till lunch på jobbet? Kryssa i de rutor som ligger närmast 

hur många gånger per månad eller vecka Du vanligen äter alternativen nedan. 
 

Aldrig 
Mindre än 

1ggr/mån.  

1-3 

ggr/mån. 

1  

ggr/v. 

2-3  

ggr/v. 

4 ggr/v. 

eller mer 

Hemlagad matlåda      

Fil/yoghurt och/eller smörgås       

Färdigköpta enportionsrätter från 

matvaruaffär/varuautomat 
     

Mat från lunchrestaurang      

Mat från snabbmatsrestaurang 

(hamburgare/pizzeria/kebab/korv..) 
     

Jag avstår från att äta lunch      

Annan mat:____________________      

→ O.B.S! Om Du svarat att Du äter hemlagad matlåda till lunch ”mindre än 1ggr/mån." 

eller ”Aldrig” gå vidare till fråga 8.  

6. Vilket alternativ överensstämmer bäst med Dina vanor gällande matlådor? 
  

Mina matlådor består oftast av middagsrester   

Jag lagar oftast mat enkom för att ta med som matlåda till jobbet  
Båda alternativen ovan är ungefär lika vanliga   
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7. Hur betydelsefulla är följande faktorer när Du väljer vilken mat Du tar med i 

matlådan till jobbet?  

 Inte alls viktigt 
Inte särskilt 

viktigt 
Ganska viktigt Mycket viktigt 

Smak    

Kostnad    

Tillagningstid (tiden det tar 

att tillaga maten du tar med) 
   

Hälsoaspekter     

Lämplighet att  

återuppvärma/micra 
   

   

Finns det andra faktorer Du tycker är viktiga? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8. Hur ofta äter Du grönsaker eller frukt som tillbehör till lunchen på jobbet? 

Aldrig    

Mindre än 1 ggr/vecka    

1-2 ggr/vecka   

3-4 ggr/vecka   

Varje arbetsdag  

Bakgrundsfrågor 
9. Är Du Man     10. Hur lång är Du?__________cm 

 Kvinna     11. Hur mycket väger Du?__________kg 

12. Hur gammal är Du?________ år 

13. När du arbetar på annan ort än hemorten, händer det då att du övernattar där?  

Ja     Nej    Arbetar aldrig på annan ort   

a) Om ja, Hur många nätter per månad sover Du i genomsnitt på annan ort? Om du 

i genomsnitt sover borta mindre än 1 natt/månad lämna raden tom och kryssa i rutan 

istället.   ______nätter/mån.  Mindre än 1 natt/mån   
b) Om ja, vilken typ av boende övernattar Du vanligen på vid dessa tillfällen? Du 

kan markera flera alternativ.  

Vandrarhem   Husvagn  Annat:________________________________  

14. Hur ser Din privata boendesituation ut? 

Jag bor själv   Jag bor med en partner    

Jag bor själv med barn  Jag bor med partner och barn  

Vill inte ange   Annat:_________________________________ 

15. Vilken inställning har Du till din vikt?          Jag skulle vilja öka i vikt  

                   Jag är nöjd med min vikt  

                   Jag skulle vilja minska i vikt  

                   Ingen åsikt   

16. Har Du några synpunkter på denna undersökning eller övriga kommentarer är Du 

välkommen att skriva dessa här:_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan!
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INFORMATION TILL VECKOBREV 

 

Ett projekt om Maten på Jobbet 

Mitt namn är Ellen Sandqvist och jag studerar på Institutionen för Kostvetenskap vid Umeå 

Universitet. Svevia har gett mig i uppdrag att ta fram kostråd och måltidsförslag till er som 

jobbar med väg- och anläggningsarbete. För att dessa råd och förslag ska bli så bra som 

möjligt och anpassade till era arbetsvillkor, behöver jag information om era matvanor på 

jobbet. Av denna anledning kommer en enkät att skickas ut till 200 slumpmässigt utvalda 

personer under slutet av denna vecka eller början av nästa. Enkäten går 

snabbt att besvara och resultaten kommer att ligga till grund för de kostråd 

och måltidsförslag som ni så småningom kommer att få del av. Om du blir 

en av de utvalda att få besvara enkäten, så ta chansen att påverka!  

 

Med vänlig hälsning/  

Ellen Sandqvist  

e-post: elnsat02@student.umu.se 
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PROVLAGNINGSPROTOKOLL  
 

Datum Maträtt 
Tillagning (tid & 

svårighetsgrad) 
Utseende Smak Konsistens Frysning 

Återuppvärmning/ 

micring 
Portionsstrl. 
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 O.B.S! Planschens storlek har minskats för att rymmas i dokumentet (egentliga mått= 740x500mm) 
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 O.B.S! Planschens storlek har minskats för att rymmas i dokumentet (egentliga mått= 400x500mm) 
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NÄRINGSBERÄKNINGAR AV MÅLTIDSFÖRSLAG  
 
 

 
Energi Kolhydrater Fett Protein Fibrer Järn 

C-

vit 

D-

vit 
Na Ca Selen Folat 

 
kJ kcal %* g E% g E% g E% g mg mg µg mg mg µg µg 

Kräftbulgur m. sweet chili-dressing
1
 3088 737 26 97 57 22 26 30 17 15 5,0 39 1,1 1102 201 46,3 122,1 

Kroppkaka m. svamp- & fetaost-

fyllning
2
 

3367 805 29 113 60 27 30 20 10 14 2,9 99 0,8 837 203 9,4 161,6 

Tandooriwok m. klyftpotatis
3
 3647 870 31 106 52 31 32 35 16 12 5,1 185 1,3 669 119 26,6 203,4 

Makaronigratäng m. isterband
2
 3464 829 29 104 53 26 27 41 20 10 4,1 31 1,9 715 398 22,2 164,7 

Apelsinlax m. wokgrönsaker, 

matkorn
1
 

3442 824 29 93 50 29 31 37 18 19 3,9 30 16,1 646 133 41 165,6 

Morotspannkaka m purjolök & 

bacon
2 
 

3586 835 30 99 51 33 35 29 14 10 3,6 44 1,6 876 347 26,4 144,8 

Vitkålsgryta m. kyckling, matvete
4
 3032 727 26 84 52 25 30 32 18 19 3,8 88 0,9 835 175 15,5 171 

Rödbetsrisotto m. broccoli & 

fetaostkräm
4
 

3527 843 30 118 59 25 26 29 14 12 3,7 92 0,6 1162 455 8,3 243,6 

Fullkornspasta m. tonfisksås
4
 3688 882 31 118 58 25 25 38 17 16 6,8 30 3,9 511 115 40,7 78,3 

Köttbullar i thaicurrysås, jasminris
4
 3254 779 28 94 52 24 28 39 20 13 6,4 42 1,2 735 92 18,2 128,1 

Snitt per måltid 3410 813 29 103 54 27 29 33 16 14 4,5 68 2,9 809 224 25,5 158,3 

SNR (rek för lunch) 3553 846 30 116 55 28 30 32 15 10 2,7 23 2,3 825 240 15 90 

Värdena i tabellen har avrundats till heltal vid vikter i gram och milligram (utom för järn där en decimal anges), samt till en decimal vid vikter i mikrogram. 

 

 

* Procent av rekommenderat dagligt intag 

 
1 

I näringsberäkningen ingår tillbehören: 1 grahamsbröd med lättmargarin, en morot  och en frukt. 
2 
I näringsberäkningen ingår tillbehören: 1 port. lingonsylt, 1 knäckebröd med lättmargarin, råkost och en frukt.   

3 
I näringsberäkningen ingår tillbehören: 1 msk lätt crème fraiche, 1 msk mango chutney, 1 grahamsbröd med lättmargarin, grönsallad och en frukt.  

4
 I näringsberäkningen ingår tillbehören: 1 grahamsbröd med lättmargarin, grönsallad med vinägrette och en frukt. 

 


