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Abstract 

 

The life of work has undergone major changes. Globalization and liberalization is 

contributing to the fact that many companies often require flexibility regarding ability to 

work around the clock when they are hiring new staff. The fact that the health is poorer 

among evening and night shift workers compared to daytime workers is widely 

documented. The conditions for evening and night shift workers to maintain healthy 

habits are not considered to be good. The aim of the study was to investigate shift 

workers in the engineering industry’s experiences of what influences their food choices 

during the work shift. The study was based on a qualitative method with a 

phenomenological approach. Semi- structured interviews were used for collection of 

data. The result showed three main themes which affect the shift workers food choice. 

Within the themes were three factors identified: the conditions of the workplace, the 

ambition of balance between work and leisure and also physical and mental wellbeing. 

The result is not transferable to all shift workers, but the experiences that have emerged 

in the study are valuable to take into consideration in new sociological studies about 

food choice within the engineering industry. The individual at the workplace have a 

major responsibility for their food choice even though the design of the workplace has 

proven to be one of the major factors of influencing the food choice during working 

hours. Therefore should higher requirements be imposed on employers when it comes to 

health promotion linked to eating habits and the abilityof workers to make healthy food 

choices during work hours.  
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Sammanfattning 
 

Arbetslivet har genomgått stora förändringar. Globalisering och avreglering bidrar till 

att företag ofta kräver arbetstidsmässig flexibilitet hos personal när de anställer. Att 

hälsan är sämre bland de skiftarbetare vilka  arbetar kvälls- eller nattskift jämfört med 

dagtidsarbetare är vida dokumenterat. Kvälls- och nattskiftsarbetarnas förutsättningar 

till hälsosamma vanor anses inte vara goda. Syftet med studien har varit att undersöka 

skiftarbetare inom verkstadsindustrins upplevelser av vad som påverkar deras matval 

under skiftarbetet. Studien utgick från en kvalitativ metod med fenomenologisk 

inriktning. Semi- strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 

Resultatet visade på tre övergripande teman som berör skiftarbetares matval. Ur dessa 

teman plockades tre faktorer fram: arbetsplatsens förutsättningar, strävan efter balans 

mellan arbete och fritid  samt fysiskt och psykiskt välmående. Resultatet är inte 

överförbart på alla skiftarbetare men upplevelserna vilka framkommit i studien är 

värdefulla att ta i beaktning i nya sociologiska studier kring matval inom 

verkstadsindustrin. Individen på arbetsplatsen har ett stort eget ansvar för sina matval 

trots att en av de största påverkansfaktorerna för matvalet visat sig vara arbetsplatsens 

utformning. Därför bör högre krav ställas på arbetsgivare när det kommer till 

hälsofrämjande arbete kopplat till matvanor och möjligheten för arbetstagare att göra 

hälsosamma matval under arbetstid.   
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Bakgrund 
 

Inledning 
Arbetslivet genomgår stora förändringar. Det fysiska arbetet har ersatts med robotar och 

maskiner. Den fasta arbetsplatsen kompletteras eller ersätts med mobila arbetsplatser. 

Arbetsscheman kan vara regelbundna eller oregelbundna och mer eller mindre 

förutsägbara. Arbetslivets förändring utmanar människors behov av mat och sömn, som 

i sin tur påverkar arbetshälsan och folkhälsan (Kristensen & Holm 2006).  

 

Arbetslivet och folkhälsan 
Det övergripande målet i Sverige för arbetet med folkhälsan är ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Folkhälsomyndigheten 2015a). Folkhälsan påverkas likväl av strukturella faktorer på 

samhällsnivå som av val kring levnadsvanor på individnivå. På grund av detta 

utvecklades elva målområden för att underlätta arbetet med att nå folkhälsoarbetets 

övergripande mål. De elva målområdena anses vara de faktorer vilka ha störst betydelse 

för människors hälsa (Socialdepartementet 2002). Två av dessa elva målområden är 

Målområde 4- Hälsa i arbetslivet och Målområde 10 – Matvanor och livsmedel. Vi 

återkommer till Målområde 10 senare och riktar nu fokus mot Målområde 4 – Hälsa i 

arbetslivet.  

Hälsa i arbetslivet 

Det svenska arbetslivet har sedan början på 1800-talet ständigt förändrats. Under 1800-

talet växte industrin i Sverige och under industrialismens största framgångsår arbetade 

nästan varannan vuxen inom industrin. Arbetet inom industrin på den tiden bestod till 

största del av massproduktion. Detta skedde på fabriker där yrkessjukdomarna var 

många och olycksrisken mycket hög. Samhället under denna tid var hierarkiskt ordnat. 

Det var därför svårt för individen i samhället att göra sin röst hörd. Det var en stor 

bidragande faktor till att det under denna period växte fram fackliga organisationer som 

lyfte industriarbetarnas åsikter till arbetsgivarna. De fackliga organisationerna var bland 

annat delaktiga i beslutet att förbjuda nattarbete då det ansågs mycket riskfyllt (Weman-

Josefsson & Berggren 2013).  

 

Under senare år har arbetslivet återigen förändrats. Både avregleringar och globalisering 

bidrar till ökade krav på organisationers flexibilitet. Det medför att organisationer ofta 

har krav på tidsmässig flexibilitet också hos personal när de anställer. Många människor 

arbetar idag olika typer av skift och arbetstider finns förlagda över hela dygnet (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI] 2011b).  

 

För många människor är arbetslivet något som berör dem under större delen av livet. 

Hälsan hos en enskild individ är starkt kopplad till arbetet och möjligheten till balans 

mellan arbetsliv och fritid. För att nationellt göra det möjligt att följa utvecklingen av 

Målområde 4 – Hälsa i arbetslivet används indikatorerna arbetsmiljöfaktorer, 
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psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställningstrygghet och återhämtning mellan 

arbetspass som verktyg i olika mätinstrument. Under senare år har den fysiska 

arbetsplatsmiljön haft en positiv utveckling i Sverige. Däremot rapporteras fler fall av 

individer vilka påverkas negativt av den psykosociala arbetsmiljön. I den psykosociala 

arbetsmiljön ingår bland annat återhämtning mellan arbetspass, inflytande på 

arbetsplatsen och socialt stöd (FHI 2011b).  

Matvanor och livsmedel 

Som tidigare nämnt påverkas folkhälsan till stor del av individuella val kring 

levnadsvanor inom ramarna för de strukturella faktorerna exempelvis under arbetstid. 

Enligt Livsmedelsverket [SLV] (2007) har skiftarbetare och framför allt nattarbetare 

sämre förutsättningar till ett regelbundet ätande och ett hälsosamt matutbud. Därför 

återkommer vi till Målområde 10 – Matvanor och livsmedel. Utvecklingen av 

Målområde 10 mäts genom indikatorerna energibalans, goda matvanor, 

amningsfrekvens och livsmedelssäkerhet (FHI 2011a). Nattarbetarens sämre 

förutsättningar till ett hälsosamt matutbud kan framför allt kopplas till indikatorn goda 

matvanor. Begreppet goda matvanor syftar på matval (vad vi väljer att äta) och mattider 

(när vi äter). Goda matvanor kan förebygga sjukdomar som bland annat typ-2 diabetes, 

stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Även högt blodtryck, höga blodfetter och 

högt blodsocker påverkas av våra matvanor (FHI 2011a).  

 

Till goda matvanor kopplas som tidigare beskrivet begreppen mattider och matval. Både 

matvalen och mattiderna är viktiga för vår hälsa. Vi bör äta varierat över dagen och äta 

regelbundet för att få i oss den mängd näring och energi vi behöver enligt de nordiska 

näringsrekommendationerna (Nordic Council of Ministers 2014). För arbetaren är 

arbetsplatsen en viktig arena för att främja goda matvanor (Groeneveld,  Proper, van der 

Beek, Hildebrandt & van Mechelen 2010). Tillgängligheten till prisvärda och 

hälsosamma livsmedel påverkar våra matval. Maten som finns tillgänglig under 

arbetstid, både i anslutning till arbetsplatsen och på arbetsplatsen, är därför viktig 

(Carlijn et al. 2006). Enligt SLV (2007) har möjligheten till en hälsosam lunch i 

anslutning till arbetsplatsen eller en personalrestaurang som serverar bra måltider för att 

främja bra matvanor hos anställda, stor inverkan på arbetarens matvanor (SLV 2007). 

Studier som berör ämnet beskrivs närmare under rubriken Den sociologiska aspekten 

kombinerad med tid och rum. 

Arbetsmiljöverket 

En viktig aktör i arbetet för ett hälsosamt arbetsliv är Arbetsmiljöverket (FHI 2011b). 

Myndigheten ansvarar för att lagarna som berör arbetstider och arbetsmiljö följs 

(Arbetsmiljöverket 2015a). Arbetsmiljöverket (2015b) påvisar vikten av förutsättningar 

för vila och måltidsuppehåll under arbetstid. Det finns beskrivet i arbetstidslagen och 

specifikt i de paragrafer vilka berör arbetstidens förläggning. Enligt 15§ i 

arbetstidslagen är arbetsgivaren skyldig att på förhand meddela rasternas längd och 

förläggning för de anställda. Hur noga de behöver beskrivas beror på omständigheterna. 

Rasternas längd och förläggning ska dock anpassas och vara tillfredställande för 
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rådande arbetsförhållandena. Enligt 16§ kan rasterna bytas ut mot måltidsuppehåll om 

det anses nödvändigt. Måltidsuppehåll innebär att rasten är belagd under betald 

arbetstid. Det i sin tur innebär att arbetstagaren möjligen inte får avvika från 

arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll beroende på hur avtalet mellan arbetsgivare och 

fackförbund ser ut. Det finns på de flesta arbetsplatser lokala avtal mellan fackförbund 

och arbetsgivare för raster och måltidsuppehåll.  

 

Arbetsmiljöverket (2009) menar att arbetsplatsens utformning är viktig för att skapa 

förutsättningar till en god arbetsmiljö. De beskriver hur utrymmen där personalen 

befinner sig ska vara utformade med hänsyn till verksamheten, tillgängliga, säkra och 

lämpligt inredda. I 104§ till 106§ behandlas paus- och matutrymmets utformning och 

funktion. Där beskrivs hur det bör finnas möjlighet att värma medhavd mat, förvara 

medhavd mat och hur arbetstagaren bör ha möjlighet till att tillbringa pauser på en, med 

hänsyn till verksamheten, lämplig plats. 

 

Skiftarbetarens hälsa och matvanor – en forskningsöversikt 

Den medicinska och fysiska aspekten 

En enkätundersökning med fokus på kost, sömn, träning och viktförändring 

genomfördes bland sjukhusanställda i U.S.A.. I undersökningen deltog 86 personer 

varav 36 arbetade ständigt dagskift och 49 personer arbetade kvälls- och/eller nattskift. 

Undersökningen visade att de som arbetade sena skift eller nattskift ofta åt sin middag 

senare på kvällen än de som arbetade dagtid. Dessutom rapporterade de som arbetade 

sena skift och nattskift att de åt färre mål mat per dygn än de som arbetade dagtid. 

Resultatet påvisade en större viktuppgång bland dessa kvälls- och/eller nattarbetare 

jämfört med dagtidsarbetarna (Geliebter et al. 2000). Även i södra Brasilien visade en 

enkätstudie på liknande resultat. I studien deltog 1206 fabriksanställda personer. 

Prevalensen av bukfetma och övervikt jämfördes mellan de som arbetade ständigt 

dagskift och de som arbetade nattskift. Prevalensen av både bukfetma och övervikt var 

markant högre hos nattskiftsarbetarna. Forskarna fann att arbeta nattskift var en 

oberoende riskfaktor för båda tillstånden (Macagnan et al. 2012).  

 

Skiftarbetares matvanor samt faktorer som kan påverka dessa gör att skiftarbetare 

befinner sig i hög risk för sjukdomar och besvär kopplade till människans metabolism. 

Exempel på sådana sjukdomar och besvär är magsår, rubbad ämnesomsättning fetma, 

metabolt syndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och svårkontrollerade blodsockernivåer. 

Att äta på natten kan vara tillfredsställande men samtidigt vara skadligt för vår kropp. 

På natten är kroppen inställd på fasta genom människans biologiska dygnsrytmn. Att äta 

på natten kan därför orsaka metabola besvär som exempelvis en rubbad 

ämnesomsättning (Lennernäs 2010; Lowden et al. 2010;  Nea, Kearney, Livingstone, 

Pourshahidi & Corish 2015; Zhao 2008).  
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Den sociologiska aspekten kombinerad med tid och rum 

Det är i dagens samhälle, med arbetstider som sträcker sig över hela dygnet, svårt att 

kombinera mattider och matval med arbetsliv och fritid. Hur arbetstagare äter beror dels  

på det sociala och kulturella kontext individen befinner sig i, men också till stor del på 

kroppens fysiska behov. Då skiftarbetarens arbetstider inte förbinder sig till dagtid 

förändras kraven på  planering och organisering av mattider över dygnet. Det ställer 

också andra krav på utbudet av mat på arbetsplatsen och/eller i dess närhet (Kristensen 

& Holm 2006). 

 

Nyberg (2009) undersöker måltiden på arbetsplatsens begränsningar och förutsättningar 

ur ett sociologiskt perspektiv i sin avhandling. Det framgår att en balans mellan 

upplevelsen av platsen där måltiden intas och det sociala samspelet med kollegor är 

viktigt. Dock tillkommer det faktum att relationer till familj och rutinerna i hemmet 

utom arbetstid inte alltid är lätta att kombinera med arbetslivet. Detta påverkar till stor 

del resonemanget arbetaren har kring mat och måltid under arbetstid. Lowden et al. 

(2010) konkluderar också att skiftarbetare påverkas mycket av vänners och familjs 

mattider vilka inte alltid är optimala för skiftarbetarens egen hälsa. Det stör 

skiftarbetarens dagliga rutiner och då främst mattiderna. 

 

Rubbningen av dygnsrytm påverkar dock inte bara mattiderna utan även skiftarbetarens 

matval. 15 ambulanssjukvårdare i Australien deltog i en intervjustudie kring matval 

med fokus på faktorer som påverkar matvalet. Det framgick att den psykosociala miljön, 

den fysiologiska miljön, den organisatoriska miljön samt psykiska och fysiologiska 

faktorer starkt bidrog till matvalen under arbetstid (Anstey, Tweedie & Lord 2016). En 

annan intervjustudie bland sjuksköterskor visade att deras matvanor framför allt styrdes 

av den sociala situationen på arbetsplatsen mellan dem och deras kollegor (Persson 

2006). Olika individer och grupper har olika attityder och förhållningssätt till matvanor 

och mat. Attityden i sig leder dock inte till ett visst beteende utan det är flera faktorer 

som spelar in (Montano & Kasprzyk 2008).  

 

Oregelbundna mattider och nattätande som påverkar den biologiska rytmen anses bidra 

till ohälsa hos skiftarbetande. Hittills finns dock få studier av skiftarbetares matvanor ur 

ett näringsperspektiv (Lowden et al. 2010; Nea et al. 2015). Ur ett sociologiskt 

perspektiv finns forskning som visar att individen har svårt att hantera konflikten mellan 

arbetets krav på tid och rum och kroppens behov av mat och sömn (Kristensen & Holm 

2006; Nyberg 2009). Ätande är ett beteende som leder till intag av energi och 

näringsämnen som på sikt påverkar kroppsvikt och hälsa. Majoriteten av denna 

forskning har skett inom sjukvården. Ytterst lite sociologisk forskning berör 

verkstadsindustrin trots att flera fysiologiska studier visar på dålig hälsa hos 

skiftarbetarna inom yrkesområdet. I den här studien undersöks därför faktorer som 

påverkar matval vid nattarbete hos skiftarbetare inom verkstadsindustrin.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syftet var att undersöka skiftarbetare inom verkstadsindustrins upplevelser av vad som 

påverkar deras matval under skiftarbetet. 

 

Frågeställning  
Vad upplever skiftarbetare inom verkstadsindustrin påverka deras matval under arbetet? 

 

Metod 
 

Design  
Denna empiriska studie valdes att genomföras med hjälp av kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden lämpar sig för att beskriva människors upplevelser kring hur de 

trivs och hanterar den miljö de befinner sig i. Inom den kvalitativa forskningen finns 

också olika inriktningar. En av dem är den fenomenologiska inriktningen (Yin 2013). 

Olsson och Sörensen (2011) menar att i den fenomenologiska inriktningen söker 

forskaren en beskrivning av ett fenomen genom människors erfarenheter, minnen och 

upplevelser. Den fenomenologiska inriktningen ansågs därför  lämplig som ansats för 

att undersöka skiftarbetares upplevelser av vad som påverkar deras matval under 

skiftarbetet. Det innebar att fenomenet som studerades var matval. 

 

Studien genomfördes med induktiv ansats. Den induktiva forskningen förhåller sig inte 

till någon specifik teori som utgångspunkt. Istället finns en strävan efter att skapa teorier 

eller se mönster i upplevelsen och beskrivningen av ett fenomen utan att koppla det till 

någon teori som redan finns (Yin 2013).  

 

Urval 

Urvalsmetod 

I denna studie genomfördes ett avsiktligt urval. Då studien syftade till att besvara hur 

skiftarbetare inom verkstadsindustrin upplever ett fenomen valdes skiftarbetare på ett 

företag inom verkstadsindustrin ut till studien. Yin (2013) beskriver att syftet med ett 

avsiktligt urval är att finna en grupp informanter vilka kan bidra med mest relevant data 

till den aktuella studien. Därför listades företag inom verkstadsindustrin efter en 

specifik rangordning vilken beskrivs under rubriken Inklusions- och exklusionskriterier. 

Det företag som listats först var det som ansågs mest lämpligt att besvara syfte och 

frågeställning.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Företaget 

De listade företagen rangordnades efter följande kriterier: 

 

 Antalet anställda ska vara över 50 personer. 

 Företaget ska varit verksamt i minst fem år. 

 Företaget ska vara geografiskt beläget så att restiden är mindre än en timme 

från intervjuarens geografiska bosättning.  

 

Av dessa kriterier var antalet anställda det kriterie vilket var mest avgörande. Antalet 

anställda på arbetsplatsen ansågs kunna påverka möjligheten att få tillräckligt med 

deltagare i studien. 50 anställda på arbetsplatsen ansågs därför vara ett minimum. 

Därefter skulle företaget varit verksamt i minst fem år för att möjliggöra att en större del 

av de anställda uppfyllde inklusionskriteriet arbeta natt som permanent skiftform i minst 

sex månader. De företag som uppfyllde de två första kriterierna rangordnades sedan 

efter var de var geografiskt belägna. Den geografiska avgränsningen var viktig för att 

inte för mycket tid skulle gå till resor. Bryman (2011) beskriver hur all forskning 

begränsas av tid och resurser. Det var därför viktigt att planera och fördela tiden. 

Restiden till företagen som deltog avgränsades till två kommuner i Mellansverige då 

andra delar av arbetet prioriterades och upplevdes behöva mer tid.  

 

Deltagarna 

De informanter vilka deltog i studien uppfyllde följande kriterier:   

 

 Arbeta endast nattskift på det företag där studien genomfördes. 

 Arbetat natt som permanent skiftform i minst sex månader.  

 

Enligt Yin (2013) är det viktigt att forskaren strävar efter att återge ett så brett spektrum 

av information kring fenomenet som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att i ett urval där informanterna har många olika erfarenheter skapas möjlighet för att 

flera aspekter av det som undersöks framkommer (ibid.). Därför var 

inklusionskriterierna väldigt breda i denna studie. Breda inklusionskriterier kan också 

koppla till vikten av att inkludera alla informanter vilka kan tänkas tillföra material till 

studien. Utan hänsyn till detta finns en risk att studien blir vinklad och endast bekräftar 

de förutfattade meningarna, om sådana finns, innan datainsamlingen påbörjats (Yin 

2013). I denna studie fanns inte några förutfattade meningar kring undersökningens 

resultat förutom en viss förkunskap då tidigare forskning bedrivits inom området. De 

inklusionskriterier som valdes ansågs kunna bidra till att skapa en så bred bild av det 

studerade fenomenet som möjligt utan att binda resultatet till en viss teori.  
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Beskrivning av deltagarna 

Fyra manliga deltagare inkluderades i studien. De var de enda anställda på företaget 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna var mellan 22 och 56 år.  

Kontext 

Deltagarna i studien arbetade på en i sammanhanget mindre produktionsenhet 

tillhörande ett stort företag beläget i en kommun i Mellansverige. Företaget i sig var 

världsledande inom sitt område och ingick i en stor koncern. Det var totalt cirka 80 

anställda vid produktionsenheten. De anställda arbetade tvåskift, dagskift, helgskift eller 

nattskift. Tvåskiftet innebar en ständig växling mellan förmiddag- och 

eftermiddagsskift. Dagskiftet innebar endast arbete under dagtid, nattskiftet innebar att 

endast arbete under nattetid och helgskiftet innebar endast arbete under helger.  

 

Deltagarna i studien arbetade permanent nattskift. Nattskiftsarbetarna påbörjade sin 

arbetsvecka klockan 22:00 på söndagskvällarna och arbetade till fredag morgon klockan 

06:00. Under söndagsnatten arbetade de 22:00 till 06:00. För de andra nattskiften under 

arbetsveckan gällde arbetstiden 23:48 till 06:00.  

 

Arbetsplatsen var belägen i utkanten av centrum i en mindre tätort. Avståndet till 

livsmedelsbutiker, bensinstationer och restauranger var därför inte stort. Dock hade 

dessa endast öppet under dagtid och var således stängda då nattskiftet pågick.   

 

Produktionen skedde i en verkstad där deltagarna i studien arbetade. Verkstaden bestod 

till största del av en stor maskinpark. I övrigt fanns mätstationer med projektorer, 

skrivbord utrustade med dator och andra arbetsytor utformade för att hantera producerat 

material vid. 

 

Matsalen var belägen i en fristående byggnad i anslutning till arbetsplatsen på grund av 

arbetsmiljömässiga och hälsomässiga skäl. Bland annat var ljudnivån inne i verkstaden 

hög och vissa ämnen hanterades där som inte var lämpliga att förvara i samma rum som 

livsmedel. I den fristående byggnaden fanns ett kök med microvågsugn, värmeskåp, 

kylskåp och skafferi, som de anställda hade full tillgång till. I anslutning till köket fanns 

en matsal.  

 

Det fanns möjlighet att beställa mat till arbetsplatsen. Beställningen var dock tvungen 

att göras minst ett skift i förväg. Maten levererades till företaget under dagtid och 

förvarades sedan i kylskåp för dem som arbetade nattskift. Rasten under nattskiftet hade 

av de anställda i samråd med arbetsledningen förlagts mellan klockan 02:30 och 03:00. 

Det framgick inte om rasten var förlagd som rast eller måltidsuppehåll.  
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Datainsamlingsmetod och frågeinstrument 

Datainsamlingsmetod 

Cohen, Manion och Morrison (2011) beskriver hur deltagare genom konversation får  

möjlighet att uttrycka sig spontant, djupt och flexibelt. Därför ansågs intervjuer vara en 

lämplig datainsamlingsmetod i studien. Vidare upplevdes semi-strukturerade intervjuer 

vara passande. Tong, Sainsbury och Craig (2007) beskriver att semi-strukturerade 

intervjuer lämpar sig för att undersöka erfarenheter och upplevelser hos deltagarna i en 

studie. Semi-strukturerade intervjuer innebär att det finns några frågor formulerade som 

stöd till intervjuerna. Dock styr deltagaren i studien till största del sin intervju själv. Det 

skapar möjlighet för deltagaren att utforma sina svar på ett fritt sätt (Bryman 2011).  

Vid användande av semi-strukturerade intervjuer i en studie behöver inte frågorna i 

intervjuguiden ställas i samma ordning vid varje intervjutillfälle. Det är också möjligt 

att frågor som inte är presenterade i intervjuguiden uppkommer under en semi-

strukturerad intervju. Detta för att det är av största vikt att förstå beteenden, händelser 

och mönster hos den intervjuade. Då intervjuguiden innehåller öppna frågor är det även 

möjligt för den intervjuade att ge vilka svar som helst och reagera helt fritt. Vid en 

intervju med slutna frågor och svar kan den intervjuade bli styrd till att svara på ett 

specifikt sätt. Det finns då en risk för att svaren blir korta (Bryman 2011). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon lånad av Högskolan i Gävle. Bryman 

(2011) beskriver hur inspelningar är ett hjälpmedel för minnet. Det minskar risken för 

att intervjuaren omedvetet tolkar svar från deltagare i intervjuer väldigt subjektivt. Även 

dataanalysen av det insamlade materialet underlättas då det blir möjligt att lyssna på det 

inspelade materialet flera gånger. Analysen har på så sätt en möjlighet att 

genombearbetas på ett bättre sätt jämfört med om intervjuerna inte spelats in. 

Inspelningen skapar även en möjlighet att få en sekundäranalys av andra forskare vilket 

höjer en kvalitativ studies trovärdighet. I denna studie har dock inte en sekundäranalys 

genomförts. 

Frågeinstrument 

En intervjuguide utformades inför de semistrukturerade intervjuerna (Bilaga 1). 

Intervjuguiden innehöll fyra huvudfrågor med tillhörande stödfrågor. Huvudfrågorna 

plockades ut från en intervjustudie kring matval under skiftarbete (Anstey, Tweedie & 

Lord 2016). Studien i sin helhet beskrivs närmare i avsnittet  Bakgrund under rubriken 

Den sociologiska aspekten kombinerad med tid och rum. När frågorna skapades av 

Anstey, Tweedie och Lord (2016) testades de i en intervju vilken spelades in och 

analyserades av flera forskare för att säkerställa frågeinstrumentets tillförlitlighet. Då 

forskarna i studien noggrant testat intervjufrågorna och de tidigare beskrivits svara på 

vad de syftar till att besvara upplevdes de kunna användas även i denna studie. De 

ansågs kunna vara ett bra instrument för att besvara den aktuella undersökningens syfte 

och frågeställningar. Anstey, Tweedie och Lord (2016) presenterade även tankarna 

bakom huvudfrågorna. Frågorna upplevdes lämpliga att förhålla sig till även i denna 

undersökning.  
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Frågorna från Anstey, Tweedie och Lords (2016) tidigare studie och tankarna bakom 

dem översattes till svenska. Några nya stödfrågor skapades för att finnas till hands om 

intervjuaren upplevde att intervjun stannade av eller att svar behövde utvecklas. 

Intervjuerna kretsade i huvudsak kring frågorna presenterade nedan. 

 

Tabell 1 visar huvudfrågorna i studien som intervjuguiden skapats utifrån och tanken 

bakom varje fråga 

Huvudfråga Tanken bakom frågan 

Upplever du att skiftarbetet påverkar dina 

dagliga rutiner på något sätt?  

Om ja, hur då?  

Ger inblick i om och hur skiftarbete 

påverkar skiftarbetarens livsstil.  

Beskriv hur en dag på jobbet ser ut när det 

gäller mat och måltider. 

Ta reda på när, var och hur ofta 

skiftarbetaren konsumerar mat. 

Har du vanligtvis med dig mat hemifrån 

eller köper du mat när du är på jobbet?  

Ta reda på hur mat processas och 

förbereds. 

Kan du beskriva hur det skift du arbetar 

påverkar dina beslut kring måltidstider 

och matval under skiftarbetet? 

Syftar till att undersöka vilken effekt 

skiftarbetet möjligtvis har på matval och 

måltidstider. 

 

Det är enligt Kvale och Brikman (2009) lämpligt att genomföra pilotintervjuer för att se 

om det frågeinstrument som tänkt användas i en studie är gångbart. Därför genomfördes 

två pilotintervjuer där frågeinstrumentet testades. Efter dessa två pilotintervjuer 

formulerades ett par stödfrågor om då de uppfattades vara svåra att förstå. En sista 

pilotintervju genomfördes efter ändringarna. Då resultatet av den pilotintervjun 

upplevdes tillfredställande ändrades inte frågeinstrumentet något mer. 

 

Genomförande 

Kontakt 

Första kontakten med företaget där deltagarna arbetade var genom ett telefonsamtal med 

ansvarig chef vid aktuell produktionsenhet. Efter samtalet mailades ett informationsbrev 

(Bilaga 2) till chefen. Chefen i sin tur vidarebefordrade informationsbrevet till de i 

personalen vilka uppfyllde studiens inklusionskriterier och frågade om de ville delta. 

Tidigare beskrevs hur det endast var fyra i personalen som uppfyllde kriterierna. Då 

personalen meddelat sin chef att de ville delta bestämdes det när intervjuerna skulle 

passa att genomföras. Personalen i samråd med sin chef bestämde ett datum då 

intervjuerna skulle ske under ett nattskift på arbetstid. 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen det datum som bestämts vid tidigare kontakt. 

Intervjuaren, vilken också är författaren till studien, togs emot på arbetsplatsen av 

personalen. Efter att personalen visat intervjuaren arbetsplatsen bestämdes plats för 
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intervjuerna. Då informanterna tillhörde olika arbetsgrupper beroende på typen av 

maskin de arbetade vid valdes två lämpliga platser ut. Platserna var belägna i verkstaden 

där produktionen skedde men var avskilda från de som arbetade. Deltagarna behövde ha 

ett kort avstånd till maskinerna de var ansvariga för under skiftet ifall något oväntat 

skulle ske. Informanterna fick därefter bestämma i vilken ordning de skulle bli 

intervjuade så det passade deras arbete på bästa sätt. Intervjuerna genomfördes sedan 

var och en för sig i tur och ordning.  

 

Innan varje intervju påbörjades informerade intervjuaren om att det för den intervjuade 

när som helst under intervjun var okej att avbryta, att intervjun skulle spelas in och att 

det endast var intervjuaren, handledare och examinator som skulle ha tillgång till 

studiens insamlade material. Intervjuaren påpekade också att allt insamlat material 

skulle komma att förstöras när studiens rapport var färdigställd. Frågor från den som 

skulle bli intervjuad besvarades. Då inte några fler frågor fanns påbörjades intervjun. 

Längden på intervjuerna varierade och var mellan 20 och 40 minuter långa. 

Transkribering 

Att transkribera muntligt data, som exempelvis intervjuer, är nödvändigt för att 

genomföra en tematisk analys (Braun & Clarke 2006). Då en tematisk analys användes 

som dataanalysmetod i denna studie transkriberades det insamlade materialet. Att 

transkribera sitt muntliga data kan uppfattas tidskrävande och frustrerande men är också 

ett bra sätt att bekanta sig med studiens datamaterial (Braun & Clarke 2006; Yin 2013). 

Transkriberingen av data inför en tematisk analys kräver att alla verbala uttryck i datat 

skrivs ned och är så likt det inspelade materialet som möjligt. Det är därför av vikt att ta 

med andra verbala uttryck förutom ord så som skratt, hostningar eller harklingar etc. 

(Braun & Clarke 2006).  

 

Transkriberingen genomfördes av intervjuaren. Alla ljud uttalade av både den som 

intervjuades och av intervjuaren antecknades i transkriberingen. En intervju 

transkriberades åt gången genom att intervjun lyssnades genom flera gånger medan de 

verbala uttrycken antecknades på en dator i ett dokument genom programmet Microsoft 

Word. För att urskilja vem som sa vad skrevs intervjuarens uttryck med kursiv text och 

varje ny replik skrevs på en ny rad. De verbala uttryck som inte uppfattades vara ord 

sattes inom [ ] som exempelvis [skratt]. När alla intervjuer transkriberats lyssnades varje 

intervju återigen genom i sin helhet samtidigt som den transkriberade texten lästes. 

Detta skapade en möjlighet att kontrollera transkriberingen samt korrigera eventuella 

fel, vilket enligt Braun och Clarke (2006) är viktigt.  
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Dataanalys 
 

Studiens insamlade data bearbetades och analyserades genom en tematisk analys. Den 

tematiska analysen baserades på Braun och Clarkes (2006) artikel Using the thematic 

analysis in psychology. Analysmetoden beskrivs av författarna vara flexibel och relativt 

enkel att genomföra. Den tematiska analysen är lämplig att använda till kvalitativa 

metoder oberoende av om de har en induktiv eller deduktiv ansats (ibid.). Då denna 

studie utgick från ett induktivt perspektiv låg tyngdpunkten vid att rapportera, analysera 

och identifiera nya teman eller mönster utifrån det insamlade materialet (Yin 2013).  

 

Den tematiska analysen innehåller enligt Braun och Clarke (2006) sex faser vilka 

teoretiskt beskrivs i Bilaga 3. Nedan beskrivs det löpande tillvägagångssättet i studien i 

förhållande till de olika faserna i dataanalysen. 

 

Efter att studiens data transkriberats (beskrevs i avsnittet Genomförande – 

Transkribering) lästes det genom flertalet gånger. Då en känsla skapats för hur studiens 

material såg ut påbörjades kodningen av materialet. Under kodningen användes en 

tabell i dataprogrammet Microsoft Excel som hjälpmedel. Tabellen innehöll den 

specifika koden och det datasegment som var ursprunget till den kod som registrerats i 

tabellen. Sammanlagt registrerades 87 koder. 

 

För att underlätta arbetet med att bearbeta koderna till olika teman skapades en 

tankekarta i dataprogrammet Microsoft PowerPoint. Tankekartan gjorde koderna lätta 

att överblicka samtidigt som det var det möjligt att på ett smidigt sätt flytta runt dem i 

tankekartan. Att de olika koderna fanns uppskrivna i en tabell tillsammans med 

ursprungligt datasegment gjorde det möjligt att gå tillbaka och påminnas om kodernas 

innerbörd. Koderna delades upp i tolv olika teman.  

 

Dataanalysen fortskred genom att de tolv teman som framkommit reviderades. Flera 

teman slogs samman då de uppfattades likna varandra. En del teman togs bort då de inte 

ansågs finnas tillräckligt med data för att stödja dem. De teman vilka upplevdes 

homogena samlades under ett övergripande tema. På så sätt skapades tre övergripande 

teman.  

 

Efter att tre övergripande teman skapats skulle de också namnges. Detta krävde att 

materialet sågs över ännu en gång för att finna essensen i varje tema. Att finna namn 

som beskrev de teman som framkommit på ett trovärdigt och relevant sätt uppfattades 

vara en viktig process. När alla tre övergripande teman namgivits påbörjades arbetet 

med att framställa ett resultat i skrift.  

 

  



 

12 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2013) beskriver forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. De beskriver framför allt fyra grundläggande krav som 

är viktiga att ta hänsyn till. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet innebär att alla som berörs av en studie ska informeras om dess 

syfte. I de studier där deltagarna deltar aktivt genom exempelvis intervjuer bör 

informationen delges på förhand (Vetenskapsrådet 2013). I denna studie informerades 

deltagarna i förhand om undersökningens syfte genom ett informationsbrev (Bilaga 2) 

samt de tillhandhölls muntlig information vid sina intervjutillfällen. 

 

Enligt samtyckeskravet bestämmer alla deltagare i en undersökning själva om de ska 

medverka eller inte. Tyngdpunkten ligger vid vikten av alla individers rätt att bestämma 

över sin medverkan. Det ska därför vara möjligt för deltagare i studier att avbryta sin 

medverkan. Det finns studier där samtycke inhämtas från andra än den aktive 

deltagaren. Exempelvis om deltagaren är under 15 år. Då krävs förälder eller 

vårdnadshavares godkännande. Samtycke ska alltid finnas från deltagaren vid studier 

med aktivt deltagande (Vetenskapsrådet 2013). I denna studie krävdes inget samtycke 

från någon annan än deltagaren. Vid studier med intervjuer ses deltagaren som aktiv och 

därför var det viktigt med samtycke från deltagaren innan intervjuerna genomfördes. 

Deltagaren informerades på förhand om att deltagandet i studien var helt frivilligt och 

att det var möjligt att avbryta när som helst. Vid intervjutillfället påpekades samma 

information ännu en gång för varje deltagare innan intervjuerna påbörjades.  

 

Vetenskapsrådet (2013) beskriver hur konfidentialitetskravet har ett nära samband med 

sekretess och offentlighet. Inga obehöriga ska ta del av uppgifter i en studie som berör 

deltagare och personuppgifter. Förvaring ska därför ske på ett sätt som inte gör det 

möjligt för utomstående att varken ta del av uppgifterna eller identifiera deltagarna i 

studien. I denna studie finns inte deltagarnas namn någon annanstans än i intervjuarens 

minne. Detta upplevdes möjligt då deltagarantalet är litet. Vetenskapsrådet (2013) 

beskriver också vikten av tystnadsplikt hos den som genomför studien. Är studiens 

material av känslig karaktär kan ett undertecknat fysiskt avtal vara på sin plats. I denna 

studie kan å ena sidan det uppfattas väldigt känsligt att diskutera och prata om mat. Å 

andra sidan var inte studien stor och det var endast en person som hade tillgång till 

materialet. Då denna person var densamma som genomförde intervjuerna upprättades 

inget fysiskt dokument. Dock genomsyrade uppfattningen om att tystnadsplikten är en 

extremt viktig del i forskningsetiken hela studien. Det har också uppfattats viktigt att 

utforma studiens text, framför allt resultatdelen, på ett sätt som inte gör det möjligt att 

identifiera några deltagare. 

 

Nyttjandekravet inom forskningsetiken innebär att det material som samlats in i en 

studie endast ska användas i den studie insamlingen var avsedd för och ingenting annat 
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(Vetenskapsrådet 2013). Det insamlade materialet i denna studie har efter avslutad 

studie förstörts och rådatan är därför inte längre möjlig att få tag på.  

 

Utöver samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet har Vetenskapsrådet (2013) utformat flera rekommendationer. 

Bland annat bör alla personer studien berör tillfrågas om de är intresserade av att ta del 

av studiens resultat. Information bör lämnas till de intresserade kring var studiens 

resultat publiceras samt tillhandage en rapport om intresse finns. Deltagarna tillfrågades 

om de var intresserade av att ta del av den färdiga rapporten. De intresserade 

tillhandahölls ett varsitt exemplar efter färdigställande. 

 

Resultat 
 

Resultatet i studien har framkommit genom en analys i förhållande till undersökningens 

syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka skiftarbetare inom 

verkstadsindustrins upplevelser av vad som påverkar deras matval under skiftarbetet. 

Frågeställningarna var: Vad upplever skiftarbetare påverka deras matval under 

arbetet?. Då det insamlade materialet analyserades genom en tematisk analys, 

presenteras resultatet i de övergripande teman vilka framkommit under dataanalysen. 

Dessa områden sammanfattar vad som i studien visat sig ha störst inverkan på 

skiftarbetarnas matval under skiftarbete och ses som studiens huvudresultat.  

 

Arbetsplatsens förutsättningar skapar utrymme för individuella 

beslut hos skiftarbetare 
 

Skiftarbetarna uttrycker på flera sätt hur arbetsplatsens förutsättningar påverkar deras 

individuella beslut kring matval. På arbetsplatsen upplever dem bland annat det finnas 

utrymme för flexibla mattider. Mattiderna påverkas dock negativt vid hög 

arbetsbelastning. 

 

”Vi kan ju äta när det passar en om man säger så, när man är hungrig.” – Informant 3 

 

”Då kanske man bara snabbt sätter sig vid skrivbordet vid en dator och tar en kaffe ja 

eller macka eller något.” - Informant 4 

 

Skiftarbetarna upplever även att arbetsgivaren erbjuder möjligheter till att inhandla och 

konsumera mat under arbetstid. Trots det tas ändå största delen av maten med hemifrån.  

 

”Eh, jag tar oftast med mig hemifrån, eller alltid skulle jag kunna säga.” - Informant 3 

 

Arbetsgivaren erbjuder enligt skiftarbetarna ett utbud av mat att inhandla under 

arbetstid. Det upplevs vara positivt. Maten finns presenterad i en automat och mat kan 

också beställas till arbetsplatsen. Skiftarbetarna uttrycker att det finns gott om 
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valmöjligheter. Dock framkommer det att utbudet av mat inte alltid upplevs 

tillfredställande för den som arbetar ständigt nattskift.  

 

”Ja det finns ju smörgåsar eh jag vet inte om de har något mer några drycker eller 

något sånt i maskin här men .. jag tror det mest är godis och skit.” – Informant 2 

 

”Vi har den där automaten där kan man köpa den där en typ nån macka den där 

hårdmackan någonting.” – Informant 1 

 

Förvaringsmöjligheterna på arbetsplatsen anses vara goda. Detta upplever skiftarbetarna 

vara något mycket positivt.  

 

”Ja vi har både frys och kylskåp ute i villan där och matsalen så att säga så och 

microvågsugn om vi skulle behöva det å. Så det finns ju alla möjligheter.” – Informant 2 

 

”Men skulle jag behöva ta med mig nå ja som ska ligga i kylskåp så finns ju den 

möjligheten också och sådär så. Så jag kan ju förvara det tycker jag.” – Informant 3 

 

Förutom det utbud arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen uttrycker skiftarbetarna att 

den maten som tas med till arbetsplatsen av dem själva och kollegor också påverkar 

dem och deras matval. 

 

”..eller om det finns kakor gärna kakor därför jag är svag mot kakor det är jag.” – 

Informant 1 

 

Skiftarbetares strävan efter balans mellan arbete och fritid 
 

Skiftarbetarna uttrycker att en planering över vad som ska ätas och när under dygnet är 

en avgörande del i att skapa balans mellan arbete och fritid. De gav en detaljerad 

beskrivning av hur deras mattider är fördelade över ett dygn. I beskrivningen framgår 

även att samma typ av mat intas i princip under varje arbetspass.  

 

”Sen blir det väl ett mellanmål vid sextin kanske ungefär och sen blir det väl kvällsmat 

då två timmar innan jag går hit ungefär.” – Informant 4 

 

Utanför arbetstid upplever skiftarbetarna att fördelningen av mattiderna över ett dygn 

ofta anpassas till omgivningen. De uttrycker också hur den mat de äter under arbetstid 

därför anpassats för att vara säker på att kunna delta i aktiviteter utanför arbetet. Maten 

de intar är den mat de är säkra på inte påverkar kroppen på ett negativt sätt genom 

exempelvis magont eller sömnproblem. 

 

”För ja, jag äter ju en sånhära gainer, ja pulver, sen en banan alltid.” – Informant 3 
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Mattiderna under arbetstiden är även de viktiga för skiftarbetarna. Förändringar  

resulterar i att mattiderna under det kommande dygnet också förändras. De uttrycker att  

planerade fritidsaktiviteter efter arbetstid då får ställs in eller planeras om.  

 

”Då hamnar vi i den där mellantakten liksom” – Informant 1 

 

Skiftarbetarna uttrycker också en upplevelse av att det ibland är svårt att leva upp till de 

krav och förväntningar omgivningen ställer på dem socialt. De uttrycker att de ibland 

väljer att äta trots att de inte upplever hunger. Detta uttrycks också påverka matvalen de 

senare gör under arbetstid.   

 

”Man känner så liksom man äter bara därför som man stoppar i det, jag måste äta fast 

man vill inte.” – Informant 1 

 

Även aktiviteter som äger rum innan påbörjat arbetsskift upplevs påverka matvalen 

under arbetstid. 

 

”Ja det kan väl hända att till exempel på en söndag då när jag vart ut på lördagen och 

är lite extra törstig och vill ha någon godare då kanske jag köper en läsk och ja sen kan 

det väl kanske bli någon kaka eller något sånt där också om man är sugen på det.” - 

Informant 3 

 

Arbetstiderna upplevs också påverkar dagarna skiftarbetarna inte arbetar. De uttrycker 

att det också därför är viktigt med planerade mattider under dessa dagar. Annars upplevs 

vardagen inte fungera på ett bra sätt. Det uttrycker sig enligt dem genom att mattiderna 

och hungerskänslan förändras under nästkommande arbetsskift. Skiftarbetarna menar att 

deras sociala umgänge också påverkas negativt av detta. Det upplevs vara svårare att 

delta i aktiviteter utanför arbetstid då de har en annan dygnsrytm än umgängeskretsen. 

 

”Ställer man om sig då  kommer hela kroppen ur balans och då blir det svårt att äta 

oavsett. Man måste försöka hålla tiderna bättre.” – Informant 3 

 

 

Det fysiska och psykiska välmåendet hos skiftarbetare 
 

Skiftarbetarna utrycker en stark upplevelse av att kroppens fysiska status och kroppens 

reaktion på olika typer av mat är en avgörande del i hur och varför de gör sina matval. 

Bland annat beskriver de hur sömnlöshet, magont och andra typer av besvär kopplade 

till magen förekommer. Vad som uttrycks påverka kroppen varierar.  

 

”Nej jag äter väl inte så mycket på nattskiftet det brukar vara, jag dricker mycket 

vatten.” – Informant 4 
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”Men jag, jag kan äta mycket socker och sånt där innan jag går och lägger mig också 

utan problem.” - Informant 3 

 

”Jag har lite svårt för att trycka i mig något, någon, någon större måltid. Jag har ju 

haft den känslan att då sover jag sämre om jag äter nå tunga grejer.” – Informant 2 

 

Mängden mat som intas upplever skiftarbetarna påverka dem fysiskt. De beskriver att 

det inte är möjligt att inta större mål mat under arbetstid då det senare påverkar deras 

kropp på något sätt. 

 

”Men jag tror att det blir för mycket att käka men det går ju..” – Informant 4 

 

”Nu har jag aldrig kunnat sätta mig och äta en riktig buffé om man säger så under 

natten. Då tror jag att magen inte blir så glad.” – Informant 3 

 

Mattiderna upplevs också påverka kroppen. Förskjuts dessa under arbetstiden upplevs 

mattiderna över hela det nästkommande dygnet bli fel. Det i sin tur upplevs påverka 

kroppen på ett negativt sätt. 

 

”Till exempel det kan ju bli såhär en dag också att jag går upp, tränar och sen ja gör 

jag något annat och maten kommer kanske vid en sex sju på kvällen. Då blir det 

betydligt svårare att äta igen då. Då kanske det bara blir ett mål mat om dagen då.” – 

Informant 3 

 

Skiftarbetarna upplever att de tänker mycket på mat och mattider. De uttrycker att 

tankarna påverkas av egen uppfattning kring vad bra mat är. Samtidigt menar de att 

även personal inom olika professioner kopplade till kost påverkar tankarna kring mat. 

 

”Så man måste på något vis man måste räkna liksom hur mycket stoppar jag maten i 

mig. Jag vill inte vara fet, i alla fall inte än.” – Informant 1 

 

”Så frukt, banan säger dom ju att det är lite lugnare åt magen också.” - Informant 2 

 

Skiftarbetarna upplever att nattskiftarbete är en vanesak och att det tar tid för kroppen 

att vänja sig vid dygnrytmen. 

 

”I början det blir lite svårt men sen man vänjer sig så.” – Informant 1 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

De tre teman som presenterades i avsnittet Resultat var Arbetsplatsens förutsättningar 

skapar utrymme för individuella beslut hos skiftarbetare, Skiftarbetares strävan efter 

balans mellan arbete och fritid och Det fysiska och psykiska välmåendet hos 

skiftarbetarna. Nedan presenteras varje tema var för sig. Varje tema presenteras och 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning inom området.  

Arbetsplatsens förutsättningar skapar utrymme för individuella beslut hos 

skiftarbetarna 

Inom detta tema framkom tydligt att arbetsplatsen i sig påverkar skiftarbetares matval. 

Både arbetsbelastning, social kontext, utformning av arbetsplatsen och arbetsgivarens 

utbud av mat är komponenter vilka skapar förutsättningarna för skiftarbetares 

individuella val kring mat på arbetsplatsen. De flesta komponenter rörande 

arbetsplatsens förutsättningar kan kopplas till arbetsmiljö.  

 

Skiftarbetarna i studien upplever att arbetsplatsen erbjuder goda förvaringsmöjligheter 

och möjligheter till att värma mat, vilket enligt Arbetsmiljöverket (2009) arbetsgivaren 

är skyldig till. Det utbud som presenteras av arbetsgivaren upplevs inte vara 

tillfredsställande av den som arbetar ständig natt. Detta styrker SLV (2007) beskrivning 

av hur framför allt nattarbetare ofta har sämre förutsättningar till ett hälsosamt 

matutbud. Är dessa förutsättningar sämre är det också svårare för skiftarbetare att i 

förlängningen upprätthålla goda matvanor som enligt FHI (2011a) kan förebygga flera 

sjukdomar så som exempelvis stroke och typ- 2 diabetes. Då arbetsplatsen är belägen i 

en mindre kommun där det inte är möjligt att utanför arbetet inhandla mat under natten 

blir utbudet av mat från arbetsgivaren extra viktigt. Något som inte framgår är om 

skiftarbetarnas rast mellan klockan 02:30 och 03:00 är förlagd som måltidsuppehåll. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015b) är det inte alltid tillåtet för arbetstagaren att lämna 

arbetsplatsen vid ett betalt måltidsuppehåll. Skulle rasten vara förlagd som ett 

måltidsuppehåll där arbetstagaren inte får lämna arbetsplatsen är det av ännu större vikt 

att utbudet av mat på arbetsplatsen upplevs tillfredställande vilket Kristensen och Holm 

(2006) beskriver. I detta fall är det dock relevant oavsett då det som tidigare nämnt inte 

är möjligt att inhandla mat i anslutning till arbetsplatsen under natten. 

 

Det är möjligt att kombinationen av goda förvaringsmöjligheter som uppmuntrar till att 

förvara mat och bristen på möjlighet att inhandla tillfredställande mat under arbetstid 

gör att nästan all mat som intas under arbetstid tas med hemifrån. Ansvaret för 

skiftarbetarens matvanor flyttas då indirekt till att ligga till stor del på skiftarbetarnas 

egna axlar. Förutsättningarna i hemmet för goda matvanor blir i det här fallet en stark 

bidragande faktor till vad som påverkar skiftarbetarnas matval under arbetstid, eftersom 

att maten som finns i hemmet tas med till arbetsplatsen och intas där.  
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Arbetsbelastningen framträder vara en komponent vilken påverkar skiftarbetaren inom 

verkstadsindustrins matval. Rasten på arbetsplatsen är förlagd mellan klockan 02:30 och 

03:00. Tidpunkten för rast tycks dock variera. Framför allt styrs tiden för rast av just 

arbetsbelastningen. Är arbetsbelastningen hög kan rasten både tidigareläggas och 

förskjutas. I resultatet framgår att arbetsbelastningen ibland leder till att skiftarbetaren 

äter något snabbt inne vid skrivbordet istället. Detta gör att skiftarbetaren inte lämnar 

verkstaden trots att det finns en byggnad i anslutning till arbetsplatsen som är avsedd för 

rast och måltidsuppehåll. Det är ett problem, framför allt med tanke på att matsalen är 

belägen i den anslutande byggnaden på grund av arbetsmiljömässiga och hälsomässiga 

skäl. Arbetsmiljöverket (2015b) beskriver hur viktigt det är att förutsättningar för 

måltidsuppehåll och vila finns under arbetstid. Arbetsgivaren är på förhand skyldig att 

meddela förläggningen av raster samtidigt som de bör vara tillfredställande för 

verksamhetens arbetsförhållanden  (ibid.). Dessa krav uppfyller arbetsgivaren i detta 

fall. Dock finns det ett problem i att rastens förläggning upplevs flytande. I de fall då 

skiftarbetaren väljer att inte lämna verkstaden är det inte möjligt att äta av den 

medhavda maten då den förvaras i byggnaden avsedd för vila och måltidsuppehåll. 

Frågan är då om skiftarbetaren väljer att inte äta alls eller om något ur det utbud som 

inte upplevs tillfredställande inhandlas istället? Är detta bra eller dåligt? Går inte att 

svara på. Å ena sidan finns det studier vilka konkluderar att det kan vara skadligt för 

kroppen att äta på natten då den är inställd på fasta. Det kan leda till metabola besvär 

(Lennernäs 2010; Lowden et al. 2010; Nea et al. 2015; Zhao 2008). Å andra sidan finns 

det endast få studier som undersöker skiftarbetarens matvanor ur ett näringsperspektiv. 

Därför går det inte att säga att det individen upplever vara det mest  tillfredställande att 

äta också är det mest hälsosamma. Det är inte heller möjligt att veta hur den enskilde 

skiftarbetarens matvanor ser ut. Därför går det inte att säga vilket av arbetsplatsen utbud 

av mat eller det skiftarbetaren själv tar med hemifrån som är bäst att inta ur ett 

näringsperspektiv oberoende av tidpunkt på dygnet. 

 

Skiftarbetaren påverkas också av vad kollegor tar med för mat till arbetsplatsen. Nyberg 

(2009) beskriver att det sociala samspelet mellan kollegor på en arbetsplats är viktigt 

och Perssons (2006) intervjustudie visade på att matvanor styrdes av den sociala 

situationen på arbetsplatsen. Det kan därför vara svårt att säga nej om någon bjuder på 

exempelvis födelsedagsfika. Skiftarbetarna i studien uttryckte att det ibland kan vara 

svårt att motstå de sötsaker som någon kollega tar med till arbetsplatsen med syfte att 

bjuda andra. 

 

Hur arbetsplatsen är utformad, inte bara fysiskt, utan också genom regler, normer och 

social kontext skapar förutsättningarna för de individuella val skiftarbetaren gör kring 

mat. Upplevs utbudet inte tillfredställande men förvaringsmöjligheterna goda kan det 

vara en möjlig orsak till att skiftarbetaren tar med den mat som konsumeras under 

arbetstid hemifrån. Kopplingar kan dras till Anstey, Tweedie och Lords (2016) studie i 

Australien. I studien framkom att den organisatoriska och fysiologiska miljön starkt 

bidrog till respondenternas matval under arbetstid. Trots att skiftarbetarna i den studien 
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är verksamma inom sjukvården visar denna studie där skiftarbetarna är verksamma 

inom verkstadsindustrin på liknande resultat.   

Skiftarbetarna strävan efter balans mellan arbete och fritid 

Skiftarbetaren strävar efter en balans mellan arbete och fritid vilket påverkar dess 

matval på flera sätt. Det är svårt att hålla en balans mellan viljan att leva upp till sociala 

förväntningar utanför jobbet från familj och vänner, mår bra och samtidigt göra ett gott 

jobb. I resultatet framkommer mattiderna vara väldigt viktiga för balansen mellan de 

olika komponenterna. 

 

Det skiftarbetaren väljer att äta under arbetstid påverkas inte bara av tiden på dygnet för 

arbete eller av faktorer vilka endast finns på arbetsplatsen. Kristensen och Holm (2006) 

beskriver hur det också är svårt att kombinera mattider och matval med fritid. Tiden 

utanför arbetet är därför en stor påverkansfaktor till de matval skiftarbetaren gör under 

arbetstid. Skiftarbetarna i studien uttrycker att planeringen av mattider är viktig över 

dygnet. Både för att må bra men också för att leva upp till de sociala krav som ställs på 

dem under fritiden. Kristensen och Holm (2006) beskriver tydligt hur skiftarbetarens 

matvanor påverkas av det kulturella och sociala kontext denne befinner sig i, men också 

av kroppens fysiska behov. Därför är också planeringen av mattider över dygnet viktig 

(ibid.) vilket också uttrycks tydligt av skiftarbetarna i studien. Skiftarbetarna menar att 

planeringen är viktigt ur flera aspekter. Dock framkommer den extra tydligt när det förs 

resonemang kring arbete och fritid. 

 

Nyberg (2009) beskriver att relationerna till familj och vänner inte alltid är lätta att 

kombinera med arbetslivet. Det uttrycker också skiftarbetarna i studien. Upplevelsen av 

att oftast vara den som måste anpassa sina mattider och matvanor efter omgivningen är 

återkommande. Nyberg (2009) menar att detta påverkar hur skiftarbetaren resonerar 

kring mat och måltid under arbetstid. I undersökningen uttrycks det genom 

skiftarbetarnas berskrivning av hur kroppen reagerar olika fysiskt beroende på vad de 

äter. Maten de intar anpassas efter detta för att säkerställa möjligheten att delta i sociala 

aktiviteter utanför arbetstid. Det händer också innan arbetstid att skiftarbetarna deltar i 

sociala aktiviteter som involverar mat och trots att de egentligen inte upplever hunger 

intas mat eller vice versa. Det leder i sin tur till att mattiderna och matvanorna under 

nattarbetet rubbas vilket får vidare konsekvenser under samma dygn. Konsekvenserna 

uttrycks framför allt vara problem med sömn och mage. Det kan kopplas till det 

Lowden et al. (2010) beskriver kring hur skiftarbetare upplever störningar i dagliga 

rutiner som påverkar exempelvis mattiderna. Familj och vänners mattider är inte alltid 

optimala för skiftarbetarens egen hälsa. Än dock anpassar sig skiftarbetaren ofta efter 

dessa. Detta verkar också vara fallet i denna studie.  

Det fysiska och psykiska välmåendet hos skiftarbetarna 

I studien framkom upplevelser, uttryck och beskrivningar av hur skiftarbetarna strävar 

efter välmående både psykiskt och fysiskt. Dessa två komponenter påverkar tydligt 

skiftarbetarnas matval. Tidigare forskning visar att skiftarbetare vilka arbetar kväll och 
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natt ofta har en sämre hälsa än dagtidsarbetare (Geliebter et al. 2000; Macagnan et al. 

2012). Det är i denna studie inte möjligt att utläsa skiftarbetarens hälsotillstånd då några 

sådan mätningar inte genomförts. Däremot, i linje med Anstey, Tweedie och Lords 

(2016) studie uttrycker skiftarbetarna i denna studie hur matvalen under arbetstid 

upplevs vara viktiga för den fysiska hälsan. Valet av vilken mat som intas under 

arbetstid upplevs tydligt påverka kroppen på olika sätt. Skiftarbetarna beskriver hur 

matvalen får fysiska konsekvenser. Valet av mat upplevs blivit fel om exempelvis 

magont och olika typer av sömnproblem förekommer efter intag av viss mat under 

arbetstid. Det framkommer att olika livsmedel påverkar kroppen på varierande sätt för 

skiftarbetarna. Mat som upplevs vara ett problem för en skiftarbetare behöver inte 

nödvändigtvis vara det för någon annan skiftarbetare. Då problem med magen 

framträder är det möjligt att det kan kopplas till hur det kan vara skadligt att äta på 

natten och leda till metabola besvär (Lennernäs 2010;  Lowden et al. 2010; Nea et al. 

2015; Zhao 2008). Det kan dock inte påstås säkert då det, som tidigare nämnts, saknas 

en tillräcklig mängd av studier som undersöker skiftarbetares matvanor ur ett 

näringsperspektiv. 

 

Mattiderna uttrycks också vara en viktig del i skiftarbetarens strävan efter välmående. 

Tankarna kretsar mycket kring mat och intervjuaren upplevde det finnas ett behov att 

prata om ämnet. Kanske kan det kopplas till den psykiska oron kring att inte räcka till 

för vänner och familj, kanske kan det kopplas till påverkan från människor verksamma 

inom olika professioner kopplade till kost. Det går inte att svara på. Möjligtvis påverkar 

kollegor på samma arbetsplats varandra. Nyberg (2009) beskriver hur det sociala 

samspelet med kollegor på arbetsplatsen påverkar resonemanget kring mat och måltider.  

Sammanfattning resultatdiskussion 

I resultatet av studien framgick tre olika teman vilka omfattar det skiftarbetaren 

upplever påverka dess matval under arbetstid. Framträdande inom alla teman är 

mattidernas påverkan, de upplevs vara otroligt viktiga. Att säga att resultatet svarar på 

studiens syfte för just denna arbetsplats är möjligt. Men påstå att det är just detta som 

påverkar skiftarbetare inom verkstadsindustrins matval under skiftarbetet generellt är 

inte möjligt. En empirisk studie av denna storlek där fyra personer intervjuats för att 

studera ett fenomen är inte ett tillräckligt stort material för det. Endast manliga 

informanter deltog i studien vilket inte heller gör det möjligt att generalisera resultatet 

till begreppet skiftarbetare då det inte är könsbundet. Vad resultatet ger oss är 

upplevelser, uttryck och beskrivningar som framkommer hos manliga skiftarbetare 

inom verkstadsindustrin kring matval. Det i sig är värdefullt och gör att resultatets 

teman  kan kopplas till frågeställningen Vad upplever skiftarbetaren påverka dess 

matval under arbetet?, dock ur ett manligt perspektiv. Svaret på frågan skulle då vara 

påverkansfaktorerna i de tre teman som framkommit i studien. Det vill säga 

arbetsplatsens förutsättningar, strävan efter balans mellan arbete och fritid samt det 

fysiska och psykiska välmåendet. 
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Metoddiskussion 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka skiftarbetare inom verkstadsindustrins 

upplevelser av vad som påverkar matval under skiftarbetet. Enligt Yin (2013) lämpar 

sig kvalitativ metod för att undersöka upplevelser och användes därför. Undersökningen 

hade en fenomenologisk inriktning. I den fenomenologiska inriktningen söker forskaren 

en beskrivning av ett fenomen genom människors erfarenheter, minnen och upplevelser 

(Olsson & Sörensen 2011). Det ansågs därför  vara en lämplig inriktning att använda i 

undersökningen. En styrka med inriktningen är att det fenomen som studeras kan vara i 

princip vad som helst. En annan styrka är att till skillnad från exempelvis 

hermeneutiken finns tydliga metoder för att analysera det material som samlats in (Yin 

2013). I denna studie valdes den tematiska analysen som dataanalysmetod utefter Braun 

och Clarkes (2006) beskrivning. En tydlig beskrivning av tillvägagångssättet 

underlättade analysen. 

 

Trots att det inom fenomenologin finns tydliga metoder för dataanalys är inte studier 

med fenomenologisk inriktning skyddade från subjektiva tolkningar av dem som 

analyserar en studies material. Enligt Malterud (2001) påverkar personen som genomför 

studien till stor del exempelvis tolkningen av insamlat data genom personens bakgrund, 

det vill säga kunskap, utbildning, förutsättningar och tidigare erfarenheter data m.m. 

(ibid.). Denna studie genomfördes av en person med kunskaper inom hälsoområdet. 

Tolkningen hade troligtvis sett annorlunda ut om dataanalysen genomförts av någon 

med en annan bakgrund.  

 

Det råder skilda meningar om vilka begrepp som bör användas för att beskriva en 

kvalitativ studies tillförlitlighet och trovärdighet. Inom kvantitativ forskning används 

begreppen validitet och reliabilitet. De anses dock inte vara applicerbara inom kvalitativ 

forskning (Bryman 2011). Istället används flera andra begrepp. Yin (2013) menar att 

begreppet transparens är relevant. Graneheim och Lundman (2004) lägger vikt vid 

begreppen tillförlitlighet, beroende, överförbarhet och trovärdighet. Dessa fem begrepp 

har varit undersökningens utgångspunkt. 

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning syftar begreppet tillförlitlighet till forskarens roll i studien på 

grund av att forskaren är det främsta instrumentet som används för tolkning av data. 

Studien bör beskrivas på ett sådant tydligt sätt och genomföras så att också andra 

forskare skulle kunna upptäcka samma strukturer om studien skulle genomföras igen. 

Frågeinstrumentets tillförlitlighet är därför också viktigt (Graneheim & Lundman 2004). 

I denna undersökning användes ett tydligt metodologiskt tillvägagångssätt för 

dataanalys och dataanalysen är därför upprepbar. Frågeinstrumentet har på flera sätt 

testats. Dels genom de tester Anstey, Tweedie och Lord (2016) genomförde i sin studie, 

dels genom pilotintervjuerna i denna undersökning. Då både den ursprungliga studien 

och denna undersökning tenderade till att generera liknande resultat bör huvudfrågorna i 
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intervjun beaktas fånga upp de upplevelser de avser att undersöka. Dock skulle de 

behöva testas inom fler yrkesområden. 

Beroende 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur beroende inom kvalitativ forskning 

omfattar analysprocessens förändringar. Fokus ligger på om resultatet kan upprepas och 

i vilken utsträckning data förändras över tid. Det är därför viktigt att forskaren i detalj 

beskriver hur bearbetningen av data i studien gått till och styrker sina resultat. Ett sätt 

att styrka resultaten i en kvalitativ studie är att använda sig av citat (ibid.). I denna 

studie har både citat och en tydlig beskrivning av hur bearbetningen av data gått till 

presenterats. 

Överförbarhet 

Detta begrepp syftar till att undersöka en studies överförbarhet till andra grupper och 

sammanhang. Forskaren skapar förutsättningarna för överförbarhet men bedömningen 

ligger hos läsaren (Graneheim & Lundman 2004). Det är enligt Yin (2013) också viktigt 

att komma ihåg att generalisering inte alltid är målet inom kvalitativ forskning, dock 

önskvärt. Fokus ligger istället ofta vid innehåll och kontext snarare än mätbart resultat. 

Ur en metodologisk synvinkel är denna undersökning överförbar. Det är däremot svårt 

att påstå att undersöknngar i andra grupper av deltagare, som befinner sig inom andra 

kontext, skulle ge liknande material att utgå från. Svaren i intervjuerna kan skilja sig åt 

samtidigt som intervjuaren och dess bakgrund kan påverka de semi-strukturerade 

intervjuernas utfall. Intervjuarens bakgrund kan vara avgörande för vilka följdfrågor 

som ställs. Intervjuerna kan därför utvecklas i olika inriktningar oberonde av det faktum 

att den intervjuade styr sin intervju till stor del. Intervjuaren i denna studie hade inte så 

stor erfarenhet av att genomföra intervjuer vilket påverkat utfallet av dem. En erfaren 

intervjuare hade möjligen kunnat ställt följdfrågor på ett annat sätt eller vid andra 

tillfällen.  

Trovärdighet 

En kvalitativ studies trovärdighet är en sammanvägning av de andra begreppen vilka 

undersöker en studies kvalitet. Anses överförbarheten, beroendet och tillförlitligheten 

vara hög bör en studie anses vara trovärdig (Graneheim & Lundman 2004). Det går att 

säga att denna undersöknings trovärdighet är acceptabel trots att resultatet snarare visat   

tendenser som går att applicera i vidare forskning än att något banbrytande resultat för 

området. En av bristerna som finns i undersökningen är antalet deltagare och framför 

allt avsaknaden av kvinnliga sådana. Endast fyra deltagare i undersökningen gör att den 

inte uppfyller teoretisk mättnad med tanke på att den genomförts inom ett område som 

är så pass utforskat. Möjligen skulle det faktum att ytterst få sociologiska studier 

genomförts inom yrkesområdet kunna vara till studiens försvar. Frågan kan ställas 

varför inte kontakt togs med fler företag då det inte fanns några kvinnligare skiftarbetare 

som uppfyllde studiens inklusionskriterier på företaget där studiens material samlades 

in? Svaret måste tyvärr bli på grund av tidsbrist. Bryman (2011) beskriver hur all 
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forskning begränsas av tid och resurser. Att planera tiden är därför väsentligt. Beslutet 

att inte kontakta fler företag togs på grund av att tiden inte ansågs räcka till.  

Förslag till vidare forskning 

De uttryck, upplevelser och resonemang skiftarbetarna för i studien är värdefulla och 

kan tillvaratas i vidare forskning. Då det inte fanns några kvinnliga deltagare som 

uppfyllde studiens inklusionskrav tillgängliga, vore det intressant att genomföra en 

liknande studie där kvinnliga deltagare finns representerade. Studier kring skiftarbete 

och matvanor behöver även genomföras inom fler yrkesområden än sjukvården (där de 

flesta studierna genomförs idag) för att skapa en nyanserad bild av skiftarbetets effekt 

på människans psykiska och fysiska status. Det är svårt att säga att ett resultat i en 

studie inom ett yrke kan appliceras på skiftarbetare i stort. Skiftarbetare befinner sig 

inom flera olika yrkesområden med olika förutsättningar.  

 

Något som blir tydligt när området behandlas är avsaknaden av studier med fokus på 

skiftarbetarens näringsintag. Det är ett kunskapsgap som gjort sig påminnt under 

framför allt dataanalysen och resultatdiskussionen i studien. Därför föreslås att sådana 

studier genomförs. Dels för att det behövs och dels för att de skulle möjliggöra ett 

vidare resonemang för och i denna typ av studier. 

 

Slutsats 
Det är i undersökningen tydligt att individen på arbetsplatsen har ett stort eget ansvar 

för sina matval trots att en av de största påverkansfaktorerna för matvalet visat sig vara 

arbetsplatsens utformning. Därför bör högre krav ställas på arbetsgivare när det kommer 

till hälsofrämjande arbete kopplat till matvanor och möjligheten för arbetstagare att göra 

hälsosamma matval under arbetstid. De upplevelser som framkommit i studien är 

värdefulla att ta i beaktning i nya sociologiska studier kring matval inom 

verkstadsindustrin.  

 

 

 

 

.
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

 

 

Allmäna frågor. 
 

1. Vilket kön har du?  

 

 

2. Hur gammal är du?  

 

 

3. Hur länge har du arbetat nattskift? 

 

 

Frågor kring måltidstider och matval. 
 

1. Upplever du att skiftarbetet påverkar dina dagliga rutiner på något sätt? 

Om ja, hur då?  

 

 

2. Beskriv hur en dag på jobbet ser ut när det gäller mat och måltider. 

 

Stödfrågor –   

När brukar du äta? 

 

Var brukar du äta?  

 

3.  Har du vanligtvis med dig mat hemifrån eller köper du mat när du är på 

jobbet?  

 

Stödfrågor –  

Förtydliga om det behövs att det inte bara gäller det som klassas som 

”måltider” utan också snacks och liknande. 

 

Du sa att du brukar köpa mat när du är på jobbet.... var gör du det? 

 

Du sa att du vanligtvis tar med dig mat hemifrån... hur upplever du möjligheten 

att köpa mat när du är på jobbet? 

 

4. Kan du beskriva hur det skift du arbetar påverkar dina beslut kring 

måltidstider och matval under skiftarbetet? 

 

Stödfrågor-  

Upplever du att mat finns tillgängligt under skiftarbetet? 



Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

 

 

 
Gävle den 6 april 2016 

 

Inbjudan att medverka i en underökning kring matvanor vid 

skiftarbete. 
 

Vi spenderar mycket tid på arbetet och idag arbetar vi på tider som sträcker sig över 

hela dygnet. Forskning visar att skiftarbete utmanar kroppen eftersom det påverkar 

kroppens dygnsrytm. Matvanor är viktiga för hälsan, men det finns väldigt lite 

forskning kring vilka faktorer som påverkar skiftarbetare inom verkstadsindustrins 

matval under skiftarbete.  

 

Jag heter Matilda Kilström och är student på det Hälsopedagogiska programmet vid 

Högskolan i Gävle där jag läser min sista termin. Det är nu dags för mig att genomföra 

mitt examensarbete i ämnet folkhälsovetenskap. 

 

Detta är en inbjudan till dig som arbetar nattskift till att medverka i en studie kring 

skiftarbetares upplevelse av vad som påverkar matvanor och matval. För dig som 

deltagare innebär studien att bli intervjuad vid ett tillfälle. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att förklaring 

ges. Du som deltagare kommer inte att kunna identifieras när resultaten från studien 

presenteras. När studien är avslutad kommer insamlat data att förstöras och endast 

resultat kommer presenteras. 

 

Jag hoppas att just du vill medverka! Din medverkan är viktigt för att öka förståelsen för 

hur arbetstider påverkar matvanor och matval under skiftarbete. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Matilda Kilström, student  Maria Lennernäs, handledare 

 

Mail: hhp13mkm@student.hig.se  Mail: maria.lennernas@hig.se 

Tel: 076–785 40 90



Bilaga 3 – De sex faserna i den tematiska analysen 

 

 

Fas ett – Bekanta sig med materialet 

Enligt Braun och Clarke (2006) påbörjas denna fas redan i transkriberingen av data. 

Sedan läses all data genom flera gånger för att forskaren verkligen ska bekanta sig med 

det (ibid.)  

 

Fas två – Generera initiala koder 

När forskaren upplever att en bild av vad som är intressant med materialet och vad det 

faktiskt är kan fas två påbörjas. Det är i denna fas då koder skapas. Koder är det 

forskaren finner vara grundläggande segment i sitt data. Information, vilken är 

nödvändig för att beskriva fenomenet på ett meningsfullt sätt. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att koder inte är detsamma som teman. Det slutgiltliga teman som 

framkommer i en tematisk analys kan vara helt olika koderna vilka framkommit i ett 

tidigare skede. När forskaren kodar är det viktigt att hela tiden återgå till studiens syfte 

och frågeställningar så analysen sker ur rätt perspektiv. Under kodningen bör forskaren 

inte utesluta några koder. Det går inte i denna fas att veta vad som är viktigt och inte. 

När kodningen sker manuellt kan det vara till fördel att anteckna dem exempelvis på ett 

annat papper eller i marginalen på samma papper där intervjun presenteras (Braun & 

Clarke 2006).  

 

Fas tre – Söka efter teman 

Då koderna färdigställts sorteras koderna till olika potentiella teman. Forskaren söker 

efter likheter och skillnader mellan koderna. Finns det likheter mellan koder samlas de 

under ett tema. Visuella hjälpmedel som till exempel en mind-map kan vara till stor 

hjälp under denna fas. En tematisk analys är inte någon linjär process och därför är det 

möjligt att forksaren behöver gå tillbaka till tidigare faser för att exempelvis se vad 

tanken var bakom en specifik kod. Det är också viktigt för att säkerställa att inget av 

intresse missats i en tidigare fas (Braun & Clarke 2006). 

 

Fas fyra – Revidera teman 

Denna fas handlar om att revidera de teman vilka framkom i fas tre. I denna fas är det 

möjligt att vissa teman tas bort på grund av att det inte finns tillräckligt med data som 

stödjer dem och en del teman kanske slås samman till ett. Det är också möjligt att teman 

bryts ned till två istället för ett. De teman som finns kvar efter denna fas bör vara internt 

homogena och externt heterogena. Det innebär att data inom ett tema upplevs lika men 

att det är olikt data inom ett annat tema (Braun & Clarke 2006).  

 

Fas fem – Definiera och namnge teman 

För att namnge de teman som slutligen finns kvar efter de tidigare faserna söker 

forskaren efter essensen inom temat. Det är viktigt att se till vad som är intressant med 

data inom temat och varför. Att namnge ett tema med baktanke är viktigt för att 

presentera den tolkade aspekten av data forskaren funnit under tidigare faser av 

dataanalysen. Det är sedan viktigt att forskaren presenterar en analys av temat som 

relaterar till studiens syfte och frågeställning (Braun & Clarke 2006).   



Bilaga 3 – De sex faserna i den tematiska analysen 

 

 

 

Fas sex – Producera ett resultat 

Braun och Clarke (2006) beskriver hur denna fas handlar om att presentera resultatet av 

den tematiska analysen. Resultatet bör presenteras på ett sätt som skapar trovärdighet 

hos läsaren. Citat från data bör användas för att stärka påståenden i resultatet. 
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