
EXAMENSARBETE

Småföretagares upplevelse av
aktivitetsbalans

Jenny Haglund
Linnea  Vikström

2016

Arbetsterapeutexamen
Arbetsterapeut

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



Luleå tekniska universitet 

Institution för hälsovetenskap 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Småföretagares upplevelse av aktivitetsbalans. 

                        

                   Small business owners experience of activity balance. 
 

Författare: Haglund Jenny och Vikström Linnea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i arbetsterapi 15 p 

Vårterminen 2016 

Handledare: Carina Karlsson 



1 
 

Innehållsförteckning 

Abstrakt ..................................................................................................2 

Abstract ..................................................................................................3 

Inledning ................................................................................................4 

Bakgrund ................................................................................................4 

Aktivitetsbalans .......................................................................................4 

Småföretagare ..........................................................................................5 

Aktivitetsbalans och hälsa .......................................................................6 

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

Metod ......................................................................................................9 

Design ......................................................................................................9 

Urval ........................................................................................................9 

Datainsamling ..........................................................................................10 

Dataanalys ...............................................................................................10 

Forskningsetiska aspekter .......................................................................11 

Resultat ...................................................................................................12 

Friheten att organisera sina dagar ............................................................12 

Sociala förutsättningar och behov ...........................................................13 

Finna en rytm för återhämtning ...............................................................15 

Drivkraften i att göra det man finner glädje i ..........................................16 

Dra nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter ...................................17 

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

Metoddiskussion ....................................................................................22 

Konklusion .............................................................................................23 

Referenser ..............................................................................................24 

Bilaga 1 Informationsbrev ......................................................................27 

Bilaga 2 Intervjuguide ............................................................................28 



2 
 

Haglund, J., & Vikström, L. 

Småföretagares upplevelse av aktivitetsbalans. 

Examensarbete i arbetsterapi 15hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap, 2016. 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Småföretagandet i Sverige ökar samtidigt som tidigare forskning visar att just  

denna grupp har mindre kontakt med företagshälsovården och brister i sin medvetenhet 

angående hälsa, vilket kan antas ge dem sämre förutsättningar att hantera och förebygga 

eventuella hälsoproblem. Studier pekar på ett tydligt samband mellan upplevelse av 

aktivitetsbalans och hälsa. Det saknas i dagsläget studier på upplevelse av aktivitetsbalans för 

individer som äger och driver eget företag.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur småföretagare upplever sin aktivitetsbalans. 

Metod: En kvalitativ studie gjordes där elva småföretagare intervjuades för att få deras 

upplevelse av aktivitetsbalans.  

Resultat: Resultatet visar att småföretagande är något som påverkar deltagarnas hela 

livssituation och ett övergripande tema framkom där det handlar om att acceptera företagandet 

som en livsstil. Det finns en drivkraft att göra det man finner en glädje i, en frihet att 

organisera sina dagar, skapar sociala förutsättningar och för att skapa en balans kan nytta dras 

av tidigare kunskaper och erfarenheter. Företagandet som en livsstil handlar om att acceptera 

en obalans i tiden för återhämtning och för ett privat socialt umgänge och att företaget 

påverkar behovet till privat umgänge.  

Konklusion: Ett genomgående tema av deras beskrivningar rör sig om att acceptera 

företagandet som en livsstil, där de har ett aktivitetsmönster som är hållbart och meningsfullt i 

den livssituation och kontext som de befinner sig i. Fynden kan anses vara värdefulla för 

småföretagarna själva, framförallt i ett promotivt hälsoperspektiv vid utformning av sin totala 

livssituation. Yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter inom företagshälsovård och hälso- och 

sjukvård kan ha nytta av denna studie för att arbeta promotivt och rehabiliterande med 

småföretagare. Samtliga berörda kan antas få mer stöd av denna studie, en större förståelse för 

hur aktivitetsmönstret ser ut för denna grupp och vilken betydelse företagandet har i deras 

livskontext.  

 

Keywords: Activity balance, small business owner, activity pattern. 
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Abstract 
Background: Small businesses in Sweden are increasing while previous research shows that 

this particular group has less contact with the health service and deficiencies in their 

awareness regarding health, which can be assumed to give them less able to deal with and 

prevent any health problems. Studies show a clear connection between the experience of the 

activity balance and health. It is missing in the current situation studies on experience of the 

activity balance for individuals who own and operate their own business.  

Aim: The aim with this study is to describe how small business owners experiencing activity 

balance.  

Method: A qualitative study was done where eleven small business owners were interviewed 

to obtain their experience of activity balance.  

Results: The results show that small businesses are something that affects the participants' 

overall situation and an overall theme emerged where it is about accepting entrepreneurship as 

a lifestyle. There is a driving force to do what brings you joy, the freedom to organize their 

days, creating social conditions and to create a balance can prior knowledge and experience 

be useful. Entrepreneurship as a lifestyle is about accepting an imbalance in the recovery time 

and for a private social intercourse and that affect the need for private intercourse. 

Conclusion: A recurring theme of their descriptions case of accepting entrepreneurship as a 

lifestyle, where they have a pattern of activity that are sustainable and meaningful to the life 

and context they are in. The findings can be considered valuable for small business owners 

themselves, especially in a promotivt health perspective in the design of their overall life 

situation. Professionals such as occupational therapists in health service and health care can 

benefit from this study to work promotivt and rehabilitation of small business owners. All 

concerned are likely to have more support of this study, a greater understanding of how the 

activity pattern looks for this group and the importance of entrepreneurship has in their life 

context. 

 

Keywords: Activity balance, small business owner, activity pattern 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Inledning. 

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och det är något som är viktigt för 

alla individer för att uppnå eller bibehålla hälsa. Författarna har under sina 

verksamhetsförlagda studier sett vikten av att ha aktivitetsbalans och hur det kan påverka 

individer om den saknas. Det finns en hel del studier om aktivitetsbalans och litteraturen har 

olika beskrivningar av begreppet och på vilka faktorer som spelar in. Författarna har valt att 

undersöka aktivitetsbalans hos småföretagare då det saknas tidigare studier om hur dessa 

personer upplever sin aktivitetsbalans. Forskning visar att småföretagen har mindre kontakt 

med företagshälsovården och brister i sin medvetenhet angående hälsa (Gunnarsson, 

Andersson och Josephson, 2011). Vidare säger statistiken att småföretag i Sverige är en stor 

grupp som stadigt ökar (Statistiska Centralbyrån [SCB]). Författarna ansåg att denna växande 

populations aktivitetsbalans skulle vara intressant att undersöka närmare, då båda författarna 

bor i samhällen där småföretag är vanligt förekommande och är en viktig faktor för att 

glesbygden ska kunna leva vidare. 

 

Bakgrund 

Aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans kan förklaras att den enskilde individen upplever en överensstämmelse 

mellan önskat och aktuellt aktivitetsmönster (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). Där 

en balans finns mellan vad individen vill göra och vad den faktiskt gör (Wagman, Håkansson, 

Jacobsson, Falkmer & Björklund, 2012b). Om det finns en harmonisk fördelning mellan olika 

aktiviteter i en människa liv så betyder det att det finns en god aktivitetsbalans. Denna 

harmoniska fördelning handlar om att skapa ett aktivitetsmönster som innehåller variation i 

vardagen, rätt mängd aktiviteter, tid för nöjen, måsten och andra aktiviteter (Håkansson, 

Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012a). Ett instrument som 

kan mäta individens harmoniska fördelning av aktiviteter är Occupational Balance 

Questionnaire [OBQ]. Fokus i detta instrument är att se till individens tillfredsställelse av 

mängd och variation av aktiviteter oavsett aktivitet och tidsanvändningen, syftet med detta 

fokus är att instrumentet ska kunna överse att värde och upplevelse är individuell (Wagman & 

Håkansson, 2014b). Ett annat sätt att se på aktivitetsbalans är att se på förekomsten av 

aktiviteters olika värden, där aktiviteter delas in i tillfredsställande, värdefulla och 

meningsfulla för individen (Eklund et al., 2010). The Value and Meaning in Occupation 

Model [ValMO-modellen] tar upp tre andra dimensioner av värdeupplevelser som en individ 
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kan uppleva i aktiviteter, det konkreta värdet där individen skapar en ny produkt eller får en 

ny färdighet, det självbelönande värdet där aktiviteten är meningsfull och belönande för 

individen och det symboliska värdet där aktiviteten kan väcka minnen eller känslor hos 

individen. Genom ValMO- modellen kan aktivitetsbalans beskrivas som att individen ska ha 

balans i alla tre värdeupplevelserna för att aktiviteter ska upplevas som meningsfulla (Persson, 

Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Aktivitetsbalans förklaras enligt Matuska och 

Christiansen (2008) som tillfredsställande mönster av dagliga aktiviteter som är hälsosamma, 

meningsfulla och hållbara för individen i den livssituation och kontext som denne befinner sig 

i. För att uppnå denna aktivitetsbalans beskrivs fem behov som ska vara uppfyllda, de fem 

behoven handlar om att organisera tid och energi, skapa mening, uppleva sig vara intresserad, 

kompetent och engagerad, uppleva biologisk hälsa och fysisk säkerhet, ha relationer som är 

belönande och bekräftande. Liknande resultat har framkommit i en studie av Håkansson et al. 

(2006) som undersökte faktorer som påverkade balansen i vardagen hos kvinnor med 

stressrelaterad ohälsa. Här visade resultatet att följande faktorer var viktiga för balansen, att 

vara kompetent och effektiv, tidsanvändningen, vila, ömsesidiga relationer och att ha 

meningsfulla aktiviteter. Kielhofner (2008) och Wagman et al. (2012a) belyser även att det 

ska finnas en balans mellan aktivitetsområdena lek, vila, personlig vård och aktivitet för att 

kunna uppnå välbefinnande och hälsa. Upplevelsen av en god aktivitetsbalans innebär att 

individen ska tillbringa tid inom olika aktivitetsområden, men eftersom aktivitetsbalans är 

individuellt är det bara individen själv som kan bestämma hur mycket tid som spenderas på 

varje område (Wagman et al., 2012b; Eklund et al., 2010). Det är också individen själv som 

avgör mängden aktiviteter i sitt aktivitetsmönster för att uppleva balans. Faktorer som 

påverkar individens upplevelse av aktivitetsbalans är bland annat personlighet, strategier, 

fysiska och sociala miljön samt att dessa är föränderliga över tid (Matuska & Christiansen, 

2008; Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011). 

 

Småföretagare  

Det är över 99 procent av alla privata företag i Sverige som räknas som småföretag, det vill 

säga att de har under 50 anställda (Ekonomifakta, 2010). Enligt SCB fanns det i Sverige i 

november 2014, 1 150 694 företag som hade 0 till 49 anställda. Nästan 46 procent av alla 

anställda i den privata sektorn i Sverige är anställda i småföretag. Utvecklingen under 2000-

talet visar att andelen anställda ökar inom småföretag (Ekonomifakta, 2010). En studie av 

Gunnarsson et al. (2011) visar att småföretagare i Sverige har mindre kontakt med 

företagshälsovården och brister i sin medvetenhet angående hälsa och risker i arbetsmiljön. 
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Småföretagare använder enligt studien mest företagshälsovården till att göra 

hälsoundersökningar, hälsovård och bedömningar i ergonomiska risker. Att just dessa tjänster 

utnyttjas av företagshälsovården beskrivs i studien som att småföretagare kan vara mer 

ekonomiskt sårbara för sjukfrånvaro eller att skador uppstår i arbetet, vilket gör dem mer 

motiverade att arbeta preventivt.  De tar även upp den aspekten att småföretagare och dess 

anställda kan vara utsatta för ogynnsamma arbetsmiljöförhållanden då de medverkar i alla 

arbetsuppgifter inom företaget. Studien visade att företagarnas mest vanliga negativa 

arbetsvillkor var upplevelsen av hög tidspress och hög psykisk belastning. 

 

Aktivitetsbalans och hälsa 

Aktivitetsbalans i livet är av stor betydelse för hälsan men är en komplex och dynamisk faktor 

som påverkas av individens upplevelse av att respektera sina egna värderingar, behov och 

resurser; ha strategier för att hantera och styra vardagen, ha ett harmoniskt aktivitetsmönster 

och att kunna delta i aktiviteter som är personligt meningsfulla (Håkansson et al., 2006). 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysisk, mental och socialt välmående 

och inte bara avsaknaden av sjukdomar och krämpor (Daleke, 2007). Studier visar att 

aktivitetsbalans och hälsa påverkar varandra, att en aktivitetsbalans stärker välmående medan 

ohälsa kan påverka aktivitetsbalansen negativt (Wagman & Håkansson, 2014a; Wagman et 

al., 2011), men Wagman och Håkansson (2014a) understryker att en aktivitetsbalans inte är 

detsamma som hälsa och livstillfredsställelse. På samma gång kan ökad stress och sämre hälsa 

bero på obalans i aktivitetsmönstret (Wilcock, 2005). Kielhofner (2009) beskriver hur 

människan fyller sina dagar med aktiviteter såsom arbete, fritid och aktiviteter och att dessa 

har en central roll i individens hälsa och välbefinnande. Aktiviteter förenar människor med 

deras sociala och kulturella miljö, ger nödvändiga möjligheter till fysisk och psykisk 

engagemang och bidrar till utveckling. Individer som deltar i aktiviteter bekräftar och skapar 

mening i livet och kan på så vis påverka sin hälsa.  

  Arbete är en stor del av människans vardag och i dagens samhälle är arbete en integrerad 

faktor som ger en delaktighet (American Occupational Therapy Association) [AOTA], 2015). 

Kielhofner (2012) benämner arbete som betalda eller obetalda aktiviteter som genererar 

tjänster eller produkter till andra. Genom arbete ges individen möjlighet till flera förmåner 

som bland annat ekonomiska fördelar, mening och uppfyllelse. Dock kan det påverka 

livskvaliteten negativt om det är en arbetssituation som upplevs negativ av individen (AOTA, 

2015; Wagman et al., 2011). Vidare visar studien av Wagman et al. (2011) att arbetslivet och 

privatlivet påverkar varandra, där till exempel ett positivt privatliv ger positiva effekter på 
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arbetslivet. Individens hälsa står i relation till om det finns få möjligheter att påverka arbetet i 

kombination med höga krav samt om individen upplever en obalans mellan den ansträngning 

det kräver i förhållande till den belöning denne får av det, vilket då kan resultera i högt 

blodtryck (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]; 2015: 240).  De 

senaste åren har en generell ökning skett av sjukskrivningar på grund av psykiatriska 

diagnoser (Försäkringskassan, 2015) och från och med 31 mars 2016 har en ny föreskrift trätt 

i kraft rörande arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Denna föreskrift tar upp arbetsgivarens ansvar för att arbeta med kränkande särbehandlingar, 

krav i arbetet, ohälsosam arbetsbelastning, resurser i arbetet och den sociala arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Otrygghet eller oro för att företaget ska läggas ner ökar risken att 

drabbas av depression och utmattningssymtom. Risken att drabbas ser lika ut oavsett kön, 

men det finns faktorer som påverkar positivt som till exempel att individen känner goda 

möjligheter till kontroll och att de upplever en rättvis behandling på arbetsplatsen (SBU; 

2014: 223). I arbetet kan individen uppleva en social överbelastning men ändå ha brist på 

fysisk och mental aktivitet eller att de får ett överflöd av mental stimulans men brist på fysisk 

aktivitet och socialt umgänge (Rössner, Egger & Binns, 2014). 

  Att ägna sig åt fritidsaktiviteter anses bidra till hälsa, välbefinnande och en mening med livet 

(Eklund et al., 2010). Fritidsaktiviteter anses enligt studier vara aktiviteter där individen 

engagerar sig i aktiviteter som är frivilligt valda, njutbara (Christiansen, Baum & Bass- 

Haugen, 2005; Passmore, 2003) och ger en känsla av utveckling och mening (Passmore, 

2003). Fritid är ett begrepp som innefattar högst individuella uppfattningar om vilka 

aktiviteter som hör dit. Aktiviteten kan ha olika värde för samma individ beroende på var den 

utförs, som till exempel skillnad i värde om den utförs som ett avlönat arbete i förhållande till 

om den utförs som en hushållsaktivitet (Backman, 2004). Enligt en studie av Zawadzki, 

Smyth och Costigan (2015) visar det att engagemang i fritidsaktiviteter har en god effekt på 

hälsan, där individerna känner mer lycka och intresse samt mindre sorg och stress. Studien 

visade även att fritidsaktiviteter gav fördelar på individens självrapporterade upplevelse av 

hälsa, humör- och stressnivå. Att ägna sig åt fritidsaktiviteter påverkade både positiv och 

negativ sinnesstämning vilket i sin tur är en faktor som påverkar stress, smärta, 

sjukdomssymtom och vårdutnyttjande. Fritidsaktiviteter ansågs också som ett intresse vilket 

enligt studien sannolikt påverkar stressnivåerna samt att de fungerar som en skyddande faktor 

mot hälsobeteenden. Ytterligare en studie som påvisar fritidens påverkan på hälsan är gjord av 

Passmore (2003) som visar att fritiden stärker den mentala hälsan, framförallt genom att den 

ger individen en ökad känsla av kompetens. Genom att individen deltar i fritidsaktiviteter ökar 
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denne sin känsla av självvärde, kompetens och upplevelse av effektivitet vilket i sin tur har en 

positiv påverkan på den mentala hälsan.  

  För att uppnå en god aktivitetsbalans krävs det att individen tillgodoser sina biologiska 

behov såsom vila, denna vila har även en kvalitativ och kvantitativ betydelse för utförandet av 

andra aktiviteter i individens vardag. Brist på sömn kan leda till en obalans men att en obalans 

i vardagen också kan leda till sömnstörningar (Nurit & Michal, 2003; Matuska & Christiansen, 

2008; Wagman et al., 2012b). Vila kan delas in i två olika kategorier enligt en studie av Nurit 

& Michal (2003) där fysisk vila och mental vila definierades av deltagarna.  Mental vila 

beskrevs som ett tillstånd där inga krav, åtaganden och frihet från förväntningar existerade 

samt att det kunde beskrivas som en frihet från rutiner, tankar och måsten. Den fysiska vilan 

definierades som fysisk avslappning eller totalt avstånd från all slags aktivitet. I studien 

framkom det också att vila var att tillbringa tid med sig själv medan fritid var något individen 

gjorde med andra. Dock fanns det de som fann det som vila att umgås med andra. Studien 

visar på att uppfattningen av vila är högst individuell och grundas i individens personlighet. 

Som tidigare nämnts så har relationer med andra en viktig del i individens aktivitetsmönster. I 

en studie av Matuska och Christiansen (2008) lyfter de fram de hälsovinster som finnas med 

en social stöttande omgivning. Bland dessa hälsovinster finns ett psykologiskt välbefinnande, 

livskvalité, högre kognitivt utförande och ett hälsosamt åldrande. Flera studier trycker också 

på att de sociala kontakterna ska vara av den karaktären att individen ges möjlighet att både 

ge och ta emot stöttning (Håkansson et al., 2006; Matuska & Christiansen, 2008; Wagman et 

al., 2011).  

  

Syfte 

Tidigare forskning visar att småföretagare har mindre koppling till företagshälsovården och 

brister i sin medvetenhet angående hälsa vilket kan antas ge dem sämre förutsättningar att 

hantera och förebygga eventuella hälsoproblem. Småföretagandet i Sverige utgörs av 99 

procent av alla privatägda företag och är under uppgång vilket gör dem till en viktig faktor i 

samhällsutvecklingen. Det finns många studier om aktivitetsbalans och litteraturen ger många 

olika aspekter på vad som har betydelse vid kartläggning av denna men en likhet är att 

upplevelsen av aktivitetsbalans är individuell och har ett tydligt samband med individens 

hälsa. Det saknas studier på upplevelse av aktivitetsbalans för individer som äger och driver 

eget företag. Vinsten med denna studie är att den ger en djupare kunskap som kan ge nytta åt 

småföretagarna men även till personal inom olika verksamheter som möter denna grupp, som 
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till exempel arbetsterapeuter inom företagshälsovården. Syftet med denna studie är därför att 

beskriva hur småföretagare upplever sin aktivitetsbalans. 

 

Metod 

Design 

Syftet med detta arbete är att beskriva småföretagares upplevelse av aktivitetsbalans och för 

att samla in datamaterial har författarna valt att göra en kvalitativ studie genom att intervjua 

individer i denna population. Kvalitativa studier ger författarna en förståelse eller förklaring 

för det fenomen som vill studeras och kan genomföras genom intervjuer (Backman, 2008). 

 

Urval 

Urvalet skedde genom ett strategiskt urval där författarna ville undersöka variationer av 

småföretagares upplevelse av aktivitetsbalans. Det strategiska urvalet baseras på att det ska 

vara heterogent inom den givna homogeniteten (Trost, 2005). För att göra ett strategiskt urval 

till en kvalitativ studie valde författarna att utgå från Trost (2005) modell, där variabler som 

kön och typ av företag utgjorde urval av deltagare. Inklusionskriterierna för denna studie var 

att deltagarna skulle äga ett företag, arbeta på heltid i företaget och ha högst fem anställda. 

Företagsregister användes för att finna företag med mindre än fem anställda, detta 

företagsregister fanns att tillgå på de aktuella kommunernas hemsida där författarna kunde 

göra urval efter antal anställda och bransch. Resultatet efter sökning gav 797 företag, för att 

minimera antalet så gjordes därefter en sökning utifrån branscherna tillverkning, 

byggverksamhet, handel, hotell- och restaurangverksamhet, vård och omsorg och annan 

serviceverksamhet vilket resulterade i 540 företag. Utifrån detta resultat gjordes bortfall på de 

företag som saknade mejladress. I första hand skickades ett informationsbrev (bilaga 1) med 

förfrågan om att delta ut till 20 olika småföretagare och författarna fick då 3 som var 

intresserade. Ett andra utskick gjordes därefter till 20 nya småföretagare då ytterligare 2 

svarade. Tredje utskicket gjordes återigen till 20 nya och där fick författarna kontakt med 1 

deltagare. Ett fjärde och femte utskick gjordes med 10 i vardera där 3 svarade i fjärde och 2 i 

femte. Intervjuer genomfördes med totalt 11 deltagare varav fem var män och sex var kvinnor 

i åldern 45 till 62. Samtliga deltagare var svensktalande och villiga att beskriva sin upplevelse 

av aktivitetsbalans. 
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Datainsamling   

Semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013) genomfördes med deltagarna där ett antal öppna 

frågor skapats och som gav möjlighet till följdfrågor. Författarna hade formulerat en 

intervjuguide (bilaga 2) utifrån instrumentet OBQ (Wagman & Håkansson, 2014b) inför 

mötet med deltagarna för att undersöka hur deltagarna upplevde sin vardag. Författarna 

använde sig av samma guide till alla intervjuer och följdfrågorna blev utifrån deltagarnas svar, 

varje intervju planerades till 45 minuter och tog sedan mellan 30- 90 minuter.  För att senare 

kunna transkribera och analysera datamaterialet spelades intervjuerna in. Den ena författaren 

intervjuade fem och den andra sex deltagare, vid en tidpunkt och plats som deltagarna valde. 

En av deltagarna valde att genomföra intervjun hemma hos författaren, en annan att göra den 

på ett café och en intervju gjordes hemma hos deltagaren. Övriga deltagare intervjuades på 

respektive arbetsplats. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats skedde av det transkriberade 

intervjumaterialet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) av bägge författarna. Alla 

intervjuer lästes igenom av bägge författarna flera gånger. Efter detta skedde en analys för att 

plocka ut meningsenheter i texten som sedan kondenserades till kortare textmaterial. De 

kondenserade texterna kodades sedan för att beskriva dess innehåll. Koderna utgjorde sedan 

grunden för skapandet av kategorierna. I analysarbetet framkom ett övergripande tema där en 

röd tråd kunde ses genom alla kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Exempel 

visas i tabell 1. I resultatdelen finns citat hämtade från samtliga intervjuer för att stärka 

trovärdigheten i studien. 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

  Kod    Kategori Tema 

Jag är ganska morgonpigg. 

Så vaknar jag tidigt så tänker 

jag att- det är också det här 

att det är skönt att sitta här 

nere när det inte ringer och 

få gjort vissa saker som man 

ska, idag hade jag till 

exempel en offert att göra 

och då var det skönt att sitta 

här nere när det inte var 

någon som störde.  

Morgonpigg 

och det är skönt 

att sitta på 

kontoret när det 

inte ringer eller 

någon stör. 

Att sköta 

sitt arbete 

på den tid 

som känns 

bäst. 

Frihet att 

organisera 

sina dagar 

Företagandet som 

en livsstil 
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Ja, jag har ju två stickcafén i 

veckan. Ett på måndagar och 

ett på torsdagar. Då är vi så 

där en 5-6 varje gång. Håller 

vi på 2, ibland blir det 2,5 

timme. Och det är ju en fin 

gemenskap för att då, ja 

prata lite. Ja det tycker jag är 

tillräckligt under veckorna så 

då, då har man ju inte tid 

Umgås på 

stickcafé 2 

gånger i veckan, 

fin gemenskap 

som är 

tillräcklig 

Att hinna 

med socialt 

umgänge 

trots hög 

arbets-

belastning 

 

Sociala förut-

sättningar och 

behov 

 

 

 

 

 

Företagandet som 

en livsstil 

får längre helger då, men det 

har varit kompensation då 

för när jag räknat på totalen 

på hela året så har jag ändå 

varit ledig fyra veckor. Tack 

vare att det i princip från 

Lucia så har det gått tre till 

fyra helger i månaden hela 

tiden ända till i slut på mars. 

och jag har ju varit tvungen 

att vara ledig mycket 

fredagar och så här så att det, 

det är ju det jag har 

kompenserat då och har man 

möjlighet att styra semestern 

så då  

Tar ledigt 

fredagar och 

kompenserar 

långledighet så 

att totalt på ett 

år så har jag 

ändå varit ledig 

fyra veckor.  

Att vara 

nöjd med 

att 

ledigheten 

sprids 

uträknat på 

ett år. 

Finna en rytm 

för 

återhämtning 

Företagandet som 

en livsstil 

Affären är ju meningsfull. Ja 

det är ju det här och plocka 

och ställa iordning och skylta 

om. Det tycker jag är ganska 

viktigt. 

Arbetet i 

affären är 

meningsfullt 

och viktigt. 

Att arbetet 

har en 

viktig och 

meningsfull 

betydelse.  

Drivkraften i 

att göra det 

man finner 

glädje i 

Företagandet som 

en livsstil 

Ja men det är väldigt lätt att 

man ska hamna i att man ska 

prestera, alltså att man ska 

hela tiden ska prestera så bra, 

och så ännu bättre och 

liksom det här. Och där 

känner jag väl att jag kanske 

har taggat ner lite att man 

hela tiden kan göra mer, den 

har jag kunnat lite bättre 

styra över: “This is good 

enough”- okej. 

Lätt att hamna i 

att man ska 

prestera och där 

har jag lärt att 

tagga ner och 

kan styra bättre 

nu. 

Lära sig att 

hantera 

krav 

Att dra nytta 

av tidigare 

kunskaper och 

erfarenheter  

Företagandet som 

en livsstil 

 

Forskningsetiska aspekter 

Studiens nytta utgörs av att se huruvida företagare upplever sin aktivitetsbalans. Företagare 

utgör en stor del av Sveriges arbetsmarknad och ger i sin tur också många andra människor ett 
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arbete att gå till. Arbetsterapeuter har en god kompetens att se över en individs 

aktivitetsbalans (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2015) och genom att göra denna 

kvalitativa studie skapas en djupare förståelse för hur individer med eget företag upplever sin 

aktivitetsbalans. Författarna har kunskap inom området vilket stärker tillförlitligheten i arbetet 

samt att det ökar giltigheten då detta sannolikt leder till att få svar till syftet med studien. 

Riskerna med studien är att författarnas förkunskap och eventuella erfarenheter kan inverka 

när en objektiv analys ska göras av det insamlade datamaterialet (Tjora, 2012). För att 

minimera dessa risker kommer författarna att reflektera över om de har några personliga 

faktorer som eventuellt kommer att påverka arbetet. Författarna delade ut ett informationsbrev 

till deltagare som tillfrågades om att delta i studien där anonymitet och konfidentialitet 

utlovades. Detta innebar att intervjuerna kodades och insamlat datamaterial fanns inte 

tillgängligt för obehöriga i författarnas hem. Namn eller andra igenkännande faktorer finns 

inte med för att garantera anonymiteten samt att konfidentialiteten garanteras genom att det 

inte framgår i arbetet vem som har sagt vad (Olsson & Sörensen, 2011; Trost, 2005). 

 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i ett övergripande tema där den röda tråden genom alla 

kategorierna var företagandet som en livsstil. Fem kategorier framkom i resultatet: Frihet att 

organisera sina dagar, sociala förutsättningar och behov, drivkraften i att göra det man 

finner glädje i, att dra nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter och finna en rytm för 

återhämtning som beskriver småföretagarnas upplevelse av aktivitetsbalans.  

 

Friheten att organisera sina dagar. 

I denna kategori beskriver deltagarna sin upplevelse av aktivitetsbalans sett ur perspektivet att 

strukturera arbete och hushållssysslor. Detta ger en frihet att själva kunna styra över sin tid på 

både arbetet och i hemmet. 

  Resultatet visar att företagandet ger en frihet. Denna frihet består i att deltagarna kan styra 

och planera sina dagar, dels med vilka arbetsuppgifter de utför men även hur de lägger upp 

sina arbetstider. Att kunna anpassa sina arbetsuppgifter efter den dagliga motivationen ses 

som mycket positivt. Resultatet visar att det finns en variation i flexibiliteten över att styra 

arbetsmoment, vilket ger ännu mer frihet att styra över dagarna.  
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“det absolut bästa det, det är ju faktiskt att jag styr min egen dag. Det blir vad jag gör det 

till.” 

 

Upplägget av arbetstider är en annan faktor som i stor utsträckning kan planeras och styras 

över.  Deltagarna beskriver hur de kan lägga upp det dagliga arbetet efter eget önskemål, där 

raster och arbetstid över dagen kan regleras och att arbetstider kan väljas efter sin egen 

personliga dygnsrytm. Resultatet visar dock faktorer som påverkar negativt på deras möjlighet 

att kunna styra sina dagar. Dels att det finns lagar och regler som måste följas som medför 

extra arbete i form av administration vilket under perioder kan göra att de inte kan styra sina 

arbetstider då detta måste utföras.  En annan faktor är att kundunderlaget och efterfrågan 

påverkar möjligheten att styra arbetstiderna men att en planering över tid ändå kan ge 

möjlighet att styra även under dessa perioder. Deltagarna beskriver hur de organiserar 

hushållssysslorna, att göra hushållssysslor är styrt till helgerna och det är då de gör det som 

behövs i hemmet såsom tvätt och städning. En variation framkom i deltagarnas hantering av 

hushållssysslor. Det fanns en möjlighet att kombinera arbete med hushållssysslor när arbetet 

till viss del sköts hemifrån eller också så sågs en lösning med att ta in extern hjälp till de 

större uppgifterna i hemmet.  

 

“...och sen är det ju mellanåt så tar vi städhjälp. Om det ska vara lite mer fönster och sånt 

här lite större städning.“  

 

Sociala förutsättningar och behov. 

Deltagarna beskriver sin upplevelse av balans i sina sociala kontakter, vilka förutsättningar 

och behov de har samt deras engagemang i andra uppdrag utanför arbetet. 

  Deltagarnas förutsättningar att vara social påverkas av barnens ålder, med barn som är i övre 

tonåren eller vuxna idag har deltagarna mer tid till att ägna sig åt sociala aktiviteter. Samtidigt 

beskriver en deltagare hur de när barnen var små kunde kombinera familjelivet med 

arbetslivet då de tog med barnen när de reste runt på mässor. Företagandet ger också 

möjligheter till ett socialt umgänge då återkommande möten med kollegor i branschen eller 

regelbundna kundgrupper som träffas ger en arbetsrelaterad umgängeskrets. Företagandet ger 

inte bara möjligheter till att vara social utan leder också till att skapa relationer. 

 

“Eftersom jag jobbar så mycket med min kollega så blir hon både kollega och vän och 

familj.  Vi umgås ju privat också” 
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Företagande innebär möten med kunder och deltagarna upplever att det ger energi och att en 

stor del av det sociala blir tillgodosett genom arbetet. Förutsättningen att vara social påverkas 

inte bara av företagandet utan har också med vad som finns tillgängligt, som styrs av var 

boendet är och vilket utbud som finns där. Resultatet visar en skillnad i hur deltagarna ser på 

sitt behov av sociala kontakter utanför arbetet, skillnaden ligger i att en del är nöjda med att 

tillbringa tid utanför arbetet i ensamhet medan andra saknar ett socialt umgänge utanför 

arbetet. Eftersom de har mycket sociala kontakter på arbetet så framkommer en beskrivning 

av hur de finner det skönt att tillbringa sin lediga tid utan så mycket umgänge, att denna 

kombination av ett socialt arbete balanseras med ett stillsammare privatliv.  

 

“Sen är jag lite så att jag träffar väldigt mycket människor i jobbet, i och med att jag har ett 

väldigt, ja. Så när jag kommer hem så är det ganska skönt att bara få låsa in sig och vara helt 

själv också” 

 

Behovet av att vara för sig själv gör att sociala kontakter privat kan kännas krävande. En 

annan beskrivning är att de känner att företagandet påverkar deras möjlighet att få den tid för 

umgänge som de önskar. Ett sätt att hantera den minskade tiden för umgänge är att använda 

sig av andra sätt att umgås där telefonen blir en viktig faktor för att bibehålla kontakten med 

vänner. I resultatet framkommer det även att en prioritering av företagandet leder till att det 

sociala umgänget och stödet från släkt och vänner, som anses viktigt, blir åsidosatt. En annan 

faktor som påverkar möjligheten till att tillgodose sina sociala behov är det geografiska läget 

för företaget som gör det svårt att träffa vänner och släkt på annan ort. Deltagarnas 

engagemang i andra uppdrag utanför företaget ger en möjlighet att få komma bort från arbetet 

och även delta i resor medan det också är en aktivitet som på grund av företagandet är 

hänvisade till perioderna med mindre arbetsbelastning. Att delta i andra uppdrag beskrivs ge 

en social samvaro och en personlig utveckling samtidigt som det skapar en konflikt med 

företagandet.  I resultatet framkommer det att deltagarna på grund av den konflikt som uppstår 

mellan företag och andra uppdrag valt bort vissa engagemang till förmån för företaget 

samtidigt som de lärt sig att säga nej för att få en balans.  

 

“Så jag har varit ganska bra på att säga nej till saker som gör att jag inte hamnar i de här 

måste, måste sakerna som gör att man till slut inte mår bra.” 
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Finna en rytm för återhämtning. 

Det ges en beskrivning på vilka aktiviteter som deltagarna gör utanför företagandet och på 

vilket vis det ger återhämtning. Deltagarna beskriver även vilka möjligheter de har för att få in 

dessa aktiviteter i sitt liv för att skapa aktivitetsbalans. 

  Deltagarna kunde redogöra för olika aktiviteter som ger återhämtning, bland beskrivningarna 

finns promenader, naturupplevelser och meditation. Dessa aktiviteter ger dem välbefinnande, 

bättre hälsa och ork att hantera kraven på arbetet, där en variation framkommer i resultatet om 

vikten av att få in återhämtning i sitt dagliga liv. Återhämtning sker genom att ägna sig åt helt 

andra aktiviteter än vad de gör på arbetet, även om dessa kan vara fysiskt krävande. Att ägna 

sig åt dessa helt annorlunda aktiviteter ger tillfälle att koppla bort arbete och ha tankarna på 

något annat för en stund.  Kunna koppla bort arbetet under ledig tid framkommer i resultatet 

vara något som skiljer sig åt bland deltagarna. En beskrivning av hur de kan släppa arbetet när 

de går ut genom dörren till företaget varieras med en beskrivning av hur de har det med hela 

tiden.  

 

“mitt största problem är nog att stänga av hjärnan... Men just det att det är svårt att koppla 

ifrån, jag har hela tiden nånting som jag planerar och funderar, långa listor med saker. Så 

det är vid sidan av hela tiden. “ 

 

Detta påverkar deras återhämtning och medför en sämre balans mellan arbete och 

återhämtning. Resultatet visar en önskan bland deltagarna om att få mer tid för återhämtning. 

Liksom tidigare så syns även här en variation, denna variation beror på företaget och hur 

arbetsbelastningen ser ut över tid. För företagare som har hög arbetsbelastning under 

vardagarna så handlar det om att få tid för återhämtning ur ett veckoperspektiv medan det för 

dem med säsongsbundna företag baseras mer på att de intensiva perioderna saknar tid och 

möjlighet för aktiviteter som ger återhämtning. Längre perioder av ledighet baseras även det 

utifrån arbetets karaktär där det finns beskrivning om att en längre semester är möjlig under 

den lugnare säsongen. Deltagarna har dock små möjligheter att ta ut längre perioder av 

semester på grund av arbetsbelastningen. Deltagarna tar i regel ut korta ledigheter och 

upplever sig nöjda med det, där en deltagare beskriver att uträknat på ett år så blir det ändå 

fyra veckors semester. 

 

“får längre helger då, men det har varit kompensation då för när jag räknat på totalen på 

hela året så har jag ändå varit ledig fyra veckor” 
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Företagets karaktär påverkar även förmåga att utföra aktiviteter som de vill göra för att få sin 

återhämtning. De beskriver både en fysisk och mental trötthet som gör att de inte har energin 

och orken att utföra dessa aktiviteter och tiden som finns för att göra aktiviteter som ger 

återhämtning fylls istället med ren fysisk vila. Deras engagemang i företaget har för en del 

också påverkat den tid de har för vila genom att de då passar på att läsa eller fördjupa sig på 

annat sätt inom företagets intresse. Även om det påverkar tiden för vila så är deltagarna noga 

med att få den tid för sömn de behöver och har överlag en god kvalité på sömnen. Perioder 

påverkade av högre arbetsbelastning beskrivs kunna rubba sömnrutinerna vilket leder till att 

de får mindre tid för sömn, men att de ändå upplever en balans över tid. 

 

Drivkraften i att göra det man finner glädje i.  

 Drivkraften i att göra det man finner glädje i beskriver hur arbetet utgör en stor glädje och 

energikälla för deltagarna. Detta medverkar till att deltagarna upplever aktivitetsbalans då de 

beskriver företagandet som roligt och meningsfullt. 

 

“Jag kan säga så här, att vara egen företagare…det är det roligaste som jag vet. Det är 

absolut det bästa som finns tycker jag.” 

 

En likhet finns bland deltagarna vad i arbete det är som ger dem denna glädje och mening där 

arbetsuppgifterna i kombination med kunderna är det mest givande med företagandet. 

Samtidigt beskriver de företagandet som något de själva valt att göra, det är något som de helt 

frivilligt tagit sig an och där en drivkraft finns i att det är ett eget val. I resultatet framkommer 

det att ett tidigare fritidsintresse blivit något som de idag arbetar med vilket på så vis skänker 

arbetet en stor glädje. Att arbeta med det som de själva upplever som sitt intresse påverkar 

också hur de ser på sitt arbete. Denna glädje över att få hålla på med det de vill och tycker är 

roligt gör att de har svårt att skilja på jobb och fritid, att det flyter ihop och går hand i hand.   

 

“det här som jag jobbar med det är ju sånt jag tycker är så vansinnigt roligt och som jag 

hade som hobby tidigare” 

 

En annan glädje i arbetet är när deltagarna kan leverera det som kunden efterfrågar eller när 

de når syftet med arbetsuppgifterna, detta beskrivs som en otrolig skön känsla de får. Vidare 

beskriver deltagarna hur arbetet fyller dagarna med mening och sysselsättning och att de har 

svårt att se hur det kommer att kompenseras den dag de ska gå i pension. Deltagarna beskriver 

också hur denna glädje som arbetet ger överväger de negativa sidorna av det. Resultatet visar 
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att det finns en viss oro för ekonomin och några större ekonomiska vinster beskrivs inte av 

deltagarna med att driva företag utan det som är drivande är just den aspekten att de får hålla 

på med det som är roligt. 

 

“Jag har ju kunnat leva på mitt företag i alla år men det är ju ingenting du blir rik på. Du får 

ju aldrig nånting över för det går ju bara runt. Så ibland tänker man varför håller man på, jo 

för att det är roligt, för att det ger så mycket i jobbet och det man får”  

 

En annan konsekvens av att få arbeta med det som är glädjande och meningsfullt är att det blir 

långa arbetsdagar där den ekonomiska aspekten påverkar då de själva har ansvaret för att 

pengarna ska komma in. De långa dagarna beror också på att bokföringen ska göras. 

 

Dra nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter. 

I resultatet framkommer det att deltagarna har tidigare livserfarenheter av omvälvande 

karaktär. Det som är gemensamt i deras beskrivningar är att det finns en erfarenhet de tagit 

med sig som ger dem ett sätt att skapa aktivitetsbalans. En återkommande beskrivning av dem 

är att ta bättre hand om sig själv och sin hälsa. 

 

“Samtidigt så har jag då blivit bättre på att ta hand om mig själv…göra saker som gör att jag 

känner att jag  mår bra i längden. Det har jag sett till att få in i min vardag på ett annat sätt 

än jag gjorde förut” 

 

Denna tidigare erfarenhet ger en kunskap i sin egen hälsa och möjlighet att skilja på 

ohälsosam trötthet och en vanlig arbetströtthet, där en kunskap om att en kort vila på rätt sätt 

ger mer effekt än en lång vila som sker på fel vis. Det finns även en förståelse genom denna 

livserfarenhet om sin egen personlighet där de vet att de är aktiva personer som alltid fyllt 

sina dagar med aktiviteter även när de var anställda med fasta arbetstider. I kombination med 

denna insikt om att ta hand om sig själv finns också en beskrivning om hur de lärt sig att 

bortse från krav och måsten där de kan känna att det de kan koppla bort saker som de borde 

göra.  

 

“Ja men det är väldigt lätt att man ska hamna i att man ska prestera, alltså att man ska hela 

tiden ska prestera så bra, och så ännu bättre ..Och där känner jag väl att jag kanske har 

taggat ner lite… att man hela tiden kan göra mer, den har jag kunnat lite bättre styra över: 

“This is good enough”- okej. ” 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur småföretagare upplever aktivitetsbalans. Resultatet 

visade att det fanns ett övergripande tema i deras beskrivningar av vardagen. Att vara egen 

företagare är något som lyser igenom hela tillvaron och att vara företagare handlar om att 

acceptera det som en livsstil.  

  Friheten att organisera sina dagar ser deltagarna som en stor fördel med att driva eget. Att 

kunna strukturera arbetet ger möjlighet att styra sina dagar och lägga upp arbetsuppgifterna 

och arbetstiderna efter eget önskemål till viss del. Deltagarna upplever sig kunna styra sina 

dagar vilket är en viktig del i slutsatsens om deras upplevelse av aktivitetsbalans. Tidigare 

studier visar på vikten av att individen kan organisera sin tid (Matuska & Christiansen, 2008; 

Håkansson et al., 2006). Ytterligare studier visar på hur planering av framtiden har betydelse 

för balansen (Wagman et al., 2011) och där ett samband kan ses med resultatet i denna studie 

då deltagarna kan planera sina dagar med raster och arbetstider. Denna del i resultatet som 

visar på hur deltagarna kan styra och planera sina dagar tolkas som att de har god kontroll 

över sin vardag, dock framkommer det att de till viss del är styrda av faktorer som de saknar 

förmågan att ha kontroll över, som till exempel efterfrågan. Tidigare rapporter och studier 

visar på hur vikten av att ha kontroll att styra sin vardag påverkar både hälsan och upplevelsen 

av aktivitetsbalans.(SBU; 2015:240; Wagman et al., 2011). Småföretagarnas rutiner att 

strukturera hushållssysslor regleras över veckan och där det också finns de som tar in extern 

hjälp. Detta mönster av dagliga aktiviteter som deltagarna organiserar över veckan 

överensstämmer med Matuska och Christiansen (2008) om att ha ett tillfredsställande mönster 

som är hållbart för individen i den livssituation och kontext som denne befinner sig i. Tidigare 

studier visar på svårigheter att klara av att hantera arbete tillsammans med andra uppgifter 

(Matuska, 2012), resultatet i denna studie tyder dock på att deltagarna finner ett sätt att 

balansera arbetet med att sköta hemmet. Resultatet visar på en möjlig slutsats om att 

deltagarna har en god förmåga överlag att organisera sin tid vilket tyder på att deras 

aktivitetsbalans sett ur detta perspektiv är tillfredsställande.  

   Deltagarnas sociala förutsättningar och behov varierar och att arbetet ger förutsättningar till 

ett socialt umgänge. Huruvida deltagarna upplever sina relationer till de som de möter i 

arbetet framgår inte men rimligtvis borde det vara relationer av den sort där deltagarna ger 

kunderna stöttning och det finns mindre utrymme för deltagarna att få stöttning tillbaka. 

Tidigare studier visar på att relationer, för att de ska vara hälsosamma, ska ske med en 

möjlighet för individen att både ge och ta emot stöttning (Håkansson et al., 2006; Matuska & 

Christiansen, 2008). Det som framkommer av de sociala kontakterna i arbetslivet är att 
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deltagarna får energi av kundmöten och de känner sig kompetenta i sin yrkesroll. Att uppleva 

sig kompetent är enligt Matuska och Christiansen (2008) en av de behov som behöver vara 

tillgodosedda för att individen ska uppleva en aktivitetsbalans. En annan faktor som påverkar 

möjligheten till socialt umgänge i resultatet är barnens ålder. Det framkommer att med större 

barn finns det mer tid för umgänge vilket överensstämmer med en studie av Matuska (2012) 

som visar på att antal barn i hemmet påverkar möjligheten att utföra andra aktiviteter. 

Samtliga deltagare i denna studie har barn i övre tonåren eller äldre och vilket medför att 

deras möjligheter att utföra aktiviteter påverkas i mindre grad av denna faktor. Det 

framkommer att behovet av att umgås med andra utanför arbetet varierar. Deltagarna har 

sociala möten i sitt arbete och att detta påverkar deras ork och energi för att umgås utanför 

arbetet och inte upplever något behov av umgänge privat. Detta stämmer överens med att en 

social överbelastning i arbetet kan vara en bidragande orsak till att en obalans uppstår i 

individens aktivitetsmönster (Rössner et al., 2014). Samtidigt så visar detta resultat på att 

deltagarna genom att tillbringa tid för sig själva efter arbetet skapar en balans mellan tid som 

spenderas ensam och med andra. Denna aspekt av att uppnå balans i tid mellan att vara för sig 

själv och andra stämmer med en studie av Wagman et al. (2011). Vidare visar resultatet på 

den motsatta delen, där det finns ett behov som inte tillgodoses där deltagarna har en obalans i 

önskat socialt umgänge och det aktuella de har idag har. Enligt Wagman et al. (2012b) 

beskrivs aktivitetsbalans som en harmoni mellan det individen vill göra och det den faktiskt 

gör vilket kan tyda på att deltagarna inte upplever en balans i det sociala umgänget. Dock 

finns det studier som visar på att individen inte behöver uppleva en tillfredsställelse i tid som 

spenderas på relationer om de totalt sett är nöjda med det de gör (Matuska, 2012). Samtidigt 

så har deltagarna av dessa två anledningar ett mindre privat umgänge vilket minskar 

möjligheten att ha ömsesidiga relationer som ger ett socialt stöd och som stärker välmående 

vilket tidigare studier visar är en viktig del för att uppnå balans och ett välbefinnande 

(Matuska & Christiansen, 2008; Håkansson et al., 2006). Deltagarna upplever att delta i andra 

uppdrag skapar en social samvaro och ger personlig utveckling, men att det finns en 

beskrivning av hur de avsagt sig andra uppdrag då det blir en konflikt med 

företagandet.  Kielhofner (2009) beskriver att aktiviteter bidrar till utveckling och förenar 

människor med deras sociala och kulturella miljö. Eftersom deltagarna avsäger sig uppdrag 

utanför företaget kan det bli negativt för deras utveckling och sociala samvaro, men samtidigt 

är detta någonting som deltagarna väljer för att få en bättre balans i vardagen. 

  Finna en rytm för återhämtning varierar och även vilka aktivteter som ger återhämtning men 

deltagarna är överrens om att dessa aktiviteter ger dem möjlighet att tänka på annat än arbetet. 
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Detta kan relateras till en tidigare studie av Nurit och Michal (2013) som beskriver en mental 

återhämtning där individen är fri från krav, åtaganden, tankar och måsten. Det finns en 

medvetenhet om vikten av att ta hand om sin hälsa och deltagarna har olika sätt att göra det 

på. Återhämtning ses som en aktivitet de gör som inte har någon anknytning till arbetet, även 

om aktiviteten är fysisk krävande så ger det deltagarna återhämtning. Dessa aktiviteter kan 

liknas med fritidsaktiviteter som beskrivs vara frivilligt valda och njutbara (Christiansen et al., 

2005; Passmore, 2003). Att göra aktiviteter utanför arbetet anses påverka stressnivåerna samt 

att det har en god effekt på hälsan (Zawadzki et al., 2015). Det stärker även den mentala 

hälsan genom att det ger en ökad känsla av kompetens (Passmore, 2003). Detta är någonting 

som framkommer i resultatet då deltagarna upplever att dessa aktiviteter ger dem bättre hälsa 

och energi att hantera kraven på arbetet. Deltagarnas tid för återhämtning idag varierar visar 

det sig, en balans ses av deltagarna över tid då intensiva perioder varvas med lugnare 

perioder. En variation framkom hur detta sker där det finns ett veckoperspektiv där mindre tid 

finns under vardagarna för önskade aktiviteter och ett årsperspektiv då intensiva perioder 

varvas med lugnare. Detta stämmer överens med Wagman och Håkansson (2014b) som säger 

att aktivitetsbalans kan upplevas om individen är tillfredsställd med mängd och variation av 

aktiviteter oavsett typ och tidsanvändning av dessa. Det framkommer även att tiden som finns 

för återhämtning påverkas av arbetets karaktär där deltagarna upplever en så stor trötthet när 

de kommer hem att tiden ägnas åt fysisk vila och att orken saknas för att utföra aktiviteter som 

ger återhämtning på annat sätt. Detta tyder på en obalans i deltagarnas aktivitetsmönster där 

de har en önskan om ägna sig åt andra aktiviteter men inte gör det idag. Resultatet visar även 

en likhet mellan deltagarna om en önskan om mer tid för återhämtning vilket tyder på en 

obalans. Dessa två faktorer visar på en negativ påverkan av upplevelsen av aktivitetsbalans då 

tidigare studier säger att ha en överensstämmelse mellan vad individen vill göra och vad den 

faktiskt gör, mellan vad den önskar göra och aktuellt aktivitetsmönster är av betydelse för 

upplevelsen av aktivitetsbalans (Eklund et al., 2010; Wagman et al., 2012b). Sömnen är av 

god kvalité för deltagarna och att de har en god förståelse för vikten av det. Då deltagarna är i 

åldrarna 45-62 så kan en medvetenhet medverka till att de tar ansvar för en regelbunden 

nattsömn samtidigt som ingen av dem har några småbarn som stör nattsömnen. En viktig 

faktor som har betydelse för upplevelsen av aktivitetsbalans är hur individen får sina 

biologiska behov tillfredsställda, däribland sömnen. Sömnen har en direkt positiv effekt på 

individens hälsa då den ger fysisk vila men den påverkar också kvalitén och kvantiteten på 

andra utföranden i individens vardag. Detta i sin tur påverkar individens upplevelse av 

aktivitetsbalans.  En annan aspekt av det är att en obalans i sömnrutiner kan vara orsakade av 
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en obalans i vardagen (Nurit & Michal, 2003; Matuska & Christiansen, 2008; Wagman et al., 

2012b). Sett ur denna aspekt kan resultatet tyda på att deltagarna inte upplever sig ha någon 

obalans i vardagen då nattsömnen är god.  

  Företagandet ger en drivkraft att göra det man finner glädje i då resultatet visar att arbetet 

ger deltagarna meningsfullhet, energi och glädje. Eklund et al. (2010) beskriver att 

förekomsten av aktiviteter med värden som glädje, mening och tillfredsställelse påverkar 

upplevelsen av aktivitetsbalans. Då företagandet uppfyller dessa värden påverkar det positivt 

på upplevelsen av aktivitetsbalans. Dessa meningsfulla aktiviteter har också betydelse för hur 

deltagarna upplever sin livssituation. Tidigare studier visar hur ägnandet åt meningsfulla 

aktiviteter påverkar om individen ser sig som styrande i sin vardag eller där en brist på dessa 

aktiviteter ger en känsla av att vara ett offer för vardagen (Håkansson et. al., 2006). En annan 

studie visar att om individen är nöjd med det den gör totalt kan den känna sig tillfredsställd 

även om det finns avsaknad av andra aktiviteter (Matuska, 2012). Resultatet stämmer överens 

med denna forskning då deltagarna beskriver hur deras aktivitetsmönster påverkas av 

företagandet men ändå upplever sig nöjda med tillvaron. Ytterligare studie som stärker att 

deltagarna känner sig tillfredsställda trots en obalans i aktivitetsmönstret är gjord av Wagman 

et al. (2011) som lyfter fram att ett positivt arbetsliv kan ge positiva effekter på privatlivet och 

vice versa. Ett stöd finns i denna sammanlagda forskning om en möjlig slutsats att deltagarna 

genom att finna sitt arbete både meningsfullt och glädjande upplever aktivitetsbalans trots en 

obalans i aktivitetsmönstret. Resultatet visar även att gränsen mellan arbete och fritid upplevs 

suddas ut och gå hand i hand. Då det framkommer att deltagarna driver ett företag som har en 

koppling med deras tidigare fritidsintressen kan en parallell dras med att utföra 

fritidsaktiviteter och dess betydelse för individen. Ett engagemang i fritidsaktiviteter som 

innebär att individen känner lycka och intresse har en god effekt på hälsan och minskar stress 

och sorgenivåer. Det påverkar även individens upplevelse av hälsa, humör och stressnivå 

(Zawadzki et al., 2015).  

  Deltagarnas livserfarenhet ger möjlighet att dra nytta av tidigare kunskaper och 

erfarenheter, då de lärt sig att hantera vardagens krav bättre och att sänka kraven på sig 

själv. Tidigare studier visar en överensstämmelse med detta resultat då en del i att hantera sin 

vardag för att uppnå balans visade sig bestå i att sänka ambitionsnivån som en strategi 

(Håkansson et al., 2006). Deltagarnas tidigare erfarenheter kan till stor del ha en bidragande 

faktor till att de får en tillfredsställande livssituation, där det finns stöd i tidigare forskning om 

att en viktig del i att kunna hantera krav och måsten i vardagen handlar om att ha strategier för 

det (Matuska & Christiansen, 2008; Wagman et al., 2011). Deltagarna har också genom sin 
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erfarenhet lärt sig att bättre ta hand om sin hälsa, att de utför aktiviteter som är viktiga för dem 

för att bibehålla sin hälsa. Detta stämmer överens med tidigare studier om vad som påverkar 

upplevelsen av aktivitetsbalans där vikten av att respektera aktiviteter som är värdefulla för 

individen för att upprätthålla en balans i vardagen (Håkansson et al., 2006). 

 

Metoddiskussion 

Studien hade en kvalitativ design för att beskriva deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans. 

För att värdera studiens trovärdighet har författarna valt att utgå från begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En 

aspekt av hur trovärdigheten kan ha påverkat resultatet är enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) författarnas förförståelse för det fenomen som studeras. I denna studie har 

författarna innan de påbörjade analysfasen skrivit ner sina eventuella förutfattade meningar 

för att kontrollera att dessa inte påverkade resultatet. Vidare har författarna i denna studie haft 

en förförståelse utifrån sin arbetsterapeutiska utbildning som kan ha påverkat resultatet.  

Studiers giltighet handlar även om hur verkliga resultaten är, där det karaktäristiska som är 

typiskt för det som ska beskrivas ska framträda (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Ytterligare stärkning av giltigheten utgörs av att det finns citat och att båda könen är 

representerade och relativt jämt fördelade. Den svaga punkten enligt författarna är att samtliga 

deltagare är över medelåldern och inte så spridda i ålder. Majoriteten av deltagarna hade lång 

erfarenhet av att driva eget med barn i övre tonåren vilket kan ha påverkat resultatet. 

Sammanfattningsvis anser författarna att studiens resultat har en god giltighet. 

Angående studiens tillförlitlighet, att författarna styrker ställningstaganden under analysfasen 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012), så har författarna läst allt datamaterial och haft en 

dialog under tolkningen. Inledningsvis granskade författarna tre intervjuer på egen hand för 

att därefter kontrollera med varandra om det som framkommit överensstämde med den andres 

analys, vilket sedan också stärkte fortsatta arbetet i analysen. Detta i kombination med 

handledarens inblick i analysfasen stärker studiens tillförlitlighet anser författarna. 

Vad det gäller studiens överförbarhet, i vilken grad den är överförbar till andra grupper eller 

situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) så anser författarna att den har vissa 

begränsningar angående deltagarnas genomsnittsålder. Då deltagarna i denna studie hade 

livserfarenheter som gjorde att de kunde hantera vardagen kan detta påverka överförbarheten 

till en yngre population. Ytterligare studier av yngre företagare behövs för att ge svar på hur 

de upplever aktivitetsbalansen och för att kunna se likheter och skillnader. Författarna ser 
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däremot att det finns en överförbarhet till studenter då en liknelse mellan studentliv och att 

driva eget kan göras då dessa grupper har ett eget ansvar för hur arbetet utförs.   

I kvalitativa studier sker ett samspel under intervjun för att få deltagarnas egna berättelser av 

det fenomen som studeras (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna i den här 

studien har i intervjuerna använt sig av en intervjuguide som var utformat utifrån instrumentet 

OBQ och som svarade på studiens syfte. Det ökade delaktigheten i studien då författarna hållit 

sig till ämnet i intervjuerna. De flesta intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats vilket kan 

ha ökat delaktigheten då författarna fick en förståelse för deltagarens arbetssituation. 

Samtidigt så kan val av plats ha påverkat delaktigheten negativt då intervjuerna i flera fall 

blev avbrutna av kunder som ringde eller kom in.  

 

Konklusion 

Resultatet från denna kvalitativa studie visar att det finns en god förutsättning för att skapa 

aktivitetsbalans genom att det finns en frihet att organisera sina dagar som småföretagare. 

Företagandet ger också förutsättningar till sociala kontakter samtidigt som det påverkar deras 

behov. Att driva eget ger en obalans i tid för att ha ett privat socialt umgänge samtidigt som 

det sociala blir uppfyllt genom företaget. Vidare visar resultatet en obalans i tid för att finna 

en rytm för återhämtning, där deltagarna återkommande beskriver en önskan om mer tid för 

denna aktivitet. En likhet framträder på att återhämtning är en aktiviteter som ger tillfälle att 

få koppla bort tankarna från arbetet.  Företagandet ger en drivkraft att göra det man finner 

glädje i då arbetet ger deltagarna meningsfullhet, energi och glädje, vilket har en positiv 

effekt på hela deras upplevelse av aktivitetsbalans. Deras tidigare livserfarenheter ger också 

en förmåga att dra nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter för att skapa ett 

aktivitetsmönster som är tillfredsställande. Resultatet visar att småföretagande är något som 

påverkar deltagarnas hela livssituation. Detta genomgående tema av deras beskrivningar 

handlar om att acceptera företagandet som en livsstil, där de har ett aktivitetsmönster som är 

hållbart och meningsfullt i den livssituation och kontext som de befinner sig i. Dessa fynd kan 

anses vara värdefulla för småföretagarna själva, då framförallt i ett promotivt hälsoperspektiv 

vid utformning av sin totala livssituation. Samt för yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter som 

möter småföretagare inom hälso- och sjukvården och inom företagshälsovården, inför såväl 

promotiva som rehabiliterande åtgärder. Berörda får utifrån denna studie en större förståelse 

för hur aktivitetsmönstret ser ut för denna grupp och vilken betydelse företagandet har i deras 

livskontext. Då denna studie har ett snävt åldersspann på deltagarna behövs dock ytterligare 

studier på företagare i andra åldersgrupper för att några generella slutsatser ska kunna dras.   
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i ett examensarbete 

Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleås tekniska universitet som ska göra en studie där 

syftet är att undersöka hur småföretagare upplever sin aktivitetsbalans. Vi kommer undersöka 

hur personerna upplever sin vardag, hur den ser ut och hur de upplever sin balans. Vikten av 

en god aktivitetsbalans och dess betydelse för hälsan är något som har en central roll i 

arbetsterapi. Det finns en hel del studier om aktivitetsbalans men det saknas studier om 

företagares upplevelse av aktivitetsbalans.  Då statistiken visar att privatföretagandet i Sverige 

utgörs av 99,4 procent och är under uppgång, valde författarna att undersöka denna grupp då 

båda författarna bor i samhällen där småföretag är vanligt förekommande och är en viktig 

faktor för att glesbygden ska kunna leva vidare. 

Studien kommer att utföras genom att vi vid ett lämpligt tillfälle träffar dig och genomför en 

intervju med frågor rörande din vardag. Intervjun förväntas ta cirka 45 minuter. Författarna 

kommer att spela in intervjun för att sedan skriva ut den för att kunna analysera den. I 

intervjun kommer inga namn att förekomma och den utskrivna intervjun kommer att kodas 

med en siffra för att skydda din identitet. Du som deltagare utlovas anonymitet, genom att 

inga namn eller uppgifter som kan utröna identitet kommer att användas i slutgiltiga studien. 

Författarna kommer förvara intervjumaterialet så att inga obehöriga får tillgång till det och 

materialet kommer att förstöras efter att det har bearbetats. 

Därför undrar vi om DU som äger och arbetar heltid i ett eget företag är intresserad av att 

delta i våran studie. Deltagandet är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta din 

medverkan utan att ange någon anledning till det. 

Studien kommer att publiceras under juni , 2016 och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

Finns intresse att delta i denna studie eller frågor kan du kontakta någon av nedanstående 

studenter så bokar vi tid och plats för genomförande av intervjun. 

 

Arbetsterapeutstudent Examensarbete 15hp                Handledare 
Jenny Haglund     073-xxxxxxx                                     Universitetsadjunkt Carina Karlsson 

    Institutionen för hälsovetenskap, 

Linnea Vikström 073-xxxxxxx   Luleå tekniska universitet     

                                                                                       Postadress: SE-97187Luleå,Sweden                     

    Telefon: +46 (0)920 49 10 00 
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Bilaga 2.  

Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleås tekniska universitet som ska göra en studie där 

syftet är att undersöka hur småföretagare upplever sin aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans kan 

förklaras som ett tillfredsställande mönster av dagliga aktiviteter som är hälsosamma, 

meningsfulla och hållbara för individen i den livssituation och det sammanhang som denne 

befinner sig i.  

Grundfrågor: 

Kön: Kvinna      Man 

Ålder:  

Hur länge har de ägt företaget? 

Antal anställda? 

Hur många dagar i veckan jobbar du? 

Hur många timmar spenderar du på företaget på en vardag? 

Hur många timmar spenderar du på företaget på en helg? 

Händer det att du tar med jobbet hem? (hur ofta? hur länge?) 

Intervjuguide: 

Tidsfördelningen under en dag. 

 Berätta hur en vanlig dag ser ut ifrån att du vaknar till att du går och lägger dig? 

Upplevelse av fördelning mellan det man själv vill och tycker är meningsfullt. 

 Kan du berätta om det du tycker är meningsfullt att göra i din vardag? Hur ofta gör du 

det? 

 Hur ofta känner du att du kan välja vad du vill göra? 

Göra saker på egen hand/ för sig själv och  med andra/för andra. 

 Hur mycket egentid upplever du att du har? dag/vecka 

 Känner du att det räcker eller skulle du vilja ha mer/mindre? 

 Upplever du att du har tid att ge stöd till andra på det sätt du själv vill?  

 Kan du berätta hur dina vanor ser ut kring att umgås med andra?  

Upplevelse av tid för vila, återhämtning och sömn. 

 Vad gör du för att återhämta dig/vila?  

 Är du nöjd med tiden du har till detta? 

 Kan du berätta om dina sömnvanor? Nöjd? 

Upplevelse av fördelning mellan obligatoriska och frivilliga aktiviteter. 

 Vad har du för andra uppgifter och rutiner att ansvara för utanför arbetet? 

 Kan du berätta lite om din fritid?  
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 Tycker du det fungerar bra att fördela din tid mellan obligatoriska och frivilliga 

uppgifter? 

Upplevelse av fördelning mellan arbete, hem, familj, fritid, vila och sömn. 

 Om du ser till hela din livssituation hur upplever du fördelningen av tiden? 

 Är du nöjd med hur du får tiden att räcka till varje del? 

Upplevelse av fördelning mellan aktiviteter som tar och ger energi. 

 Vad gör du för att få energi? 

 Vad tar energi? 

 Hur upplever du fördelningen mellan dessa? 

Upplevelse av fördelning mellan fysiska, sociala, mentala och vilosamma aktiviteter.  

Det finns olika slags aktiviteter, de kan vara fysiska, sociala, mentala och vilosamma. 

 Hur upplever du din fördelning mellan de här olika områdena?  

 

 


