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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva lärares erfarenheter av 

digitaliseringens betydelse för aktivitetsbalansen. 

Metod: Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

yrkesverksamma lärare. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 

analysera insamlad data.  

Resultat: Resultatet illustrerade den betydelse som tillgängligheten till 

digitala tjänster hade för lärarnas aktiviteter, aktivitetsmönster och därmed 

aktivitetsbalans. Användningen av digitala tjänster i vardagen stal tid och 

uppmärksamhet från andra aktiviteter då lärarnas erfarenheter reflekterade 

att det var lätt att fastna i ett surfande på mobiltelefonen samt att 

ljudaviseringar kunde avbryta aktiviteter. Vidare indikerade resultatet hur 

tillgängligheten till arbetsrelaterad kommunikation och information via 

digitala tjänster suddade ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv.  

Slutsats: Studien illustrerade hur digitaliseringen kunde vara svår att 

särskilja från någon del av livet vilket kunde skapa obalans i vardagens 

aktiviteter och på så vis ge en ökad risk för ohälsa. Arbetsterapeuter kan 

vara en resurs i det promotiva hälsoarbetet på olika nivåer i samhället då det 

framkom av studien att digitaliseringen har betydelse för aktivitetsbalansen. 

Det finns behov av ytterligare studier då litteratursökningar visade att detta 

är ett outforskat ämne.  

Nyckelord: aktivitet, aktivitetsmönster, aktivitetsbalans, digitalisering, 

mobiltelefon  
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ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe teachers’ experiences of the 

influence of the digitalisation on occupational balance. 

Method: Eight semi-structured interviews were conducted with professional 

teachers. Qualitative content analysis was used to analyse collected data.  

Result: The result illustrated the influence the accessibility of digital 

services had on the teachers’ occupations, patterns of daily occupations and 

therefore on their occupational balance. The use of digital services, in the 

everyday, stole time and attention from other occupations as the teachers 

experiences reflected how easily it was to get stuck when browsing the 

internet on the mobile smartphone. Also the sound of notifications could 

interrupt occupations. Moreover, the result indicated how the accessibility to 

work-related communication and information via digital services blurred the 

line between working life and personal life. 

Conclusion: This study illustrated how the digitalisation could be hard to 

separate from any part of life, which might create imbalance in everyday life 

occupations and thus create an increased risk for ill health. Occupational 

therapists’ can be a resource to promote health in different levels of society 

as it emerged from the study that the digitalisation had an impact on 

occupational balance. There is a need for further studies as the literature 

research showed that this is an unexplored topic. 

Keywords: occupation, occupational patterns, occupational balance, 

digitalisation, mobile smartphone 
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INTRODUKTION  

Digitaliseringen i samhället har haft en stor frammarsch det senaste decenniet. Författarna till 

denna studie ser att den digitala tekniken ger nya möjligheter. Vi får en ständig tillgång till 

mängder av resurser: nyheter, informationssökning, shopping, bankärenden, kalendrar 

kopplad till andra kalendrar såväl egna som andras. Det har uppstått nya sätt att kommunicera 

på. Både som privatperson och som arbetstagare kan vi interagera via sociala medier och 

digitala mötesplatser av olika slag. Arbetsrelaterad information finns tillgänglig dygnet runt 

till följd av de digitala tjänster som erbjuds. Med den kompetens arbetsterapeuter besitter 

kring aktivitetsbalans så finner författarna det intressant att undersöka vilken betydelse 

digitaliseringen kan få för människors balans i aktiviteter. Betydelsen av balans i livets 

aktiviteter är centralt i den arbetsterapeutiska teorin (Kielhofner, 2012; Wagman, Håkansson 

& Björklund, 2012; Wagman & Håkansson, 2014). Författarna till denna studie har valt att 

titta närmare på lärares erfarenheter av digitaliseringens betydelse för aktivitetsbalansen, då 

detta, utifrån författarnas erfarenhet, är en yrkeskategori som ofta förväntas vara tillgängliga 

även efter arbetsdagens slut.   

 

BAKGRUND 

Läraryrket, stressrelaterad ohälsa och digitalisering 

Enligt Försäkringskassan (2015) är stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning bland Sveriges befolkning i dag. Lärarförbundet (2015) beskriver att 

sjukskrivningsantalet bland lärare, beroende på stressrelaterad ohälsa, har ökat markant under 

de senaste fem åren. Enligt Lärarförbundet beror detta till stor del på en ökad arbetsbelastning 

och ökade krav på lärarna.  

Lärare har möjlighet att till viss del styra sin arbetstid och arbetar ofta en del hemifrån 

(Skolverket, 2013). Digitalisering kan skapa flexibilitet för arbetstagarna gällande möjligheter 

att utföra arbete på olika tider och platser. Arbetsmiljöverket tar i sina föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (ASF 2015:4) upp risker med detta, att arbetet riskerar 

att bli gränslöst och inkräkta på vila och återhämtning, vilket kan leda till stressrelaterad 

ohälsa. Föreskrifterna säger att arbetsgivare därför bör tydliggöra gränserna för att minimera 

riskerna (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Digitalisering, hälsa och arbete 

Digitaliseringen bedöms vara en minst lika revolutionerande förändring som 

industrialiseringen anses ha varit (Gulliksen, Lantz, Walldius, Sandblad & Åborg, 2015). 

Enligt Digitaliseringskommissionen avser begreppet samhällelig digitalisering de 

förändringar den digitala tekniken har på samhället i stort. Digitaliseringen är en process som 

innebär stora förändringar för samhälle och individ där kommunikation med omgivning sker 

på helt nya sätt. Förändringen innebär att det successivt blir allt svårare att hålla isär 

digitaliseringen från någon del av livet(SOU 2014:13). 

En obalans mellan krav och resurser kan påverka människan negativt och därmed leda till 

psykisk ohälsa. Digitaliseringen leder till ökade krav på tillgänglighet och flexibilitet vilket 

har resulterat i nya ohälsotillstånd. Sedan 1990-talet har stressrelaterad ohälsa ökat markant i 

Sverige (Perski, 2012; Währborg, 2009). Rutter (2015) beskriver att den digitala tekniken har 

en stor inverkan på människors förmåga att vara i nuet, att engagera sig helt och hållet i 

meningsfulla aktiviteter, något som påverkar människors psykiska hälsa. Rutter beskriver hur 

människor spenderar stor del av sin tid att tänka på något annat än det de för tillfället är 

engagerade i vilket kan göra dem mindre lyckliga.  

Även i människors arbetsmiljö har digitaliseringen haft en omfattande påverkan. Information 

blir mer tillgänglig med mobila och trådlösa nätverk. Arbetsplatserna blir mer och mer 

digitala och är genom mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer även åtkomliga i 

privatlivet utanför den fysiska arbetsplatsen. Samma föremål och tjänster används ofta både i 

arbetet och på fritiden, allt detta ger en flytande gräns mellan arbete och fritid vilket kan 

riskera minskad arbetslust, stresskänsla och utmattningssyndrom som följd (Gulliksen et al., 

2015; Wright et al., 2014; Währborg, 2009).  Rutter (2015) menar att utmaningen för 

individen inte ligger i att totalt ignorera den arbetsrelaterade informationen som kan nås 

utanför arbetstid, då detta är den verklighet samhället nu ger oss, utan att lära sig att sortera 

bland den information som inkommer och ha förmåga att ignorera icke relevant information. 

Lanaj, Johnson och Barnes (2014) studie, angående vilka konsekvenser användandet av 

mobiltelefoner i arbetsrelaterade situationer kan ha på vila och sömn, visar att det är vanligt 

förekommande att arbetstagare går igenom arbetsrelaterad information ca en timme innan de 

går och lägger sig. Detta verkar ha en negativ påverkan på sömnen och resulterar i mindre ork 

och engagemang följande arbetsdag. Åkerstedt (2012) tar upp hur återhämtning är viktigt för 

välmåendet. Människan har ett behov av både fysisk och psykisk återhämtning då kroppen har 
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utsatts för en belastning. Regelbunden vila och sömn är en viktig del av återhämtningen för att 

för att återställa balansen i kroppen, Åkerstedt talar om vikten av att få tid att varva ned, att ha 

förmåga att koppla bort tankar som skapar stress och därmed undvika stressjukdomar.  

Ett flertal studier har uppmärksammat hur förväntningar på ökad tillgänglighet och flexibilitet 

påverkar arbetstagare. Wright et al. (2014) beskriver anställdas upplevelser av användandet av 

arbetsrelaterad kommunikation via digital teknik utanför arbetstid. Studien visade att en 

positiv attityd och förtrogenhet vid den digitala tekniken kunde minska upplevelse av obalans 

i arbetslivet. Dock pekade resultatet på att ju mer tid som spenderades på arbetsrelaterade 

aktiviteter utanför arbetstid desto mer ökade upplevelsen av obalans i arbetslivet. Detta är 

något som styrks i Butts, Becker och Boswells (2015) studie angående effekter av digital 

kommunikation utanför arbetstid, ju mer tid som arbetsrelaterad kommunikation upptar av 

fritiden desto mer upprörda känslor och arbetslivskonflikter upplevde deltagarna. Wright et al. 

(2014) beskriver att upplevd stressnivå, arbetskonflikter samt negativa attityder eller 

osäkerhet kring den digitala tekniken bedömdes förutspå stressrelaterad ohälsa och upplevelse 

av tillfredsställelse med arbete. Föreskrifter och rapporter så väl som studier tar upp att 

flexibiliteten som den digitala tekniken ger arbetslivet riskerar att hindra arbetstagaren från att 

koppla bort arbetet och få återhämtning. Balans mellan aktiviteter relaterade till arbetsliv och 

privatliv kan bli svår att uppnå. Ökad tillgänglighet till arbetet via digital teknik kan ge 

stressrelaterad ohälsa när det är oklara normer och riktlinjer kring när det är acceptabelt att 

kontakta en arbetstagare. Det är därför av stor vikt för arbetsgivare att ta hänsyn till och 

utarbeta strategier kring detta (Arbetsmiljöverket, 2016; Gulliksen et al., 2015; Rutter, 2015; 

Wright et al., 2014).  

Yrkesgruppen lärare har till viss del möjlighet att styra över sin arbetstid, d.v.s. när och var 

vissa arbetsuppgifter utförs. Enligt en nationell kartläggning gjord av Skolverket (2013) utför 

många lärare en del av arbetet som omfattar planering samt kontakt med vårdnadshavare etc. i 

hemmet under kvällstid. Författarnas litteraturgenomgång visar dock att forskning inte har 

uppmärksammat lärares erfarenheter av digitaliseringens betydelse för balansen mellan 

aktiviteter av olika slag inklusive arbetsliv och privatliv. 

Aktivitetsbalans 

Ett flertal snarlika begrepp för aktivitetsbalans används då det saknas en entydig definition. I 

litteraturen talas det om livsbalans, balans i vardagen, balans mellan arbete och fritid etc. 

Flera forskare påtalar denna problematik (Backman, 2004; Håkansson et al., 2006; Wagman, 
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Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011; Wagman & Håkansson, 2014; Wagman, 

Håkansson & Jonsson, 2015). I detta arbete används begreppet aktivitetsbalans med en 

uppfattning om att begreppet går att relatera till övriga begrepp som rör balans inom ämnet 

arbetsterapi. 

Redan tidigt i den arbetsterapeutiska historien talades det om vikten av balans mellan olika 

aktiviteter. Adolf Meyer, en av förgrundarna inom det första arbetsterapeutiska paradigmet i 

början av 1900-talet, antog att balans mellan arbete, lek, vila och sömn var centralt för en god 

hälsa (Kielhofner, 2009). I Sverige, vid ungefär samma tidsepok, verkade dr. Ernst 

Westerlund, ”Enköpingsdoktorn”, även han insåg betydelsen av variation och balans i 

aktiviteter för att uppnå välbefinnande (Jonsson, Håkansson & Wagman, 2012). 

Aktivitetsbalans beskrivs idag som ett subjektivt och komplext begrepp, det är många faktorer 

som påverkar hur individen upplever sin balans (Håkansson et al., 2006; Matuska & 

Christiansen, 2008; Wagman et al., 2011; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012; Wagman, 

Håkansson, Jacobsson, Falkmer & Björklund, 2012). Håkansson et al. (2006) samt Wagman 

et al. (2011) beskriver att den upplevda balansen exempelvis påverkas av den kontext 

individen befinner sig i samt personliga strategier som används för att försöka uppnå balans i 

vardagen. Enligt Backman (2004) ska aktivitetsbalans ses ur ett subjektivt perspektiv utifrån 

hur individen upplever harmoni mellan aktiviteter och krav. En harmonisk balans i aktiviteter 

främjar hälsa och välbefinnande (Håkansson et al., 2006; Håkansson & Ahlborg, 2010; 

Wagman et al., 2011; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012; Wagman, Håkansson, 

Jacobsson et al., 2012; Pemberton & Cox, 2014). För att känna balans är det viktigt med 

variation i aktiviteter, variation mellan fysiskt utmanande och mer avkopplande aktiviteter, 

variation mellan nödvändiga aktiviteter och aktiviteter för nöjes skull, samt att aktiviteteter 

ska kännas meningsfulla (Håkansson et al., 2006; Wagman et al., 2011). Även Kielhofner 

(2012) betonar att aktivitet skapar mening med livet. Kielhofner tar upp olika områden vilka 

aktiviteterna kan delas in i: Aktiviteter i dagliga livet, Lek (fritid) och Produktivitet (avlönat 

samt oavlönat arbete). Hur mönstret av dessa aktiviteter ser ut är individuellt och föränderligt 

med stor inverkan av miljö samt tid. Erlandsson och Persson (2014) talar om tre typer av 

aktivitetsupplevelser som de menar behövs för att en individ ska uppleva hälsa och 

utveckling: lust, krav och återhämtning. En balans i dessa aktivitetsupplevelser ger mening 

och god hälsa, det är dock viktigt att inse att hur balansen mellan dessa ser ut när den upplevs 

som bäst är individuellt (ibid).  
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Det läggs stort kulturellt värde på avlönat arbete i västvärlden av i dag (Persson, Erlandsson, 

Eklund och Iwarsson, 2001). Även Clouston (2014) beskriver liknande hur den rådande 

kulturen inom dagens marknadsekonomi lägger stor vikt på ekonomisk lönsamhet vilket ofta 

leder till ökad arbetsbelastning och högre prestationsmål samtidigt som de tillgängliga 

resurserna ofta är färre. Samhället i västvärlden sätter stort värde på arbete, det finns höga 

krav på att prioritera avlönat arbete framför andra aktiviteter. Det här, menar Clouston, leder 

till en ökad stressnivå hos individen, alltmer tid och energi läggs ned på det avlönade arbetet, 

vilket ger som konsekvens att allt mindre tid och energi finns kvar för aktiviteter i privatlivet. 

Det blir mindre tid för egna önskade och behövda aktiviteter, vilka anses vara nödvändiga för 

god hälsa och välbefinnande. Clouston (2014) och Backman (2004) menar att det är ensidigt 

att endast titta på balansen mellan arbete och privatliv. Aktivitetsbalans ska inte jämföras med 

en vågskål där arbete ligger i ena skålen och övriga aktiviteter i den andra skålen. Clouston 

(2014) menar att det är viktigt att få en helhetssyn av alla de aktiviteter som ingår i en individs 

aktivitetsbalans genom att bedöma mening och syfte med olika aktiviteter. Hög stressnivå och 

belastning på arbetet leder till minskad möjlighet till variation och val av aktiviteter i 

privatlivet. Denna obalans i aktiviteter leder till minskade möjligheter för engagemang i 

aktiviteter som främjar individens självförverkligande samt välbefinnande. Hög 

arbetsbelastning och höga krav riskerar ge negativa effekter på den personliga 

aktivitetsbalansen, individer ”offrar” sina önskade aktiviteter för att nå uppsatta mål (ibid).  

En ökad kunskap kring aktiviteters betydelse för hälsa förbättrar arbetsterapeuters möjlighet 

att arbeta promotivt för folkhälsa. Det är viktigt att ha kunskap om sambandet mellan 

aktivitetsmönster och hälsa då ett balanserat aktivitetsmönster anses vara viktigt för att 

uppleva hälsa. I arbete med personer som upplever ohälsa är det viktigt att ha en förståelse för 

hur aktivitetsmönster kan te sig och vilken betydelse aktivitetsmönster har i relation till 

hälsan. Förvärvsarbetare förväntas ofta hantera komplexa aktivitetsmönster i sin vardag. Egna 

aktiviteter ska koordineras med andra människors; familjemedlemmar, kollegor, vänner etc., 

samt omgivande kontext (Erlandsson & Persson, 2014). I en studie av Håkansson, Lissner, 

Björkelund och Sonn (2009) beskrivs hur subjektiva upplevelser av engagemang i 

aktivitetsmönster relaterar till upplevd hälsa. Studien gjordes på kvinnor i arbetsför ålder och 

resultatet visade att faktorer som hanterbarhet, engagemang i meningsfulla aktiviteter samt 

upplevd aktivitetsbalans har koppling till upplevd hälsa, oberoende av socioekonomisk 

situation eller ålder. Denna kunskap kan, enligt forskarna, användas i det hälsopromotiva 
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arbetet för att förebygga sjukskrivningar relaterade till stress (ibid). 

 

Problemformulering 

Den ökade digitaliseringen medför högre grad av tillgänglighet samt förändrade krav på 

individen vilket kan leda till förändrad balans i livet och upplevelse av stress (Gulliksen et al., 

2015; Rutter, 2015; Wright et al., 2014). Kunskap om vad som påverkar individers 

aktivitetsmönster och hur det relaterar till upplevd balans och hälsa kan ge arbetsterapeuter 

verktyg för att arbeta hälsofrämjande samt förebygga stress och sjukskrivningar (Håkansson 

et al., 2009). Författarna till denna studie ansåg att kunskap om digitaliseringens betydelse för 

mening i aktivitet, aktivitetsmönster samt aktivitetsbalans är viktig i det samhälleliga 

promotiva hälsoarbetet i ljuset av att digitaliseringen kan anses vara en betydande del i många 

människors liv. Med tanke på att lärares sjukskrivningsantal ökat på senare år 

(Lärarförbundet, 2015), samtidigt som digitaliseringen ställer förändrade krav på 

yrkesgruppen (Regeringen, 2015) bedömde författarna att det var intressant att titta på vilken 

betydelse digitaliseringen har för lärares aktivitetsbalans. Litteraturgenomgången indikerade 

att kunskap i ämnet saknas, följaktligen är detta något som författarna till detta arbete vill 

undersöka närmare.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva lärares erfarenheter av digitaliseringens betydelse för 

aktivitetsbalansen. 

 

METOD 

Design 

Författarna ville fånga informanternas erfarenheter av ämnet därför valdes en kvalitativ ansats 

med intervjuer för datainsamling. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2011)  utgår en kvalitativ forskningsansats från 

ett förutsättningslöst förhållningssätt där författarna strävar efter att få en helhetsförståelse av 

informanternas erfarenheter av ämnet.  
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Urval 

Författarnas personliga nätverk användes för att finna informanter som motsvarade 

inklusionskriterierna. Författarna kontaktade fyra lärare i deras vänkrets som fick till uppgift 

att förmedla missivbrev (bilaga 1) till kollegor, även en studiekamrat till författarna delade ut 

missivbrev till lärare i dennes vänkrets. Detta är en form av snöbollsurval enligt Hartman 

(2004). För att inkluderas i studien skulle informanterna vara lärare i grundskolan som 

arbetade minst 80 %, ha arbetat som lärare minst ett år samt hade tillgång till digital teknik 

och digitala tjänster i form av smartphone, surfplatta eller bärbar dator både i arbete och i 

privatliv. I studien deltog åtta lärare som arbetade på grundskolenivå. Samtliga var kvinnor i 

åldern 36 till 44 år (genomsnittlig ålder 41). Fyra lärare arbetade i kommunal verksamhet och 

övriga fyra i privat verksamhet. Lärarna arbetade i två kommuner i Mellansverige. Lärarna 

hade varit yrkesverksamma i 5 till 15 år (i genomsnitt 9). Samtliga lärare var gifta eller 

sammanboende med hemmavarande barn.   

 

Procedur 

Missivbrev delades ut, av en studiekamrat till författarna samt fyra lärare i författarnas 

vänkrets, till lärare som motsvarade inklusionskriterierna och intresserade uppmanades att ta 

kontakt med författarna vid frågor. I missivbrevet framgick information om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt samt att intervjun skulle spelas in. Samtycke 

inhämtades, via e-post eller SMS, då lärarna tackade ja till att deltaga i studien. Samma 

information som brevet innehöll delgavs även muntligen i samband med intervjun för att 

säkerställa informerat samtycke. Med avsikt att skapa en intervjusituation som var trygg för 

lärarna samt för att få ut ett så bra datamaterial som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009) fick 

lärarna själva välja plats och tid för intervjun. Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner 

som ställdes i flygplansläge för att eliminera risk för störande inslag (Gillham, 2008). Sex av 

lärarna valde att genomföra intervjuerna i sitt hem, en lärare blev intervjuad på sin arbetsplats 

och en intervju genomfördes över telefon. Fyra intervjuer var genomfördes enskilt av 

författarna. Intervjuernas längd var på tolv till fyrtio minuter (i genomsnitt tjugofem minuter).    
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Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor förbereddes inför intervjuerna. 

Enligt Hartman (2004) ger en intervjuguide intervjuaren stöd att hålla fokus på det som ska 

undersökas. En semistrukturerad intervju ger, enligt Hartman, intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor vid behov samt att informanten får utrymme att uttrycka sig fritt. Frågorna har 

inspirerats och utarbetats från instrumentet Occupational Balance Questionnarie [OBQ] 

(Wagman & Håkansson, 2014). OBQ är ett bedömningsinstrument för självskattning av 

aktivitetsbalans. Då syftet med studien var att fånga lärarnas erfarenheter av digitaliseringens 

betydelse för aktivitetsbalansen bedömde författarna att detta instrument utgjorde en god 

grund för framställandet av frågor för studien. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning i 

tid för genomförandet, transkriberingen utfördes av den författare som gjort respektive 

intervju. 

 

Analys av data 

Kvalitativ innehållsanalys av insamlad data från intervjuer användes för att tolka och sätta in 

resultatet i ett teoretiskt sammanhang i enlighet med hur Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver det. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är kvalitativ innehållsanalys 

lämplig för att urskilja likheter och skillnader i texters innehåll. Inledningsvis läste författarna 

samtliga transkriberingar på varsitt håll och analyserade och identifierade meningsbärande 

enheter i två av transkriberingarna. Därefter jämförde författarna respektive enheter i dessa 

två transkriberingar för att uppnå enighet inför den fortsatta analysen med att ta ut 

meningsbärande enheter på varsitt håll. I nästa steg träffades författarna för att komma 

överens om slutligt antal meningsbärande enheter ur samtliga transkriberingar vilka utgjorde 

grunden för resterande analys. Därefter genomfördes återstående analys gemensamt, först 

genom att kondensera de meningsbärande enheterna för att göra texten mer överskådlig, 

därefter utfördes kodning. I nästa steg skedde kategorisering genom att identifiera likheter och 

skillnader i koder, det som handlade om samma företeelse fördes samman och grupperades i 

sex preliminära kategorier. Analysen i denna studie hade en induktiv ansats, vilket enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär en strävan efter att i samtliga steg 

analysera texterna på ett textnära sätt genom att ständigt gå fram och tillbaka mellan 

datakoder och framväxande kategorier. Författarna hade under analysens genomförande 
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återkommande resonemang med och stöd av handledaren. Slutligen resulterade analysen i två 

kategorier med tre respektive två underkategorier. Exempel från analysarbetet presenteras 

nedan i tabell 1. 

Tabell 1 Exempel på kod, underkategori och kategori. 

Kod Underkategori Kategori  

Mobilsurfande tar mer tid än vad man 

tror. Man lurar sig själv och sin 

omgivning när man säger att man inte 

hinner andra saker. 
Användning av mobiltelefon 

stjäl tid och uppmärksamhet 

från andra aktiviteter 

Privat användning av 

digitala tjänster har 

betydelse för 

aktivitetsmönster 

Försöker göra valet att inte titta på 

telefonen när jag är med mina barn, men 

fuskar. 

Ljud från telefonen gör att man blir 

nyfiken och har man möjlighet tittar 

man. 

Det är svårt att fördela tiden eftersom 

arbete och fritid går ihop. 
Tillgängligheten till 

arbetsrelaterad information 

gör det svårt att begränsa 

tiden för arbete 

Digitaliseringen suddar ut 

gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv 

Hade jag inte haft en smartphone hade 

det inte blivit lika mycket jobb kvällstid. 

Jobbrelaterade grupper på sociala 

medier gör att mycket tid läggs på 

arbete under fritiden. 

 

Etiska reflektioner  

Att delta i en studie kan väcka tankar om den egna situationen som lärarna inte har reflekterat 

över tidigare. Därför var det av vikt att författarna vid intervjun beaktade detta och bemötte 

lärarna med empati för det de delade med sig av. Gällande intervjufrågorna har författarna 

resonerat att det var viktigt att lägga fokus på studiens syfte för att inte riskera att läraren 

skulle delge känslig information som inte var aktuell för studien. Det var viktigt att lärarna 

kände sig trygga under intervjun, därför fick de själva välja tid och plats för intervjun, detta 

för att undvika en stressad situation.  

Enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) är det ett etiskt krav att den information 

som ges om studien ska vara begriplig för att informanten ska kunna avgöra om de vill 

deltaga eller ej. Forskare ska ej genomföra forskning utan inhämtat samtycke från 

informanter. Det ska tydligöras att deltagandet är frivilligt, att uppgifter behandlas 

konfidentiellt och endast för den aktuella studiens syfte. Författarna till studien gav i 

missivbrevet information om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. Dessutom 

framgick att all data skulle behandlas konfidentiellt och förstöras efter avslutad studie. Det 
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framhölls även att läraren hade rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att ange några 

skäl. Samtycke inhämtades, via e-post eller SMS, då informanterna tackade ja till att deltaga i 

studien. Samma information delgavs även vid intervjutillfället för att säkerställa informerat 

samtycke. 

Det är viktigt att redovisa tänkbara felkällor och förhållanden som kan ha påverkat 

förutsättningarna för de slutsatser som dras. Analysarbetet har därför genomförts noggrant 

och beskrivits. Vidare, en utförlig metoddiskussion utgör en viktig aspekt på ett arbetes 

kvalitet och resultats tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Författarna har genom hela forskningsprocessen gjort etiska överväganden, vilket beskrivits 

ovan. Det saknas studier gällande digitaliseringens betydelse för aktivitetsbalansen. Studier 

kring detta kan ge insikter som kan användas i det arbetsterapeutiska arbetet för att förebygga 

ohälsa. Författarna anser därmed att nyttan av denna studie överväger riskerna.   
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva lärares erfarenheter av digitaliseringens betydelse för 

aktivitetsbalansen. Analysen av det insamlade materialet mynnade ut i två kategorier med tre 

respektive två underkategorier. Kategorier och underkategorier visas i tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier som resultatet grundar sig på 

Kategori  Underkategori 

Privat användning av digitala tjänster har 

betydelse för aktivitetsmönster 

Mobiltelefonen hjälper till att organisera livet 

Användning av digitala tjänster vid vila är inte 

vila 

Användning av mobiltelefon stjäl tid och 

uppmärksamhet från andra aktiviteter 

Digitaliseringen suddar ut gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv 

Tillgängligheten till arbetsrelaterad information 

gör det svårt att begränsa tiden för arbete 

Tillgängligheten till arbetsrelaterad 

kommunikation har betydelse för privatlivet 

 

Resultatet speglar lärares erfarenheter av vilken betydelse användning av digitala tjänster har 

för deras aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. Dels vilken betydelse privat användning av 

digitala tjänster har för aktivitetsmönster i vardagen samt hur digitaliseringen suddar ut 

gränsen mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Privat användning av digitala tjänster har betydelse för aktivitetsmönster 

Kategorin beskriver lärares erfarenheter av användning av digitala tjänster i den privata sfären 

och vilken betydelse det har för deras aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. Detta beskrivs i 

de tre följande underkategorierna. 

Mobiltelefonen hjälper till att organisera livet 

Lärarnas erfarenheter reflekterade hur digitala tjänster används som ett verktyg för att 

organisera aktiviteter i dagliga livet. Främst mobiltelefonen erbjuder många tjänster i form av 

appar som lärarna beskriver vara en hjälp i vardagens aktiviteter.  Lärarna gav exempel på hur 

mobiltelefonen används för att sköta bankärenden, handla, boka biljetter och söka 

information. Lärarna beskrev att allt görs på internet i det digitaliserade samhället av i dag. Så 

här beskrev en lärare: 
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”Ja men hela samhället, man kan ju inte boka eller göra någonting nu om man inte 

använder digitala medier, det är liksom uppbyggt så.” 

 

Tillgängligheten som de digitala tjänsterna ger beskrivs som positiva när det gäller 

kommunikation med familj och vänner samt att kunna inhämta information som underlättar 

planeringar av aktiviteter i vardagen. Det beskrivs som en trygghet bland lärarna att de tack 

vare sin mobiltelefon alltid är tillgängliga för sin familj. Lärarna beskriver hur sociala 

chattgrupper kan förenkla kommunikation och planering med släkt och vänner. 

Chattfunktionen sparar tid, istället för att ringa möjliggör den att alla i gruppen kan ta del av 

samma information samtidigt. Information som har att göra med barnens aktiviteter finns 

lättillgängligt via internet eller e-post. Det gör det enklare att kunna vara flexibel i planering 

och organisering av familjelivet. En lärare beskriver följande: 

”… min privata mejl för där kommer det ju, alltså sånt som gäller barnens skolor 

och som gäller alla idrottsaktiviteter, alla kallelser och sånt kommer på privata 

mejlen, så att det brukar jag göra någon gång där jag bara kollar igenom om det är 

något så att man har koll på läget” 

 

Användning av digitala tjänster vid vila är inte vila 

Lärarna beskriver hur de använder sig av digitala tjänster i samband med vila och 

återhämtning. Lärarna förklarar att de ibland använder sig av digitala tjänster, då främst i 

mobiltelefonen, med en tanke om att de ska koppla av och återhämta sig. Det kan handla om 

att ”slösurfa” på sociala medier och nyheter samt att ägna sig åt mobilspel. De anser dock att 

det inte är en egentlig vila och de beskriver olika anledningar till detta. Lärarna talar om att 

ljuset i mobiltelefonen inte är bra för hjärnan. Vidare beskriver de hur ”slösurfandet” på 

sociala medier gör att den vila de har tänkt sig inte blir vila på grund av de intryck de får, 

vilket kan illustreras med följande citat: 

”… jo men den har jag ju oftast med när jag vilar, alltså man kollar på sociala 

medier och då kanske det inte alltid blir att man vilar, för man kan bli förbannad och 

upprörd när man tittat på det…” 

Lärarna beskriver att mobiltelefonen ofta är nära och den lätt blir en del av vilan exempelvis i 

samband med nattning av barn, i soffan framför teven eller när de gått och lagt sig. Detta trots 

att de uttrycker en medvetenhet om att de skulle må bättre av att lägga ifrån sig 

mobiltelefonen. En lärare uttrycker följande: 
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”… på vardagarna när man sätter sig vid teven på kvällen, då tar jag gärna fram 

telefonen, då är telefonen en del av den där vilan, men sen vet jag att jag mår bäst av 

att inte hålla på… så jag lägger väldigt gärna undan det” 

 

Användning av mobiltelefon stjäl tid och uppmärksamhet från andra aktiviteter 

Lärarnas erfarenheter indikerar hur den privata användningen av digitala tjänster på olika sätt 

har betydelse för aktiviteter i vardagen. Erfarenheter av att användningen av mobiltelefon på 

olika sätt stjäl tid från aktiviteter återkommer ofta bland lärarnas beskrivningar. Det kan 

handla om att mobiltelefonen pockar på uppmärksamhet i form av aviseringar men även 

erfarenheter om hur lätt det är att fastna i surfandet. Detta kan göra att andra aktiviteter 

försakas eller blir mindre engagerande.  

Lärarna beskriver hur ljudaviseringar på mobiltelefonen ofta gör att den aktivitet som de för 

tillfället ägnar sig åt blir avbruten. De beskriver att ljudet gör att de blir nyfikna och har svårt 

att låta bli att titta. Om ljudet beror på ett meddelande så är det lätt att svara direkt trots att det 

egentligen kan vänta, detta beskrivs i följande citat: 

”…om han skriver med sin syster om vi ska planera en träff så kommer det och så 

svarar han på en gång och avbryter vårt samtal. De vet ju inte vad du gör och kan få 

svaret senare. Jag tror ju att det liksom bara är en reflex av att det, ja men nu kom 

det ju, nu skriver jag svar. För hjärnan har kommit dit. Och så kan jag ju göra själv 

också ibland.” 

Lärarna beskriver att de har gjort valet att ta bort ljudaviseringar på tjänster som upplevs 

ovidkommande, just på grund av att de blir avbrutna av ljudet. De försöker göra valet att 

stänga av ljudet, stänga av mobiltelefonen eller lägga bort den vid tillfällen, så som möten 

eller restaurangbesök, då de inte vill bli störda.  

Lärarnas erfarenheter illustrerar att det finns en oro kring eget användande av mobiltelefonen i 

samband med aktiviteter med barnen. De berättar att de vill att barnen ska få deras fulla 

uppmärksamhet och engagemang, exempelvis vid lek eller när de tittar på barnprogram 

tillsammans. Trots denna insikt så beskriver de hur lätt det är att komma på sig själv med att 

sitta där med mobiltelefonen i handen. 

Lärarnas erfarenheter reflekterar att mobiltelefonen lätt upptar för mycket tid av fritiden, tid 

som egentligen skulle kunna ägnas åt aktiviteter som känns mer meningsfulla. De beskriver 

hur lätt det är att fastna i mobiltelefonen när de ”slösurfar” för att det är lättillgängligt och 

roande. Lärarna förklarar att de ofta är omedvetna om hur mycket tid de faktiskt lägger på det. 
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En stor del av ”slösurfandet” för lärarna handlar om sociala medier. En lärare beskriver en 

tänkbar orsak till varför det är lätt att fastna: ”just nu så är det ju sociala medier som är 

jättestort och det blir man väl smittad av”. ”Slösurfandet” görs ibland i kombination med 

någon annan aktivitet så som vid tevetittande på kvällen. Lärarna beskriver vidare hur 

mobiltelefonen kan inkräkta på det sociala umgänget. Det finns en medvetenhet hos lärarna 

kring detta då de beskriver att de vill göra valet att inte sitta med mobiltelefonen när de umgås 

med andra, exempelvis vid raster eller hemma i soffan. Följande citat illustrerar detta:   

”nämen ibland kan man ju hitta sig själv i soffan och det här med att jag sitter med 

min smartphone, några sover och jag sitter med min smartphone och [sambon] med 

sin och helt tysta i soffan, alltså det känner jag att: Gud det är ju helt fruktansvärt 

kan jag känna då. Ett sånt här liv vill jag inte ha. Man får liksom påminna sig…” 

Lärarnas erfarenheter visar att de ser det som en fördel att kunna ägna sig åt aktiviteter där de 

inte har möjlighet att lägga tid på mobiltelefonen. Det handlar främst om planerade aktiviteter 

som görs tillsammans med barnen, exempelvis barnens idrottsaktiviteter. 

 

Digitaliseringen suddar ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv  

Kategorin belyser lärarnas erfarenheter av hur det kan vara svårt att medvetet fördela tiden 

mellan arbete och privatliv då tillgängligheten till digitala tjänster möjliggör mycket arbete 

hemifrån. 

 

Tillgängligheten till arbetsrelaterad information gör det svårt att begränsa tiden för arbete 

Lärarnas erfarenheter belyser hur de digitala tjänsterna kan göra det svårare att begränsa den 

tid som läggs på arbete utanför arbetstid. Lärarna uppgav att de arbetar en del hemifrån, det är 

en förtroendetid som de väljer hur de vill fördela. De beskriver att de digitala tjänsterna 

underlättar möjligheterna med att kunna arbeta hemma. I det planerade hemarbetet går det att 

finna mycket information på internet som kan användas för undervisningssyfte. 

Tillgängligheten med de digitala tjänsterna gör det dock svårt att begränsa arbetet, lärarnas 

erfarenheter visar att det ofta kan vara svårt att sålla bland den information som inhämtas 

vilket också kan leda till att det tar mer tid. En lärare beskriver arbetet med att inhämta 

information på det här sättet: 
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”Det är så himla roligt att planera och ta reda på och man samlar in så här mycket 

och så använder man det här lilla, och sen går man vidare, och så allt det här andra 

det var liksom, ah, ja men bortkastat, så…” 

 

Arbetet hemifrån kan utföras på dator, iPad eller mobiltelefon. Lärarna beskriver att 

tillgängligheten till mobiltelefonen gör det lätt att använda den för informationssökningar som 

har med arbetet att göra. De tar upp att det då blir svårt att ha kontroll på tiden, att det blir lätt 

att fortsätta även efter att arbetstiden ska vara över. Lärarna beskriver att även det privata 

surfandet i mobiltelefonen lätt övergår till arbete bland annat för att de är medlemmar i 

arbetsrelaterade grupper på sociala medier. Grupperna inspirerar då det går att få mycket tips 

och idéer för undervisningen samt att få hjälp för sina ämnen i det utvidgade kollegiet. En av 

lärarna skildrar dock att medlemskapet i dessa grupper omedvetet kan göra att hon lägger för 

mycket tankar på arbete under sin fritid, vilket hon beskriver så här: 

”Och det är klart att det blir inspiration men det är svårt att fördela den lediga tiden 

och bestämma sig för att man är ledig från arbetet, det känner jag.” 

Lärarnas erfarenheter visar även att sociala medier kan användas i arbetssyfte för att 

kommunicera och dela information samt visa föräldrar vad som skett under skoldagen. De 

beskriver hur de kan dokumentera dagarna i form av text och bilder för att sedan dela detta 

med elever och föräldrar. Arbetet med att lägga ut materialet på de sociala medierna utförs 

ibland hemifrån parallellt med aktiviteter som tillhör privatlivet, exempelvis i soffan framför 

teven. 

 

Tillgängligheten till arbetsrelaterad kommunikation har betydelse för privatlivet 

Lärarnas erfarenheter skildrar hur de ofta blir kontaktade av föräldrar sent på kvällar eller 

helger via e-post, ibland även SMS. Det här är något som beskrivs som påfrestande. 

Kommunikation med upprörda föräldrar kan göra att privatlivets aktiviteter avbryts då tiden 

istället läggs på att skicka e-post fram och tillbaka.  

Det finns fördelar med att kunna kommunicera via e-post, det kan vara skönt att få snabb 

information, både från föräldrar och från kollegor. Lärarna beskriver också att det är bekvämt 

att kunna skicka e-post till kollegor utanför arbetstid för att inte glömma bort att förmedla 

informationen vid ett senare tillfälle. Vidare belyser lärarnas erfarenheter hur det har 
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diskuterats kring att det inte ska finnas några förväntningar kollegor emellan på att e-posten 

ska läsas under ledig tid. Ett par av lärarna beskriver hur det i deras verksamheter har 

diskuterats gällande kontakter med föräldrar utanför arbetstid. Det har samtalats kring behovet 

av att sätta vissa gränser men att de gränserna gäller åt båda håll. Följande citat illustrerar hur 

diskussionen har sett ut: 

”vi behöver absolut, vi ska inte jobba på kvällar och nätter. Och vi behöver inte 

svara på nånting på helger, så det var ju tydligt men det var ju inte heller nån som sa 

att ni får inte, utan det var snarare att ni måste tänka över det här och fundera över 

vilka signaler ni sänder ut när ni faktiskt gör på det viset.” 

Att ständigt vara uppkopplad mot arbetet genom att ha tillgång till arbetets e-post i sin privata 

mobiltelefon gör lärarna än mer tillgängliga för kommunikation utanför arbetstid. Om e-

posten dessutom har ljudaviseringar beskriver lärarna hur lätt det är att bli avbruten och byta 

fokus från privatliv till arbetsliv. 

Ett par av lärarna beskriver erfarenheter av stressrelaterad ohälsa som har lett till att de har 

valt bort att ha tillgång till arbetets e-post i privatlivet på grund av den stress som det har 

inneburit för dem. En av dem beskriver på det här sättet varför hon har valt bort det: 

”vid nio, halvtio så börjar de maila mig. Och får jag ett sånt mail på kvällstid då 

sover ju inte jag på hela natten… om det är sånt de som tycker är fel eller sådär. Så 

jag har aktivt valt bort det. För det hade sänkt mig kan jag säga!” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva lärares erfarenheter av digitaliseringens betydelse för 

aktivitetsbalans. Resultatet illustrerade den betydelse som tillgängligheten till digitala tjänster 

har för aktiviteter, aktivitetsmönster och därmed aktivitetsbalans. Användningen av digitala 

tjänster i vardagen stal tid och uppmärksamhet från andra aktiviteter och suddade ut gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv.   

I resultatet framkom det att aktiviteter kan försakas på grund av den tillgänglighet som 

digitaliseringen medförde. Resultatet illustrerade att det främst var tillgängligheten till de 

digitala tjänsterna i mobiltelefonen som stal tid och uppmärksamhet från aktiviteter i 

vardagen. Lärarna uttryckte att mobiltelefonen ofta fanns nära till hands vilket medförde att 

det var lätt att fastna i ett ”slösurfande”.  Lärarna uppgav att detta ”slösurfande” lätt tog för 

mycket tid, tid som istället hade kunnat ägnas åt mer meningsfulla aktiviteter. Resultaten 

överensstämmer med Rutters (2015) beskrivning av hur den digitala tekniken har betydelse 

för människors förmåga att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. Håkansson et al. (2006) 

beskriver vikten av att välja aktiviteter som känns meningsfulla då dessa kan ge en känsla av 

att ha kontroll över sitt liv. I likhet med detta beskriver Wagman et al. (2012) att meningsfulla 

aktiviteter har en stor betydelse för människors aktivitetsbalans och hälsa.  

I resultatet framkom vidare att tillgängligheten till mobiltelefonen kunde göra lärarna mindre 

engagerade både i egna aktiviteter och i aktiviteter som utfördes tillsammans med andra. 

Detta styrks av hur Rutter (2015) beskriver att den digitala tekniken kan distrahera människor 

från att vara här och nu och kunna vara fullt engagerad i exempelvis en konversation. 

Wagman et al. (2012) tar upp betydelsen av att vara i nuet, samt att vara engagerad vid 

aktiviteter tillsammans med andra som viktiga delar för att uppnå aktivitetsbalans och hälsa. 

Vidare beskriver Wagman et al. att det även är av betydelse att aktivitetsengagemanget ska 

kännas meningsfullt för motparten. Detta kan förklara lärarnas oro då de beskrev hur 

mobiltelefonen ibland kunde ta fokus från umgänge med barnen, trots att deras önskan var att 

barnen skulle få deras fulla uppmärksamhet och engagemang.  

Lärarna beskrev även hur ”slösurfandet” var roande och att det därför var lätt att fastna i det. 

Detta kan relateras till hur Erlandsson och Persson (2014) samt Eklund (2010) beskriver hur 

en aktivitet kan ha ett självbelönande värde. Aktiviteten i sig ger en snabb belöning då den är 
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rolig att göra, det är lätt att glömma bort tid och rum. Författarna till denna studie tolkar att 

”slösurfandet” ger ett självbelönande värde som dock kan övergå i en känsla av skuld. Hur en 

aktivitet värderas är viktig för upplevd hälsa och aktivitetsbalans, detta beskrivs av Eklund 

(2010) och Erlandsson och Persson (2014). 

I resultatet framgick det att lärarna använde mobiltelefonen som ett verktyg för att hantera och 

planera vardagens aktiviteter för att kunna ha kontroll och balans. Mobiltelefonen förenklade 

kommunikationen med familj och vänner samt gjorde det lätt att erhålla information som 

behövdes för att kunna vara flexibel och hantera en komplex vardag.  I likhet med detta 

beskriver Håkansson et al. (2009) att förmågan av hanterbarhet samt kontroll av vardagens 

aktivitetsmönster leder till upplevd hälsa. Författarna till denna studie ser hur mobiltelefonen 

på detta sätt kan tillhandahålla resurser som kan vara en hjälp för att uppnå balans i livet. 

Detta kan enligt författarna vara en möjlig förklaring till varför mobiltelefonen i stort sett 

alltid fanns nära till hands, vilket kunde ha betydelse för andra aktiviteter. Lärarna beskrev 

hur ljudaviseringar på mobiltelefonen kunde medföra att pågående aktiviteter i vardagen blev 

avbrutna. Det kunde handla om ett kortare avbrott för att ljudet gjorde dem nyfikna, men det 

kunde även leda till längre avbrott om det innebar att svara på meddelanden. Dessa avbrott 

kunde upplevas stressande, speciellt om det handlade om arbetsrelaterad kommunikation. 

Detta styrks i tidigare forskning (Erlandsson & Eklund, 2006; Erlandsson, 2013; Johansson, 

Eklund & Erlandsson, 2012) som visar att avbrott i pågående aktiviteter ger obalans i 

aktivitetsmönstret vilket kan leda till ohälsa.  

Digitaliseringen har fört med sig förändrade möjligheter för arbetstagare att kunna inhämta 

arbetsrelaterad information även utanför arbetstid, vilket inneburit att gränsen mellan arbete 

och fritid har blivit flytande (Gulliksen et al., 2015; Wright et al., 2014; Währborg, 2009). 

Detta är något som resultatet bekräftar då lärarna beskrev hur tillgängligheten till 

arbetsrelaterad kommunikation och information kunde göra det svårt att begränsa arbetet 

hemifrån och bestämma sig för när det var arbetstid eller fritid. Forskning (Wagman et al., 

2011) visar att balans mellan arbetsliv och privatliv har betydelse för aktivitetsbalansen. Om 

arbetslivet inkräktar för mycket på privatlivet riskeras obalans i vardagens aktiviteter. Detta är 

något som författarna anser styrks i resultatet av denna studie. Lärarna beskrev att det privata 

surfandet på sociala medier ofta omedvetet kunde föra över tankarna på arbetet då de var 

medlemmar i arbetsrelaterade grupper på dessa medier. I resultatet framkom även att sociala 

medier kunde användas i specifikt arbetssyfte för att kommunicera och dela information till 
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föräldrar. Vidare beskrev lärarna hur detta arbete kunde göras hemifrån parallellt med 

aktiviteter som tillhör privatlivet. 

Lärarna beskrev flera fördelar med tillgängligheten som digitaliseringen gav för arbetet 

hemifrån. De beskrev att möjligheten att förmedla och mottaga arbetsrelaterad e-post kunde 

vara fördelaktigt när det gällde snabb och viktig information. Dock beskrev lärarna att det 

ibland kunde vara påfrestande att ha tillgång till e-posten när upprörda föräldrar hörde av sig 

sent på kvällar och helger. Detta innebar att fokus byttes från fritid till arbete. Vidare beskrev 

de en fördel med att det gick att finna mycket arbetsrelaterad information på internet för att 

planera undervisningen. Dock indikerade resultatet att arbetet med att söka information lätt 

kunde göra att de fastnade längre i arbetet hemifrån än de planerat. Detta sammantaget 

innebar att arbetet riskerade att inkräkta på privatlivet. En möjlig förklaring till detta kan 

enligt författarna finnas i Cloustons (2014) forskning där det beskrivs att kulturen i 

västvärlden av idag lägger stort värde på avlönat arbete. Clouston fortsätter med att beskriva 

att detta kan få konsekvenser för aktivitetsbalansen då mindre tid läggs på egna önskade och 

behövda aktiviteter vilka anses vara nödvändiga för hälsa och välbefinnande.  

Resultatet beskrev hur ett par av lärarna hade valt att ta bort tillgången till e-posten för arbetet 

på privat tid för att kunna återfå balansen i sin vardag efter erfarenheter av stressrelaterad 

ohälsa. Resultaten överensstämmer med hur Håkansson et al. (2006) förklarar att personer 

som har upplevt stressrelaterad ohälsa har lättare att se vilka prioriteringar som behöver göras 

för att uppnå och bibehålla aktivitetsbalans och därmed hälsa.  

I resultatet framkom det att endast ett fåtal lärare hade erfarenheter av diskussioner på 

arbetsplatsen angående arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid. Dels att det inte 

skulle finnas några krav att läsa e-post från kollegor utanför arbetstid, men även beskrevs det 

att det fanns ett behov av att sätta vissa gränser gällande kontakt med föräldrar. Enligt 

Arbetsmiljöverkets (2016) föreskrifter bör arbetsgivaren ha en dialog med arbetstagarna kring 

den digitala tillgängligheten och tydliggöra gränser för arbetstid för att det inte ska inkräkta på 

vila och återhämtning. Författarna till denna studie ser behovet av en tydligare medvetenhet 

gällande digitaliseringens betydelse för hälsa, då digitaliseringen medför att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv suddas ut. Denna medvetenhet bör implementeras i samhället i stort 

men även hos arbetsgivare och kanske framförallt hos den enskilda individen som behöver ta 

ett stort ansvar för sina egna val. Detta styrks av Digitaliseringskommissionen då de förklarar 

att gränsdragningar behöver göras på alla nivåer i samhället för att minska risken för ohälsa 
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(Gulliksen et al., 2015). Författarna ser hur arbetsterapeuterna här kan vara en resurs som kan 

medverka i det promotiva hälsoarbetet på olika nivåer. Arbetsterapeuter har kunskaper kring 

komplexiteten i människors aktivitetsmönster, som kan bli än mer komplexa till följd av 

digitaliseringen. Arbetsterapeuter har verktyg för att hjälpa till att utveckla hälsofrämjande 

strategier samt förebygga ohälsa.  

Författarna har inte funnit några tidigare studier gällande digitaliseringens betydelse för 

aktivitetsbalans. Digitaliseringen är en stor del av människors vardag i dag, därav ser 

författarna ett behov av ytterligare forskning i detta ämne. För framtida studier föreslår 

författarna större urvalsgrupper och andra yrkesområden. Författarna anser även att det är av 

intresse att studier fokuserar på det ”gränslösa arbetet”, det vill säga vilken betydelse 

digitaliseringen har för tidsfördelningen mellan arbetsliv och privatliv och därmed betydelse 

för aktivitetsbalans. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva lärares erfarenheter av digitaliseringens 

betydelse för aktivitetsbalansen. En diskussion om resultatets trovärdighet görs utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

För insamlandet av data genomfördes intervjuer med åtta lärare. Författarnas personliga 

nätverk användes för att finna informanter som motsvarade inklusionskriterierna, vilket 

beskrivs som ett snöbollsurval enligt Hartman (2004). På grund av att lärarna hade 

utvecklingssamtal och lovledigheter under tiden då datainsamlingen genomfördes var det 

svårt att få tag på intresserade. Valet av snöbollsurval försämrade möjligheterna att skicka 

direkta påminnelser då det var okänt för författarna hur många samt vilka lärare som fått 

missivbrev (bilaga 1).  Sammantaget gav detta författarna små möjligheter att påverka 

variationen av de som slutligen deltog i studien. De lärare som deltog i studien var alla 

kvinnor i fyrtioårsåldern med familj som arbetade viss tid hemifrån. Författarna anser ändå att 

detta var intressant för studiens resultat utifrån en tanke om överförbarhet. Författarna anser 

att det finns en möjlighet att överföra resultatet på yrkesverksamma kvinnor med familj inom 

andra yrkesområden. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) stärks trovärdigheten 

av en studie om resultatet är överförbart till andra grupper.  
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2), detta för 

att frågorna skulle fånga lärarnas erfarenheter utifrån studiens syfte. Valet av en 

semistrukturerad intervjuguide gjordes då det gav möjlighet att ställa följdfrågor för att samla 

in ett så rikt material som möjligt (Hartman, 2004). Författarna reflekterade tillsammans efter 

varje intervjutillfälle för att fortsättningsvis skapa en rikare bild över data som var intressant 

att samla in. Exempelvis fångades det tidigt in erfarenheter om arbetsrelaterade grupper på 

sociala medier vilket författarna såg som intressant att ta med till resterande intervjuer. 

Gemensamma reflektioner under datainsamlingen, anser författarna, har ökat tillförlitligheten 

för resultatet. 

Lärarna fick själva välja tid och plats för intervjun för att intervjusituationen skulle kännas så 

trygg som möjligt. Då många av intervjuerna skedde i lärarnas egna hem uppkom det ibland 

störande inslag. Författarna tänker att detta hade kunnat undvikas om det i missivbrevet 

framgått vikten av en lugn och enskild plats för intervjun. En intervju genomfördes över 

telefon, denna intervju blev kort beroende av olika anledningar. Intervjun valdes ändå att tas 

med då en hel del intressant information utifrån studiens syfte kom fram. Överlag var längden 

på intervjuerna korta, detta är något som författarna är medvetna om att det kan påverka 

tillförlitligheten av resultatet. Dock bedömer författarna att de data som framkom var 

tillräckligt innehållsrik för att få ett djup i analysen. Intervjufrågorna var utformade på ett sätt 

som väl fångade lärarnas erfarenheter utifrån det syfte studien hade.  

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera data. En risk som finns med denna 

metod, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), är att analysen kan göras alltför 

detaljerad så att helheten går förlorad. För att försöka undvika detta har författarna under 

studiens gång återgått till hela texterna för att bevara helheten. Under analysarbetets gång har 

författarna arbetat både enskilt och gemensamt. I de första stegen av analysarbetet har 

författarna läst alla transkriberingar enskilt och valt ut meningsbärande enheter i två av dem. 

Därefter träffades författarna för att jämföra och uppnå samstämmighet inför den fortsatta 

analysen. Nästa gång författarna träffades var det för att enas om vilka meningsbärande 

enheter som skulle utgöra grund för analysen. Resterande analys genomfördes gemensamt. 

Att genomföra analysen både gemensamt och enskilt kan enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) styrka studiens tillförlitlighet. Under analysarbetet har författarna haft 

kontakt med handledaren som granskat materialet och förmedlat sina synpunkter vilket enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan öka studiens giltighet. 
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Användning av digital teknik och digitala tjänster är något som författarna har egna 

erfarenheter av vilket ger en förförståelse som kan färga resultatet. Författarna har försökt att 

undvika att utnyttja sin förförståelse genom att i hela forskningsprocessen gemensamt 

reflektera och diskutera. Författarna har dessutom valt att gå tillbaka både till transkriberingar 

och till ljudfiler vid tillfällen då något känts oklart, detta för att så långt som möjligt undvika 

att författarnas egna förförståelser skulle lägga en prägel på analysen.  

Genom hela forskningsprocessen gjordes etiska överväganden. Författarna har bland annat 

beaktat lärarnas utsatta position som informant och vad det kunde föra med sig. Vidare 

lämnade författarna ut missivbrev (bilaga 1) där det tydligt beskrevs att deltagandet var 

frivilligt samt att all data behandlades konfidentiellt och att all data skulle förstöras efter 

avslutad studie. Informerat samtycke inhämtades då lärarna tackade ja till att delta och 

säkerställdes vid intervjutillfället. Författarna anser att metoddiskussionen är utförligt 

beskriven, den tar upp både styrkor och begränsningar med metoden som kan ha påverkat 

resultatet. En utförlig metoddiskussion utgör enligt Vetenskapsrådet (2011) en viktig aspekt 

för en studies kvalitet och tillförlitlighet.  

 

SLUTSATS 

Tillgängligheten till och användningen av digitala tjänster i vardagen kan stjäla tid och 

uppmärksamhet från andra aktiviteter. Aktiviteter kan försakas på grund av den tillgänglighet 

som digitaliseringen medför. Det kan vara lätt att fastna i ett ”slösurfande” i mobiltelefonen 

som riskerar ta tid från mer meningsfulla aktiviteter. Mobiltelefonen kan göra att aktiviteter 

utförs med ett mindre engagemang, både egna aktiviteter och de som utförs tillsammans med 

andra, vilket kan påverka det sociala umgänget. Ljudaviseringar från mobiltelefonen gör att 

aktiviteter kan bli avbrutna kortare eller längre tid beroende på vad aviseringen handlar om.  

Tillgängligheten till och användningen av digitala tjänster i vardagen kan sudda ut gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsrelaterad kommunikation och information kan göra att 

det blir svårt att begränsa arbete hemifrån och bestämma sig för när det är arbetstid eller fritid. 

Valet av att ha arbetets e-post i sin mobiltelefon kan göra att arbetet inkräktar på fritiden. 

Arbetsrelaterade grupper på sociala medier kan medföra att ett privat surfande för eget nöjes 

bruk lätt kan föra över tankarna till arbete. Om ett yrke innefattar arbete hemifrån riskerar 
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tillgängligheten till information på internet att göra det svårt att begränsa både mängd och tid 

som läggs ner på arbetet, detta kan få betydelse för privatlivet.  

Sammanfattningsvis illustrerar resultatet av denna studie att digitaliseringen, främst genom 

mobiltelefonen, är svår att särskilja från någon del av livet. Digitaliseringen har därmed 

betydelse för aktiviteter, aktivitetsmönster och därmed aktivitetsbalans. Digitaliseringen kan 

skapa obalans i vardagens aktiviteter vilket kan leda till ohälsa. Arbetsterapeuter besitter 

kunskap kring komplexiteten i människors aktivitetsmönster och har verktyg för att hjälpa till 

att utveckla hälsofrämjande strategier samt förebygga ohälsa. Författarna ser hur 

arbetsterapeuterna här kan vara en resurs som kan medverka i det promotiva hälsoarbetet på 

olika nivåer i samhället. 

Författarna har inte funnit några tidigare studier gällande digitaliseringens betydelse för 

aktivitetsbalans, därav ser författarna ett behov av ytterligare forskning i detta ämne.  
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om deltagande i studie - digitaliseringens 

betydelse på aktivitetsbalansen 

 

Det digitala samhället breder ut sig mer och mer. Vi har en stor tillgång till mail och olika 

sociala medier dygnet runt. Många har jobbmailen kopplad till sina telefoner och gränsen 

mellan arbete och fritid blir alltmer flytande. Balansen mellan arbete och fritid har visats sig 

ha stor betydelse för hur vi mår. 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares erfarenheter om och hur digitaliseringen har 

betydelse på aktivitetsbalansen. I nuläget finns det ingen forskning som studerat detta, dock 

finns det forskning som visar att obalans i vardagens aktiviteter kan leda till ohälsa. 

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapi, vilket handlar om att ha rätt balans i 

vardagens alla aktiviteter. Vi ser hur lärare är en yrkesgrupp som delar mycket information 

via digitala kanaler och finner det därför intressant att undersöka närmare hur det ser ut i 

förhållande till aktivitetsbalans. 

Vi vänder oss till dig som har arbetat minst ett år som lärare i grundskolan med en 

anställningsgrad på minst 80 % samt har tillgång till och använder digital utrustning i form av 

smartphone, surfplatta eller bärbar dator såväl privat som i arbetet.  

Intervjun kommer att ske med dig personligen eller via telefon beroende på vad som passar 

bäst för dig. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ned ordagrant. Alla uppgifter 

du lämnar behandlas konfidentiellt d.v.s. allt material avidentifieras och kan därför inte 

kopplas till dig som person. Materialet kommer endast att användas till denna studie och 

hanteras av oss, vår handledare samt examinator och efter avslutad studie kommer materialet 

att förstöras. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att ange något skäl. Vi beräknar att tiden för intervjun kommer att vara ca 45 

minuter. 

Vi som genomför studien är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet och 

denna studie är vår examensuppsats. Studien kommer att publiceras och finns tillgänglig via 

universitetets hemsida (http://epubl.ltu.se) i början av juli 2016.  

Om du önskar delta i studien eller är intresserad av mer information är du välkommen att 

kontakta Anna Westlöf eller Kerstin Wallinder via mail, telefon eller SMS.  

Med vänliga hälsningar  

Kerstin Wallinder 
Arbetsterapeutstudent 
kerwal-3@student.ltu.se 
070-55 66 831 
 

Anna Westlöf 

Arbetsterapeutstudent 

wesana-3@student.ltu.se 

070- 333 80 093 

Handledare: 

Maria Larsson Lund 

Professor i arbetsterapi 

Luleå tekniska universitet 

maria.larsson-lund@ltu.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Demografiska frågor: 

Kön, ålder 

Familjesituation (ensamboende, barn, sambo) 

År i yrket  

Verksamhetsform – privat eller kommunal 

 

Intervjufrågor  

 Kan du beskriva hur du använder digital teknik och digitala tjänster i vardagen, såväl 

på arbetet som privat? 

 

 Hur fördelar du din tid gällande aktiviteter som har att göra med arbete respektive 

fritid? 

 - vilken betydelse har digital teknik för hur du väljer att fördela din tid? 

 

 Kan du beskriva din balans mellan olika aktiviteter? 

 

 Vad har du för tankar kring vilken betydelse digital teknik och digitala tjänster har för 

din aktivitetsbalans? 

 

 Upplever du att du har tid att ägna dig åt aktiviteter som får dig att må bra? 

 

 Känner du att det finns en balans mellan de aktiviteter som du vill göra och de som du 

måste göra?  

- om inte- vad skulle behövas för att nå en sådan balans? 

 

 Beskriv hur du förhåller dig till digital teknik i samband med vila och återhämtning? 

 

 Upplever du att det finns tillfällen då du blir avbruten i aktiviteter du gör p.g.a. 

tillgängligheteten till digitala tjänster? 

- berätta, hur tänker du kring det? 

- hur hanterar du det, för att upprätthålla balans? 

 

 


