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Abstrakt 
Tidigare studier har påtalat att hälsa och aktivitetsbalans är nära 

sammankopplat och att en ny roll innebär aktivitetsförändringar 

som kan vara utmanande på olika sätt. Studier visar även att vid 

förändrad utförandekapacitet, som till exempel efter en förloss-

ning, så kan denna utmaning vara ännu större. Syftet med denna 

studie var att beskriva förstföderskors aktivitetsbalans den första 

tiden efter förlossningen (≤ 6 månader). Mödrar fick besvara en 

webbenkät, baserat på instrumentet Occupational Balance Quest-

ionnaire-11, (OBQ-11). Frågorna (items) sammanställdes med 

medianvärden på grupp- och individnivå. Det framkom att majo-

riteten av deltagarna skattade sin aktivitetsbalans lågt, både uti-

från enskilda items och totalt baserat på samtliga item. Vårt re-

sultat indikerar att den undersökta gruppen har en aktivitetsoba-

lans. Resultatet bör betraktas med försiktighet då urvalsgruppen 

var liten och ett bekvämlighetsurval gjordes. Fler och större stu-

dier behövs i ämnet för att kunna göra uttalanden om gruppen 

förstföderskors aktivitetsbalans i helhet. 

 

Sökord: Postpartum, Occupational Balance Questionnaire 

11(OBQ-11), rollförändring, aktivitetsmönster, mödrar. 
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Bakgrund 

Att bli mamma för första gången är vanligen både spännande och utmanande. Det föds 

många barn varje år i Sverige, år 2016 föddes 119 794 barn varav 43% var förstföderskor 

vilket innebar ungefär 51 511 nyblivna mödrar (Socialstyrelsen 2018a). Som nybliven 

mamma förskjuts fokus av naturliga skäl från de egna behoven till barnets behov. Få har 

undersökt moderns upplevelse av alla förändringar som sker i vardagslivet i och med den 

nya rollen som mamma.  

 

Roller och aktivitetsbalans är centrala begrepp inom arbetsterapi och har stor betydelse för 

vad personer har för aktiviteter och hur de utförs i vardagen. De roller individen har som 

exempelvis moder, syster och kollega är viktiga i hur individen upplever sin identitet och 

vilka vanor som utvecklas (Kielhofner, 2012). 

 

Att inta en ny roll i livet innebär en rollövergång och det kan till exempel ske när en person 

blir förälder för första gången. Om anpassningen till den nya rollen inte går bra så kan 

detta påverka personens identitetskänsla och aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012). En så-

dan typ av rollövergång kräver omorganisering i livet och individen går igenom en stor 

förändringsprocess där individen ska anpassa sig efter aktiviteter som ingår i den nya rol-

len (Kielhofner, 2012; Kaplan, 2009). Vidare menar Kielhofner (2012) att detta är en om-

fattande process för individen som går igenom tre olika faser, utforskande, kompetensbyg-

gande och bemästrande. Förändringsprocessen är komplicerad, exempelvis kan samhällets 

syn på en persons förväntade beteende stå i konflikt med personens egna önskemål och 

försök till förändring. I varje fas inträffar inre förändringar med utmaningen att skapa en 

god aktivitetsanpassning. 

  

Vidare menar Kielhofner (2012) att en ny roll innebär en aktivitetsförändring där männi-

skans tre inre komponenter viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet samverkar. Vil-

jekraft är den uppsättning tankar och känslor om oss själva som uppstår när vi utför aktivi-

teter. Vanebildning innebär konsekventa beteendemönster som styrs av personens vanor 

och roller och utförandekapacitet innefattar fysisk och kognitiv förmåga samt personens 

egen uppfattning om detta. När en förändring sker i människors liv så mynnar detta ut i 

förändringar inom dessa komponenter vilket påverkar personens uppfattning om sin egen 

förmåga. En individs utförandekapacitet kan enligt Kielhofner (2012) påverka hur perso-

nen ser sig själv och hur denne uppfattar sin egen förmåga. 
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Något som kan påverka utförandekapaciteten hos nyblivna mödrar är enligt Kaplan (2009) 

postpartumdepression. Detta innebär nedstämdhet under de första tre till tolv månaderna 

efter förlossningen och präglas av självanklagelse och oro över att vara oförmögen att klara 

av sin nya roll. Fridén, Nordgren och Åhlund (2011) förklarar att detta drabbar 8–15% av 

mödrar efter förlossningen och kan påverka anknytningen mellan barnet och modern nega-

tivt. Romano, Cacciatore, Giordano och La Rosa (2010) definierar postpartum som en pe-

riod med tre olika steg. Den första perioden är de första 6–12 timmarna, den andra är mel-

lan 2–6 veckor och den sista perioden kan vara upp till 6 månader. En ytterligare och van-

ligt förekommande åkomma menar Kaplan (2009) är ¨babyblues¨ vilket drabbar 50–70% 

av mödrarna närmsta tiden efter förlossningen och karaktäriseras som nedstämdhet där 

sömnsvårigheter och oro är vanliga symtom. 

  

Fysiska problem efter förlossning kan även inverka på utförandekapaciteten. En vanlig fy-

sisk komplikation efter förlossning är enligt Hoyte, Wyman och Hahn (2015) uttöjd bäck-

enbottenmuskulatur som kan orsaka besvär med bland annat urininkontinens och smärta i 

bäckenbotten. Enligt Sanders och Morse (2005) är föräldrar, primärt mödrar, en högrisk-

grupp för aktivitetsrelaterade problem. Deras studie visade att 66% av urvalet hade smärta 

som var relaterad till aktiviteten “att bära sitt barn”. Den fysiska påverkan som deltagarna 

uppvisade var ländryggssmärta (48%), nacke (17%), övre rygg (16%) och axel (11,5%).     

  

En studie av Horne, Corr och Earle (2005) undersökte aktivitetsförändringar som uppstår i 

rollövergången till mamma. Deltagarna i denna studie kände sig överväldigade i den tidiga 

delen av mödraskapet till följd av den nya rollen och dess tillhörande rutiner. Det framkom 

att deltagarna främst upplevde ett minskat engagemang i aktiviteter som inte involverade 

barnet som exempelvis egenvård och fritid. Dessa två aktiviteter menar Eklund, Gunnars-

son och Leufstadius (2010) är en del av individens aktivitetsbalans, det vill säga balansen 

mellan arbete, vila, fritid och personlig vård. Eklund et al. (2010) definierar aktivitetsba-

lans som den egna upplevelsen av överensstämmelse mellan önskade och aktuella aktivi-

tetsmönster. De beskriver att aktivitetsbalansen är komplex och inte enbart innebär balans 

mellan olika aktiviteter och vila utan även balansen mellan egentid och att umgås med 

andra. Aktiviteter som individen upplever som meningsfulla är även en del av aktivitetsba-

lansen vilket innebär att individen bör ha balans mellan olika meningsfulla aktiviteter. Vi-

dare beskrivs att aktivitetsbalans hör samman med tidsanvändning och dygnsrytm. Eklund 

et al. exemplifierar aktivitetsbalans som ett aktivitetsmönster av aktiva eller högaktiva da-

gar och att sova lagom mycket eller lite nattetid. Aktivitetsobalans beskrivs som ett mindre 

gynnsamt aktivitetsmönster. Detta innebär låg aktivitet dagtid och en rubbad dygnsrytm 
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där sömn förläggs dagtid och personerna är uppe nätterna, eller sover både dag- och kvälls-

tid. Detta beskrivs påverka individens hälsa negativt. 

  

Relationen mellan aktivitetsbalans och hälsa har studerats av bland annat Wagman och Hå-

kansson (2014) med hjälp av Occupational Balance Questionnaire (OBQ), som är ett själv-

skattningsformulär med 13 frågor (items). De undersökte om det fanns en korrelation mel-

lan aktivitetsbalans, självskattad hälsa och tillfredsställelse med livet. Resultatet visade att 

det fanns en korrelation mellan dessa, det vill säga deltagarna som upplevde en högre akti-

vitetsbalans skattade sin hälsa som bättre än de med låg. Enligt Kroksmark och Förbundet 

Sveriges arbetsterapeuter (2018) kan det vara utmanande för de flesta att uppnå aktivitets-

balans i perioder, men det finns grupper som har en större benägenhet att hamna i aktivi-

tetsobalans. Dessa riskgrupper kan enligt Kroksmark och Förbundet Sveriges arbetstera-

peuter (2018) vara personer med olika funktionsvariationer och deras anhöriga. Eklund et 

al. (2010) beskriver att personer med psykosociala svårigheter är ytterligare en riskgrupp 

eftersom de ofta uppvisar mönster av aktivitetsobalans till följd av bland annat utanförskap 

i arbetslivet och bristande socialt umgänge. 

  

I undersökningen av Wagman och Håkansson (2014) upptäcktes med hjälp av OBQ att för-

äldrar som levde med barn under 18 år riskerar att hamna i aktivitetsobalans. Detta ef-

tersom denna grupp skattade lägre inom frågorna 1) ha tid att göra det man vill 2) balans 

mellan arbete, familj, hem, fritid, vila/sömn 3) balans mellan att göra saker ensam och med 

andra. Froehlich, Donovan, Ravlin, Fortier, North, och Bloch (2015) undersökte hur am-

ning påverkar nyblivna mödrars rutiner i vardagen. En majoritet av deltagarna hade rubbad 

aktivitetsbalans och svårt att hantera de rutiner som ingick i deras nya roll. De beskriver i 

sin studie att arbetsterapeuters kunskap om hanteringsstrategier bör aktualiseras tidigt efter 

förlossningen vilket kan minska risken för aktivitetsobalans. Även Slootjes, McKinstry, 

och Kenny (2016) påtalar att insatser i form av bland annat mindfulness kan underlätta de 

förändringar som sker fysiskt, emotionellt och kognitivt under den tidiga perioden i föräld-

raskapet och är något arbetsterapeuter kan erbjuda. Slootjes et al. (2016) föreslår att arbets-

terapeutiska insatser borde ingå i mödravården. 

 

Arbetsterapeutiska insatser erbjuds i de flesta länder till nyblivna mammor med funktions-

nedsättningar men sällan till ¨friska¨ mödrar enligt Maynard och Blane (2005). Nyblivna 

mödrar utan funktionsnedsättning får dock stöd från arbetsterapeuter i vissa länder. I Au-

stralien, Kanada, Irland, Storbritannien och Nederländerna inriktar sig arbetsterapeutiska 
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insatser gentemot nyblivna mödrar för att underlätta postpartum besvär i relation till aktivi-

tetsutförande (Maynard och Blane 2005).  

 

Utifrån de bakgrundsstudier vi tagit del av framkom att en rollövergång kräver en stor för-

ändringsprocess hos individen, där nya rutiner och vanor tillkommer och en komplicerad 

anpassningsprocess påbörjas. Nyblivna mödrar kan uppleva den nya rollen och de nya ruti-

ner som ingår som överväldigande. Till följd av detta så minskade engagemang i aktivite-

ter som exempelvis egenvård och fritid och barnets behov prioriterades först. Litteratur på-

talade även att det är vanligt med psykiska och fysiska förändringar efter förlossning och 

att detta är en faktor som påverkar nyblivna mödrars utförandekapacitet. Enligt studierna 

fanns det även en korrelation mellan aktivitetsbalans och upplevd hälsa. Förstagångsfö-

derskor är en grupp som går igenom en stor rollförändring och därför vill vi försöka få en 

bild av hur en grupp förstföderskor uppfattar sina aktiviteter i vardagen. 

  

Syftet med denna studie var att beskriva förstföderskors aktivitetsbalans den första tiden 

efter förlossningen. 

  

Metod 

Eftersom syftet var att beskriva aktivitetsbalansen bland förstföderskor i Sverige valde vi 

att utföra en webbaserad enkätstudie för att nå ut till så många deltagare som möjligt. 

Denna metod gör det möjligt för individen att svara på eventuellt känsliga frågor ostört och 

deltagaren kan själv välja när den besvarar enkäten. Nackdelen med den valda metoden är 

att det finns en risk att deltagarna svarar det som förväntas av dem och att följdfrågor inte 

kan ställas. För att kunna mäta aktivitetsbalansen valde vi att använda bedömningsinstru-

mentet Occupational Balance Questionnaire-11 (OBQ-11) (Wagman, P. personlig kommu-

nikation, 3e december 2018). Svaren i instrumentet omvandlades till numeriska värden vil-

ket underlättade analysen av resultatet. Detta låg till grund för att vi valde en kvantitativ 

studiedesign då denna forskningsmetod utgår ifrån så kallad hård data, det vill säga siffror 

(Olsson och Sörensen, 2011). 

  

Deltagare 

Ett bekvämlighetsurval, även kallat tillfällighetsurval gjordes genom att facebooksgrupper 

som innehöll nyblivna mödrar valdes ut. Denna urvalsmetod är ett icke slumpmässigt urval 

och valdes eftersom det underlättade att få tag i deltagare inom en bestämd tidsram. Be-

kvämlighetsurval beskrivs som ett svagare urval på grund av att inte alla i populationen har 
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lika stor chans komma med. Detta resulterar i att urvalet inte representerar hela populat-

ionen utan enbart de personer som besvarat webbenkäten. Detta medför också att en gene-

ralisering till populationen i sin helhet inte kan göras (Olsson och Sörensen, 2011).  

  

För att inte få för stor spridning i urvalspopulationen skapades inklusionskriterier: 

• Nyblivna mödrar, postpartum ≤ 6 månader 

• Förstföderskor i Sverige 

 

Exlusionkriterier:  

• Nyblivna mödrar, postpartum > 6 månader 

• Ej förstföderskor 

• Ej bosatta i Sverige 

  

Tidsaspekten postpartum ≤ 6 månader valdes på grund av de risker som finns med retro-

spektiva studier som är en tillbakablickande studie. Detta innebär att deltagaren uppmanas 

tänka bakåt i tiden vilket kan upplevas svårt och därmed blir bevisvärdet lägre (Olsson och 

Sörensen 2011). Denna studie kan således ses som en nulägesanalys över de nyblivna 

mödrarnas uppfattning om sin aktivitetsbalans. 

 

Webbenkäten besvarades initialt av 37 personer (n=37) av totalt 828 möjliga deltagare. Ef-

ter de inledande frågorna uppstod externt bortfall med n=1, vilket innebar att enkäten be-

svarades fullständigt av n=36, och bortfallet för denna studie är därmed n=1. Av deltagarna 

var 23 personer mellan 18–28 år och 13 var mellan 29–38 år. Bland förstföderskor var 20 

personer ammande, 6 personer flaskmatade, 10 personer både ammade och flaskmatade. 

Av deltagarna hade 5 personer fysiska/psykiska besvär efter förlossningen som innebar re-

gelbundna sjukhusbesök. 35 deltagare bodde tillsammans med andra vuxna. Gällande bar-

nets ålder var 24 barn 0–3 månader och 12 var mellan 4–6 månader.     

 

Material 

För att kunna mäta aktivitetsbalans hos den undersökta gruppen på ett tillförlitligt sätt an-

vändes bedömningsinstrumentet (OBQ-11) (Wagman, P. personlig kommunikation, 3e de-

cember 2018). OBQ-11 är ett självskattningsinstrument med 11 frågor (items) där varje 

item besvaras efter en fyrgradig ordinalskala från 0: instämmer inte alls till 3: instämmer 

helt. Efter självskattningen är gjord summeras svaren vilket leder till att individen kan få 

en totalsumma på 0–33 (11*3) (Wagman, P. Personlig kommunikation 23 november 

2018). Utifrån den summa som individen får kan en indikation ses angående individens 
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upplevda aktivitetsbalans. Genom att titta på varje enskilt item kan man även se vilket om-

råde som individen upplever mest problem inom.  

 

Håkansson och Wagman (2018) beskriver i boken Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett ar-

betsterapeutiskt perspektiv (Kroksmark och Sveriges arbetsterapeuter 2018) att föregånga-

ren till detta instrument, OBQ, är validitets- och reliabilitetstestat gentemot en generell be-

folkning och vårdpersonal. Den totala reliabiliteten och validiteten var god. Däremot vi-

sade det sig att innehållsvaliditeten varierade inom respektive antagande vilket ledde till en 

utveckling av instrumentet OBQ och OBQ-11 skapades. Den senaste versionen har visat på 

god innehållsvaliditet i en allmän befolkning, den uppfyller relevanta kriterier för ett väl 

fungerande bedömningsinstrument och tillförlitligheten anses hålla god kvalité. Dock vali-

ditetstestas OBQ-11 fortfarande gentemot fler målgrupper (Kroksmark och Sveriges ar-

betsterapeuter, 2018). 

 

Kortfattad information angående studien och enkäten (bilaga 1) skapades samt ett inform-

ationsbrev med kontaktuppgifter till oss (bilaga 2). Slutligen gjorde vi en webbenkät (bi-

laga 3), som skapades i survio.com. Informationsbrevet följdes av en praktisk instruktion 

av enkäten. Deltagarna kryssade i samtycke och fyllde i att de ingick i den inkluderade po-

pulationen för att starta enkäten. Webbenkäten var tillgänglig 27/11–12/12 år 2018. De 

bakgrundsfrågor som användes redovisas i bilaga 3.0. Den publicerade enkäten hade svars-

alternativ med de rätta variablerna från instrumentet OBQ-11. 

 

Svarsalternativen i webbenkäten var av ordinalskala vilket innebär att vi endast kan avgöra 

om ett värde är högre eller lägre. Det är möjligt att uttala sig om att svarsalternativ “ut-

märkt” är bättre än “tillfredsställelse” men det går inte att uttala sig om skillnadernas stor-

lek. Till exempel så går det inte att säga att skillnaden mellan “utmärkt” och “tillfreds-

ställd” är lika stor som skillnaden mellan “dåligt” och “mycket dåligt” (Ejlertsson, 2012).  

  

Procedur 

Under arbetets gång har mejl- och telefonkorrespondens förts med en av skaparna till 

OBQ-11 P. Wagman (personlig kommunikation, från och med 16 november 2018 till och 

med 7 januari, 2019) som godkänt vårt användande av instrumentet i datainsamling, analys 

och redovisningssyfte. 

 

En webbenkät skapades i survio.com och delades i en sluten facebookgrupp för nyblivna 

mödrar som vi fann efter att sökt på ordet mammor 2018. Administratörerna för gruppen 
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godkände publiceringen av enkäten. Enkätundersökningar genererar enligt Ejlertsson 

(2014) en lägre svarsfrekvens till följd av att många får mycket skräpmejl i sin inkorg. 

Detta hanterades genom att webbenkäten publicerades i gruppen med en direktlänk. In-

formationsbrevet delgavs som bifogad fil samt en kort inledande beskrivning (bilaga 1). I 

beskrivningen tydliggjorde vi administratörens godkännande, att deltagande är frivilligt 

och anonymt samt att våra kontaktuppgifter finns i det bifogade brevet. Datainsamlingen 

pågick under två veckor, 27/11 - 12/12–2018. Vi upptäckte att svarsfrekvensen var lägre än 

önskat vilket resulterade i publikation 30/11–2018 i ytterligare en grupp med administratö-

rernas godkännande. Denna grupp valdes också efter tillgänglighetprincipen vilket med-

förde att barnen var födda i september/oktober. Därmed finns en risk för selektionsbias vil-

ket innebär att mammor till yngre barn riskerar att representeras i större utsträckning (Ols-

son och Sörensen, 2011). 

  

För att minska risken att personer som inte passade in i undersökningen svarade på enkäten 

fanns inklusionskriterier både i informationsbrevet och i webbenkäten som kryssalternativ 

för att deltagarna skulle kunna komma vidare i enkäten. På detta vis var deltagarna tvungna 

att medvetet kryssa i att de tillhörde rätt målgrupp, i annat fall navigerades de ut ur enkä-

ten. Webbenkäten kunde inte fyllas i från samma enhet två gånger vilket minskade risken 

att personer som svarat ¨nej¨ i början av enkäten inte kunde besvara den på nytt. 

                       

 

 

Etiska överväganden 

Särskilt etiskt fokus har legat på bakgrundsfrågor till webbenkäten, dels då vissa frågor kan 

vara känsliga och dels för att undvika att inhämta information som inte är relevant utifrån 

studiens syfte. Bakgrundsfrågorna i enkäten har formulerats efter noggrant övervägande av 

bakgrundsstudier samt egna hypotetiska överväganden gällande känslan av aktivitetsba-

lans. Vidare fördes etiskt resonemang gällande inklusionskriterierna. Vi ville ha en avgrän-

sad grupp men samtidigt en nåbar population, utan att för den delen exkludera viktiga 

grupper i fråga om aktivitetsbalans. 

  

En viktig och diskuterad aspekt kring arbetet är att ämnet föräldraskap och vardag kan 

upplevas som känsligt. Detta då frågor om hur livet fungerar i allmänhet och särskilt gäl-

lande i relation till personernas roll som nybliven moder kan upplevas personliga. Med 

detta i åtanke gjordes valet att inte presentera facebookgruppernas och administratörernas 
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namn för att öka anonymiteten. Vidare användes ett generellt instrument kring aktivitetsba-

lans istället för egenformulerade frågor och genom att använda en webbenkät.  

  

Informationsbrevet har innehållit många etiska överväganden och där har de forskningse-

tiska principerna och forskningsetiska informationskraven som finns tillämpats enligt ve-

tenskaplig praxis (Olsson och Sörensen, 2011). Informationsbrevet (bilaga 2.0) inleddes 

med en presentation av oss och syftet med studien (godhetsprincipen). Inklusionskriteri-

erna presenterades tydligt i brevet tillsammans med informationen att deltagaren själv fick 

välja om hon ville delta i studien eller inte (autonomiprincipen). Att vara boende i Sverige 

var ett kriterium, detta innebar att människor med olika etniciteter hade möjlighet att delta i 

studien (Rättviseprincipen). Vidare beskrevs tydligt vad deras medverkan skulle innebära 

och detta beskrevs så att personer utan akademisk bakgrund kunde begripa informations-

brevets innehåll (begriplighetskravet). I informationsbrevet framgick information om vad 

studien kommer användas till och hur materialet kommer användas (nyttjandekravet). Ge-

nom att förklara vilket ämne vi undersökte på förhand samt att inga personuppgifter kan 

kopplas till någon enskild deltagare försökte vi respektera deltagarnas integritet och värde-

ringar (principen att inte skada). Vi informerade även att deltagarna kan välja att avbryta 

sitt deltagande utan någon förklaring (samtyckeskravet). För att stärka begripligheten in-

kluderades även en praktisk instruktion i hur enkäten fungerade. 

 

Databehandling 

OBQ-11 innehåller 11 items (P. Wagman, personlig kommunikation, 3e december 2018). 

Vi kan inte redovisa instrumentets egentliga frågor och svarsalternativ. Därför redovisas 

dessa i items som är ett tema för en fråga.  

 

Den insamlade datan beräknades och tolkades av oss enligt anvisningar av Wagman (per-

sonlig kommunikation 23 november 2018). Utifrån denna anvisning analyserades datan ge-

nom följande analysmetod: på individnivå beräknades varje enskild deltagares totala svars-

poäng av maximalt 33 poäng. Dessa summerades och beräknades sedan till en total median 

vilket utgjorde en riktlinje för hur vi tolkade resultatet. Vi definierade att deltagare som låg 

under den totala medianen upplevde en låg aktivitetsbalans och deltagare som låg över me-

dianen upplevde en hög aktivitetsbalans. Därefter analyserades medianen för varje item ut-

ifrån svarsalternativen som bestod av en 4 gradig skala 0–3. Vi valde att tolka 0–1 som låg 

och 2–3 som hög aktivitetsbalans. Detta beräknades och sammanställdes med hjälp av 

Microsoft Office Excel 365. Genom att beräkna frågornas medianvärden kunde vi även 

identifiera var deltagarna hade skattat lågt respektive högt. För att få en uppfattning om 
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spridningen avseende deltagarnas totala skattningar skapades ett histogram (figur 1) med 

tillhörande frekvenstabell (tabell 2) som tydliggjorde spridningen.  

 

För att kunna identifiera de Items som skattats lägst, det vill säga vad som av deltagarna 

uppfattades som svårast att uppleva balans inom, beräknades andelen svar i procent utifrån 

det totala antalet deltagare.  

  

Vi använde oss av bakgrundsfrågor i webbenkäten för att kunna beskriva och förstå fördel-

ningen i målgruppen. De bakgrundsfrågor vi använt oss av var deltagarnas åldersintervall, 

ammande, flaskmatande eller både ammar och flaskmatar, fysisk/psykisk besvär efter för-

lossningen, bor ensam/tillsammans med andra vuxna samt barnets åldersintervall. 

  

Utifrån svaren kunde en tabell sammanställas (tabell 1), vilket är en övergripande tabell 

med den totala sammanställningen av svaren med min-maxvärden och medianen för varje 

item. Medianvärdet kan variera mellan 0–3, där 0 är lägst upplevd aktivitetsbalans och 3 är 

högst. Utifrån detta analyserades medianvärden för att undersöka om det fanns en indikat-

ion på aktivitetsbalans/aktivitetsobalans. En sammanställning av varje enskild individs 

svarsvärde gjordes för att få en överblick på hur de uppskattar sin aktivitetsbalans. Vi 

gjorde även en sammanställning av varje deltagares svar. Vi fick då fram en total median 

och en range (spridning) på deltagarnas svarspoäng som presenteras i ett histogram (figur 

1) och en mindre frekvenstabell (tabell 2). 

  

Resultat 

Resultatet redovisas i tabellform med tillhörande tabelltexter som förklarar den data vi har 

insamlat.  

 

Resultatet visade att vissa items stack ut genom att majoriteten av deltagarna skattat lågt 

inom 2 områden. Därför väljer vi att först presentera typvärdena för dessa områden.  

• 21 av deltagarna skattade 1 gällande att ha balans mellan obligatoriska/frivilliga ak-

tiviteter (Item 9). 

• 19 av deltagarna skattade 1 angående att ha tillräckligt med tid för önskade aktivite-

ter (Item 3).  

 

Övriga items hade följande typvärden:  

• 18 deltagare skattade 1 i item tillfredsställelse med disponering av tid i vardagen 

(Item 7). 
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• 17 deltagare skattade 1 i item balans mellan aktiviteter för andra/mig själv (Item 2). 

• 17 deltagare skattade 1 i item tillfredsställelse med aktivitetsantal en vanlig vecka 

(Item 8).  

• 16 personer skattade 1 i item lagom att göra en vanlig vecka (Item 1). 

• 16 deltagare skattade 1 i item balans mellan arbete, hem, fritid, vila och sömn (Item 

4). 

• 16 deltagare skattade 1 i item tillräckligt med tid för obligatoriska aktiviteter (Item 

5). 

• 16 deltagare skattade 1 i item balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma 

aktiviteter (Item 6).  

• 15 deltagare skattade 1 i item balans mellan energigivande/energitagande aktivite-

ter (Item 10).  

• 15 av deltagarna skattade 0 i item vila, återhämtning och sömn (Item 11). 

 

Sammantaget hade hela gruppen låg median inom samtliga items vilket sammanställs i en 

tabell (tabell 1) där vi redovisar spridningen på deltagarnas svar för varje item som låg 

mellan värdena 0–3. Det vill säga att alla svarsvärden är representerade inom varje enskild 

item. Svarsalternativen som deltagarna fick välja mellan var 0: instämmer inte alls och 3: 

instämmer helt. 

 

Tabell. 1 Occupational Balance Quenstionnaire-11 item och dess värden. (n=36)  

 

 

Sammanställningen av varje enskilt svar gav oss en spridning på 0 – 25 av max 33p, vilket 

innebär att lägsta skattningarna var 0 inom samtliga items och högsta totalsumman av en 

individs skattning var 25. Detta ger oss en total median på 11,5 och ett kvartilavstånd på 9. 

För att förtydliga detta förhållande presenteras resultatet i ett histogram (figur 1) och en 
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frekvenstabell (tabell 2). Medianen på 11,5 visar att individerna som ligger under media-

nen bedöms ha en låg aktivitetsbalans och deltagare som ligger över medianen bedöms ha 

en högre aktivitetsbalans. För att få en uppfattning om spridningen i skattningarna använde 

vi ett histogram där pilen pekar på medianen (figur 1).  

 

 

Figur 1 histogram över de totala svarsvärdenas spridning. Max 33p. (n=36) 

 

Beräkningen av totala medianen visade att den största svarsfrekvensen låg mellan Q1-Q3 

vilket är ett intervall mellan värdena 8–17 av maximalt 33 och redovisas i en frekvensta-

bell (tabell 2), vilket enligt den använda analysmetoden kan tyda på en låg till måttlig akti-

vitetsbalans. 

 

Tabell 2 frekvenstabell, spridning (n=36) 

OBQ-11 Total median Range Q1-Q3 Kvartilavstånd 

11,5 0–25 8–17 9 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva förstföderskors aktivitetsbalans den första tiden efter 

förlossningen. 
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Det resultatet från undersökningen visar är, enligt vår tolkning, att deltagarna bedöms ha 

en låg aktivitetsbalans då majoriteten skattat lågt inom samtliga items. Medianen för samt-

liga items var 1. Vidare granskade vi typvärdena som visar att median och typvärde över-

ensstämde i alla item utom ett (Item 11) där typvärdet var 0 och medianen 1 vilket tidigare 

nämnts under resultatdelen. Detta indikerar enligt oss att de flesta deltagare inte är nöjda 

med hur mycket tid de kan lägga på vila, återhämtning och sömn utan önskar mer tid för 

att kunna återhämta sig. 

 

Spridningen i vårt resultat gör att vi inte kan urskilja något tydligt mönster, därför har vi 

även undersökt medianen för varje item. Utifrån detta ser vi att alla items ligger på median 

1, vi tolkar detta resultat som att deltagarna upplever en låg aktivitetsbalans. Den totala 

medianen på 11,5 är enligt oss en låg median utifrån den maxpoäng (33p) som kan fås i 

självskattningen och att kvartilavståndet indikerar på en låg till måttlig aktivitetsbalans. På 

grund av att OBQ-11 inte använts i samma utsträckning som OBQ och har färre svarsalter-

nativ än föregångaren kan inte en rättvisande jämförelse göras mellan vårt resultat och ex-

empelvis det resultat Wagman och Håkansson (2014) presenterat avseende den totala me-

dianen. Men vi kan se att den totala medianen för gruppen kvinnor med barn låg på 38,5 av 

65, detta påvisar i deras undersökning en lägre aktivitetsbalans för gruppen. Vissa likheter 

ses i vilka items som skattats lågt då undersökningen av Wagman och Håkansson (2014) 

påvisade att föräldrar med barn under 18 upplevde aktivitetsobalans i kategorierna 1) ha tid 

att göra det man vill 2) balans mellan arbete, familj, hem, fritid, vila/sömn 3) balans mellan 

att göra saker ensam och med andra. Detta stämmer till stor del överens med resultatet i vår 

studie då innehållet i kategori ett och två också återfinns i vårt resultat.  

 

Vi kan inte med vår studie uttala oss om amning, flaskmatning eller övriga omständigheter 

bidragit till de generellt låga skattningarna av aktivitetsbalans, eftersom vi inte haft nog 

många deltagare för att kunna jämföra subgrupperna. Vi måste därmed fråga oss om det är 

rollövergången eller något annat som ligger bakom den aktivitetsobalans som resultatet an-

tyder. Det finns många omständigheter (variabler) som kan påverka upplevelsen av aktivi-

tetsbalans hos förstföderskor. Amning är en av många och som vi har haft i åtanke under 

datainsamlingen. Froehlich et al. (2015) påtalar att amning försvårar aktivitetsbalansen till 

följd av de nya rutiner som uppstår. Vi har en stor andel ammande eller som varierar mel-

lan att både amma och flaskmata i vår urvalsgrupp. Vi kan därmed inte med säkerhet säga 

ifall det är rollövergången i sig som ger en lägre aktivitetsbalans eller om det är variabeln 

amning som ger en lägre aktivitetsbalans. Andra variabler som vi tror kan påverka aktivi-

tetsbalansen är fysiska/psykiska åkommor, socialt stöd, boendesituation samt barnets ålder. 
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Många av deltagarna bodde med andra vuxna men skattade ändå lågt när det gällde balans 

mellan obligatoriska och frivilliga aktiviteter, att göra saker för sin egen skull samt vila, 

återhämtning och sömn. Detta får oss att fundera på hur hemförhållandena egentligen ser 

ut och vilken hjälp de har av den de bor med.  

 

Majoriteten av deltagarna befinner sig troligen tidigt i anpassningsprocessen (Kielhofner, 

2012), då mest troligt utforskandefasen. Detta eftersom de flesta av deltagarna hade barn 

mellan 0–3 månader. En rimlig tanke är att dessa mödrar behöver tid för att anpassa sig till 

sina nya rutiner, roller samt utveckla kompetens i sin nya roll. Detta är något vi anser att 

arbetsterapeuten kan vara behjälplig med genom att tillsammans strukturera vardagen och 

utforma ett aktivitetsschema med aktivitetsbalans i åtanke. I denna fas kan OBQ-11 använ-

das som en inledande analys samt en avslutande utvärdering av schemat. I mötet med vår 

målgrupp är kunskapen kring anpassningsprocessen grundläggande för att kunna föra en 

diskussion samt identifiera var i anpassningsprocessen klienten är, och vad nästa steg är. 

På detta vis kan arbetsterapeuten understödja och guida klienten i anpassningsprocessen. 

 

Metoddiskussion 

En risk som alltid finns i enkätundersökningar är att deltagarna inte ger sanningsenliga 

svar, utan svarar på ett sådant sätt de tror förväntas av dem. Även externa bortfall kan före-

komma ifall vissa deltagare väljer att inte fullfölja enkäten och därmed avslutar innan de 

besvarat den till fullo, eller om länken av någon anledning inte fungerar som den ska. In-

ternt bortfall innebär att en eller flera individer valt att inte besvara vissa frågor (Ejlertsson, 

2014) och kan vara ett riskmoment i vår studie. Detta förebyggde vi genom inställningen i 

survio.com att alla frågor måste besvaras. Webbenkäten garanterade deltagarnas anonymi-

tet, till skillnad från om de hade intervjuats eller fyllt i enkäterna på exempelvis en barna-

vårdscentral. På så vis minskades risken för observationseffekter (att deltagarna svarar en-

ligt vad de tror förväntas av dem). Däremot ökade andra risker, såsom exempelvis att nå-

gon annan person i hemmet svarar på enkäten istället för den tilltänka populationen. Ytter-

ligare faktorer som inverkat på samtliga beslut är den tidsbegränsning vi behövt förhålla 

oss till i detta examensarbete. 

 

Det är viktigt att vara medveten om studiens begränsningar som i vårt fall innebar ett be-

kvämlighetsurval och låg svarsfrekvens. En viktig demografisk aspekt att tillkännage är att 

24 personer hade barn mellan 0–3 månader och 12 personer hade barn som var äldre (4–6 

månader). Det går inte att utesluta att detta kan ha påverkat utfallet av vår studie gällande 
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deltagarnas aktivitetsbalans. Däremot har vi genom att utforma en enkät som höll hög kva-

lité kunnat hantera och minska en del av de bortfallsrisker som en enkätundersökning med-

för. Ett större och slumpmässigt urval samt en nollhypotesprövning hade höjt kvalitén på 

studien då ett sådant förfaringssätt medför att vi hade kunnat uttala oss om studieresultatets 

signifikansnivå och generalisera till en större population. Då deltagarantalet var lågt kan 

detta ses som ett stickprov som visar att det finns tendenser hos denna grupp att uppleva 

låg aktivitetsbalans. En viktig aspekt att bejaka är att vårt stickprov är från facebookgrup-

per och detta kan ha påverkat resultatet. Utifrån resultatet går det inte att utesluta tankar 

som att kanske är det dem med lägre aktivitetsbalans som söker sig till de aktuella fa-

cebookgrupperna. Genom en större studie kan områden där förstföderskor upplever en låg 

aktivitetsbalans belysas och utifrån det kan metoder för att stötta nyblivna mödrar utfor-

mas. Därför anser vi att detta är en viktig grupp att undersöka vidare genom andra urvals-

metoder.    

 

Vi använde OBQ-11 som är ett instrument som baseras på ordinalskala. Som tidigare 

nämnts innebär ordinalskala att man bara kan uttala sig om bättre eller sämre, högre eller 

lägre eftersom skalstegen inte är jämna utan kan bara rangordnas. Detta medför att objek-

tiva värden för skillnader och avstånd inte kan urskiljas (Ejlertsson, 2012). Men eftersom 

OBQ-11 är en uppföljare av de reliabilitets- och validitetstestade OBQ vilket ledde till en 

förbättring i instrumentets innehållsvaliditet (Håkansson et al. u.å.) anser vi ändå att detta 

instrument håller en god kvalitet. För framtida studier kan en mer nyanserad bild skapas 

genom att komplettera instrumentet med exempelvis ErgoMOMics (Maynard och Blane 

2005), beroende på vad undersökningen mer specifikt är riktad mot. ErgoMOMics är ett 

självskattningsinstrument som undersöker och mäter muskuloskeletal symtom (smärtsym-

tom i rörelseorganen) i aktiviteter som relaterar till mödraskap. Detta instrument anser vi 

borde användas även i Sverige en tid efter förlossningen för att kunna utröna om och even-

tuellt vad patienten upplever för problemområden ur en muskuloskeletal synpunkt. Infö-

rande av detta instrument skulle kunna identifiera aktivitetsområden som klienten upplever 

problematisk och där anpassning av miljön och aktiviteten kan behövas.  

 

Något som kan bidra till ett tillförlitligt resultat är fler studier som innehåller grupperingar. 

Detta skulle innebära olika undersökningar med lika många deltagare för att kunna jämföra 

grupperna. Exempelvis gruppera deltagarna utifrån boendesituation, utbildning, fysiska 

och psykiska åkommor och amning. På så vis kan likheter och skillnader mellan grupperna 

ses samt vad som påverkar aktivitetsbalansen i varje grupp. En kontrollgrupp med till ex-

empel icke-föräldrar är ytterligare en metod att använda för att stärka resultatet. 
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Kliniska implikationer 

Arbetsterapeuter skulle kunna ha en stöttande roll före och efter förlossningen genom ex-

empelvis insatser som fokuserar på rollövergången och aktivitetsbalans. Eklund, Orban, 

Argentzell, Bejerholm, Tjörnstrand, Erlandsson & Håkansson (2017) påtalar att arbetstera-

peuter kan arbeta hälsofrämjande genom förebyggande åtgärder och därmed förhindra upp-

komst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala åkommor. Arbetsterapeuten in-

riktar sig då på att lägga särskild vikt vid personens aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. 

Kroksmark och Sveriges arbetsterapeuter (2018) konkretiserar hälsofrämjande åtgärder 

som att uppmana personen till att reflektera över sina aktivitetsmönster, påtala vikten av 

aktivitetsbalans, främja reflektion kring vad personen anser som meningsfulla aktiviteter 

och motivera personen till att göra de förändringar som krävs för att nå detta. Froehlich et 

al (2015) diskuterar utifrån resultatet från sin studie att arbetsterapeutisk kunskap om han-

teringsstrategier bör aktualiseras i den tidiga perioden från vecka tio och tolv. Detta ef-

tersom barnet inte utvecklat synbara vanor vid den perioden och att följden blir att mo-

derns aktivitetsbalans rubbas. Slootjes et al. (2016) menar att mindfulness är en hanterings-

strategi som kan underlätta den fysiska, emotionella och kognitiva förändringen som sker i 

den tidiga perioden av föräldraskapet. Detta kan underlätta för moderns sinnesstämning, 

stötta bandet mellan bebisen och dess föräldrar samt minska stress och oro. Slootjes et al. 

(2016) menar att arbetsterapeuter har en viktig roll inom mödravård, före och efter förloss-

ning, och bör vara en del av ett multiprofessionellt team i övergångsperioden från gravid 

till moder. 

 

Precis som Kielhofner (2012) beskriver så kräver en förändring och rollövergång att indi-

viden skaffar sig nya kunskaper och färdigheter för att klara av den nya rollen. Rollöver-

gången kräver mycket arbete hos individen. Arbetsterapeuter skulle kunna guida och stötta 

klienter genom förändringsprocessens tre faser (utforskande, kompetens och bemästrande) 

och på så vis underlätta i en för individen ny situation.  

 

Efter en graviditet uppstår ett helt nytt aktivitetsmönster med nya ergonomiska utmaningar 

och särskilt i de fall utförandekapaciteten är påverkad av psykiska eller fysiska besvär. 

Detta är också ett potentiellt område för arbetsterapeutiska interventioner. Sanders och 

Morse (2005) studie visar på en hög prevalens av muskuloskeletal smärta hos föräldrar till 

barn under fyra år. Studien visade att 66% av urvalet visade en smärta som relaterade till 

aktiviteten “att bära sitt barn”. Föräldrar och primärt mödrar anses vara en högriskgrupp 
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för dessa aktivitetsrelaterade problem. Vidare menar Sanders och Morse (2005) att arbets-

terapeuter kan verka för att identifiera och minska biomekaniska risker genom bedömning 

av aktivitetsutförande, rekommendationer av barnutrustning, bedömning och anpassning 

av hemmiljön samt ergonomiutbildning för föräldrar. De menar att arbetsterapeuten kan 

arbeta tillsammans med föräldrarna och komma fram till lösningar som minskar biomeka-

nisk stress (Sanders och Morse 2005). Maynard och Blane (2005) presenterar ett själv-

skattningsinstrument som heter ErgoMOMics som undersöker och mäter muskuloskeletal 

symtom i aktiviteter som relaterar till mödraskap. Den innehåller 20 frågor med skattning 

1–5, där 1 är inga problem och 5 innebär att personen inte kan utföra aktiviteten. Utifrån 

resultatet på skattningen kan arbetsterapeuten utforma interventioner.  Detta instrument an-

ser vi borde användas även i Sverige en tid efter förlossningen för att kunna utröna om och 

eventuellt vad patienten upplever för problemområden ur en muskuloskeletal synpunkt.  

 

Vi resonerar kring hur dessa insatser som vi beskrivit skulle vara möjliga i praktiken. Vi 

ser ett vårdglapp inom eftervårdsbesök där arbetsterapeuter kan ha en betydelsefull roll. 

Eftervårdsbesöken är enligt Socialstyrelsen (2017) för få och bristande gällande kvinnans 

hälsa efter förlossning. Uppföljning med kvinnors hälsa i fokus efter förlossningen ofta är 

begränsad till det så kallade eftervårdsbesöket som ska erbjudas till alla kvinnor efter för-

lossningen (Socialstyrelsen, 2017). Vidare argumenterar Socialstyrelsen (2017) att förloss-

ningsvården är i behov av förändringar såväl på sjukhuset som efter förlossning. Det po-

ängteras att det varierar huruvida sjukhusen erbjuder uppföljning av kvinnornas hälsa eller 

inte efter hemgång. Vart tredje sjukhus följer alltid upp kvinnors hälsotillstånd postpartum 

medan lite mer än hälften (56 procent) inte gör detta rutinmässigt. Barnhälsovården (BVC) 

gör vanligtvis ett hembesök inom en till två veckor efter barnets födelse och träffar modern 

eller bägge föräldrar för första gången efter förlossningen. Besöket är främst till för att 

följa barnets utveckling men de ska även bedriva hälsofrämjande insatser som till exempel 

att ge stöd i föräldraskapet och uppmärksamma föräldrarnas psykiska hälsa.  

 

Enligt socialstyrelsen (2018b) rapporteras att 14 av 18 landsting har brist på barnmorskor. 

Ett landsting uppger att bristen gäller barnmorskor generellt och inte bara de som arbetar 

inom förlossningsvård. Statistiska centralbyrån (SCB) (2017) bedömer att bristen på barn-

morskor kommer vara ihållande till 2035. Skulle arbetsterapeuter kunna komplettera dessa 

vårdinsatser med klientcentrerade insatser som inriktar sig mot moderns aktivitetsbalans, 

rollförändringen och ergonomiska aspekter i mödraskapet? 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 3 kap. 1 § “Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”. 

Även om vården i Sverige generellt är god innehåller den kvalitetsbrister som kan se olika 

ut för kvinnor och män. Kvinnor utsätts oftare för kvalitetsbrister inom vården än män. 

Trots alla jämställdhetsmål finns det fortfarande medicinskt omotiverade könsskillnader 

gällande diagnostik, behandling och bemötande (SKL, 2014).  

 

Vi anser att det är viktigt att satsa på kvinnofrågor inom vården och på så vis eventuellt 

kunna komma ett steg närmare jämlikhetsmålen inom sjukvården. Utifrån den information 

vi har insamlat under denna uppsats så ser vi en möjlighet för arbetsterapeuter att eventu-

ellt kunna komplettera en del av barnmorskans uppgifter med fokusering på kvinnans hälsa 

inom diskuterade områden. Dessa insatser innefattar bland annat stöttning vid rollöver-

gång, aktivitetsbalans (ex tidsplanering/prioritering) och copingstrategier (ex mindfulness).  

 

Arbetsterapeuter måste göra sin röst hörd i detta ämne eftersom det sker förändringar i in-

dividens roller, utförandekapacitet och aktivitetsmönster vilket är stora delar av arbetstera-

peutens profession och kunskapsområde. Vi anser att det behövs mer arbetsterapeutisk 

forskning kring aktivitetsbalans, utförande och rollövergångens betydelse för förstagångs-

föderskors vardagsliv.  

 

Förslag på vidare studier 

En svårighet i att studera detta ämne är att det finns otaligt med variabler som potentiellt 

kan inverka på aktivitetsbalans. En variabel som vi har diskuterat men som vi efter av-

gränsning valde att inte undersöka är socialt stöd, där vi diskuterade möjligheter till avlast-

ning, kunna ventilera och dela med sig av sina erfarenheter, träffa andra nyblivna föräldrar 

samt få stöd i planering av vardagen från familj, vänner och vården. Det skulle vara intres-

sant att se framtida kvalitativa studier fokusera på denna potentiella variabel inom aktivi-

tetsbalans.  

 

Vidare önskar vi större kvantitativa longitudinella studier med ett slumpmässigt- eller ran-

domiserat slumpmässigt urval av gravida förstföderskor. Forskaren kan undersöka urvals-

gruppen med fokusering på rollförändring och socialt stöd från vården, vänner och familj. 

Studien skulle kunna pågå under graviditeten och till barnet är runt 6 månader. Fördelen 

med en sådan studie kan vara att det ger forskaren en möjlighet att följa deltagarna under 



19 
 

hela processen. Detta medför möjligheten att jämföra skattningar som gravid och som mo-

der och kan förhoppningsvis ge en tydligare bild på när/om aktivitetsobalans uppstår. Detta 

skulle alternativt även kunna undersökas med en blandmetod där både enkät och intervjuer 

används för ett bredare resultat som eventuellt blir lättare att generalisera till gruppen.  

 

Ett annat, närliggande ämne som kan påverka aktivitetsbalans som vi uppmärksammades 

om under uppsatsskrivandets gång, är studier gällande utförandekapacitet med ergono-

miska aktivitetsrelaterade aspekter under postpartumperioden. Detta vill vi belysa som ett 

ämne som kan vara värdefullt att utforska vidare inom där ErgoMOMics (Maynard och 

Blane, 2005) kan användas som instrument för datainsamling.  

 

Slutsats  

Syftet med denna studie var att beskriva förstföderskors aktivitetsbalans den första tiden 

efter förlossningen. Vi har upptäckt att förstföderskorna i den undersökta gruppen skattade 

generellt lågt inom samtliga items. Vi fann tre items där deltagarna skattade anmärknings-

värt lågt: item 3 som handlar om att ha tillräckligt med tid för önskade aktiviteter, item 9 

som avsåg balans mellan obligatoriska/frivilliga aktiviteter samt item 11 som gällde till-

fredsställelse med tidsdisponering för vila, återhämtning och sömn. Resultatet av vår studie 

tillsammans med den litteratur vi funnit indikerar att förstföderskor är en grupp som skulle 

gynnas av arbetsterapeutiska insatser. Detta eftersom arbetsterapeuten kan hjälpa vid rollö-

vergångar och planering av dagen så individen upplever balans mellan det som är måsten 

och nöjen. Många blir förstagångsföräldrar varje år, vilket innebär att det är en stor grupp 

som riskerar att hamna i aktivitetsobalans. Mer forskning behövs i ämnet för att denna 

grupp ska synliggöras och för att rätt stöd ska kunna utformas.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

I textrutan till facebookdelningen: 

Hej! 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Umeå Universitet som går sista året på vår utbild-

ning. Vi skriver en kandidatuppsats som handlar om förstföderskors uppfattning om sin 

vardag den första tiden efter förlossningen. Vi undersöker detta genom en webbenkät: 

https://www.survio.com/survey/d/L1B4R5V6F9W5L7J5L   

 

Vi söker dig som vill delta och som är: 

• Förstföderska boende i Sverige 

• Mamma till en bebis som inte är äldre än 6 månader 

 

En av administratörerna i denna grupp har godkänt att vi publicerar enkäten här. Webb-

enkäten går att göra antingen via mobiltelefon eller dator. För mer information om under-

sökningen läs bifogad fil eller klicka in på enkäten. Där finns även kontaktuppgifter till oss 

och vår handledare. Det går också bra att ställa frågor direkt i kommentarsfältet nedan. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Josefin Frisén & Gabriella Svanlund Strömberg 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/L1B4R5V6F9W5L7J5L
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Bilaga 2 

Informationsbrev   

Vi är två studenter som går vår femte termin på Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå uni-

versitet. Vi skriver nu vårt examensarbete och är intresserade av hur vardagen förändras 

för kvinnor som nyligen fått sitt första barn. 

  

Syftet med arbetet är att undersöka förstföderskors uppfattning om sin vardag den första 

tiden efter förlossningen. Därför söker vi dig som är: 

• Förstföderska boende i Sverige. 

• Har barn som är 0–6 månader och som vill delta i vår studie. 

  

Att delta i studien innebär att besvara en enkät med totalt 18 frågor. Enkäten är öppen till 

den 12/12–2018. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta ditt deltagande utan att 

uppge någon orsak. Dina svar kommer vara anonyma, vilket innebär att vi inte kommer 

samla in några persondata som kan kopplas till dig som person. 

  

De insamlade svaren kommer sammanställas och sedan redovisas på gruppnivå, vilket in-

nebär att ingen enskild persons svar kan identifieras. När arbetet är klart och godkänt kom-

mer materialet förstöras och fram tills dess är det bara vi och vår handledare som har till-

gång till materialet. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras och finnas tillgäng-

ligt i en databas som heter DiVA. 

  

Om du samtycker till ovanstående information kan detta anges i enkäten 

  

Kontaktuppgifter: 

Gabriella S Strömberg               Josefin Frisén                           Ulla Nygren 

Student                                       Student                                     Handledare 

gasv0011@student.umu.se        jofr0089@student.umu.se        ulla.nygren@umu.se 
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Bilaga 3 

Enkät 
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Bilaga 3 fort. 
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Bilaga 3 fort.  

 

 

Enkäten fortlöpte med frågorna från instrumentet OBQ-11, som inte kan redovisas. Nedan 

följer items för att tydliggöra enkätens struktur och de teman som de 11 frågorna berörde:  

1. Lagom att göra en vanlig vecka. 

2. Balans mellan aktiviteter för andra/mig själv.  

3. Tillräckligt med tid för önskade aktiviteter. 

4. Balans mellan arbete, hem, familj, fritid, vila och sömn. 

5. Tillräckligt med tid för obligatoriska aktiviteter.  

6. Balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter. 

7. Tillfredsställelse med disponering av tid i vardagen 

8. Tillfredsställelse med aktivitets antal en vanlig vecka 

9. Balans mellan obligatoriska/frivilliga aktiviteter. 

10. Balans mellan energigivande/energitagande aktiviteter. 

11. Tillfredsställelse med tidsdisponering för vila, återhämtning och sömn. 


