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Abstrakt 

 
Syftet med denna studie var att belysa skilda uppfattningar av fenomenet 
livskvalitet mellan två grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och 
dels hos nyblivna pensionärer. Undersökningsgruppen bestod av sex informanter 
ur vardera grupp. Datainsamlingen utfördes med inspiration av en 
fenomenografisk ansats som en kvalitativ intervjustudie utifrån en öppen fråga: 
Vad innebär livskvalitet för dig? Data analyserades sedan utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys inspirerad av fenomenografi vilket resulterade i fyra kategorier: 
En god hälsa, Arbetets betydelse, En fritid samt Ett rikt liv. Resultatet visar att 
det finns skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan de två grupperna. 
De mest uttalade skillnaderna är att de unga vuxna anser att det var väldigt 
viktigt att ha ett bra jobb medan de nyblivna pensionärerna anser att hälsan är 
viktigast för att känna livskvalitet. Det framkommer även likheter i 
informanternas uppfattningar kring fenomenet livskvalitet bland annat att alla 
anser sig ha livskvalitet i sitt nuvarande liv. 

 
 

Nyckelord: livskvalitet, arbetsterapi, fenomenografi, kvalitativ studie, unga 
vuxna i början av arbetslivet, nyblivna pensionärer 
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Eftersom livskvalitet är ett multidimensionellt, svårdefinierat begrepp och har relevans för 

människan som helhet enligt Evans (1994) och Spilker (1990) har mycket forskning och 

studier gjorts kring fenomenet livskvalitet inom många olika discipliner (Muldoon, Barger, 

Flory & Manuck, 1998). Den arbetsterapeutiska disciplinen har inte följt denna trend, men det 

finns paralleller mellan fenomenet livskvalitet och arbetsterapins filosofi då arbetsterapeuter 

utgår från att engagemang i meningsfulla aktiviteter ger individen ett tillfredsställande liv som 

ger individen utrymme att utveckla sin identitet (Christiansen, 1999). Enligt Evans (1994) och 

Spilker (1990) finns det hundratals definitioner av fenomenet livskvalitet alla beroende av 

vem som definierat fenomenet. Spilker (1990) menar att livskvalitet är uppbyggt av fysisk, 

funktionell, psykisk och social status samt av ekonomiska variabler, medan Halpern (1993) 

menar att även religion och människans basbehov hör till livskvalitet. Enligt WHO:s 

definition är livskvalitet “en individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar 

individen har och lever efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. 

Det är ett brett koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och psykiska 

hälsa, sociala umgänge, självständighet, personliga värderingar och dess relation till miljön” 

(WHOQOL Group, 1995, sid. 1403).  

 

Utifrån att fenomenet livskvalitet är ett multidimensionellt, svårdefinierat fenomen har 

författare i tidigare studier använt färdiga parametrar utifrån olika dimensioner relaterat till 

fenomenet livskvalitet, såsom livet som helhet, familj, vänner, hälsa, fritid och försörjning. 

Informanterna har sedan fått skatta dessa utifrån egen erfarenhet vilket sammanställts och 

beskrivits i olika kategorier. Tidigare studier gjorda kring fenomenet livskvalitet har kommit 

fram till olika resultat (Fugl-Meyer, Fugl-Meyer & Melin, 2002; Brännholm, 1992; Brief & 

Hollenbeck, 1985; Hagberg, Hagberg & Saveman, 2002). I en studie har det framkommit att 

hälsa och familj utgör en viktig del i livskvaliteten medan ekonomin och arbetet har en mindre 

betydelse för informanterna (Fugl-Meyer, Fugl-Meyer & Melin, 2002). I en studie av 

Brännholm (1992) har det framkommit att det finns ett samband mellan tillfredställelse med 

sin fritid och livskvalitet samt ett samband mellan en god anställning och livskvalitet. Det har 

även i tidigare studier framkommit att olika dimensioner av livskvalitet uppfattas olika 

beroende på faktorer såsom ålder, kön, utbildning, anställning och kulturell bakgrund (Brief & 

Hollenbeck, 1985; Fugl-Meyer, Fugl-Meyer & Melin, 2002 & Hagberg, Hagberg & Saveman, 

2002).  
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En parameter som tidigare använts i en studie kring livskvalitet är arbete kopplat till 

fenomenet livskvalitet, där det resulterat i att arbete har en relativt liten inverkan på 

livskvaliteten i förhållande till andra faktorer som har kontrollerats. Arbetet är centralt i den 

sociala strukturen och i de flesta individers liv och att ha en heltidsanställning har blivit det 

normala sättet att leva på. I det västerländska samhället anses det vara nödvändigt att ha en 

betald anställning och det är också det enda accepterade sättet att försörja sig på (Bränholm, 

1992). Arbetet är en aktivitet som utgör en stor del av individens liv och genom arbetet skapas 

roller och vanor som resulterar i ett vanemönster (Kielhofner, 2002). Vanor och roller utgör 

en struktur över vad individer gör och hur de utför sitt görande. Vanor sammanför individer 

och gör dem funktionella i deras sociala, fysiska och temporala kontext. Genom interaktion 

med andra lär sig individen olika sätt att uppföra sig på som hör till vissa bestämda roller. En 

roll är en ram för hur individen ska agera och formar inte bara ens attityder och göranden utan 

influerar även känslan av vem individen är (Kielhofner, 2004). Christiansen (1999) menar att 

individers identitet som formas utifrån roller och värderingar skapas genom individers 

deltagande i aktivitet. Vidare menar han att aktivitetsidentiteten består av en känsla av vem 

individen är och önskar att bli utifrån ens tidigare aktivitetsdeltagande. Enligt Unruh (2004) är 

aktiviteter associerade med produktivitet ofta centrala i aktivitetsidentiteten för många 

individer då mycket tid, energi och kraft satsas i dessa. Detta blir tydligt då stora delar av 

ungdomstiden och det tidiga vuxenlivet handlar om att skapa en aktivitetsidentitet baserad på 

ett meningsfullt arbete. 

 

Då arbetet tidigare utgjort en central del i individens liv kan pensionen innebära en förlust av 

roller och vanor som organiserar tid och rymd och utgör en del av individens identitet 

(Christansen, 1999). Enligt Unruh (2004) kan förlusten av arbetsrollen leda till stress orsakad 

av en kris i aktivitetsidentiteten som är associerad med sorg kring vad som gått förlorat. På 

grund av förlusten av arbetet som pensionen innebär förändras hela individens 

aktivitetsmönster och då öppnas nya möjligheter till att utöka sina redan utövade aktiviteter 

och att ta upp nya. Ett nytt mönster utvecklas då när tid och rymd är organiserade utan 

närvaron av ett betalt arbete, detta är inte någon plötslig förändring utan en process av 

anpassning över tid då individen går igenom nya omständigheter och beroende på individens 

anpassningsförmåga har de olika svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna (Jonsson, 

2000). I en studie om pensionering var en av de största utmaningarna för de äldre just att hitta 

nya rutiner efter pensionen (Jonsson, Josephsson & Kielhofner, 2001). Ett flertal studier 

bekräftar att utförande av aktiviteter ökar livskvaliteten efter pensionen oberoende av om 
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aktiviteten medför krav eller inte. Det har även framkommit att antal aktiviteter och den 

upplevda meningsfullheten av att delta i aktiviteter har betydelse för livskvaliteten (Jonsson, 

2000).  

 

Utifrån att arbetet utgör en central del i individens liv medför pensionen en förlust av en 

betydande roll vilket kan påverka livskvaliteten. Problemet är att i den tidigare forskning som 

gjorts på området finns det lite material kring fenomenet livskvalitet kopplat till den allmänna 

populationen utan färdiga parametrar på fenomenet (Evans & Huxley, 2002). Det som finns 

skrivet kring fenomenet livskvalitet kopplas ofta till hälsorelaterade områden, där de flesta 

relaterar till sjukdom. Vilket resulterat i att intresset för livskvalitet kopplat mot den allmänna 

populationen verkar ha minskat (Evans, 1994). Den subjektiva synvinkeln har stor vikt i den 

arbetsterapeutiska professionen då arbetsterapeuten möter olika grupper av människor i alla 

åldrar, alla med olika önskemål och behov. Alla människor har en uppsättning roller och 

rollen som arbetare utgör en central del i individens liv. Förlusten av den rollen som 

pensionen innebär medför ofta en stor förändring i individens aktivitetsmönster och därav 

även i individens liv i stort. Beroende på exempelvis livserfarenhet och individens uppsättning 

av roller kommer individernas önskemål och behov att variera, därav vikten att ta hänsyn till 

den subjektiva synvinkeln som arbetsterapeut (Kielhofner, 2002). Inom den arbetsterapeutiska 

professionen är klientcentreringen central och utgörs av individens mål och förutsättningar 

vilket är grunden för ett gott samarbete mellan klient och arbetsterapeut (Kielhofner, 2004). 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att färdiga parametrar har använts för att 

beskriva hur individer uppfattar fenomenet livskvalitet och att det som studerats ofta kopplats 

till hälsorelaterade områden. Det har även framkommit att livskvalitet uppfattas olika bland 

informanter i tidigare studier och att det är ett svårdefinierat fenomen. Genom att undersöka 

fenomenet livskvalitet utifrån olika åldersgrupper med olika förutsättningar fås en större 

förståelse för individers skilda uppfattningar och vikten av att använda sig av ett 

klientcentrerat arbetssätt. Utifrån klientcentreringens betydelse i arbetsterapeutens yrkesroll 

och att ett begränsat antal studier gjorts kring fenomenet livskvalitet kopplat mot den 

allmänna populationen utan färdiga parametrar på fenomenet har denna studies syfte 

utformats: Syftet är att belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan två 

grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer. 
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Metod 
Design  
För att besvara studiens syfte; att belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan 

två grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer, 

utfördes studien som en kvalitativ intervjustudie. Enligt DePoy & Gitlin (1999) är syftet med 

en kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen utan påverkan av förutfattade begrepp, 

tankekonstruktioner och principer. Med inspiration av en fenomenografisk ansats har studien 

studerat de skillnader som finns mellan dessa åldersgrupper gällande fenomenet livskvalitet. 

Detta då den fenomenografiska ansatsen utgår från att företeelser i världen kan ha olika 

innebörd för olika individer (Marton, 2000). 

 

Undersökningsgrupp  
Studien genomfördes utifrån ett ändamålsenligt urval (Kvale, 1997), där författarna utgick 

utifrån två åldersgrupper, då syftet var att belysa individers skilda uppfattningar av fenomenet 

livskvalitet. Undersökningsgrupperna utgjordes dels av unga vuxna i början av arbetslivet 

samt av nyblivna pensionärer.  

Inklusionskriterierna för informanterna unga vuxna i början av arbetslivet som arbetar var:  

• Ålder 20-25 

• Svensktalande 

• Fastanställd/vikarie i minst ett år  

• Arbetar inom kommunal sektor inom en kommun i norrbotten 

Inklusionskriterierna för informanterna nyblivna pensionärer som har arbetat var: 

• Ålder 65-70 

• Ålderspensionär 

• Svensktalande 

• Har varit fastanställd 

• Ingå i pensionärernas riksorganisation (PRO) inom en kommun i norrbotten 

 

Studien bestod av 12 deltagare, sex ur vardera åldersgrupp som utifrån Kvale (1997) och hans 

kriterier angående antal intervjuer i kvalitativa intervjustudier är ett lämpligt antal.  
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Procedur 

Telefonkontakt togs med ordföranden i tre PRO föreningar samt med arbetsgivare inom den 

kommunala sektorn inom en kommun i norrbotten och muntlig information gavs gällande 

studiens syfte och dess inklusionskriterier. Efter samtycke att mottaga vidare information 

skickades ett informationsbrev ut till ordföranden i tre PRO föreningar (bilaga 1) och till 

arbetsgivare inom den kommunala sektorn (bilaga 2).  Med informationsbreven bifogades 

missivbrev med samtyckesformulär (bilaga 3). Informationsbrevet innehöll information kring 

studiens syfte och metod samt förfrågan om lämpliga informanter utifrån studiens syfte och 

inklusionskriterier, samt information om vilka som är ansvariga för studien. För att öka 

chanserna att få tillräckligt många deltagare till studien vidareförmedlades 30 missivbrev, 15 

till vardera åldersgrupp till tänkbara informanter som uppfyllde kriterierna för studien. 

Missivbreven innehöll information kring studiens bakgrund, syfte, metod samt vilka som var 

ansvariga för studien. Brevet innehöll även information om frivilligt deltagande och rätten att 

avbryta deltagandet under studiens gång utan att ange orsak. Dessutom gavs information om 

att materialet behandlas konfidentiellt. Informanter som ville få ytterligare information om 

studien fyllde i det bifogade samtyckesformuläret och skickade det till författarna i det 

färdigfrankerade kuvertet. Författarna tog sedan telefonkontakt med respektive informant och 

gav då informanten möjlighet till att ställa eventuella frågor kring studien. Om informanten 

därefter beslöt sig för att delta i studien bestämdes tid och plats för intervju.  

 

Då författarna mottog fler svar än vad studien avsåg att behandla gjordes ett slumpmässigt 

urval genom lottdragning. Svaranden som ej blev utvalda genom det slumpmässiga urvalet 

tackades för visat intresse genom brevkontakt (bilaga 4).   

 

Enligt Kvale (1997) vinner författare självförtroende genom praktik att intervjua och ökar 

även förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel med informanten. För att 

författarna skulle öka sina färdigheter i sin intervjuteknik på ett sådant sätt att inte inleda 

informanten till något svar gjordes därför en pilotstudie på fyra personer som representerade 

båda åldersgrupperna, två personer ur vardera åldersgrupp. Detta skedde genom ett 

ändamålsenligt urval och pilotstudien ingår inte i studien. 
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Datainsamling  
Med inspiration av en fenomenografisk ansats utformades studien som en kvalitativ 

intervjustudie utifrån en öppen fråga: Vad innebär livskvalitet för dig? Enligt DePoy & Gitlin 

(1999) används huvudsakligen ostrukturerade intervjuer vid kvalitativa studier. Kvalitativa 

intervjuer litar mer till öppna frågetekniker, då öppet frågande används i samband med 

forskning vars syfte är upptäckt och utforskning. Utifrån den öppna frågan formulerades 

utforskande frågor som var neutrala och inte inledde informanten att svara på ett visst sätt.   

Utifrån detta skedde datainsamlingen med en öppen fråga med kompletterande utforskande 

frågor då avsikten var att fånga en subjektiv uppfattning om fenomenet livskvalitet hos 

informanterna. Vid vardera intervjutillfälle närvarade båda författarna och intervjuerna tog 

mellan 10 till 20 minuter att utföra. Varje enskild intervju spelades in med digitalmetod och 

skrevs sedan ut ordagrant, detta då Kvale (1997) menar att författare lättare kan koncentrera 

sig på intervjun. Båda författarna förde fältanteckningar som stöd till utforskande frågor som 

enligt DePoy & Gitlin (1999) ökar tillförlitligheten i datainsamlingen. Materialet till studien 

behandlades konfidentiellt och inga identiteter angavs. Endast författarna och handledaren har 

haft tillgång till materialet vilket raderades när studien var avslutad. 
 

Analys av data 
Datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Burnard (1991) och även med 

inspiration av en fenomenografisk ansats enligt Marton (2000) då den fenomenografiska 

ansatsen belyser skillnader i uppfattningar av fenomen. Detta då syftet med studien var att 

belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan två grupper, dels hos unga vuxna 

i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer. 

 

Innehållsanalys enligt Burnad (1991) är en metod för att analysera kvalitativa data vars syfte 

är att identifiera, koda och kategorisera det mönster som finns i datamaterialet. Denna metod 

valdes för att studien grundades på en öppen fråga, viket medförde en mängd beskrivande 

text. I denna studie användes samtliga steg till att analysera datamaterialet. Intervjuerna 

skrevs ut ordagrant och lästes sedan igenom enskilt upprepade gånger av författarna. Utifrån 

detta markerades meningsbärande textenheter och koder bildades som motsvarade studiens 

syfte. Exempel på koder som framkom var: ”begränsningar uppstår på grund av ohälsa” och 

”jobb är ju viktigt”. Koderna grupperades sedan i kategorier vilket blev grunden för 

resultatet. Vid jämförelse av författarnas koder och kategorier framkom stora likheter och 
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utifrån detta utformades nya gemensamma kategorinamn. Författarna tog därefter hjälp av 

handledaren för samråd och vägledning genom studiens gång. Handledaren läste en intervju 

från vardera åldersgrupp och skapade koder och kategorinamn vilka jämfördes med 

författarnas för att stärka trovärdigheten. En diskussion kring kategorinamnen hölls med 

handledaren kring dessa men inga meningsskiljaktigheter framkom. Preliminära kategorier 

utformades utifrån vad som framkom i studien för att beskriva alla aspekter av fenomenet 

livskvalitet. Vidare analys av data visade att kategorierna till viss del överlappade varandra 

och justeringar genomfördes genom diskussion tills samstämmighet mellan författarna 

uppnåtts. Slutligen resulterade analysen i fyra kategorier som beskriver hur fenomenet 

livskvalitet uppfattas i de olika undersökningsgrupperna och vilka skillnader samt likheter 

som finns. Kategorierna presenteras vidare i studiens resultat och illustreras med citat ur 

intervjuerna. 

 

 

Etiska överväganden 
För att förhindra risker angående misstolkning och missförstånd lämnade författarna ut 

muntlig och skriftlig information kring studien. Författarna förklarade syftet med studien 

tydligt och försäkrade sig om att informanterna förstod förutsättningarna med studien innan 

de bestämde sig för att delta, att det var frivilligt att delta, att materialet skulle hanteras 

konfidentiellt samt rätten att avbryta under studiens gång utan anledning. En annan risk som 

fanns i att delta var att informanterna kunde känna obehag vid intervjutillfället, då intervjun 

spelades in med digitalmetod. Denna risk kunde övervinnas genom att exempelvis intervjun 

skedde i en trygg miljö för informanten. Författarna hade i åtanke att om någon informant 

skulle känna sig obekväm under intervjutillfället skulle informanterna tillfrågas om de ville 

avbryta studien och dessutom skulle möjlighet erbjudas till vidare samtal med författarna om 

så önskades. Detta inträffade aldrig då frågan aldrig uppfattades som känslig. Nyttan att delta 

i denna studie kunde vara att informanterna tidigare inte begrundat fenomenet livskvalitet och 

dess betydelse för dem och att de nu har fått en chans att reflektera över fenomenet tydligare. 

Vinsten med denna studie utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är att författarna får en 

större förståelse för individers skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet och utifrån det 

kunna bemöta individerna på ett professionellt sätt. Författarna övervägde riskerna mot 

vinsterna och kom fram till att studien borde genomföras. Studien har bidragit till att 

författarna fått större förståelse för fenomenet livskvalitet och dess betydelse i allmänhet samt 
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dess betydelse ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv då det är viktigt att ta hänsyn till individers 

skilda uppfattningar för att kunna bemöta dem på ett professionellt sätt.  

 

 

Resultat 
Utifrån informanternas uppfattningar kring fenomenet livskvalitet framkommer skillnader 

mellan de två grupperna, unga vuxna i början av arbetslivet och nyblivna pensionärer. De 

mest uttalade skillnaderna är att de unga vuxna anser att det viktigaste var att ha ett bra jobb 

medan de nyblivna pensionärerna anser att hälsan är viktigast för att känna livskvalitet. Det 

framkommer även likheter i informanternas uppfattningar kring fenomenet livskvalitet bland 

annat att alla anser sig ha livskvalitet i sitt nuvarande liv. Informanterna upplevde fenomenet 

livskvalitet som väldigt stort och svårt att beskriva med få ord när det rymmer väldigt mycket, 

samtidigt som de ansåg det vara ett viktigt fenomen att fundera kring. En informant beskriver: 

 
” Livskvalitet rymmer ju väldigt mycket egentligen det är ju svårt 
både att gradera det och att nämna alla saker men alltså just bara att 
vara aktiv både fysiskt och mentalt det rymmer ju utav det väldigt 
mycket” 

 

Analysen av data resulterade i fyra kategorier som belyser skilda uppfattningar av fenomenet 

livskvalitet mellan två grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos 

nyblivna pensionärer. Kategorierna är: En god hälsa, Arbetets betydelse, En fritid samt Ett 

rikt liv. De unga vuxna i början av arbetslivet kommer att benämnas endast de unga vuxna i 

resultatet för att skapa ett bättre flyt i texten. 

 
En god hälsa  
Alla informanter nämner att få vara frisk som en del i sin livskvalitet, men de nyblivna 

pensionärerna värderar sin hälsa som viktigast, medan de unga vuxna tar sin hälsa för given. 

Detta uppmärksammas på så sätt att alla nyblivna pensionärer direkt svarar att få vara frisk på 

frågan vad innebär livskvalitet för dig, medan de unga vuxna inte uttalar hälsan i samma 

utsträckning och är tvungna att reflektera mer kring fenomenet för att komma fram till att 

hälsan utgör en del av livskvaliteten.  

 

Det blir därav tydligt att de ser hälsan som något självklart och något som tas för givet, men 

som ändå har betydelse för deras livskvalitet i stort. ”Att få må bra, att få vara frisk, man tar 
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ju saker som att vara frisk för given” tydliggör att hälsan är något som ses som självklart 

vilket är gemensamt för de unga vuxna informanterna. I de unga vuxnas resonemang kring 

hälsa framkommer det att det är viktigt att de äldre i deras omgivning får vara friska såsom, 

föräldrar och mor- och farföräldrar. 

 

I samband med att få vara frisk nämner de nyblivna pensionärerna även fysisk aktivitet som 

en stor del för att uppleva hälsa, vilket tydligt kan beskrivas genom detta citat: 
 

”…man tänkte vaddå frisk är man väl man tar ju inte det lika för givet 
inte när man blir äldre, men det tycker jag väl att livskvalitet är att 
kunna vara aktiv framförallt” 
 

 
Alla nyblivna pensionärer anser att det är viktigt att få vara frisk så att de kan vara fysiskt 

aktiva då många begränsningar uppstår på grund av ohälsa. De beskriver även att de har en 

bra livskvalitet just på grund av att de fortfarande är friska och på sätt kan vara aktiva både 

fysiskt och mentalt. Att de inte har ont, att de kan motionera, gå ut och gå och ha möjlighet till 

att göra saker som de vill utan att känna sig begränsade av hälsan anser de vara livskvalitet.  

 

Arbetets betydelse 
Arbete ses som en viktig del i båda grupperna, men är tydligare uttalat bland de unga vuxna 

som anser arbete vara grundläggande för att känna livskvalitet. Utifrån skillnaderna mellan 

grupperna är denna kategori uppdelad utifrån två perspektiv då de unga vuxna beskriver 

arbete såsom att ha ett bra jobb vilket de menar är att ha en anställning, en tjänst att gå till 

varje dag. Medan de nyblivna pensionärerna beskriver arbete såsom att ha något att 

sysselsätta sig med som ersättning för deras tidigare anställning.   

 

”Att ha ett bra jobb ”  

Utifrån de unga vuxnas uttalanden kring arbete är ett bra jobb, att ha en anställning 

betydelsefullt för att känna livskvalitet eftersom jobbet fyller en stor del av vardagen. De 

lägger in stor betydelse i ordet arbete vilket innefattar ett bra jobb, ett jobb som känns roligt 

och intressant, arbetskompisar att trivas med, det ska kännas motiverande att gå till och jobbet 

är en stor del av om man mår bra eller inte. De nämner även vikten av att ha ett jobb för att 

känna en ekonomisk trygghet i vardagen då de menar att ekonomin har stor betydelse för livet 

i stort. 
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”Jag spenderar ju mer tid med mina arbetskompisar än vad jag gör 
med min hund eller i min lägenhet eller med mina föräldrar eller med 
vem som helst så det är ju jätte viktigt att man trivs och att man tycker 
det är roligt det man jobbar med…att man har ett bra jobb för det är 
ju som det vardagen kommer att bestå mycket av och att man har en 
inkomst så att man klarar sig” 

 

Detta citat sammanfattar vikten av att ha ett bra jobb för att känna livskvalitet. Informanterna 

nämner även vikten av att jobba i lagom mängd och inte känna att det enda de gör är att jobba. 

 

”Något att sysselsätta sig med” 

De nyblivna pensionärernas uttalanden kring arbete handlar om att ha något att sysselsätta sig 

med, vilket för dem innebär att ha något meningsfullt att fylla dagarna med som ersättning för 

deras tidigare anställning. Hälften av de nyblivna pensionärerna har ett behov av att 

sysselsätta sig med arbetsliknande uppgifter vilket kan vara ideellt arbete såsom att vara 

verksam inom PRO:s förening eller olika sport föreningar. De beskriver även vikten av att ha 

en uppgift att sköta och gå till som känns betydelsefull och som fyller deras dagar, vilket 

beskrivs i citatet nedan: 

 
”Jag är aktiv inom en förening som lotteriföreståndare för 
julkalendrar och lotterier och jag tycker det är roligt att liksom få ha 
något kvar när man liksom inte är så aktiv själv” 

 

Vidare beskriver de även vikten av att göra något som uppskattas av andra. Dessutom är det 

ett sätt att komma ut och träffa folk då pensionen medförde en förlust av arbetskamrater. 
 

En fritid  
Denna kategori handlar om informanternas fritid och intressen och det finns många likheter 

mellan de båda grupperna. Båda grupperna tycker att det är viktigt att ha något att göra som 

de har intresse av och som känns roligt. 

 

De unga vuxna beskriver sin fritid som tiden de har utöver jobbet och delar upp denna på två 

sätt, dels något roligt att aktivera sig med såsom köra skoter, åka slalom, pyssla, träna, resa, 

vara ute i naturen och vara med sina djur. Och dels bara att få koppla av och inte känna att det 

enda de gör är att jobba: ”Få vara ledig och göra ingenting, bara få vila”.  Samtidigt som de 

beskriver att det är viktigt att jobba för att kunna uppskatta den lediga tiden såsom helger och 
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semestrar innebär vilket en informant uttrycker på detta sätt, ”vad spelar en lördag för roll om 

alla dagar i veckan ser likadana ut”. Sammanfattningsvis beskriver de unga vuxna vikten av 

att uppleva mycket på sin fritid för att känna livskvalitet. Vilket både kan vara att se så 

mycket som möjligt genom resor, vara ute i naturen, utföra sina intressen men även bara 

upplevelser för stunden exempelvis en vacker sommardag vilket innefattar både vila och 

aktivitet. 

 

Alla nyblivna pensionärer beskriver vikten av att ha olika intressen att utföra utöver sina 

vardagssysslor och som ger lite extra guldkant på vardagen. En av de nyblivna pensionärerna 

beskriver sin fritid såsom ”Få göra det jag själv är intresserad utav, fiske, skidåkning, hockey 

och plocka bär” som en viktig del för att känna livskvalitet. Andra nämner korsord, att läsa, 

resa, gå ut och gå och vara ute i skog och mark som intressen som är viktiga för deras 

livskvalitet. Hälften av de nyblivna pensionärerna nämner även deras stuga som ett stort 

intresse, där de tillbringar mycket tid. De beskriver även att den stora fördelen med att vara 

pensionär är att de äger sin egen tid och kan göra vad de vill när de vill, samt att de kan 

bestämma över vardagen utan att någon blir lidande utav det. I och med detta finns mycket tid 

över till att utföra sina intressen vilket ökar livskvaliteten. 

 

De tydligaste skillnader som framkom mellan de nyblivna pensionärerna och de unga vuxna, 

är att de unga vuxna vill uppleva mycket under sin fritid men samtidigt hinna koppla av och 

bara vara ledig medan de nyblivna pensionärerna vill aktivera sig med sina intressen för att 

göra något roligt utöver vardagens bestyr.   

 

 Ett rikt liv 
Denna kategori är indelad utifrån två perspektiv ”familj och vänner” och ”att bo hyfsat”. 

Familj och vänner betyder väldigt mycket för alla informanter, medan att bo hyfsat är något 

som de nyblivna pensionärerna tydligare uttalar. 

 

”Familj och vänner” 

Alla informanterna beskriver vänner och familj som en viktig del för livskvaliteten och även 

här finns många likheter mellan grupperna. Alla tänker på framtiden men på grund av 

ålderskillnaden ser tankesätten olika ut mellan grupperna. 
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De unga vuxna värderar relationer som pojkvän, flickvän och sambo samt att få starta en egen 

familj som viktigt för deras livskvalitet och en informant beskriver det på detta sätt:  

 

”Tillbringa mycket tid med både familj och kompisar, jag ser det som 
viktigare och viktigare att tillbringa tid med dem och kunna starta 
familj” 
 

Vidare beskriver de även vikten av att tillbringa mycket tid med och uppskatta sina syskon, 

föräldrar, mor- och far föräldrar samt sina vänner. 

 

De nyblivna pensionärerna beskriver att barn och barnbarn är en stor del i deras liv och att det 

är viktigt att få vara med och se barnbarnen växa upp.  De uppskattar även att få vara två och 

åldras tillsammans så länge som möjligt och poängterar vikten av att ha någon närstående 

kvar som bryr sig och visar omtanke. De äldre beskriver även att det är viktigt att den sociala 

biten finns kvar efter att de gått i pension vilket alla informanter i denna grupp upplever sig ha 

genom vänner och bekanta som de brukar hälsa på, gå på stan med och äta middag 

tillsammans med. 

  
”Att bo hyfsat” 

Hälften av de nyblivna pensionärerna nämner boendet som en viktig del i livskvaliteten vilket 

inte de unga vuxna nämner överhuvudtaget. De som beskriver boendet som viktigt bor 

fortfarande i hus och berättar att huset och tomten är en stor del av deras livskvalitet. De 

beskriver det som jobbigt att flytta till lägenhet eller till annat boende men anser det vara 

oundvikligt och är tacksamma över att kunna bo kvar så länge som de anser vara möjligt. De 

beskriver även en oro över framtiden och hur det kan komma att se ut. En informant 

beskriver: 

 
”Men kommer någon att ha tid att ta ut mig då jag inte klarar av det 
själv, kommer jag att kunna välja ett boende som jag tror är bra för 
mig, för helt rationellt jag kan inte leva ensam husägare rent fysiskt 
sett hur länge som helst” 
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Diskussion  
Syftet med den aktuella studien var att belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet 

mellan två grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna 

pensionärer. Resultatet i den aktuella studien visar att det finns skilda uppfattningar av 

fenomenet livskvalitet mellan de två grupperna. De mest uttalade skillnaderna är att de unga 

vuxna anser att det viktigaste var att ha ett bra jobb medan de nyblivna pensionärerna anser att 

hälsan är viktigast för att känna livskvalitet. Det framkommer även likheter i informanternas 

uppfattningar kring fenomenet livskvalitet bland annat att alla anser sig ha livskvalitet i sitt 

nuvarande liv. 

 

Denna studie visar genom de två kategorierna att ha en fritid och arbetets betydelse vikten av 

att vara aktiv. Alla informanter ansåg att det var nödvändigt att ha någon form av 

sysselsättning för att känna livskvalitet. Detta stärks genom Kielhofners (2002 & 2004) och 

Rudmans., Cooks. & Polatajkos (1997) resonemang då de menar att människan har ett 

biologiskt behov av aktivitet vilket även är nödvändigt för människans hälsa och 

välbefinnande. Enligt Kielhofner (2002) utgör vilje-, vane- och utförande systemet 

tillsammans med den omgivande miljön människans sätt att välja och utföra aktiviteter samt 

skapa aktivitetsmönster och utifrån människans aktivitetsdeltagande formas även människans 

identitet. Arbetet är en aktivitet som utgör en stor del av individens liv och har därför en 

betydande inverkan på identiteten. Detta är tydligt i den aktuella studien då alla unga vuxna i 

början av arbetslivet tydligt uttalar vikten av att ha ett arbete för att känna livskvalitet. Vidare 

menar informanterna att arbetet är viktigt på grund av ekonomiska och sociala avseenden 

vilket överensstämmer med Brännholm (1992) som menar att arbetet är centralt i den sociala 

miljön samt i de flesta individers liv och genom arbetet kan individens behov av social 

kontakt uppfyllas. Detta överrensstämmer med vad de unga vuxna i början av arbetslivet 

uttrycker i den aktuella studien genom att beskriva den sociala miljöns betydelse för att känna 

trivsel på arbetsplatsen då mycket tid tillbringas tillsammans med arbetskamrater. Vidare 

menar Brännholm (1992) att i det västerländska samhället anses det vara nödvändigt att ha en 

betald anställning vilket också är det enda accepterade sättet att försörja sig på. Även detta 

motsvarar de unga vuxnas resonemang kring arbetet i den aktuella studien då de beskriver 

vikten av att ha en anställning för att känna ekonomisk trygghet i vardagen vilket de menar 

har stor betydelse för livskvaliteten.  
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De nyblivna pensionärerna däremot ersätter sin tidigare anställning och därmed sina 

arbetskamrater med en sysselsättning för att uppnå social tillfredställelse då arbetet inte längre 

uppfyller detta behov. Detta stöds genom Jonsson (2000) som menar att pensionen medför att 

individen behöver en aktivitet som ersättning för arbetet och dess förlust av roller som 

pensionen innebär. Till skillnad från de unga vuxna i början av arbetslivet nämner inte de 

nyblivna pensionärerna ekonomin överhuvudtaget som betydande för livskvaliteten. Däremot 

uttalar de vikten av att sysselsätta sig med något meningsfullt samt känslan av att känna sig 

behövd och uppskattad. Detta överensstämmer med Rudman et al (1997) som menar att 

aktivitet också kan influera människans välbefinnande genom de känslor den medför vilket 

kan vara en känsla av kompetens, kontroll, samhörighet och social stimulans samt en känsla 

av att känna sig behövd såväl som att göra något meningsfullt.  

 

Vidare uttalar alla informanter vikten av att ha en fritid utöver sina vardagliga sysslor, vilket 

för de innebär aktiviteter som de har intresse av. Detta medför en känsla av glädje och 

tillfredställelse vilket även Kielhofner (2004) uttrycker i hans resonemang kring intressen och 

dess betydelse för individen. Den stora skillnaden gällande fritiden mellan de nyblivna 

pensionärerna och de unga vuxna i början av arbetslivet är att de unga vuxna i början av 

arbetslivet tydligt uttalar vila som en betydande del i fritiden vilket inte de nyblivna 

pensionärerna nämner. Detta uttrycks som balans mellan aktivitet och vila och den 

arbetsterapeutiska professionen menar att det är nödvändigt att ha balans i sitt 

aktivitetsutförande som består av arbete, fritid och aktiviteter i det dagliga livet för att känna 

välbefinnande (Backman, 2004). 

 

Vidare uttalar de nyblivna pensionärerna vikten av att inneha hälsa för att kunna vara aktiv 

fysiskt och mentalt vilket påverkar livskvaliteten då de menar att många begränsningar 

uppstår på grund av ohälsa. Detta motsvarar Tornstams (1998) resonemang kring 

aktivitetsteorin som påstår att det finns ett samband mellan att vara aktiv och ett friskt 

åldrande. De unga vuxna i början av arbetslivet däremot var tvungna att reflektera mer kring 

fenomenet för att komma fram till att hälsan utgör en del av livskvaliteten. De beskriver hälsa 

som något som tas för givet eftersom att de är unga och friska. Detta överensstämmer med 

Evans & Huxleys (2002) studie som visar att hälsan inte uttalas i samma utsträckning som 

materiella och sociala aspekter inom den generella populationen för att känna livskvalitet.  
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I den aktuella studien framkom att det finns skillnader mellan de unga vuxna i början av 

arbetslivet och de nyblivna pensionärerna gällande uppfattningar kring fenomenet livskvalitet. 

Den stora skillnaden som framkom är att de unga vuxna värderar arbetet som viktigast medan 

de nyblivna pensionärerna värderar hälsan som viktigast för att känna livskvalitet. Utifrån 

detta är det viktigt som arbetsterapeut att ta hänsyn till den subjektiva synvinkeln, den 

personliga aspekten, i arbetet med klienter då varje enskild individ har olika behov och 

förutsättningar beroende på livserfarenhet och önskemål. Som arbetsterapeut är det därför 

viktigt att skapa en god relation till klienten för att främja ett bra samarbete mellan parterna 

vilket ska baseras på klientens villkor och behov. Det är klientens åsikt och vilja som utgör 

grunden för det arbetsterapeutiska arbetet vilket den aktuella studien menade att belysa. Detta 

genom att den aktuella studien utgick från en öppen fråga för att fånga den subjektiva 

synvinkeln och individens enskilda uppfattning kring fenomenet livskvalitet. I Rudmans et al 

(1997) studie kring aktivitet framkom att basala aktiviteter sällan har stor betydelse för 

klienten vilket ofta är fokus i arbetsterapi. Detta tyder ytterligare på vikten av att ta stor 

hänsyn till klientcentrering och den subjektiva synvinkeln då alla har olika mål att uppnå.  

 

Framkommer verkligen den subjektiva synvinkeln i tidigare studier där färdiga parametrar 

använts för att beskriva livskvalitet eller påverkas individerna av dessa? Detta då tidigare 

studier gjorda kring livskvalitet och arbete visar att arbete har relativt liten betydelse jämfört 

med andra parametrar (Brief & Hollenbeck, 1985; Evans & Huxley, 2002 & Fugl-Meyer, 

Fugl-Meyer & Melin, 2002) vilket inte den aktuella studiens resultat visar då de unga vuxna 

anser arbete vara det viktigaste för livskvaliteten. Kan detta bero på att i de tidigare studierna 

fick informanterna färdiga parametrar att värdera mot varandra medan den aktuella studien 

gav informanterna möjlighet att genom en öppen fråga svara spontant oberoende av andra 

parametrar?  

 

Den aktuella studiens resultat tyder på att det finns skillnader mellan grupperna, nyblivna 

pensionärer och unga vuxna i början av arbetslivet, gällande uppfattningar kring fenomenet 

livskvalitet. Det tydliggör vikten av att som arbetsterapeut arbeta på ett klientcentrerat 

arbetssätt med individen och dess behov i centrum. Den subjektiva synvinkeln har stor vikt i 

den arbetsterapeutiska professionen då arbetsterapeuten möter olika grupper av människor i 

alla åldrar, alla med olika önskemål och behov. Resultatet förtydligar den subjektiva 

synvinkeln genom de skillnader som framkommer mellan de olika grupperna och förstärker 

därav vikten att arbeta klientcentrerat som arbetsterapeut. Den aktuella studiens resultat har 
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stor betydelse för den arbetsterapeutiska professionen då det belyser hur viktigt det är att 

arbeta efter individens åsikt och vilja och inte endast efter vad arbetsterapeuten anser vara 

mest lämpligt. 

 

Förslag på fortsatta studier 
Författarna till den aktuella studien anser att det finns många intressanta infallsvinklar kring 

fenomenet livskvalitet och några förslag på fortsatta studier är: 

• Hur pensionen har påverkat livskvaliteten. 

• Jämföra arbetslösa & unga vuxna i början av arbetslivet och se om livskvaliteten ser 

olika ut mellan grupperna. 

• Jämföra hur olika yrken påverkar livskvaliteten. 

 

 

Metoddiskussion  
Studiens syfte var att belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan två 

grupper, dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer. För att 

ta del av informanternas skilda uppfattningar valde författarna att göra en kvalitativ studie 

med en öppen frågeställning som enligt DePoy & Gitlin (1999) är en lämplig metod att 

använda vid upptäckt och utforskning. Studien inspirerades av en fenomenografisk ansats som 

enligt Marton (2000) används för att belysa skillnader mellan olika individer. 

 

Författarna gjorde en pilotstudie på fyra personer som representerade båda åldersgrupperna 

vilket resulterade i att författarna ökade sina färdigheter i intervjuteknik och sin förmåga att 

skapa ett tryggt och stimulerande samspel med informanten. Författarna förberedde 

informanterna om ämnet genom ett missivbrev, men avslöjade inte själva frågan som skulle 

ställas i intervjun. En svaghet med detta kan ha varit att informanterna inte kände sig 

välförberedda inför intervjun och att de behövde betänketid innan de svarade. Styrkan 

däremot var att informanterna svarade på ett spontant sätt vilket var författarnas mening och 

förhoppning med studien.  

 

Av geografiska skäl valde författarna att studien endast skulle omfatta en kommun för att 

kunna utföra alla intervjuer personligen, vilket kan ha medfört en begränsning i materialet då 
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spridningen var liten. Det kan även vara en styrka att kunna träffa informanterna personligen 

för att skapa förtroende gentemot varandra och även kunna avläsa ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Varje enskild intervju spelades in med digitalmetod och skrevs sedan ut 

ordagrant, detta då Kvale (1997) menar att författarna under intervjun lättare kan koncentrera 

sig mer på mötet med informanten. Svagheten med att använda inspelning som metod samt att 

båda författarna deltog vid datainsamlingen kunde möjligen vara att informanterna kände sig 

obekväma och hämmade, för att underlätta detta fick informanterna själva välja miljö där 

intervjun skulle utföras. Däremot är det en styrka vid datainsamlingen att båda författarna 

deltog vid intervjuerna och kunde föra fältanteckningar för att enligt DePoy & Gitlin (1999) 

öka trovärdigheten i datainsamlingen. Det är även en styrka att båda författarna deltog då de 

kompletterade varandra i datainsamlingen och kunde läsa av intervjusituationen, för att 

upptäcka behov för förtydliganden eller för att ställa följdfrågor. För att öka trovärdigheten i 

data analysen skrevs intervjuerna ut ordagrant, lästes igenom och kodades av författarna var 

för sig. Sedan jämfördes koderna mellan författarna och små justeringar gjordes för att forma 

kategorinamn. För att ytterligare öka trovärdigheten har även handledaren tagit del av 

intervjumaterialet för att kontrollera samstämmighet gentemot författarna vilken var god. 

Resultatet i studien är inte generaliserbart för alla unga vuxna i början av arbetslivet och alla 

nyblivna pensionärer då antalet informanter utgör ett litet antal. Vilket inte kvalitativa studier 

avser att göra enligt DePoy & Gitlin (1999) då kvalitativa undersökningar är specifika för det 

sammanhang där forskningen utförts. Detta var inte heller syftet med studien, utan 

författarnas önskan var att få en ökad förståelse för individers skilda uppfattningar och genom 

det kunna bemöta dem på ett professionellt sätt.  

 

Tillkännagivande 
Vi vill framföra ett varmt tack till samtliga informanter som deltagit i studien och som därav 

gjorde studien möjlig. Vi vill även tacka de arbetsgivare och PRO ordföranden som 

förmedlade kontakt till sina anställda och sina medlemmar om studien. Vi vill slutligen rikta 

ett stort tack till vår handledare Ulrica Lundström för stöd och uppmuntran genom hela 

arbetet samt för alla goda råd.  
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  Bilaga 1 

Förfrågan om förmedling av intervjupersoner till en studie 
Alla människor är unika och eftersträvar olika saker i livet för att känna sig tillfredsställda 
med livet. Vad som gör att människan mår bra är individuellt och kan med andra ord 
benämnas som livskvalitet. Livskvalitet är idag ett svårdefinierat fenomen, då många faktorer 
har betydelse för vad den enskilda människan uppfattar som livskvalitet. Utifrån detta är det 
av stor vikt att arbetsterapeuten arbetar utifrån individen och dennes önskemål och behov då 
arbetsterapeuten arbetar med människor i olika åldrar alla i olika situationer. Syftet med 
denna studie är belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan två grupper, dels 
hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer. Detta syfte har 
utformats för att vi som kommande arbetsterapeuter ska få ökad förståelse för individers 
skilda uppfattningar om fenomenet livskvalitet då det är av stor vikt i arbetsterapeutens 
yrkesroll att arbeta klientcentrerat.  
 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som går sista året på 
Arbetsterapeutprogrammet och vi gör nu vårt examensarbete inom ämnet arbetsterapi. 
Vi vänder oss till Er med förfrågan om hjälp att vidareförmedla de 15 bifogade missivbreven 
med tillhörande svarstalong till lämpliga deltagare för denna studie, vilket i detta fall är 
nyblivna pensionärer mellan 65-70 år, som varit fast anställda. Deltagarna ska även vara 
svensktalande och ålderspensionärer samt ingå i en PRO förening. 
 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie där varje intervju beräknas ta max 30 
minuter. Deltagandet är frivilligt och materialet kommer att hanteras konfidentiellt samt 
förstöras när studien är avslutad. Studien kommer att publiceras under juni månad på Luleå 
tekniska universitets biblioteks hemsida: www.ltu.se och finnas tillgänglig för allmänheten. 
 
Vidare telefonkontakt kommer att tas för ytterligare information och försäkran om 
vidareförmedling av missivbrev. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………….. 
Linda Bergqvist   Anna Åberg 
Arbetsterapeutstudent vid Luleå   Arbetsterapeutstudent vid Luleå  
Tekniska Universitet   Tekniska Universitet  
Examensarbete   Examensarbete 
   
 
Handledare: Ulrica Lundström, Univeritetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet, 
Institutionen för Hälsovetenskap.   
 

 

 



  Bilaga 2  

Förfrågan om förmedling av intervjupersoner till en studie 
Alla människor är unika och eftersträvar olika saker i livet för att känna sig tillfredsställda 
med livet. Vad som gör att människan mår bra är individuellt och kan med andra ord 
benämnas som livskvalitet. Livskvalitet är idag ett svårdefinierat fenomen, då många faktorer 
har betydelse för vad den enskilda människan uppfattar som livskvalitet. Utifrån detta är det 
av stor vikt att arbetsterapeuten arbetar utifrån individen och dennes önskemål och behov då 
arbetsterapeuten arbetar med människor i olika åldrar alla i olika situationer. Syftet med 
denna studie är belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet mellan åldersgrupperna, 
dels hos unga vuxna i början av arbetslivet och dels hos nyblivna pensionärer. Detta syfte har 
utformats för att vi som kommande arbetsterapeuter ska få ökad förståelse för individers 
skilda uppfattningar om fenomenet livskvalitet då det är av stor vikt i arbetsterapeutens 
yrkesroll att arbeta klientcentrerat.  
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som går sista året på 
Arbetsterapeutprogrammet och vi gör nu vårt examensarbete inom ämnet arbetsterapi. 
Vi vänder oss till Er med förfrågan om hjälp att vidareförmedla de 15 bifogade missivbreven 
med tillhörande svarstalong till lämpliga deltagare för denna studie, vilket i detta fall är unga 
vuxna i början av arbetslivet som arbetar inom kommunal sektor som är mellan 20-25 år, som 
är fastanställd/vikarie och har varit det i minst ett år. Deltagarna ska även vara svensktalande. 
 
 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie där varje intervju beräknas ta max 30 
minuter. Deltagandet är frivilligt och materialet kommer att hanteras konfidentiellt samt 
förstöras när studien är avslutad. Studien kommer att publiceras under juni månad på Luleå 
tekniska universitets biblioteks hemsida: www.ltu.se och finnas tillgänglig för allmänheten. 
 
Vidare telefonkontakt kommer att tas för ytterligare information och försäkran om 
vidareförmedling av missivbrev. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………….. 
Linda Bergqvist   Anna Åberg 
Arbetsterapeutstudent vid Luleå   Arbetsterapeutstudent vid Luleå  
Tekniska Universitet   Tekniska Universitet  
Examensarbete   Examensarbete 
   
 
Handledare: Ulrica Lundström, Universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet, 
Institutionen för Hälsovetenskap.  
 

 

 



  Bilaga 3  

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som går sista året på 
Arbetsterapeutprogrammet och vi gör nu vårt examensarbete inom ämnet arbetsterapi. I vårt 
examensarbete utgår vi från att alla människor är unika och eftersträvar olika saker i livet för 
att känna sig tillfredsställda. Vad som gör att människan mår bra är individuellt och kan med 
andra ord benämnas som livskvalitet. Många faktorer har betydelse för vad den enskilda 
människan uppfattar som livskvalitet och utifrån detta är det av stor betydelse att 
arbetsterapeuten arbetar utifrån individen och dennes önskemål och behov. Syftet med denna 
studie är utifrån detta att belysa skilda uppfattningar av fenomenet livskvalitet.  
 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie. Intervjun kommer att spelas in på 
band för att den ska bli så korrekt som möjligt. Deltagandet är frivilligt och anonymt och Du 
kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan orsak. Materialet kommer 
att hanteras konfidentiellt och endast vi som utför studien tillsammans med våran handledare 
kommer att ha tillgång till materialet. Materialet kommer att förstöras när studien är avslutad. 
Studien kommer att finnas tillgänglig för allmänheten via Luleå universitets biblioteks 
hemsida http://www.ltu.se/depts/lib under länken universitetets publikationer under juni 
månad. 
 
Om Du vill få ytterligare information om studien, vänligen fyll i det bifogade 
samtyckesformuläret. Skicka sedan det till oss i det bifogade färdigfrankerade kuvertet så 
kontaktar vi dig via telefon och ger då möjlighet till att ställa eventuella frågor kring studien. 
Om du därefter är villig att delta i studien bestäms tid och plats för intervju, som ämnar ta 
maximalt 30 minuter. Vid intervjutillfället kommer vi båda att närvara. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
……………………………………  ………………………………….. 
Linda Bergqvist   Anna Åberg 
Arbetsterapeutstudent vid Luleå   Arbetsterapeutstudent vid Luleå  
Tekniska Universitet   Tekniska Universitet  
Examensarbete   Examensarbete 
   
 
Handledare: Ulrica Lundström, Universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet, 
Institutionen för Hälsovetenskap.  
 
 

 

 

 

http://www.ltu.se/depts/lib


  

Svarstalong 
Genom att fylla i denna svarstalong ger du ditt medgivande att bli kontaktad för ytterligare 

information kring att delta i studien.  

 

Vänligen fyll i dessa uppgifter. 

 

Namn: ………………………………………………………... 

 

Ålder: ………… 

 

Telefonnummer: ……………………………………............... 

 

Mobiltelefonnummer: ………………………………………… 

 

Var vänlig skicka denna svarstalong i det färdigfrankerade och föradresserade kuvertet så 

snart som möjligt.  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Anna Åberg & Linda Bergqvist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 4  

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
Hej! 
 
Vi har mottagit er svarstalong gällande studien om livskvalitet som utgör 

ämnet för vårt examensarbete. Vi vill tacka för visat intresse att delta 

men på grund av att många har visat sitt intresse och velat delta så har vi 

tvingats göra ett slumpmässigt urval av deltagare genom lottdragning. 

 

Tyvärr är ni inte en av deltagarna som kommer att bli intervjuad i 

studien men vi vill återigen tacka för att ni tog er tid att besvara talongen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Bergqvist och Anna Åberg 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


