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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av upplevd aktivitetsbalans hos 

omvårdnadsarbetande kvinnor. Studien antog en kvalitativ ansats och utfördes i form av en 

intervjustudie med semistrukturerade frågor. Urvalet skedde i form av ett snöbollsurval där 

10 kvinnor som arbetade inom omvårdnad deltog. Kvinnorna intervjuades vid ett tillfälle och 

var fördelade över två geografiska områden i Sverige. Insamlat material analyserades genom 

en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i de fyra kategorierna; Upplevda förväntningar 

och krav och dess betydelse för aktivitetsbalansen; Balansen mellan aktiviteter som ger och 

tar energi och dess betydelse för den upplevda aktivitetsbalansen; Arbetssituationens 

betydelse för aktivitetsbalansen; Strategiers betydelse för aktivitetsbalansen. Resultaten 

visade att aktivitetsbalansen för dessa kvinnor var starkt beroende av en matchning mellan 

upplevd förmåga och aktivitetens krav. Förutom detta påverkades aktivitetsbalansen av 

fördelningen mellan aktiviteter som gav och tog energi, där meningsfulla aktiviteter sågs som 

viktiga, samt möjligheten att utföra en aktivitet utan att bli avbruten. Arbetssituationen 

påverkade aktivitetsbalansen i hög grad, där organisatoriska strukturer som möjliggjorde för 

de anställda att påverka sin situation var viktiga. Även det sociala stödet på arbetet sågs som 

viktigt för upplevelsen av aktivitetsbalans. Resultaten visade på att användandet av strategier 

var avgörande för att hantera vardagen för att kunna uppleva aktivitetsbalans. Dessa 

kunskaper är av vikt i klinisk praxis för att arbeta både rehabiliterande och hälsopromotivt 

med denna grupp kvinnor. 

 

Sökord: occupational balance, occupational therapy, stress, women, health care. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to describe experiences of perceived occupational balance of 

women working in health care. The study adopted a qualitative approach and was performed 

through interviews with semi-structured questions. The selection was made in the form of a 

snowball sample in which 10 women whom were working in health care participated. The 

women were interviewed at one point and was spread over two geographical areas in Sweden. 

Collected materials were analyzed by qualitative content analysis and resulted in the four 

categories; Perceived ability and occupational demands and its impact on the occupational 

balance; The balance between activities that gives and takes energy and its meaning for the 

occupational balance; How the work situation impacts on the occupational balance; 

Experiences of how strategies affects the occupational balance. The results showed that the 

occupational balance of these women were highly dependent on a match between perceived 

ability and occupational demands. Besides this, the occupational balance was affected by a 

distribution between activities that gives and takes energy, were meaningful activities were 

seen as important, and the possibility to perform an activity without being disturbed. The 

occupational balance was largely affected by the work situation where the organizational 

structures that enabled employees to influence their situation was important. The social 

support at work was also seen as important for the experience of the occupational balance. 

The results showed that the use of strategies was crucial to manage daily life in order to 

experience occupational balance. In clinical practice it is important to use the knowledge 

from this study to be able to work both rehabilitative and health promoting with this group of 

women.  

 

Keywords: occupational balance, occupational therapy, stress, women, health car
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Inledning 
 

Författarna har uppmärksammat att antalet sjukskrivningar för kvinnor inom 

omvårdnadsyrken, så som sjuksköterskor/undersköterskor har ökat, vilket upplevs oroande 

(fortsättningsvis kommer begreppet omvårdnad representera sjuksköterskor/undersköterskor). 

Författarna har även noterat ökade indragningar av personal och allmänna besparingar inom 

hälso- sjukvården, vilket i sin tur kan ha bidragit till ökade krav och press på de kvarvarande 

anställda och upplevs som en ohållbar situation. Under pågående arbetsterapeututbildning har 

författarna erhållit kunskaper angående vikten av att uppnå aktivitetsbalans och ser behov av 

att se över detta hos personer inom omvårdnadsyrket. Historiskt sett har kraven på kvinnor 

förändrats, då fokus tidigare låg på att sköta om hem och familj, till att nu utökats till att både 

sköta hemsysslor, samtidigt som de förvärvsarbetar. I takt med att sjukskrivningar inom 

stressrelaterad ohälsa ökar, kommer även rehabiliteringsbehovet att öka, vilket också ställer 

högre krav på kunskap inom ämnet hos rehabiliteringspersonal. Arbetsterapeuter har med sin 

kunskap om aktiviteters betydelse och vikten av aktivitetsbalans, möjlighet att identifiera 

ohälsosamma aktivitetsmönster. Faktorer som påverkar personens liv beaktas där både 

fritidsliv och arbetsliv ingår och där fritidslivet innebär allt som sker utanför arbetet. I studien 

kommer ordet fritidsliv innebära den tid som tillbringas utanför arbetet, till exempel att städa, 

ta hand om barn eller läsa en bok. Författarna har en tanke om att med en ökad kunskap om 

faktorer som påverkar omvårdnadsarbetande kvinnors aktivitetsbalans, kan arbetet med 

rehabiliterande och hälsobefrämjande insatser utvecklas. 
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Bakgrund 
 
Den subjektiva aktivitetsbalansen  

För att en person ska uppnå hälsa och välmående är det viktigt att uppleva aktivitetsbalans 

(Kielhofner, 2012; Matuska & Christianssen, 2008; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 

Begreppet aktivitetsbalans kan definieras och beskrivas på flertalet sätt, där Wagman et al. 

(2012) har funnit en beskrivning som återkommer i flertalet studier. Den återkommande 

beskrivningen av aktivitetsbalans beskrivs som att ha rätt mängd aktiviteter och att 

variationen mellan olika aktiviteter är väl avvägda i förhållande till varandra, i det vardagliga 

aktivitetsmönstret. Huruvida en person upplever aktivitetsbalans kan endast avgöras av 

personen själv då det är en subjektiv upplevelse. Även Håkansson, Dahlin- Ivanoff och Sonn 

(2006) menar att upplevelsen av aktivitetsbalans är personlig och individuell. Vidare 

beskriver de begreppet aktivitetsmönster utifrån vikten av variation och att mängden arbete 

bör ställs i förhållande till andelen fritidsaktiviteter, samt variationen mellan självvalda och 

icke självvalda aktiviteter. Även mängden och variationen av kravfyllda och icke kravfyllda 

aktiviteter tas upp som en central del. Matuska och Christiansen (2008) menar att det bör vara 

en överensstämmelse mellan vad personen önskar att utföra och vad den faktiskt utför, samt 

att den önskade durationen av en aktivitet bör mötas av tiden spenderat i det faktiska 

utförandet för att kunna uppleva aktivitetsbalans. Andra centrala delar som presenteras är 

möjligheten att inom utmanande och stimulerande aktiviteter få känna sig kompetent och 

engagerad.  

 

Den upplevda hälsan är beroende av personens förmåga och möjlighet att kunna påverka och 

hantera sin vardag (Håkansson et al., 2006; Matuska & Christiansen, 2008). Det krävs 

systematiska strategier av en person för att uppnå detta, vilka kan vara förmågan att sätta 

gränser och kunna förändra sin ambitionsnivå samt möjligheten att få en överblick på 

omfattningen av sitt aktivitetsmönster (Håkansson et al., 2006). Den tidigare beskrivningen 

gjord av Håkansson et al. där de nämner vikten av mängden arbete kontra mängden 

fritidsaktiviteter som en aspekt av aktivitetsbalans överensstämmer med hur Wästberg, 

Erlandsson och Eklund (2013) uppfattar riskfaktorer för ohälsa. Wästberg et al. beskriver 

svårigheter i dagens samhälle att se en tydlig gräns mellan arbete och fritidsliv vilket kan leda 

till stressrelaterad ohälsa, och att detta är särskilt vanligt bland kvinnor.  
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Riskfaktorer som kan leda till ohälsa 

I Sverige idag ökar sjukskrivningarna där orsaken främst beror på psykisk ohälsa för både 

kvinnor och män och kvinnors sjukskrivningstal ökar i större utsträckning och i snabbare takt 

jämfört med männens (Försäkringskassan, 2015). En faktor som kan påverka kvinnors ökade 

psykiska ohälsa är enligt Wästberg et al. (2012) det ökade kraven på engagemang och tid på 

arbetet i kombination med huvudansvaret för hem och familj, vilket kan ha en negativ 

inverkan på aktivitetsbalansen. Stockholms läns landsting (2012) och Statens 

folkhälsoinstitut (2011) lyfter fram att stressrelaterad ohälsa till stor del uppkommer inom de 

yrken som är hektiska och innebär en stor psykisk påfrestning. Statens folkhälsoinstitut 

rapporterar att denna typ av stressrelaterad ohälsa är vanlig i yrken där personerna arbetar 

med människor, och ofta inom landstinget. Detta styrks även av Socialstyrelsen (2009) som 

specificerar att stressrelaterad ohälsa är särskilt vanligt inom kvinnodominerade yrken, och 

speciellt inom vården. 

 

Arbetslivet har stor betydelse för hälsan, där dels arbetsförhållanden, men även typen av 

sysselsättning påverkar. Några faktorer inom arbetsförhållanden som verkar negativt för 

hälsan är stress, allt för höga arbetskrav samt dålig möjlighet att påverka arbetssituationen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Andra faktorer som kan påverka kvinnors stressnivå är 

enligt Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund och Hensing (2009) de egna krav- och 

ambitionsnivåer kvinnor ofta sätter i kombination med att de ofta har svårigheter med att 

sätta gränser, men även att personens ambitionsnivå bör vara i balans med 

belöningen/uppskattningen som ges för arbetet. Som tidigare nämnts av Håkansson et al. 

(2006)  är dessa faktorer även viktiga för att kunna ha en hälsosam aktivitetsbalans under hela 

dygnet, och inte endast på arbetet. En rapport från Arbetsmiljöverket (2014) visar att 

människor generellt har svårt i dagens samhälle att sätta gränser mellan arbete och fritid, och 

då framförallt att kvinnor har svårt att stänga av tankar på arbetet under fritiden. Vidare 

rapporteras att 70 % av de som arbetar inom vården uppges vara kroppsligt trötta efter 

avslutad arbetsdag under minst en av veckans dagar, vilket gör att personens fritidsliv blir 

påverkat.  

 

Erlandsson, Björkelund, Lissner och Håkansson (2010) lyfter fram att flertalet dolda 

aktiviteter som kan uppstå inom den egentliga aktiviteten kan bidra till ökad stressnivå och 

dålig upplevd hälsa. Detta kan leda till en ohälsosam aktivitetsbalans både inom arbetsliv och 
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fritidsliv, då tankeprocesser ständigt blir avbrutna och uppmärksamheten till det egentliga 

fokusområdet måste delas. Kvinnor generellt, upplever i större utsträckning än vad män gör 

att aktiviteter blir avbrutna, och en bidragande faktor till detta kan vara det tidigare nämnda 

ansvaret för hem och familj som kvinnor ofta har. En hög frekvens av dolda aktiviteter kan 

bidra till sämre förmåga att hantera stressorer och på sikt leda till stressrelaterad ohälsa. Att 

inte uppleva ett socialt stöd på arbetsplatsen eller kunna vara delaktig i sin arbetssituation och 

eller att inte ha möjlighet att påverka kan leda till ohälsosam stress på arbetet (Holmgren et 

al., 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Arbetsmiljö- skyldigheter och ansvar 

En god arbetsmiljö är beroende av organisationens uppbyggnad och struktur, vilken avgör om 

och hur möjligheter finns att kunna vara delaktig och kunna påverka sin arbetssituation 

(Holmgren et al., 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160, kap. 3, 2 §, 2a §) är det arbetsgivarens ansvar och skyldighet att arbetsplatsen ska 

ha en god arbetsmiljö och då bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja detta 

genom att belysa fysiska-, psykiska- och sociala aspekter. Då de psykiska och sociala kraven 

ökar på den anställde idag, trädde en ny föreskrift i kraft i mars 2016 från arbetsmiljöverket, 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, som berör dessa områden. Denna föreskrift ska främja 

ett aktivt arbete genom både förebyggande och förbättrande insatser och innehåller bland 

annat allmänna råd och riktlinjer för hur en lämplig arbetsbelastning kan uppnås. Förskriften 

belyser även att hänsyn bör tas till att kraven på mängden arbete och svårighetsnivån bör 

matcha med personens förmåga och förutsättningar. Arbetsgivaren har även ansvar för att 

göra den anställde uppmärksam och medveten på risker i den psykiska arbetsmiljön (AFS 

2015:4, 6 §, 7 §, 9 §, 11 §).  

 

Arbetsterapins fokus och kompetens 

I likhet med den ovan nämnda föreskriften (AFS 2015:4) betonar modellen The Person-

Environment- Occupation- Model av Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby och Letts. (1996) 

vikten av en matchning mellan personens förutsättningar, miljöns påverkan och aktivitetens 

krav och dess betydelse för att kunna uppnå en form av aktivitetsbalans som i sin tur påverkar 

personens hälsa. Även Kielhofners arbetsterapimodell (2012) betonar vikten av att belysa och 

utreda matchningen mellan dessa faktorer och uppger en komplexitet kring dessa. Dessa 

faktorer består enligt Kielhofner i sin tur av en rad komponenter som är viktiga att titta på, 
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där bland annat personens vanor, viljekraft, utförandekapacitet ställs i förhållande till 

aktivitetens innehåll och krav och bör samspela med miljöns förutsättningar. Miljön har en 

stor påverkan, då den kan verka både stödjande och hindrande för en person och dess 

utförande. Det finns fler olika dimensioner av miljö, där den psykiska och sociala miljön är 

en av dem. I enlighet med detta talar Holmgren et al. (2009) om vikten av det sociala stödet, 

där arbetskamrater och arbetsledares attityder och agerande ligger till grund för den upplevda 

arbetsmiljön.  

 

För att identifiera riskfaktorer som kan utgöra en obalans i vardagen är det viktigt att göra 

personen uppmärksam och medveten om sitt aktivitetsmönster (FSA, 2012). Socialstyrelsen 

(2015)  beskriver betydelsen av att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt, där varje person ses 

som unik och innehar den bästa kunskapen om sin situation. Vardagsrevidering (Eklund & 

Erlandsson, 2011) beskrivs som en metod för att rehabilitera kvinnor med aktivitetsobalans 

genom att bland annat utreda personens förmåga kontra aktivitetens- och miljöns krav. Även 

vikten av att bli medveten om sin egen situation och mönster för att kunna nå en förändring 

belyses. En persons komplexa aktivitetsbalans och totala hälsa bör beaktas för att öka 

möjligheterna till en god hälsa (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Problemformulering 

Tidigare forskning som presenterats ovan visar på vikten av att ha aktivitetsbalans och att 

vara delaktig i meningsfulla aktiviteter för att uppnå en god hälsa. Både Wagman et al. 

(2012) samt Håkansson et al. (2006) menar att aktivitetsbalansen är en subjektiv upplevelse, 

och Håkansson et al. lyfter fram komplexiteten kring begreppet aktivitetsbalans, där många 

faktorer inverkar. Arbetsmiljöverket (2014) rapporterar att människor idag har svårt att sätta 

gränser mellan arbete och fritid, vilket kan leda till en obalans som i sin tur leder till ohälsa. 

Detta är särskilt vanligt bland kvinnor som arbetar inom omvårdnadsyrken där 

sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa är ofta förekommande (Holmgren et al., 

2009; Statens folkhälsoinstitut, 2011; Wästberg et al, 2013). Wästberg et al. lyfter fram att en 

ytterligare anledning till ohälsa kan vara det ökade kravet på arbetet samtidigt som kvinnan 

generellt är huvudansvarig för hem och familj.  

 

Litteraturgenomgången har visat på en kunskapslucka på grund av begränsad forskning kring 

vilka erfarenheter kvinnor som arbetar inom omvårdnadsyrken har av hur den totala 
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aktivitetsbalansen upplevs, där fritidssituationen och arbetssituationen beaktas som en helhet. 

För att kunna utföra ett säkert och effektivt arbete som arbetsterapeut beskriver Sirkka, 

Larsson- Lund och Zingmark (2014) vikten av att använda evidensbaserade utredningar och 

interventioner och att ständigt hålla sig uppdaterad på relevant forskning. Därför ser 

författarna till denna studie behov av mer kunskap inom arbetsterapi kring dessa kvinnors 

erfarenheter, för att fylla denna kunskapslucka. Detta för att kunna förebygga och rehabilitera 

ohälsa hos denna grupp. 

 

Syfte 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att beskriva erfarenheter av upplevd 

aktivitetsbalans hos omvårdnadsarbetande kvinnor. 

 

Metod 

 
Design 

Studien antog en kvalitativ induktiv ansats och genomfördes med kvalitativa intervjufrågor. 

Kvalitativa intervjufrågor är lämpliga för att fånga personers subjektiva upplevelser och 

erfarenheter (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014). Olsson och Sörensen (2011) menar 

att en kvalitativ ansats är lämplig för att fånga och beskriva särskilda kontexter och dess 

förhållanden. Det insamlade materialet bearbetades genom att utföra innehållsanalyser, vilket 

är lämpligt enligt Lundman och Hällgren Granheim (2013) för att tolka och analysera samt få 

en varierad och bred bild av det som undersökts.  

 

Urval och procedur  

Ett snöbollsurval är enligt Alvehus (2013) en lämplig metod som underlättar kontakttagandet 

med deltagare genom en effektiv metod, vilket är lämpligt då denna studie hade en begränsad 

tidsaspekt. Denna urvalsmetod användes för att nå deltagare till denna studie och 

urvalsprocessen inleddes med att författarna kontaktade en person vardera, som uppfyllde de 

valda inklusionskriterierna. De inledande intressenterna tillfrågades om de kände till 

ytterligare intressenter som kunde vara intresserade att delta och som stämde in på de valda 

inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna beskrevs som; kvinna mellan 25- 45 år som 

arbetade som sjuksköterska eller undersköterska med en anställningsgrad på minst 75 %.  

Skriftlig information om studiens bakgrund, syfte, intervjuns tillvägagångssätt och 
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information kring sekretess, delgavs i form av ett informationsbrev (Bilaga 1) och skickades 

via e- post till intressenterna. I informationsbrevet bifogades även en förfrågan och 

informerat samtycke om deltagande i studien (Bilaga 2), vilket besvarades genom att 

returnera e-posten med ifyllt samtycke till författarna. Efter detta kontaktade författarna de 

intresserade personerna och tid och plats bokades för en intervju och därefter sändes en e-

post med frågor som skulle beröras vid intervjutillfället (Bilaga 3). I studien deltog åtta 

sjuksköterskor och två undersköterskor som hade en anställningsgrad mellan 80 och 100 %.  

De deltagande kvinnorna var mellan 27- 43 år och av dessa 10 deltagarna hade 7 av dem barn 

och sambo och resterande levde ensamma.  

 

Datainsamling 

För att samla in data genomfördes intervjuer med semistrukturerade frågor som inspirerats av 

instrumentet Occupational balance questionniare [OBQ] (Wagman & Håkansson, 2014). 

Enligt Hartman (2004) passar det bra att utföra intervjuer för att få fram personers 

uppfattning kring bland annat den levda kontexten, agerande och attityder samt erfarenheter. 

Semistrukturerade frågor möjliggör för deltagarna att tala fritt om sina erfarenheter och 

upplevelser utifrån forskarens problemställning. Detta blev möjligt genom att frågorna var 

öppet formulerade med utgångspunkt i problemställningen. En intervju bör genomföras i en 

lugn och trygg miljö för att underlätta för deltagarna att delge personlig information (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Malterud, 2014). Därför erbjöds deltagarna att välja plats för intervjun som 

känns trygg för denne. 

 

Författarna träffade deltagarna enskilt för att genomföra intervjun, där intervjun spelades in 

som ljudfil på en mobiltelefon. Innan intervjun fick deltagarna ta del av författarnas 

förklaring på begreppen aktivitet, fritidsliv och aktivitetsbalans (se bilaga 3). Deltagarna 

intervjuades vid ett tillfälle och tidsåtgången varierade mellan cirka 30- 40 minuter. 

Författarna till denna studie genomförde fem intervjuer vardera. 

 

Analys av data 

Kvalitativ induktiv innehållsanalys användes för att analysera och tolka insamlad data. Denna 

kvalitativa analysmetod möjliggör enligt Lundman och Hällgren Granheim (2013) att 

identifiera och synliggöra likheter och skillnader i materialet.  
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Det insamlade materialet transkriberades från den inspelade ljudfilen efter varje avslutad 

intervju av den författare som utfört intervjun. Analysprocessen startade enskilt med att 

författaren läste igenom sina intervjuer för att skaffa sig en överblick över det insamlade 

materialet. Vidare identifierade författarna meningsbärande enheter i sina respektive 

intervjuer som svarade på studiens syfte, att beskriva erfarenheter av upplevd aktivitetsbalans 

hos omvårdnadsarbetande kvinnor. Därefter kondenserades dessa meningar där kärnan i 

meningen bevarades. Sedan tilldelades en kod för att lyfta materialet till en högre 

abstraktionsnivå för att möjliggöra sammanförandet av materialet. Efter att koderna tilldelats 

jämförde författarna det egna framkomna materialet med varandra för att säkerställa en 

likvärdig analys. Resterande delar av den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes 

genomensamt av författarna där diskussion och värdering ledde fram till fyra slutgiltiga 

kategorier. Kategorierna var; Upplevda förväntningar och krav och dess betydelse för 

aktivitetsbalansen; Balansen mellan aktiviteter som ger och tar energi och dess betydelse för 

den upplevda aktivitetsbalansen; Arbetssituationens betydelse för aktivitetsbalansen; 

Strategiers betydelse för aktivitetsbalansen. Exempel på analysprocessen innehållande 

meningsenheter, kondenseringar, koder och kategorier presenteras nedan (Tabell 1).  

 

Tabell 1. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Man känner att man 
förväntas att det ska vara 
städat, matlådor gjorda, att 
kläder ska vara 
framplockat, att det ska 
tvättas och byta gardiner 
och bilen ska vara tvättad 
och gräsmattan ska vara 
klippt. 

Man känner att man 
förväntas att det ska 
vara städat, matlådor 
gjorda, bilen tvättad 
m.m. 

Höga 
förväntningar 
och krav hemma  

 Upplevda 
förväntningar och 
krav och dess 
betydelse för 
aktivitetsbalansen 

Det ställs för höga krav på 
en… …och göra väldigt, 
alltså svåra medicinska 
grejer, som bedömningar 
som man kanske inte har 
tillräcklig utbildning för… 

Krav på att göra 
svåra saker, som 
man egentligen inte 
har utbildning för. 

Höga krav i 
förhållande till 
utbildning 

Man planerar fritidslivet 
utifrån arbetslivet tycker 
jag, att man förhåller sig 
till hur man arbetar tycker 
jag. 

Man planerar 
fritidslivet utifrån 
arbetslivet tycker 
jag.  

Planerar 
fritidslivet efter 
arbetslivet 

Strategiers betydelse 
för aktivitetsbalansen 
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Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska aspekter har tagits hänsyn till vid utformning av studiens syfte och hur 

studien skulle genomföras. De etiska principerna, autonomi-, godhet- och rättviseprincipen 

samt principen att inte skada, som presenteras av Olsson och Sörensen (2011) låg till grund 

för hur studien utformades. Vetenskapsrådet (2002) fyra framtagna krav på forskning såsom 

informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktades kontinuerligt i 

processen. Deltagarna fick information om studiens syfte och innehåll i form av ett 

informationsbrev, skrivet på ett begripligt sätt.  Intressenterna fick sedan möjlighet att välja 

om de önskade delta eller inte. Vetenskapen kring kvinnors ökade sjukskrivningsnivå låg till 

grund för urvalet gällande kön. Insamlad information från informanterna behandlades på ett 

så säkert sätt som möjligt och med respekt för människans integritet, och materialet användes 

endast till den aktuella studien. Förhoppningen med studien var att förbättra möjligheten till 

god hälsa för människor i liknande situation som deltagarna, för att identifiera och förhindra 

framtida ohälsa. 

 

Nyttan med studien, att yrkesgruppen arbetsterapeuter skulle förvärva en djupare kunskap om 

kvinnors erfarenheter kring upplevd aktivitetsbalans har ställts mot riskerna med studien. En 

risk med studien kunde vara att den kunde väcka personliga tankar och funderar som kunde 

vara besvärliga för deltagarna då medvetenheten kring sin situation kunde öka, vilket 

författarna försökte att undvika genom att förbereda deltagarna genom att i förväg delge ett 

informationsbrev. Dock sågs en fördel med studien vara att de deltagande kvinnorna själva 

fick insikt om sin egen situation och hur de kunde förebygga ohälsa och/eller finna strategier 

för att uppnå förbättrad hälsa. En annan nytta med studien var att den kunde ha ett 

samhälleligt intresse, då den kunde öka möjligheterna att arbeta hälsobefrämjande. Efter en 

sammanvägd bedömning anses studiens fördelar vara starkare än riskerna. 

 

Resultat 
 

Analysen och tolkningen av materialet ledde fram till fyra kategorier som svarade på syftet 

att beskriva erfarenheter av aktivitetsbalans hos omvårdnadsarbetande kvinnor. De 

framkomna kategorierna var; Upplevda förväntningar och krav och dess betydelse för 

aktivitetsbalansen; Balansen mellan aktiviteter som ger och tar energi och dess betydelse för 

den upplevda aktivitetsbalansen; Arbetssituationens betydelse för aktivitetsbalansen; 
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Strategiers betydelse för aktivitetsbalansen. Kategorierna presenteras var för sig i form av 

brödtext och i vissa fall med citat.  

 

Upplevda förväntningar och krav och dess betydelse för aktivitetsbalansen  

I denna kategori beskrivs erfarenheter och upplevelser som fångar deltagarnas upplevda krav 

och förväntningar som ställs på dem, samt hur detta påverkar aktivitetsbalansen. Kategorin 

omfattar även deltagarnas erfarenheter av balansen mellan kravfyllda och kravlösa 

aktiviteters betydelse. 
 

Deltagarna upplevde att det ställdes höga krav på dem som var svåra att möta upp och att 

dessa krav kunde komma både ifrån deltagarna själva eller från omgivningen så som familj, 

vänner, kollegor eller arbetsgivare. Kraven beskrevs på många olika sätt, där ansvar över 

familj och hem sågs som en stor del, till exempel att planera inköp och se till att allt 

nödvändigt fanns hemma för att vardagen skulle rulla på. Det upplevdes även att hemmet 

förväntades vara städat och organiserat och att det fanns många måsten och rutingöra som 

skulle utföras och att den mesta tiden gick åt till dessa sysslor, vilket påverkade balansen då 

mer lustfyllda och kravlösa aktiviteter fick stå åt sidan. En deltagare beskrev på följande sätt: 

 

“Höga krav på mig själv, både från mig själv och samhället, kraven som jag upplever 

leder till att jag inte hinner med det jag vill, men jag hinner med det jag måste.”  

 

 Även på arbetet fanns det höga förväntningar och krav som var svåra att uppnå, där många 

uppgav att det fanns ett stort ansvar på deltagarna att arbetet i verksamheten skulle flyta på, 

samtidigt som de skulle ansvara för människors hälsa, vilket tog mycket energi. Deltagarna i 

studien beskrev att det fanns en förväntan på att de borde ha förmågan att kunna ha många 

bollar i luften och kunna dela sin uppmärksamhet på flera olika områden vilket krävde hög 

koncentration genom hela dagen, då detta gällde både under arbetsliv och fritidsliv. Det 

beskrevs att det fanns förväntningar på deltagarna att kunna förmedla information mellan 

olika aktörer, så som läkare, patient, anhöriga och annan sjukvårdspersonal och även att 

ständigt vara tillgänglig för dessa. Dessa förväntningar ledde till att deltagarna ansåg att de 

ofta fick stå till svars och ta mycket ansvar för hur sjukvården var organiserad och ofta ta 

obefogad kritik som följd. Detta ansvar upplevdes som okontrollerbart och svårt att bära. Det 

ställdes även höga krav på deltagarna att ständigt vara tillgängliga och att det i många fall 
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upplevdes som okej att avbryta dem och detta skedde både i hemmet av barnen, vänner och 

sambo, men även på arbetet. Många av deltagarna upplevde detta som stressande och att det 

medförde en oro att glömma och göra fel, både på arbetet och fritiden. Några av deltagarna 

uppgav att ständigt bli avbruten ledde till irritation över att inte få göra färdigt och även 

känslan av att det som utfördes inte var viktigt, vilket ofta gick ut över familjemedlemmar 

och kollegor. Att inte kunna hantera att bli avbruten kunde enligt deltagarna i sin tur leda till 

ökade skuldkänslor och ångest. Många av deltagarna upplevde en svårighet i att uppfylla 

dessa krav, vilket ledde till känslor som att ha dåligt samvete och att inte räcka till det som 

önskades och måste utföras, vilket ledde till en ökad stressnivå. Några av deltagarna uppgav 

att kraven som ställdes på dem var realistiska och uppnåbara och att variationen i vad och hur 

mycket som förväntades av dem gjorde att de upplevde en balans mellan vad som krävdes i 

förhållande till sina förutsättningar. Det framkom även att känslan av att ha många krav i 

livet kunde medföra svårigheter i att orka och kunna utföra det som önskades och inte krävde 

så mycket, både på arbetet och på fritiden. Deltagarna i studien uppgav bland annat att de ofta 

fick dåligt samvete när de inte kunde följa med på barnens aktiviteter och att de missade 

mycket i deras liv. På arbetet kunde det handla om att inte hinna med att prata med patienter 

så länge som de önskade utan istället tvingades sitta med pappersarbete. En deltagare beskrev 

sina erfarenheter såhär: 

 

”Man blir verkligen ensamt drabbad, då står man där väldigt ensam och kanske 

beskyller sig själv för att man har gjort för mycket, jobbat för mycket och sagt ja till 

för mycket. Det finns en vilja där, men man hinner inte känna efter. ” 

 

 Många av deltagarna beskrev svårigheter i att matcha de krav som skolan eller utbildningen 

ställt på dem, i förhållande till hur den verkliga arbetssituationen såg ut. Deltagarna beskrev 

även att lång erfarenhet medförde svårigheter i att reflektera över den kravnivå som ställts 

och att risk fanns att köra på för länge i ogynnsamma arbetsförhållanden och inte reflektera 

över den kravfyllda situationen. 
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Balansen mellan aktiviteter som ger och tar energi och dess betydelse för den upplevda 

aktivitetsbalansen  

Här beskrivs deltagarnas erfarenheter och upplevelser omkring vad som ger och tar energi i 

deltagarnas liv och hur detta påverkar balansen i livet samt behovet av att reflektera över 

faktorer som påverkar energifördelningen över dygnet. 

 

De flesta av deltagarna beskrev omvårdnadsyrket som väldigt slitsamt och att det tog mycket 

energi från dem. Eftersom arbetet tog mycket energi, menade de flesta av deltagarna att detta 

påverkade fritidslivet då energi saknades till engagemang i aktiviteter på fritiden och att de 

uppgav även att de fanns ett behov av att justera och korta ner arbetstiderna för att orka och 

hinna med mer på fritiden. Många av deltagarna uppgav även att arbetet kunde ge energi då 

kontakten med patienter ofta genererade i tacksamhet och att arbetet kändes meningsfullt. En 

nära och kontinuerlig patientkontakt kunde även enligt deltagarna underlätta arbetet då 

förståelsen för patientens behov blev tydligare och arbetet kändes meningsfullt. Känslan av 

att göra skillnad på arbetet och ha möjligheten att se glädje hos patienter gav tillfredsställelse 

och energi, där en lagom arbetsbelastning var avgörande för att kunna uppleva detta. Även på 

fritiden beskrevs en tillfredsställelse i att göra saker som andra mår bra av, där flertalet 

deltagare berättade att de prioriterade och fann det meningsfullt att göra saker för familjen, 

vilket gav energi. Deltagarna uppgav även att mycket tid på fritiden gick åt till att återhämta 

sig efter arbetet, då ett behov av att vila upp sig efter arbetsdagen fanns. Vid lugna 

arbetsdagar uppgavs dock att mer ork fanns kvar till att göra saker på fritiden. Det fanns även 

ett stort behov av att bearbeta det som hänt under arbetsdagen, då det i de flesta fall inte fanns 

tid till detta under arbetstid skedde denna bearbetning istället på fritiden. Även ansvaret för 

patienterna var svårt att släppa när arbetstiden var slut och tankar och engagemang kring 

patienterna fortsatte hemma. En deltagare beskrev vikten av att bearbeta arbetsdagen på 

följande sätt: 
  

“Man måste själv bearbeta saker som hänt på arbetet och det kan inskränka på 

fritidslivet och man blir nedstämd och mycket tid går åt till att fundera hur det gick 

för patienten och tankar om man har gjort rätt och så.” 

 

Tidsbrist sågs som ett hinder till att hinna med att återhämta sig och detta var särskilt 

utmärkande för de deltagare som hade små barn. Det fanns svårigheter i att tillåta sig avsätta 

den tid som behövdes till återhämtning och även att se vad som kunde ge energi och förstå 
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vikten av att utföra betydelsefulla aktiviteter. Att fördela energi och att få vardagen att 

fungera sågs som ett ständigt återkommande dilemma för deltagarna. Även motivationen sågs 

som en viktig faktor för att orka engagera sig i det som utfördes inom både valda och 

obligatoriska aktiviteter. En deltagare beskrev att det var lättare att utföra en aktivitet om 

betydelsen av den var tydlig och det fanns ett klart syfte med den, då motivationen var direkt 

avgörande för att kunna känna glädje i utförandet. För att kunna känna glädje uppgav 

deltagarna vikten av att känna stimulans i det som utfördes, där utveckling och möjlighet till 

ny kunskap var exempel på faktorer som var avgörande för att uppnå detta. 

 

Arbetssituationens betydelse för aktivitetsbalansen  

Under denna kategori presenteras deltagarnas erfarenheter och upplevelser av hur arbetet 

påverkar aktivitetsbalansen, där faktorer som organisation, teamarbete, arbetstider och 

möjlighet att påverka sin arbetssituation är centrala delar. 

 

De flesta av deltagarna uppgav vikten av en tydlig struktur i arbetet för att arbetssituationen 

skulle kännas hållbar, där det var tydligt vem som skulle utföra vad, när det skulle utföras och 

vem som var ansvarig. Brist på struktur ledde enligt deltagarna till en okontrollerbar situation 

som kunde upplevas stressande. För de deltagare som uppgav en kontrollerbar arbetssituation 

med en möjlighet till överblick över arbetet upplevdes istället arbetsbelastningen som hållbar, 

då en lagom mängd energi gick åt på arbetet och ork fanns kvar till fritidslivet. Att ha en 

lagom mängd patienter gjorde det möjligt att kontrollera situationen vilket därigenom 

påverkade fokus och kvalitén på arbetet som var viktiga delar för att känna sig tillfredsställd 

över arbetssituationen. En deltagare beskrev sina upplevelser enligt följande: 

 

”Jag kan inte påverka var vi ska eller vilka vi ska träffa eller så, om jag ska få lunch 

eller inte. Jag kan inte påverka om jag får gå hem klockan fem eller inte, nej den 

situationen kan jag inte påverka så mycket. 

 

Möjligheten till att hålla fokus och ha en god kvalité på arbetet avgjordes även av rätt mängd 

personal enligt deltagarna. Det framkom även att det på vissa arbetsplatser var färre antal 

personal under helgen, trots samma antal patienter som under veckan vilket påverkade 

kvalitén negativt och upplevdes ohållbart då det tog mycket energi. Deltagarna uppgav även 

att de hade erfarenheter av att personalluckor inte fylldes vid sjukskrivning, vilket lämnade 
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högt ansvar och hög arbetsbelastning till kvarvarande personal, vilket upplevdes som slitsamt. 

Många av deltagarna uppgav att de hade en liten chans att påverka sin arbetssituation, och det 

fanns en förväntan att följa organisationen och dess värderingar, vilket kunde upplevas 

stressande. Vissa av deltagarna uppgav även att verksamheten endast fokuserade på att 

producera och hålla nere kostnaderna, vilket upplevdes frustrerande då arbetet inte kunde 

utföras på det sätt som önskades. Flertalet deltagare uppgav att de fanns tydliga förväntningar 

på hur arbetet skulle utföras och mindre hänsyn togs till vilka personliga förutsättningar som 

innehades och det förväntades även att lämplig kunskap för arbetet fanns. Detta medförde att 

deltagarna kände att mycket ansvar låg på den enskilda individen och bristfälligt stöd kom 

från organisationens sida. Hur arbetssituationen upplevdes berodde enligt många av 

deltagarna på just stödets betydelse, där ett tydligt och bra ledarskap sågs som en avgörande 

faktor. En annan återkommande faktor för hur arbetssituationen upplevdes var teamet 

betydelse där ett väl fungerade teamarbete sågs som värdefullt. Teamarbetet kunde medföra 

ett delat ansvar för patienterna samt möjligheten att kunna hjälpas åt, vilket gav en trygghet i 

yrkesrollen och påverkade möjligheten att uppfatta arbetssituationen som balanserad. 

Deltagarna beskrev att respekten för varandras olikheter i teamet var central och att det även 

var en förutsättning för att individen skulle kunna ha möjlighet att utvecklas. Deltagarna 

beskrev att attityder i teamet hade stark påverkan på samarbetet och arbetsglädjen, som i sin 

tur påverkade hur balansen och meningsfullheten i arbetssituationen upplevdes. Deltagarna 

till studien uppgav svårigheter i att få ett sammansvetsat team då det ofta förekom vikarier 

och inhyrd personal som försvårade möjligheten till att upprätthålla rutiner och skapade 

merarbete för den ordinarie personalen. Detta i sin tur skapade irritation och dålig 

arbetsmoral och kunde påverka viljan att ta hand om och hjälpa varandra i teamet kunde leda 

till känslan att vara ensam och utelämnad. Arbetstiderna lyftes fram av deltagarna som både 

positiva och negativa för att uppnå balans i livet. Majoriteten av deltagarna hade varierande 

arbetstider som innefattade dag, kväll och helgjobb enligt rullande schema vilket ledde till 

brist på kontinuitet i aktiviteter på fritiden som gjorde det svårt att kunna engagera sig i och 

planera önskade aktiviteter. De varierande arbetstiderna sågs enligt några av deltagarna som 

positivt då det gav en möjlighet att hinna ikapp med både önskade och nödvändiga aktiviteter 

på fritiden. Bland annat uppgav några av deltagarna att genom att ha egentid under en vardag 

när barnen var i skolan kunde chanserna öka att utföra en aktivitet utan att bli avbruten och 

utan att ha dåligt samvete över att missa tid med barnen. 
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Strategiers betydelse för aktivitetsbalansen  

Denna kategori beskriver deltagarnas erfarenheter och upplevelser av strategiers betydelse för 

att uppnå balans i livet, där återkommande beskrivningar handlar om vikten av att ha rutiner, 

planering samt energifördelning. 

 

Samtliga deltagare i studien uppgav att de hade erfarenheter av att använda sig av strategier 

för att hantera vardagen. Det handlade bland annat om att skapa rutiner för att få kontroll över 

vardagen där planering var en central del. Några deltagare uppgav att de använde sig av 

checklistor som minneshjälpmedel och för att få saker gjorda i rätt ordning och tillfälle. Att 

ha rutiner ledde enligt deltagarna till minskad stressnivå genom att saker blev gjorda och oron 

över att ha glömt något minskades vilket i sin tur gjorde att det blev bättre flyt i vardagen. 

Några av deltagarna berättade att de gärna satt kvar en stund efter arbetet för att kunna 

processa och hantera det som hänt under dagen, för att sedan kunna lämna det och gå vidare. 

Denna tid förlades dock vanligtvis till fritiden, då arbetstiden inte räckte till detta. 

Bearbetningen kunde enligt deltagarna även ske i bilen till och från arbetet, eller genom att ta 

sig den tiden hemma innan och efter en arbetsdag. Många berättade att de med hjälp av 

erfarenhet lärt sig behovet av att bearbeta och kunna stöta ifrån sig saker som hänt under 

dagen för att kunna orka med att gå in i nästa aktivitet. Erfarenheten i yrket menade 

deltagarna hade hjälpt dem att finna rutiner och en trygghet i vad som bör göras och även 

hjälpt dem att anpassa sin ambitionsnivå till vad som var realistiskt och möjligt att kunna 

orka och hinna med att utföra. En deltagare beskrev sina erfarenheter såhär:  

 

”Man har lärt sig vilka grejer som är realistiskt att vara engagerad i, man har 

prioriterat”. 

 

Deltagarna beskrev erfarenheter av att anpassa sin vardag som både ett behov och ett medel 

för att uppnå balans där några deltagare beskrev att de anpassade arbetsprocenten för att täcka 

upp för familjens behov. Andra deltagare beskrev att de gjorde anpassningar under sin fritid 

för att orka med arbetet genom att bland annat anpassa träningsintensiteten för att energin 

skulle räcka till arbetet om träningspasset skedde innan. Även att vila och göra ingenting för 

att orka med det som måste göras och på så sätt fördela sin energi över dygnet sågs som 

viktigt. Deltagarna i studien beskrev även att de gjorde anpassningar i vilka typer av 

aktiviteter som utfördes och när dessa skulle utföras för att få en jämn energiförbrukning 
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under dygnet. Det beskrevs att deltagarna utförde mer krävande aktiviteter på fritiden under 

lediga dagar då mer energi fanns till detta. Återkommande var även behovet av att spara in på 

energi och hushålla med den för att orka med det som planerats där deltagarna beskrev att det 

var viktigt med strategier för att sätta gränser och säga ifrån för att inte ta på sig mer än vad 

som klarades av. En deltagare beskrev betydelsen av att värdera och prioritera en aktivitet 

som utfördes för att kunna stå på sig och göra klart den när andra avbröt och ansåg att de 

hade en viktigare aktivitet att utföra. Att prioritera att göra klar en aktivitet för att sedan 

kunna gå vidare och kunna fokusera på nästa aktivitet, ansåg deltagarna var viktigt för att 

kunna vara närvarande i stunden och på det viset hålla fullt fokus. Att kunna hålla full fokus 

menade deltagarna var helt avgörande för att kunna utföra ett bra och säkert arbete.  

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av upplevd aktivitetsbalans hos 

omvårdnadsarbetande kvinnor. I resultatet framkom att deltagarna upplevde höga krav och 

förväntningar på sig vilket hade betydelse för deras upplevelse av aktivitetsbalans. 

Deltagarna beskrev även vikten av att utföra meningsfulla aktiviteter, både på fritidslivet och 

arbetslivet, för att uppnå aktivitetsbalans. Resultatet visade på att deltagarna upplevde att 

arbetet tog mycket tid och energi vilket påverkade fritidslivet genom att inte hinna eller orka 

utföra önskade aktiviteter, som i sin tur skapade en obalans mellan kravfyllda och icke 

kravfyllda aktiviteter. Användandet att strategier i vardagen var avgörande för vilken grad av 

aktivitetsbalans deltagarna upplevde. Återkommande var att arbetsmiljön hade betydelse för 

aktivitetsbalansen och visade på en problematik; vikten av att se aktivitetsbalansen som en 

helhet av både fritidsliv och arbetsliv. 

 

Av resultatet framkom att deltagarna upplevde många olika typer av krav i sina liv, både 

inom fritidslivet och arbetslivet. För många av deltagarna innebar detta en brist på ork och tid 

till kravlösa aktiviteter, vilket påverkade aktivitetsbalansen. Enligt Håkansson et al. (2006) är 

variationen mellan kravfyllda och icke-kravfyllda aktiviteter av vikt för att uppnå 

aktivitetsbalans där vardagen bör innehålla både kravfyllda och icke kravfyllda aktiviteter. 

Balansen mellan dessa kan endast avgöras av personen själv. De deltagare med barn 

upplevde i större utsträckning denna brist på tid till kravlösa aktiviteter då fritidslivet till stor 

del innehöll kravfyllda aktiviteter, vilket påverkade deras balans i livet. Matuska, Bass, 
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Schmitt (2013) beskriver faktorer som påverkar aktivitetsbalansen och talar då om 

demografins påverkan där familjeförhållanden ses som en faktor som påverkar 

aktivitetsbalansen. Kvinnor som gör karriär och samtidigt har små barn kan enligt Schmitt 

riskera en förhöjd stressnivå som en följd av att både arbetsliv och fritidsliv kräver tid och 

energi vilket skapar svårigheter till en balans i livet. Fortsatt forskning kring demografiska 

påverkansfaktorer så som eventuella skillnader i upplevelser mellan kvinnor och män hade 

varit av betydelse. Detta skulle kunna ge en fördjupad förståelse av demografins betydelse på 

aktivitetsbalansen.  

 

Som tidigare nämnt upplevde deltagarna svårigheter i att uppfylla de krav och förväntningar 

som ställdes på dem i förhållande till deras förmåga och kapacitet vilket upplevdes som 

stressande och en känsla av otillräcklighet. Detta i sin tur skapade en nedsatt känsla av 

kompetens. Denna känsla av nedsatt kompetens kan enligt Kielhofner (2012) förklaras som 

en obalans i samspelet mellan aktivitetens krav, personens förmåga och miljöns påverkan 

(Kielhofner, 2012; Law et al., 1996). Kielhofner beskriver att det i utförandet bör finnas en 

balans mellan de förmågor och känslor av kompetens personen innehar i förhållande till det 

aktiviteten och dess miljö kräver för att kunna utföra aktiviteten på ett tillfredställande sätt. 

Även Holmgren et al. (2009) skriver om samspelet mellan aktivitetens krav och personliga 

faktorer, där de i en studie gjord på sjukskrivna kvinnor kommit fram till att arbetets höga 

krav i kombination med kvinnornas höga känsla av ansvar och åtagande var bidragande 

faktorer till sjukskrivning, ohälsa och en nedsatt känsla av kontroll. Detta kan förklara det 

framkomna resultatet omkring höga krav på den egna förmågan och svårigheter att sätta 

gränser i kombination med ett ständigt dåligt samvete att inte nå upp till de krav som ställs. 

Dåligt samvete upplevde deltagarna även då brist på tid och ork gjorde att de inte kunde vara 

delaktiga i varken familjens aktiviteter eller sina egna i den mån de själva önskade. Detta 

ledde till en upplevelse av obalans mellan självvalda och icke självvalda aktiviteter. 

Håkansson et al. (2006) betonar vikten av en balans mellan självvalda och icke självvalda 

aktiviteter för att uppnå ett hälsosamt aktivitetsmönster. Fortsatt forskning kring hur 

aktiviteters olika värde påverkar hur aktivitetens krav upplevs skulle kunna vara av nytta för 

att öka kunskapen om hur detta påverkar aktivitetsbalansen. Tidsbrist och dålig bemanning på 

arbetet var faktorer som bidrog till att deltagarna upplevde att de inte kunde ge patienterna 

den tid och engagemang som de skulle vilja, med dåligt samvete som följd och en dålig 

balans mellan önskat och faktiskt utförande. Gustavsson, Eriksson, Strandberg och Norberg 
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(2010) betonar att ett dåligt samvete kan öka risken för att utveckla stressymptom och 

utbrändhet. Forskarna har i sin studie jämfört två grupper inom hälso- sjukvård som arbetade 

på samma arbetsplats, där en av grupperna innehöll personer som varit utbrända. Syftet var 

att titta på faktorer som kunde vara avgörande huruvida en person riskerar att bli utbränd, där 

samvetet var en av dessa faktorer. Den tydligaste skillnaden mellan dessa grupper sågs som 

förmågan att hantera det dåliga samvetet som ofta förekom då arbetet med patienterna inte 

kunde utföras på önskat sätt som följd av tidsbrist och orealistiska krav. Gruppen med icke 

utbrända var i större utsträckning medvetna om sina förmågor, gränser och möjligheter och 

hur detta påverkade dem och var bättre på att hantera sitt dåliga samvete än gruppen 

utbrända. Dessa resultat betonar förutom vikten av att hantera de krav som ställs i förhållande 

till de förmågor som innehas, vikten av att bli medveten om sitt eget samvete och hur det 

påverkar vardagen. Även att lära sig förmågan att hantera detta för att undvika ohälsa och 

aktivitetsobalans ses som en viktig faktor.  

 

Erlandsson, Rögnvaldsson och Eklund (2004) redovisar i sin studie att kvinnor som ofta blir 

avbrutna i sina aktiviteter rapporterar en lägre tillfredställelse med livet som helhet jämfört 

med kvinnor som sällan blir avbrutna. Detta stämmer överens med det framkomna resultatet 

då de deltagande kvinnorna även de upplevde att de ständigt utförde flertalet aktiviteter 

samtidigt där arbetsdagen innebar att konstant bli avbruten av andra personer. Detta ledde till 

hög stressnivå då deltagarna upplevde att delat fokus ledde till mental trötthet och dålig 

aktivitetsbalans. De deltagare som hade barn upplevde att även fritidslivet innebar ständigt 

avbrutna aktiviteter vilket upplevdes som frustrerande då aktiviteter inte kunde utföras på det 

sätt som önskades. Erlandsson et al. (2010) bekräftar detta i en studie som visar just på att 

kvinnor med barn som bor hemma i större utsträckning blir avbrutna i sina aktiviteter. 

Känslan av frustration som upplevdes i samband med detta kan förklaras av Hoge (2009) som 

pekar på att känslomässiga reaktioner i samband med avbrutna aktiviteter tillsammans med 

tidspress kan skapa ohälsa och riskerar att skapa konflikter både på arbetet och hemma. Detta 

visar på betydelsen av att reflektera och kartlägga aktivitetsutförandet över dygnet för att 

identifiera störande moment som kan påverka aktivitetsbalansen negativt. 

 

Resultaten visar att deltagarna upplevde att arbetet tog mycket energi från fritiden, då behov 

av att vila och ta det lugnt efter arbetsdagen fanns och därför upplevde de en obalans mellan 

arbetsliv och fritidsliv. Deltagarna beskrev även att de hade behov av att bearbeta 
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arbetsdagen och att detta tog tid och energi från fritiden. De deltagande kvinnorna i studien 

beskrev även att det var svårt att få tid till bearbetning under fritiden då den ofta innehöll 

många aktiviteter och ett högt tempo och att detta bidrog till en konstant hög stressnivå över 

dagen. Dessa resultat återfinns även i en studie av Kinnunen och Feldt (2013) som visar 

resultat på att en hög arbetsbelastning skapar svårigheter att bearbeta arbetet under arbetstid. 

Kinnunen och Feldt beskrev att denna bearbetning istället skedde under fritiden och 

försvårade möjligheten att sätta gränser mellan arbete och fritid och påverkade möjligheten 

att känna sig avslappnad på fritiden. Trots att arbetet tog mycket energi från de deltagande 

kvinnorna ansåg de att arbetet även gav dem energi då arbetet upplevdes både meningsfullt 

och värdefullt. Att umgås med familj och vänner samt att göra saker för andra människor 

sågs även det som meningsfullt och gav deltagarna energi. Håkansson, Björklund och Eklund 

(2011) beskriver vikten av att utföra meningsfulla aktiviteter för att uppnå god livskvalité. 

Även Erlandsson och Persson (2014) talar om meningsfullhet och om aktiviteters värde som 

avgörande faktorer för att kunna ta sig an en aktivitet och uppleva tillfredställelse med denna. 

På fritiden däremot upplevde deltagarna att de inte hann med önskade meningsfulla 

aktiviteter i den utsträckning som de hade önskat, vilket gjorde att de upplevde en obalans. 

Detta kan bekräftas av Håkansson et al. (2011) som beskriver i sin studie vikten av att ha ett 

stimulerande fritidsliv för att kunna uppnå välmående och en balans i livet och att fritidslivet 

inte prioriteras då arbetslivet innehar en högre prioritet utifrån ett kulturellt synsätt i Sverige 

idag. Utifrån detta är det tydligt att meningsfulla aktiviteter har stor betydelse för att uppnå en 

god aktivitetsbalans och att dessa aktiviteter bör prioriteras i vardagen. Fortsatt forskning 

kring hur olika kulturella synssätt påverkar prioriteringen mellan fritidsliv och arbetsliv och 

hur detta sedan påverkar aktivitetsbalansen. Detta skulle kunna ge en djupare förståelse för 

likheter och skillnader mellan kulturer för en ökad kunskap kring arbetskulturens påverkan på 

hälsan.  

 

Deltagarna i studien redogör för en hög arbetsbelastning och en okontrollerbar och 

obalanserad arbetssituation. Det kollegiala samarbetet uppgavs som en viktig faktor för att 

hantera den höga arbetsbelastningen genom att stödja varandra. Personalbrist och inhyrd 

personal påverkade detta samarbete negativt hos några av deltagarna, då kontinuiteten och 

förtroendet i gruppen saknades och skapade en otrygghet och en hög arbetsbelastning som 

följd av dålig arbetsmoral i gruppen. Holmgren et al. (2009) beskriver i sin studie att höga 

krav på arbetet, låg kontroll över situationen och lågt socialt stöd påverkade personens både 
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fysiska och psykiska funktioner och bidrog till sjukfrånvaro. Även Gustavsson et al. (2010) 

betonar vikten av en god relation med arbetskamrater för att kunna känna stöd i att hantera 

höga krav och kunna utföra arbetet på en realistisk nivå. Detta visar på vikten av teamets 

betydelse för upplevelsen av arbetssituationen, vilken i sin tur i hög grad påverkar 

aktivitetsbalansen. Orrung Wallin, Jakobsson och Edberg (2015) menar att det är av vikt att 

titta på personens totala arbetssituation så som ledarskap, arbetsklimat och arbetets riktlinjer 

för att identifiera risken för utbrändhet och sjukskrivning. Bristande ledarskap och 

organisationens uppbyggnad sågs av deltagarna som bidragande faktorer till varför de inte 

hade möjlighet att påverka sin situation på arbetet i den grad de själva önskade att påverka. 

Deltagarna uppgav att detta gjorde att arbetet inte kunde utföras på önskvärt sätt och 

därigenom en aktivitetsobalans. Enligt Matuska och Christiansen (2008) bör en persons 

önskade delaktighet i olika aktiviteter stämma överens med den faktiska delaktigheten för att 

verka tillfredställande. Orrung Wallin et al. (2015) beskriver i sin artikel att dåligt ledarskap 

och dåligt organisatoriskt stöd var bidragande faktorer till hög stress. De beskriver även att 

yngre personer med hög utbildning och kort arbetslivserfarenhet upplever detta i större 

utsträckning. Detta återfinns även i beskrivet resultatet då de deltagande kvinnorna beskrev 

att stressnivån på arbetet upplevdes som högre när de var nyutbildande jämfört med senare i 

karriären då erfarenheten underlättade för dem att anpassa vad som var realistiskt att hinna 

med att utföra under en arbetsdag. Utifrån detta är det av vikt att arbetsledare tar hänsyn till 

de anställdas behov att vilja påverka sin arbetssituation för att främja möjligheten att de 

anställda kan uppleva aktivitetsbalans.  

 

Resultaten visade på betydelsen av att ha strategier för att kunna hantera vardagen och 

uppleva en känsla av kontroll. Deltagarna upplevde att strategier var nödvändiga för att 

uppnå aktivitetsbalans, så som att prioritera bland aktiviteter, planera och strukturera 

vardagen men även att avsätta tid för rekreation och bearbetning. Detta styrks av Håkansson 

et al. (2006) som menar att strategier är viktigt för att uppnå hälsa, dels genom att sätta 

gränser och kunna hantera vardagen. Cassidy (2003) menar att copingstrategier används för 

att hantera krav från både sig själv och omgivningen som upplevs övermäktiga. Eriksson, 

Karlström, Jonsson och Tham (2010) beskriver i sin studie gjord på sjukskrivna personer att 

strategier var betydelsefulla för hantera stressiga situationer och var en av de avgörande 

faktorerna för att återfå balans i livet.  Detta visar på betydelsen av att inneha och använda sig 

av olika former av strategier för att hantera vardagen för att kunna uppnå aktivitetsbalans.  
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Metoddiskussion 

Som tidigare beskrivet så menar Kvale och Brinkmann (2014) att en kvalitativ ansats är 

lämplig för att fånga en mångsidig och nyanserad beskrivning utifrån deltagarnas upplevda 

livskontext. Denna ansats visade sig vara lämplig då den gav deltagarna möjligheter att 

beskriva sina upplevelser utifrån sitt eget perspektiv.  

 

Ett snöbollsurval valdes då tidsaspekten för studien var begränsad och denna metod anses 

enligt Alvehus (2013) vara en effektiv metod som underlättar urvalsprocessen. 

Urvalsmetoden visade sig vara lättarbetad då processen att hitta deltagare till studien var 

effektiv och smidig. Dock kan tillförlitligheten diskuteras då deltagarna riskerade att vara i 

samma bekantskapskrets och inneha gemensamma värderingar eller arbeta på samma 

arbetsplats, vilket kan ge en begränsad spridning av erfarenheter. För att undvika dessa risker 

valdes två olika geografiska områden att samla in deltagare ifrån. Inklusionskriterier för 

deltagande i studien sattes för att få ett mer riktat resultat. Malterud (2014) menar att ett riktat 

resultat ökar tillförlitligheten och underlättar att dra slutsatser utifrån resultatet.  

 

Lundman och Hällgren Granheim (2013) menar att det är av vikt att ha färdigformulerade 

frågor samt att kunna ställa fördjupande frågor för att kunna följa med i resonemanget hos 

deltagarna och få en nyanserad bild av beskrivningarna. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att det är av vikt för en studies reliabilitet att studien ska kunna återupprepas av andra 

forskare. Detta låg till grund för valet att arbeta med semistrukturerade frågor och i vissa fall 

följdfrågor. För att ytterligare öka reliabiliteten och även validiteten, skapades dessa frågor 

med inspiration från det reliabla och validerade instrumentet OBQ (Wagman & Håkansson, 

2014) som syftar till att mäta aktivitetsbalans, vilket överensstämmer med denna studies syfte. 

 

En studies tillförlitlighet ökar enligt Lundman och Hällgren Granheim (2013) genom att 

jämföra bearbetat material mellan författare, vilket låg till grund för denna studies 

analysmetod och process och säkerställde en likvärdig tolkning av materialet. De koder som 

skapades utifrån de meningsbärande enheterna kontrollerades utifrån rådata av handledare till 

studien vilket stärker validiteten och giltigheten av resultatet enligt Lundman och Hällgren 

Granheim.  

 

Den förförståelse författarna besatt kring arbetsterapi och aktivitetsbalansens betydelse för 

hälsan, tillförde både positiva och negativa aspekter till studien. Förförståelsen kan enligt 
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Malterud (2014) ge trygghet och styrka till processen, dock finns risker att inte uppfatta det 

faktiska resultatet om detta skiljer sig från det väntade resultatet. Lundman och Hällgren 

Granheim (2013) menar att förförståelsen kan färga ett resultat då tidigare kunskaper kan 

påverka vilken riktning processen tar utifrån det förväntade resultatet. Förförståelsen kan ha 

påverkat analysprocessen vid både val av meningsbärande enheter samt vid tolkningen, 

kodningen och kategoriseringen av dessa. För att göra det tydligt för läsaren hur materialet 

bearbetats presenterades en översikt med några exempel på meningsenhet, kondensering, 

kodning samt kategori. I resultatet har citat använts för att ge läsaren möjlighet att göra en 

egen tolkning av materialet, vilket enligt Lundman och Hällgren Granheim ökar studiens 

giltighet. 

 

Lundman och Hällgren Granheim (2013) lyfter fram både fördelar och nackdelar med att 

arbeta textnära, där en av fördelarna presenteras så som att texten speglar den faktiska 

beskrivningen och en nackdel kan vara att helheten kan gå förlorad. För att fånga helheten 

granskades materialet noggrant och textnära för att hitta gemensamma faktorer i koderna för 

att se likheter och skillnader.  

 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och dess fyra 

framtagna krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa krav beaktades och värderades i både utformandet och genomförandet 

av studien för att säkerställa ett etiskt försvarbart tillvägagångssätt för både deltagare och 

författare. Deltagarna har upplevts välinformerade och trygga med studiens tillvägagångssätt, 

inget material har delgetts någon obehörig och ingen information har kunnat härledas till en 

specifik deltagare. 

 

Konklusion 
 

Det är viktigt inom arbetsterapiyrket att ta hänsyn till matchningen mellan aktivitetens krav 

och personens förmåga i klinisk praxis för att kunna arbeta både rehabiliterande och 

hälsopromotivt. Resultaten visar på vikten av att bli medveten om sitt aktivitetsmönster och 

kartlägga detta för att minimera och eliminera avbrutna aktiviteter för att få en bättre 

aktivitetsbalans och bättre hälsa. Resultaten visade även på betydelsen av att använda sig av 

strategier som stöd för att hantera vardagen och uppleva aktivitetsbalans. Detta kan 

implementeras i praxis genom att guida och lära ut strategier och alternativa sätt att möta 
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vardagens utmaningar för en ökad aktivitetsbalans. Faktorer som till exempel ett socialt stöd, 

ett välfungerande team och en organisation som tillåter delaktighet är viktiga att ta hänsyn till 

för att främja en god arbetsmiljö och aktivitetsbalans för omvårdnadsarbetande kvinnor. 

Avslutningsvis framkom det att aktivitetsbalansen var beroende av fördelningen mellan 

aktiviteter som tar energi och återhämtande/meningsfulla aktiviteter och är därför en viktig 

fördelning att ta hänsyn till. Det är i klinisk praxis viktigt att kartlägga och utreda 

fördelningen av energi samt att medvetandegöra betydelsen av att bearbeta arbetsdagen för 

att skapa förutsättningar för en god aktivitetsbalans. Resultaten har visat på behov av fortsatt 

forskning om kravfyllda aktiviteters värde och dess betydelse för aktivitetsbalansen. Det 

skulle även finnas behov av att titta närmare på demografins påverkan på aktivitetsbalansen, 

så som skillnader och likheter mellan kvinnor och mäns upplevelse av matchningen mellan 

krav och förmåga. Till sist skulle det även vara intressant att titta närmare på hur olika 

kulturer prioriterar arbetslivet och fördelar sin energi utifrån detta och granska hur detta 

påverkar aktivitetsbalansen.  
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          Bilaga 1 
Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie  2016-02-15 

 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som läser sista terminen på 
arbetsterapeutprogrammet, där vi i den sista kursen skriver ett examensarbete i form av en 
intervjustudie i ämnet arbetsterapi. Det saknas idag forskning kring hur kvinnor arbetande 
inom vården upplever både fritidsliv och arbetsliv ur ett helhetsperspektiv, och därför finner 
vi det intressant att titta närmare på detta. 

Vi vänder oss därför till dig och skickar denna förfrågan om medverkan i intervjustudien, och 
söker dig som är kvinna och arbetar som sjuksköterska/undersköterska och är mellan 25-45 år 
och arbetar mer än 75 %. Vid en eventuell medverkan kommer du att intervjuas vid ett 
tillfälle och detta beräknas ta mellan 30 och 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 
ljudfil för att sedan analyseras. Vi kommer att ställa öppna frågor där du erbjuds att dela med 
dig av erfarenheter och upplevelser kring din arbetssituation och fritidsliv, där fritidslivet står 
för all den tid som spenderas utanför arbetet. Medverkan i studien är frivillig och du kan när 
som helst avbryta din medverkan utan ange skäl. Kopplingen till dig som person kommer 
endast vara tillgänglig för oss författare till studien och det inspelade materialet kommer att 
förstöras när studien har godkänd. Den färdigställda studien är planerad att publiceras i juni 
2016 på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) där citat från intervjun kan 
förekomma men kommer inte att kunna härledas till någon person.  

Kan du tänka dig att medverka i studien, var vänlig fyll i bifogad svarstalong och sänd 
tillbaka denna e- post till avsändaren. Efter detta kontaktar vi dig och bestämmer tid och plats 
för en intervju. Möjlighet att kontakta oss och ställa frågor efter medverkan kommer att 
finnas. 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Almgren     Sara Fridborg 
Arbetsterapeutstudent     Arbetsterapeutstudent 
Kurs: Examensarbete A0038h 15 hp   Kurs: Examensarbete A0038h 15 hp 
E-post: jenalm-2@student.ltu.se   E-post: sarfir-3@student.ltu.se 
Tel. 0707-339447     Tel. 0703-676429 
 
Carina Karlsson 
Handledare 
Universitetsadjunkt 
E-post: carina.1.karlsson@ltu.se 
Tel:0920-491000 
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Bilaga 2 
 

Förfrågan och informerat samtycke om medverkan i intervjustudie  

 

Omvårdnadsarbetande kvinnors erfarenheter av upplevd aktivitetsbalans 

- en kvalitativ studie 

 

Deltagandet i intervjustudien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att uppge orsak. 
Vid intresse fyll i denna svarstalong och returnera via e-post till någon av författarna. 

Jag har tagit del av informationen i brevet Information och informerat samtycke om 
medverkan i intervjustudie om studien och dess innehåll och lämnar här mitt samtycke 
gällande deltagande i studie. 

 

Namn:…………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………..................................... 

E- post:…………………………………...................................... 

Jenny Almgren     Sara Fridborg 
Arbetsterapeutstudent     Arbetsterapeutstudent 
Kurs: Examensarbete A0038h 15 hp   Kurs: Examensarbete A0038h 15 hp 
E-post: jenalm-2@student.ltu.se   E-post: sarfir-3@student.ltu.se 
Tel. 0707-339447     Tel. 0703-676429 
 
 
Carina Karlsson 
Handledare 
Universitetsadjunkt 
E-post: carina.1.karlsson@ltu.se 
Tel:0920-491000 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide  

• Yrkestitel? 

• Anställningsgrad? 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Social status: 

 

Inom arbetsterapi är begreppet aktivitetsbalans centralt för att uppnå hälsa, där det är viktigt 

att se till en balans över hela dygnet. Att inneha aktivitetsbalans kan upplevas olika för olika 

människor, där variation, spenderad tid och typ av aktivitet du utför i vardagen påverkar. En 

aktivitet är det du utför, så som arbeta, vila eller koka kaffe. Fritidsliv innebär all tid som inte 

spenderas på arbetet, så som sova, laga mat, träna. 

 

 

• Berätta hur du ser på balansen mellan allt du gör och engagerar dig i vardagen? 
 

• Hur ser balansen mellan arbetsliv och fritidsliv ut för dig? 
 

• Vilka erfarenheter har du av hur arbetssituationen kan ha påverkat fritidslivet, och 
vice versa? 

 
• Hur skulle du beskriva balansen mellan; det du gör som kräver mycket av dig? Det 

som du gör utan större ansträngning? Det som ger dig energi? 
 

• Vilka erfarenheter har du av balansen mellan de aktiviteter du måste göra och det du 
själv väljer att göra? 

 
• Hur ser du på möjligheten att utföra det du håller på med utan att bli avbruten? 

 
 

• Utifrån det vi har pratat om idag, finns det ngt ytterligare du vill framföra?  
 

	


