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Abstrakt 

Anställningsformen visstidsanställning ökar idag på svensk 

arbetsmarknad och möjligheten att etablera sig på lång sikt i fast 

anställning blir allt svårare. Osäkra arbetsformer har visat sig kunna 

påverka personers upplevelse av både hälsa och balans i tillvaron. 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av 

aktivitetsbalans i vardagen för visstidsanställd personal inom sociala 

omsorgs- och omvårdnadsboenden. En kvalitativ studie användes för 

att få en inblick i de visstidsanställdas unika upplevelse. Sex intervjuer 

gjordes varefter kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera 
insamlad data. Inklusionskriterier som ställdes upp för deltagande var 

att personerna skulle varit visstidsanställda i minst ett år eller som 

under senaste 3 månader vid intervjutillfället övergått i annan 

anställningsform. Personer med svårigheter i att förstå och uttrycka sig 

på svenska exkluderades. Resultatet presenterades under de tre 

huvudkategorierna och underkategorierna: “Oregelbundenhet och 

tidsbrist inverkar på vardagslivet” baserat på underkategorierna 

vardag och hushåll; fritid och socialt liv. "Obalans påverkar möjlighet 

till sömn och vila” baserat på underkategorierna sömn; vila. 

“Osäkerhet från egna krav och arbetsgivarens” baserat på 

underkategorierna egna krav; arbetsgivarens krav. Resultatet visade att 

informanterna inte upplever tillfredställande nivå av aktivitetsbalans i 

sin vardag. Denna upplevelse förknippades främst av informanterna 

med anställningsformens varierande struktur som skapade en obalans 

mellan de olika livsarenorna arbete och vardagsliv. Denna obalans 

som orsakade svårigheter i att upprätthålla vardagsaktiviteter 

regelbundet, låg till grund för upplevd tidsbrist och försvårade 

möjligheter till både kort- och långsiktig planering vilket kunde ge 

stora konsekvenser för den enskildes vardagsliv. 
 

Sökord: visstidsanställning, aktivitetsbalans, hälsa, oregelbundet 

arbete, arbetsterapi 
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INTRODUKTION 

 

Läkare Adolf Meyer är en av de personer som grundade den amerikanska 

arbetsterapiorganisationen 1917. Meyer (1922) diskuterade redan på 20-talet människans 

behov av att uppleva balans i sin vardag för att upprätthålla sin hälsa. Han poängterade 

människans strävan efter att organisera sin dag genom engagemang i olika aktiviteter och 

arbetets betydelse för att känna tillfredställelse med sin prestation. Resonemanget att 

människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet för att må bra är fortfarande ett 

grundantagande inom arbetsterapi (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), 2012; 

Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT), 2012). För att förstå den enskilde 

klientens möjlighet att utföra sin prioriterade aktivitet är ett holistiskt synsätt viktigt. Detta 

innebär att se individen i sitt fullständiga sammanhang och i den miljö som denne lever i. 

Synsättet inbegriper att observera och förstå den individuella betydelsen av såväl den 

personliga utförandenivåns förutsättningar och hinder samt hur olika kontext som miljö, krav 

och förväntningar påverkar individens möjligheter till balans och känslan av välmående i 

tillvaron (Kielhofner, 2012). I både processmodellen Occupational Therapy Intervention 

Process Model (OTIPM) (Fisher, 2009) och den kanadensiska processmodellen Canadian 

Practice Process Framework (CPPF) (Polatajko, Craik, Davis & Townsend, 2007) läggs stor 

tonvikt på hur olika kontext som individen befinner sig i påverkar dennes utförandekapacitet. 

Arbetsterapeutiska processmodeller är utformade för att skapa riktlinjer för den enskilde 

arbetsterapeutens tankeprocess vid det specifika klientmötet och utgöra det filter genom vilket 

individen kan förstås menar Fisher (2009; 2014). Fisher anser vidare att processmodeller kan 

ses som ett hjälpmedel för arbetsterapeuten i sitt yrkesutförande för att kontinuerligt reflektera 

över och knyta samman de insatser som utformas till den verklighet som klienten lever i 

(2009). 

 

Arbetslivet ställer idag allt större krav på personers flexibilitet och effektivitet och anställda 

förväntas vara yrkesverksamma allt längre upp i åldrarna. Forskning visar här på behov av en 

tidig anpassning av arbetsplatser för att möta dessa krav (Mackey, 2013; Nilsson & Ekberg, 

2013). Med ökande ålder påverkas både den anställdes hälsa och förmågan att utföra sina 

arbetsuppgifter på säkert och effektivt sätt menar Mackey. Trots att det finns ett uttalat behov 

av tidiga generella anpassningar av arbetsmiljön (Mackey, 2013; Griner, 2013) beskriver de 

flesta studier arbetsmiljöanpassningar för specifika målgrupper som lever med ohälsa eller 
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funktionsnedsättningar (Skjutar, Schult, Christensson & Müllersdorf, 2010; Désiron, Donceel, 

Rijk & Hoof, 2013; Ahlstrom, Hagberg & Dellve, 2013). Trots att förebyggande och 

proaktiva interventioner eftersöks i dagens arbetsliv återfanns inget som talade för att detta 

arbete prioriteras i faktisk mening och i större utsträckning på arbetsmarknaden. Detta är 

också något som tydliggörs genom att granska de instrument (frågeformulär) som 

arbetsterapeuten använder idag riktade mot sysselsättning och arbetsmiljö och som behandlar 

främst frågor om återgång till en arbetsplats och upplevelsen av arbetarens psykosociala, 

fysiska och miljömässiga arbetsmiljö (FSA, 2014). 

 

Nya uppgifter från SCB (2014) visar att sysselsättningen ökat i Sverige under det sista 

kvartalet 2014. Vad som också framgår är en eskalerande trend av så kallade 

visstidsanställningar varav den största ökningen skett inom kvinnodominerade yrkesområden 

så som vård och omsorg. Jämfört med tidigare mätningar beskrivs en situation där 

arbetstagares möjlighet att få en fast anställning blivit allt svårare. Det finns ett antal fastlagda 

och beskrivna anställningsformer i Sverige idag (Ledarna, 2014; Notisum, 2014). Att vara 

anställd under så kallad visstidsanställning är enligt lagen om anställningsskydd (SFS: 

1982:80) en anställningsform som sedan 2007 ersatt tidigare gällande korttidsanställningar. 

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som inte kräver särskilt skäl eller 

motivering för arbetsgivare att använda och denna anställningsform får fortgå i sammanlagt 

högst två år under en femårsperiod innan tjänsten automatiskt övergår i en 

tillsvidareanställning (SFS: 1982:80). Att vara visstidsanställd innebär i praktiken att få gå på 

ett tillfälligt och flexibelt schema som ofta kan förändras efter verksamhetens behov. Denna 

typ av anställning innebär förutom lägre lönesättning och löneutveckling ingen stabilt 

återkommande lönecheck utan denna står i direkt relation till hur mycket arbete den 

visstidsanställde får för en period. Att vara visstidsanställd innebär också på grund av den 

flexibla anställningsformen att planeringsmöjligheter och upprätthållande av en rutinbunden 

vardag kontinuerligt behöver förändras vilket kan försvåra sociala relationer med den 

anställdes omgivning (Ölmebäck, 2011). Anställningsformen är kritiserad och under pågående 

diskussion både vid EU-kommissionen (Jansson, 2013) och av arbetstagarparter på Svensk 

arbetsmarknad (Davidson, 2014; Engblom, 2013) då visstidsanställning kan missbrukas 

genom så kallad stapling av visstidsanställning. Begreppet stapling kan beskrivas som att 

arbetsgivaren väljer att avsluta en individs visstidsanställning för att flytta anställningen till ett 

annat vikariat, som ett timvikariat exempelvis, och sedan på nytt anställa i visstidsanställning. 
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Detta gör att all anställningstid inte kan tillgodoräknas och att den anställde inte ges rätt till 

återanställning enligt 25§ LAS (Malmsten & Carlén, 2013; Engblom, 2013). Engblom (2013) 

menar att detta i vissa fall orsakar en anställning i osäker form långt över de tillåtna fem åren. 

Silla, Gracia och Peiró (2005) visar på ett samband mellan upplevd sämre hälsa och en osäker 

arbetsform. Rosenthal, Carroll-Scott, Eamshaw, Santilli och Ickovics (2012)  menar att 

arbetslöshet och minskad mängd arbetserbjudanden kan inverka menligt på individens både 

fysiska som psykiska upplevelse av hälsa. 

  

Folkhälsomyndigheten (FHI, 2013) definierar en god arbetsmiljö genom trygghet och 

säkerhet gällande både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Två grundförutsättningar för 

den anställde att uppleva hälsa definieras i möjligheten att kunna känna delaktighet och 

inflytande i sin arbetstakt och att kunna anpassa arbetsmängd utifrån den personliga 

kapaciteten. Ett av de största nutida utvecklingsbehoven på svensk arbetsmarknad är, enligt 

FHI, att utveckla hälsofrämjande insatser inom arbetslivet. De hänvisar i detta sammanhang 

till sjukskrivningsstatistiska uppgifter som i nuläget visar på en ökning av stressrelaterad och 

psykisk ohälsa orsakad av organisatoriska brister på arbetsplatserna. 

  

För att fortsättningsvis klargöra begreppet aktivitetsbalans bör först ordet aktivitet förklaras 

utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Aktivitet definieras av Kielhofner (2012) i de tre 

komponenterna aktivitet i det dagliga livet som berör de områden som handlar om den 

personliga omsorgen och skötsel av hushåll, lek och fritid som är de handlingar personen utför 

för sin egen skull och ordet produktivitet som innefattar de områden som berör andra eller 

utförandet av tjänster. Dessa tre komponenter är i sin tur grundade i antagandet att människan 

är en aktiv varelse och behöver aktivitet för att må bra. I detta sammanhang anser också 

Kielhofner (2012) samt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2011) att en förutsättning för att 

uppleva hälsa i sin vardag är att det råder aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans förklaras av dessa  

författare genom att det bör och ska finnas en jämn fördelning mellan aktivitetens olika 

komponenter samt vila. Jonsson, Håkansson och Wagman (2012) förespråkar vidare vikten av 

att se aktivitetsbalans inte som ett statiskt utan som ett dynamiskt tillstånd som förändras 

under olika perioder i en individs liv. Detta resonemang stöds av Kielhofner (2012) som 

framhäver hur människan under olika perioder i sitt liv fyller olika roller och lever med olika 

både förväntningar och krav i sin vardag. Jonsson, Håkansson och Wagman (2012) anser att 

det finns behov av fortsatt forskning om begreppet aktivitetsbalans från ett arbetsterapeutiskt 



5 
 

perspektiv för att stärka dess definition. Att kontinuerligt undersöka och vetenskapligt styrka 

begreppets betydelse och innebörd genom att det får samma betydelse för alla som använder 

det kan i förlängningen, enligt författarna, leda till förbättrat samarbete mellan klient och 

arbetsterapeut, ett gemensamt förhållningssätt från yrkeskåren och större insikt om behovet av 

balans för individen själv. Liksom med aktivitetsbalans som begrepp anser Michal och Nurit 

(2003) att behovet av att forska runt begreppet vila i ett arbetsterapeutiskt perspektiv behövs. 

Författarna diskuterar att vila kan ses som differentierad från sömnen och hellre kan 

jämställas med att avbryta fysisk och mental aktivitet vilket resulterar i ett avslappnat 

tillstånd. Denna slags vila kan, enligt författarna, uppnås genom att lyssna på musik, läsning, 

promenader eller bara genom att sitta tyst. 

  

Heikkilä et al. (2013) argumenterar för fortsatt forskning om arbetets villkor och hur stress 

som kommer ur en individs arbetssituation korrelerar med dennes generella livsstil och hur 

detta är nära sammanlänkat med hur hälsan påverkas. Författarna anser vidare att upplysning 

och insatser utformade mot individens kombinerade livsstil fyller en högre funktion än 

målinriktade insatser från vården mot enskilda sjukdomstillstånd. Cuyper och Witte (2007) 

ser ett behov av vidare studier om vilken inverkan de visstidsanställdas arbetssituation har på 

deras liv och vardag. I samma ämne resonerar Duncan (2009) hur individens oförmåga till att 

finna balans mellan arbetsliv och övrigt vardagsliv är något som på sikt gör att individen 

producerar sämre resultat på båda dessa arenor. Han lägger i detta resonemang stor vikt vid 

den personliga kapaciteten att utveckla motståndskraft (eng. resilliance) för att positivt kunna 

påverka både sin vardag som sin arbetssituation. Enligt Duncan kan denna motståndskraft 

förstås som en färdighet som kan utvecklas och arbetas med snarare än en medfödd egenskap 

hos individen.  Enligt Fisher (2009) och Kielhofner (2012) kan många av de 

arbetsterapeutiska modeller som arbetsterapeuten använder i sitt yrke skapa förutsättningar för 

att se klienten som centrum av olika kontext. Detta gör att arbetsterapeuten utvecklar 

färdigheter i att kunna identifiera både vad som är hinder samt möjligheter för individens 

utförande. Denna färdighet kan arbetsterapeuten implicera på både grundläggande och 

personligt plan samt på en större samhällelig och grupporienterad nivå.  Baserat på Jonssons, 

Håkanssons och Wagmans (2012) tidigare resonemang om att förstå aktivitetsbalans som en 

dynamisk process kan då denna process möta både en persons och organisations behov.   

 

En mångårig erfarenhet av visstidsanställning inom äldreomsorg och socialpsykiatri ligger till 

grund för vårt intresse av att undersöka de visstidsanställdas upplevelse av aktivitetsbalans i 
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sitt vardagsliv. Ett flertal tidigare studier behandlar i grunden aktivitetsbalans men ämnet 

beskrivs då ofta med andra ord och kopplade till livsstilsrelaterad ohälsa. Dessa studier 

analyserar vanligen arbetsprestation och arbetsvillkor och perspektiv som aktivitetsbalansens 

betydelse ur ett individperspektiv saknas. Därtill finns idag ett behov av att kontinuerligt 

vetenskapligt undersöka begreppet aktivitetsbalans. Detta för att klarare definiera begreppet 

som gemensam grund för verksamma arbetsterapeuter men också för att utveckla ett viktigt 

redskap för den enskilda individen, dels genom insikten av att arbeta för balans i sin tillvaro 

men också som ett medel för att uppnå hälsa. Att undersöka upplevelsen av balans i sin 

vardag för visstidsanställda upplevs både intressant och rätt i tiden att göra. Att i detta 

sammanhag ytterligare kunna klargöra begreppet aktivitetsbalans känns också väsentligt då 

det upplevts svårt att hitta specifika studier riktade mot detta begrepp som eget fenomen utan 

anknytning till sjukdom eller arbetsprestation som huvudsyfte. 

  

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen för 

visstidsanställd personal inom sociala omsorgs- och omvårdnadsboenden. 

 

Metod 

  

Denna studie utfördes med en kvalitativ metod för att undersöka den enskildes upplevelse av 

aktivitetsbalans i relation till den kontext som en visstidsanställning kan innebära. Kvalitativ 

metod kan enligt Olsson och Sörensen (2011) med fördel användas för att förklara relationer 

mellan olika fenomen. Genom djupgående intervjuer med berörd målgrupp framkom det 

grundmaterial som sedan användes för att kunna identifiera likheter eller olikheter mellan 

informanters unika upplevelser och kunna åskådliggöra det kvalitativa djupet i en 

visstidsanställds situation. 

  

Deltagare och bortfall 

Strategiskt urval användes för att nå en bred variation av informanter (Granskär och Höglund-

Nielsen, 2012; Olsson och Sörensen, 2011). För att garantera en så omfattande mängd 

bakgrundsvariabel som möjligt skapades ett dokument där informanters olika livsvillkor 

avseende ålder/ kön/ erfarenhet i arbetslivet/ civilstånd/ etnicitet/ boendemiljö samt utbildning 

fördes in. Detta också för att förstå olika kontext som varje informant kom ifrån och levde i. 
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Informanter med visstidsanställning i minst ett år eller som under de senaste 3 månader 

övergått i annan anställningsform inom sociala omsorgs- och omvårdnadsboenden 

inkluderades.  Personer som hade svårigheter att förstå och uttrycka sig på svenska 

exkluderades. 

Fyra kvinnor och fyra män mellan 20-44 år tillfrågades om deltagande och accepterade 

medverkan i studien. Två av männen uteblev från inplanerade möten vilket ledde till att det 

slutligen blev fyra kvinnor och två män som medverkade i studien. Deltagarna var mellan 26 - 

44 år med både yngre och äldre deltagare av båda könen. Sysselsättningsgraden låg mellan 40 

% till 100 % men alla deltagarna hade återkommande arbetat extra efter förfrågningar från sin 

arbetsplats vilket gjorde att flera av dem sa sig arbetat över 100 %. För demografiska data 

som rör deltagarna utformades en tabell (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning av de sex intervjupersonerna (4 kvinnor/ 2 män). 

 

Beskrivande data     (n) 

 

Födda i Sverige     4 

Utlandsfödda svenskar     2 

Gift/sambo      3 

Barn (hemmavarande och med delad vårdnad)   2 

Boendeform hus/ lägenhet     2/4 

Tidigare annan grundutbildning    3 

Utbildad undersköterska     5 

Sysselsättningsgrad mellan 75- 100%    5 

Arbetserfarenhet inom området i minst 5 år   5 

 

 

Bland de intervjuade förekom både längre pendlingsavstånd för att nå arbetet liksom kort 

gångavstånd. Informanterna var bosatta dels på landsbygd, dels i ett mellanstort samhälle 

samt både i en mindre och en större stad. Informanter som levde i stadsmiljö var ofta 

placerade på fler arbetsplatser än en medan på landsbygd och mindre samhälle oftast bara på 

en arbetsplats. Visstidsanställningarna de hade för tillfället eller tidigare hade haft var inom 

äldreboenden, boende för äldre med demensrelaterade sjukdomar, inom socialpsykiatrin samt 

som personlig assistent. En av informanterna hade inom de senaste tre månaderna övergått till 

tillsvidareanställning. 

  

Datainsamling 
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En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) utformades. Intervjuguiden inleddes med en 

modell av aktivitet och aktivitetsbalans formulerade på hur dessa beskrivs i arbetsterapeutiskt 

litteratur. Intervjun övergick sedan i öppna frågor konstruerade utifrån fyra teman baserade på 

en definition av begreppet aktivitetsbalans (Kielhofner, 2012). Intervjuguiden utformades med 

hög grad av strukturering men med låg grad av standardisering en intervjutekniken baserad på 

Olsson och Sörensen (2011). Denna teknik eftersträvar en tydlig frågeformulering som 

uppfattas lika av informanter och intervjuledare men lämnar ordningen för frågeställning fri. 

Två provintervjuer med visstidsanställda personer genomfördes, en metod som 

rekommenderas av Granskär och Höglund-Nielsen (2012) för att säkerställa studiens 

trovärdighet. Fem slutna frågor togs sedan bort från intervjuguiden efter återkoppling från 

deltagarna i testintervjuerna. 

  

Procedur 

Informanter kontaktades på två sätt, genom personlig kontakt på författarnas tidigare 

arbetsplatser eller genom telefonkontakt med tidigare kollegor. Fokus lades på att dessa nya 

kontakter skulle vara okända för författarna för att på så sätt öka studiens trovärdighet. För att 

uppnå större möjlighet till att kunna nå en större bredd i bakgrundsvariabler till studien gick 

därefter en av författarna till en av dessa tidigare arbetsplatser och var med på arbetsgruppens 

förmiddagsfika. Vid detta tillfälle etablerades kontakt med två andra informanter som ville 

medverka i studien. De presumtiva informanterna informerades muntligt om studiens syfte 

och fick sedan ett missivbrev (bilaga 2) sänt via mail. I två av fallen presenterades 

informanterna med missivbrev vid intervjutillfället och fick då en längre stund på sig att 

överväga vad detta innehöll och fick också ställa frågor. Samtyckesdokument undertecknades 

innan intervjuer genomfördes. Intervjuerna utfördes därefter på varsitt håll av studiens 

författare genom enskilda möten på de platser informanterna själva valt och kände sig mest 

bekväma med. Intervjuer spelades in med mobiltelefon och varade mellan 35-60 minuter 

varefter dessa transkriberades ordagrant omedelbart efter. 

  

Etiska ställningstaganden 

I utförd studie tog författarna både skriftligt och muntligt samtycke till informanternas 

deltagande. Informanterna delgavs vidare information om studiens syfte, vad materialet skulle 

användas till och om sin rätt att när som helst kunna avbryta intervjun utan att behöva ange 

orsak. Informanterna fick vidare information om konfidentialitet och hur deras material skulle 

förvaras och slutligen förstöras. 
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Författarna till studien var medvetna om sin egen förförståelse utifrån sina erfarenheter som 

visstidsanställd inom social omsorgs- och omvårdnadsboenden i olika kommuner. De strävade 

under studiens genomförande efter ett så neutralt förhållningssätt som möjligt genom hela 

processen, alltifrån litteratursökning, datainsamling, analys och diskussion av resultaten. 

  

Deltagarnas intervjuer och analyser behandlades under arbetet med sekretess för att skydda 

deltagarnas identitet (Patientdatalagen, 2008:355; Personuppgiftslagen, 1998:204). 

Kodnummer tilldelades varje informant direkt efter transkribering av material så att 

informanternas rätta identitet bara skulle vara kända för den som utfört intervjun. Ortsnamn 

och annan information från informanten som skulle kunna identifiera person och plats togs 

bort ur transkriberingen med tydliga hänvisningar om vad som ersatts. I 

samtyckesdokumentet gavs tillfrågade informanter möjligheten att själva ta kontakt med 

studiens andra författare eller handledare på universitetet genom nedtecknade 

kontaktuppgifter även till dem och information om sina alternativ. 

  

För att poängtera frivillighet minimerades direktkontakt med studiens författare då 

förfrågningen på arbetsplats sköttes av den personal som arbetade närmast vikarierna. Detta 

gav vikarierna en möjlighet att lättare själva ta ställning till om de ville ha fortsatt kontakt av 

studiens författare. I de fall denna studies författare var fysiskt ute på aktuell arbetsplats där 

vikarier arbetade beskrevs syfte och innebörd av deltagande muntligt för närvarande vikarier. 

Därefter lämnades en kort beskrivning av detsamma kvar tillsammans med telefonnummer till 

studiens författare så att presumtiva informanter sedan själva fick ta kontakt för att anmäla sitt 

intresse för att medverka i studien. Genom dessa åtgärder bedömer författarna till denna 

studie att forskningsetiska krav är uppfyllda. 

  

Databehandling 

Författarna genomförde individuellt tre intervjuer och transkriberade dessa. Alla sex 

intervjuerna lästes sedan av båda författarna ett flertal gånger. Materialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys för att beskriva informanternas upplevelser (Olsson och Sörensen 

2011; Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2004). Varje intervju delades i domäner enligt 

aktivitetsbalansens fyra teman och meningsbärande enheter utifrån studiens syfte markerades 

individuellt och jämfördes sedan mellan författarna. En senare jämförelse visade på en nästan 

100 % överensstämmelse mellan författarnas valda meningsbärande enheter. 
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Meningsenheterna kondenserades och kodades sedan enligt metoden kvalitativ 

innehållsanalys av de båda författarna tillsammans. De slutliga koderna sammanställdes och 

jämfördes för att kunna hitta likheter och skillnader i informanternas upplevelser och utifrån 

detta textnära material bildade författarna sedan underkategorier och kategorier. 

  

Tabell 2 Exempel på analysenhet 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Ah, det har 

påverkat mycket 

faktisk, nu 

träffar jag 

väldigt sällan 

mina kompisar, 

men ah det har 

påverkat .. för att 

jag får inte heller 

umgås med 

familjen …. 

  

Träffar väldigt 

sällan kompisar 

och familjen. 

  

Försämrade 

sociala 

relationer 

Fritid och socialt 

liv 

Oregelbundenhet 

och tidsbrist 

inverkar på 

vardagslivet 

  

Resultat 

  

Vid analysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorier med 

respektive underkategorier presenteras som: “Oregelbundenhet och tidsbrist inverkar på 

vardagslivet” baserat på underkategorierna vardag och hushåll; fritid och socialt liv. "Obalans 

påverkar möjlighet till sömn och vila” baserat på underkategorierna sömn; vila. “Osäkerhet 

från egna krav och arbetsgivarens” baserat på underkategorierna egna krav; arbetsgivarens 

krav. Resultatet presenteras fortsättningsvis i löpande text med citat som förstärker och 

belyser deras innehåll med informanternas egna ord. 
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Oregelbundenhet och tidsbrist inverkar på vardagslivet 

  

Att vara visstidsanställd upplevs av informanterna som att det till stor del inverkar på deras 

möjligheter att ha tid till och kunna upprätthålla rutiner, sköta sitt hushåll, umgås med andra 

mer regelbundet och ha tid för fritidsaktiviteter. Under denna kategori urskiljer sig två 

grupperingar hos informanterna. Å ena sidan de som säger sig uppleva energilöshet i 

vardagen på grund av brist på balans. Detta ser de själva som en följd av sin 

visstidsanställning. Å andra sidan de som genom en flexibel inställning till arbetets 

förväntningar upplever en känsla av hanterbarhet. 

  

Den övergripande upplevelsen hos informanterna är att de begränsas i möjligheterna till att 

upprätthålla rutiner i sitt vardagliga utförande av hushållsaktiviteter och sin egen person. De 

mest uttalade aspekterna med hur anställningsformen påverkar är genom den oregelbundenhet 

som den innebär. Här uttrycks hur de alla på ett eller annat sätt fått ändra sina rutiner som de i 

sin tillvaro förknippat med hushåll eller egen person, exempelvis att inte kunna motionera 

eller ha tid för att laga sin mat. Visstidsanställningens karaktär med oregelbundna arbetstider 

och att inte veta om hur nästa dag kommer att se ut får konsekvenser för livet även utanför 

arbetet. Tiden går åt till att i första hand använda sin energi till att sköta arbetet och att hinna 

med det nödvändigaste i hushållet. Uppfattningen om vad oregelbundenheten som följer med 

anställningsformen innebär för den egna personen skiljer sig däremot och bildar två 

subgrupper. Ena gruppen upplever att deras arbetssituation dikterar villkoren över hur deras 

vardag blir och att aktiviteter som rör hushåll och egen tid blir lidande av arbetssituationen. 

Informanter beskriver: 

  

” … jag upplevde att oftast så jobbade jag eller så fixade jag här 

hemma… ”släckte bränder” här hemma…” 

  

”Jaaa, det är svårt o ha rutiner … inte lätt. Jag kan inte ha mina 

dagliga rutiner som jag vill … tyvärr det är så” 

  

Den andra gruppen uttrycker en tillvaro som de ändå i grunden kan kontrollera själva genom 

att förlägga mycket av sina rutiner på en annan tidpunkt under dagen och anpassa sig efter den 

arbetssituation de för tillfället har. Dessa informanter nämner ord som flexibilitet och 

anpassning återkommande i sina intervjuer. Denna grupp beskriver också en känsla av 

valmöjlighet och egenkontroll över sin vardagssituation där en kontinuerlig reflektion över 

arbetsmängd vägs mot vilken energi som finns till att arbeta extra pass.  En variabel att lyfta i 
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detta sammanhang är att de som uttrycker sig mer styrda av sin arbetssituation även har en 

roll och uttrycker ansvar mot tredje person i sitt liv som barn, sambo eller partner. 

  

”Och faktiskt… jag kan ju lägga mig otillgänglig om jag absolut 

känner att jag behöver vara ledig…” 

  

”Man anpassar sig ju efter det jobb man har får jag väl säga… Slutar 

du klockan fem så… ja, då prioriterar du din motion…” 

  

Många informanter uppger att arbetssituationen medför tidsbrist i vardagen och att 

konsekvensen av tidsbristen sedan kan orsaka ett försämrat eller förlorat kontaktnät. Detta 

utvecklar i sin tur en upplevelse av isolering och ensamhet i vardagen och minskar deras 

glädje och energi i sin tillvaro. Arbetsgivarens kortsiktiga framförhållning medför ständiga 

och plötsliga förskjutningar av arbetstiden, där nya arbetspass tilldelas med kort varsel. Detta 

gör att det ofta är svårt att planera för och delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra 

människor vilket i sin tur resulterar i svårigheter att upprätthålla ett socialt kontaktnät. 

Svårigheten i att behålla sitt kontaktnät beskrivs som begränsade möjligheter till planerande 

och deltagande samt återkommande inställningar av fritidsaktiviteter med andra människor. 

Detta beskrivs ha betydelse av informanterna ur två synvinklar, för dem som inte har någon 

partner och för dem som har barn. För de som är ensamstående och försöker vårda de 

kontakter de har och därför önskar kunna delta i aktiviteter som kan bryta ensamheten blir 

kontakter ofta för sporadiska och ensamhetskänslor utvecklas. 

  

”Och att hälsa på nån är inte heller så enkelt… man tappar ju viktiga 

kontakter... det gör man ju... Särskilt om man är ensamstående.” 

  

Upplevelsen för de som har barn och familj beskrivs som en känsla av att aldrig vara 

tillräckligt närvarande på något håll, vare sig på arbetet eller hos familjen vilket kvarlämnar 

en känsla av dåligt samvete och försummad egen tid. En informant beskriver hur 

arbetssituationen påverkar hela familjens aktiviteter: 

  

”… det var en julkonsert jag var intresserad av… men eftersom jag 
vet ju bara sex veckor i stöten… funderade på att åka med barna… 

Jaa, då blev ju inte schemat klart förrän sista sekund och då var ju 

biljetterna slut…” 
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Av alla delar inom aktivitetsbalans som begrepp är det under fritid och socialt liv 

informanterna beskriver störst svårigheter att ha möjlighet att närvara på, bevara och planera 

in. Ofta är det denna del de kompromissar på till förmån för arbetes skull. 

  

 

Obalans påverkar sömn och vila 

  

Vid diskussioner om vila skiljer informanterna på två sorters vila; vila som sömn och vila som 

egen tid och återhämtning. Båda versionerna beskrivs bli påverkade av obalans i vardagen 

som tillskrivs visstidsanställningens villkor och är trots att de talar om två olika områden i 

individernas tillvaro också nära knutna till varandra. Dålig sömn ger upphov till försämrad 

energi i vardagen och skapar större behov av återhämtning vilket är svårt för vissa 

informanter att känna att de kan uppnå. Likaså tillskrivs dålig balans i vardagen försämrat 

sömnmönster. 

  

Resultatet visar att den obalans i vardagen som visstidsanställningen medför även påverkar 

sömnen vilket i förlängningen får stora konsekvenser för informanternas vardagsliv med 

trötthet, bristande engagemang, att de förlorat tidigare intressen och viljan att utföra 

aktiviteter. Ett flertal av informanterna poängterar hur obalans i vardagen påverkar även deras 

sömnmönster med både perioder av upplevd sömnbrist som överdriven trötthet med mycket 

sömn till följd. 

  

”Någon period hade jag svårt att sova. För när det blir för mycket för 

mig så får jag svårt att sova, oftast. Det snurrar i huvudet och sådär.” 

  

”Jaa… som sagt… vilan är inga problem med… snarare att jag inte 

gör något annat än jobbar, äter och sover. Och sover… alltså, det 

viktigaste har på något sätt blivit att jag vilar så jag får ordentligt 

med energi till jobbet…” 

  

Informanterna beskriver även ett samband mellan sin aktuella arbetssituation och hur sömnen 

ser ut med plötsliga uppvaknanden där känslan av att behöva göra något för arbetet upplevs så 

starkt att informanterna väcks. En informant beskriver känslan i följande citat: 

  

”… och det var ingenting att fixa utan det var jag som drömde… Det 

var så pass engagerande i mig så att jag kasta mig upp i sömnen och 

var på väg att gå och fixa… ja, vad det nu var.” 
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Återkommande under samtalen beskrivs hur möjligheten att vila och återhämta sig påverkas 

negativt av informanternas arbetssituation och att de har svårt att uppleva att de kan slappna 

av och vila då de är lediga. Aspekter med anställningsformen som påverkar dessa möjligheter 

är företeelser som att de saknar ett aktuellt schema som varar över tid, att schemat de har 

återkommande förändras och att arbetsgivaren önskar att de skall arbeta extrapass. Ovissheten 

i om hur morgondagen kommer att se ut begränsar även i viss form informanternas 

möjligheter till att fullständigt slappna av och släppa tankarna på sitt arbete. 

  

”… eller bara, som detta att nästan inte en ledig dag går utan någon 

slags påminnelse om ett arbetspass som erbjuds, förändras eller 

tidsförskjuts via mobilen.” 

  

Informanterna väljer även strategier som att vila inför sina arbetspass med stilla aktiviteter 

och genom att vara extra noggranna med sin vila då de är medvetna om vilket ansvar det är att 

ta hand om en person i behov av vård och omsorg. Detta beskrivs genom följande citat: 

  

”Det är stor ansvar att jobba med sjuka o så … jag kan inte jobba 

riktigt om jag inte vilar tillräckligt…” 

  

 

Osäkerhet på grund av egna och arbetsgivarens krav 

  

Informanterna berättar att de upplever en osäkerhet som begränsar deras möjligheter i 

vardagen. Denna osäkerhet tillskrivs formen av visstidsanställning och de olika 

förutsättningar som följer på den med att inte veta vilken mängd arbete som erbjuds från en 

månad till en annan eller om det schema som de fått kommer att förändras med korta varsel. 

Denna osäkerhet skapar en långvarig ovisshet hos informanterna om hur framtiden kommer 

att se ut, speciellt rörande om de kommer att erbjudas någon tillsvidaretjänst. Osäkerheten har 

en direkt inverkan på vad de upplever sig fria att prioritera i sin vardag, både på ett 

ekonomiskt och aktivitetsmässigt plan. Att leva under denna osäkerhet förklaras också som 

orsakad av både egna satta krav och krav som upplevs komma från arbetsgivaren. Dessa krav 

medför att de visstidsanställda arbetar över sin personliga kapacitet genom att vara tillgänglig 

för arbetsgivaren och att tacka ja till så många arbetspass som möjligt. En informant uttrycker 

det på följande sätt: 
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”… det är därför man tar allt, allt man bara kan så tar man det… Det 

är först när man känner att ”jo, jag har nog nått heltid nu”, det är då 

man kan ”nej, nu kan jag vara ledig en helg”…” 

  

En långsiktig effekt som framkommer är att informanterna förskjuter familjeetablering på 

grund av denna osäkerhet i tillvaron. Osäkerheten har på så sätt blivit en faktor som påverkar 

informanternas livsval och som indirekt kan få stora konsekvenser för deras framtida 

livsituation. Detta illustreras genom följande citat: 

  

”… (Sambons namn)… ville tidigt att vi skulle starta familj… Barn o 

så du vet... ja, det kändes bara inte helt okej... inte som det var… Ja, 

det blev tyvärr att jag inte kunde när vi väl försökte… Men … 

(sambon)...  klarade inte av att stanna. Han tyckte det var mitt fel för 

att vi väntat... Så jo, nog har det påverkat…” 

  

”Det jag tänker mest är det framtiden, jag vill skaffa barn … mmm .. 

men om jag skaffar barn då måste jag ha tillräckligt tid med mitt 

barn…” 

  

Informanterna beskriver att de måste vara flexibla och kunna anpassa sig efter de krav som 

arbetsgivaren kan ställa utifrån deras anställningsform genom att deras schema snabbt kan 

förändras. Dessa återkommande förändringar sker ofta utan större framförhållning vilket 

skapar en försvårad möjlighet till både kort- som långsiktig planering i tillvaron. 

  

”Det var väldigt, väldigt svårt att planera ihop tiden… Det var väldigt 

kort framförhållning… Speciellt då det blev korta varsel och ändrade 

förhållanden så… så måste man ju styra om resten av livet.” 

  

Flertalet informanter beskriver också hur de ofta måste arbeta utöver sin egen personliga 

kapacitet för att klara av att möta verksamhetens behov av extra personal utan att fler vikarier 

tillsätts. 

  

”… det blir ju som aldrig nån stunds återhämtning när man är 
vikarie… Du lägger i en högre växel för att jobbet kräver att du ska 

vara där…” 

  

Häri finns en skillnad i upplevelse hos informanterna mellan de som är yngre och de som är 

äldre. De yngre i verksamheten upplever att det känns positivt med att erbjudas fler 
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arbetsmöjligheter och på så sätt få bättre ekonomi medan de äldre upplever den föränderliga 

arbetssituationen som en extra belastning på sin vardag. De äldre vill gärna poängtera att 

livskvalité i form av återhämtning och möjligheter till deltagande i intressen och sociala event 

överväger eventuell tillfällig ökning i lön. Trots skilda åsikter på grund av ålder och position i 

livet uttrycker samtliga informanter ändå någon slags negativ inverkan på sina vardagliga 

utföranden av att arbeta på detta sätt. 

 

 

Diskussion 

Återkommande och övergripande ämne i resultatet var en upplevd obalans hos informanterna 

till följd av anställningsformens oregelbundenhet. Denna oregelbundenhet bottnade i de 

arbetsmöjligheter som erbjöds från arbetsgivare och i de kontinuerliga förändringar av 

schemalagda arbetspass som informanterna hade. Informanterna upplevde som följd av detta 

inte någon tillfredställande balans mellan förvärvsarbete och vardagsaktiviteter och de båda 

livsarenorna påverkade varandra i en negativ bemärkelse. Enligt Wilcock (1999) behöver 

människan vara delaktiga i en mängd olika aktiviteter som berör både vad de gör och 

möjliggör olika rollbesättningar för att finna balans och välbefinnande i tillvaron. Författaren 

menar vidare att det är viktigt för människan att även kunna ha möjlighet till att utföra 

vilsamma och kreativa intressen för att uppnå ett bredare socialt välbefinnande. 

 

Resultatet visade fortsatt på livsstilsrelaterad inverkan i form av obalans och energilöshet som 

orsakade sämre möjligheter till att leva hälsosamt hos informanterna. Stressrelaterade symtom 

som sömnpåverkan samt känslor av isolering och socialt utanförskap förekom också hos vissa 

av informanterna. En stor del av en individs förmåga till att strukturera sin tid och vardag och 

uppleva att denne uppfyller en, både i andras ögon och sina egna, produktiv och betydande 

roll ligger i tillgången till att ha ett arbete (Kielhofner, 2012; Myer, 1922). Scott-Marshall och 

Tompa (2011) menar att individer med tillfällig anställning och som kontinuerligt lever under 

hotet att stå utan arbete på många vis utsätts för högre stress än de som blivit arbetslösa. Som 

förklaring till detta lyfter Scott-Marshall och Tompa hur exempelvis att ha tillgång till 

sporadisk mängd arbete förhindrar att den anställde kan implicera samma hanteringsstrategier 

i sin vardag som den helt arbetslöse. De tillfälligt anställda får därför inte samma ekonomiska 

kompensation och andra statliga hjälpinsatser som kan leda till ett mer långvarigt arbete som 
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den arbetslöse, menar författarna. Därtill upplever den delvis anställde en kontinuerlig 

osäkerhet som kan orsaka större press på både vad de presterar på arbete som på deras 

psykiska hälsa. Flera författare beskriver att konsekvenser av en osäker och oregelbunden 

anställning vetenskapligt kan knytas till risker för utveckling av utmattningssyndrom och 

annan stressrelaterad ohälsa (Cheng och Chan, 2008; Chirumbolo, 2014; Griner, 2013). 

Griner (2013) förklarar att utmattningssyndrom uttrycks och förstås genom sambandet mellan 

emotionell utmattning, avpersonifiering som kan yttra sig genom ökad irritabilitet och cynism 

samt minskad känsla av personlig förmåga. Enligt Cheng och Chan (2008) och Chirumbolo 

(2014) är upplevelse av osäkerhet och otrygghet i sin anställning en stor stressfaktor vilket 

kan skapa en stark aversion mot både den egna anställningsformen och organisationen. Tidiga 

uttryck av försämrad psykisk hälsa visar sig genom sviktande generell upplevelse av 

välbefinnande, försämrad arbetsprestation samt lägre arbetsengagemang. 

 

Resultatet visade också på sambandet mellan att informanterna kände sig ensamma och 

isolerade och hur arbetssituationen påverkade deras möjligheter till att planera och genomföra 

sociala aktiviteter. Stort fokus för de visstidsanställda låg på arbetsprestation vilket ledde till 

en sämre möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter.  Timms, Brough, 

O´Driscoll, Kalliath, Siu, Sit och Lo (2014) hävdar att arbetslivsbalans handlar om att alla 

delar i personens tillvaro ska kännas hanterbara på en sådan nivå att personen upplever att de 

kompletterar och inte motarbetar varandra. Författarna menar vidare att det lätt blir att olika 

områden i livet som hem och familj, möjligheter till vila samt arbetsansvar kan skapa 

prioriteringar som strider mot varandra. Motsättningar av dessa slag skapar i förlängningen 

upplevelser av otillfredsställelse vilket kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa, enligt 

författarna. Charles, Christiansen och Kathleen (2006) poängterar hur svårigheter i att 

uppfylla kraven från det moderna samhället av idag på grund av tidsbrist skapar en obalans i 

vardagen som får direkt inverkan på hela individens livsstil. Detta begränsar människors 

möjligheter att tillfredsställa viktiga personliga eller sociala behov på ett meningsfullt sätt och 

kan, enligt författarna, uttrycka sig genom ångest, trötthet och en kronisk upplevelse av 

tidsbrist.  Greedy instistutions är ett begrepp som lyfts av Sullivan (2013). Dessa innebär i 

praktisk bemärkelse alla de organiserade aktiviteter eller grupper som utgör delar av och 

bygger upp en individs vardag men som har hamnat i strid med varandra. I dessa inbegrips 

aktiviteter rörande arbete, familj och klubbverksamheter och men även den tid individen själv 

avsätter till motion, sociala relationer eller andra ärenden, menar Sullivan. Liksom Duncan 
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(2009) menar Sullivan (2013) att dessa organiserade helheter som delar in och strukturerar 

människans liv är bra så länge de ställer rimliga och väl balanserade krav på denne. Det är när 

en av delarna, eller ett flertal av dem, överstiger satta gränser och börja ta alltmer tid i anspråk 

som det blir upplevda konflikter för individen, de har då utvecklats till det Sullivan menar 

med greedy institutions. 

 

Informanterna ger tydliga exempel på hur förskjuten familjeetablering och materiella 

restriktioner förekommit på grund av upplevd obalans i sina arbetssituationer och sämre 

ekonomiska förutsättningar.  Både Ölmebäck (2011) och SCB (2014) anser att det finns 

skillnader i de faktiska levnadsvillkoren för visstidsanställda jämfört med tillsvidareanställda. 

De pekar på aspekter som försämrad ekonomisk trygghet och arbetskontinuitet. Enligt 

Ölmebäck (2011) har personer med visstidsanställning svårigheter att planera sin närmste 

framtid, svårt att ta lån, skjuter på att skaffa barn och får ofta kompromissa med sin sociala 

och fria tid vilket i förlängningen påverkar deras sociala relationer. Informanterna i denna 

studie har tydliggjort alla dessa aspekter vilket var ett oväntat resultat vid studiens början med 

tanke på dess lilla deltagarantal. 

 

För vissa av informanterna uttrycktes möjligheten till att utföra sina intressen alternativt att 

alls ha energi för dem nästan obefintlig. I samma kontext återgavs även av vissa informanter 

en känsla av brist på återhämtningsmöjligheter genom att beskriva hur de återkommande 

upplevde att få sin lediga tid avbruten genom förfrågningar om nya arbetspass och 

förändringar i gällande schema. Sullivan (2013) menar att teknikens inverkan på anställdas 

vardag i dagsläget spelar allt högre roll för om individen kan uppleva fri tid för återhämtning 

mellan arbetspass. Inom vissa yrkeskategorier fortsätter arbetet hemifrån genom tillgång till 

teknisk utrustning som kan kopplas upp mot arbetsplatsen. För andra yrken kan möjligheten 

att kunna nås via mobil under varje ledig tid skapa en känsla hos de anställda av att vara 

konstant och kontinuerligt anträffbar och knuten till sin arbetsplats. Denna tillgänglighet kan i 

förlängningen skapa en ökad stress och oförmåga till avslappning menar författaren. Michal 

och Nurits (2003) tidigare definition av vila som differentierad från sömnen och med 

möjlighet för individen att uppnå ett avslappnat tillstånd gör det intressant att fundera över 

vad dessa kontinuerliga avbrott på vardagen från arbetet får för konsekvenser på den 

anställdes möjlighet att hämta kraft ur sin lediga tid till återhämtning. Erlandsson och Persson 
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(2014) menar att ett ständigt utförande av flera aktiviteter samtidigt och en kontinuerlig 

upplevelse av att bli avbruten kan påverka hälsan menligt. Som exempel på detta hänvisar 

Erlandsson och Person till en serie studier gjorda på en dubbelarbetande grupp kvinnor 

engagerade i flera komplexa aktiviteter under sitt vardagsutförande. Kvinnorna upplevde ett 

flertal avbrott under utförandet av dessa aktiviteter och resultatet som framkom visade på att 

kvinnorna inte blev klar med ens enstaka aktiviteter som var inplanerade. Resultatet påvisade 

även att de upplevde låg hälsa. 

En anställning i visstid är en situation som enbart ska vara under en kort period tills personen 

har hunnit etablera sin roll och nå en fastare anställningsform på plats, något som för 

nuvarande är under diskussion om det verkligen är så i praktiken. Informanterna i denna 

studie berättar tydligt om väldigt långa perioder i visstidsanställning, de flesta mer än fem år. 

Som Nilsson och Ekberg (2013) poängterade är det arbetsgivarnas marknad som just nu råder 

på svensk arbetsmarknad och ett hårdare klimat med större konkurrens är den miljö 

arbetssökanden möter idag. Aktuella diskussioner på arbetsmarknadspolitisk nivå just nu 

angående stapling av visstidsanställningar kan indikera på att lång tid inom visstidsanställning 

kan ses som ett återkommande fenomen i dag i Sverige (Jansson, 2013; Davidson, 2014; 

Englund, 2013). Aktuella uppgifter på ett ökande antal och förlängda perioder av 

visstidsanställning för arbetstagare bör leda till att frågor om aktivitetsmönster, belastning och 

egenkapacitet analyseras och uppmärksammas. Detta är aspekter som också framkommit som 

påverkade ur denna studies resultat. Erlandsson och Persson (2014) anser att för personer i 

yrkesverksam ålder är det viktigt att kunna uppfylla olika roller och ingå i många olika 

aktivitetsmönster i tillvaron för att kunna uppleva hälsa. Författarna menar också att det är 

viktigt att beakta att alla människor inte behöver ha samma behov av att ingå i samma mängd 

aktivitetsmönster som andra personer. Det viktiga är enligt Erlandsson och Persson att det är 

personens egen kapacitet som avgör detta och slutligen också som avgör vad hälsa är när det 

gäller aktivitetsmönster. 

Som motvikt till dessa hittills redovisat negativa upplevelser av obalans framkom under 

resultatet också de deltagare som beskrev en möjlighet till egenmakt i sin arbetssituation. 

Dessa gjorde konsekvent en avvägning ifall de hade energi nog för att gå ut extra pass och 

höjde flexibilitet som en strategi för att handskas med visstidsanställningens inverkan på 

balansen i sin vardag. I detta sammanhang är det intressant att lyfta Duncans (2009) begrepp 

resilience/motståndskraft, det vill säga individens motståndskraft som en färdighet för att 

positivt kunna påverka både sin vardag som sin arbetssituation.  Begreppet lyfts av Duncan 
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specifikt i relation till utmattningssyndrom och han poängterar individens möjlighet att 

utveckla förmågan till resilience, som inte i detta sammanhang ses som medfödd.   Duncans 

förklaringsmodell ger individen ett eget verktyg och en aktiv metod att bemöta sin tillvaro då 

denne upplever att det är situationen som styr i tillvaron. På så sätt skulle det gå att 

argumentera för att inbegripa denna metod vid en svårhanterad vardag som tillsvidareanställd 

för att utveckla reillience. Att aktivt ta kommandot över sin egen situation är också grunden i 

begreppet empowerment (egenmakt) (Bogarve, Ershammar & Rosenberg, 2012). Begreppet 

lägger stort fokus på att ge individen möjlighet till att aktivt ta kontroll över sitt eget liv och 

likaså en handlingsplan för att hantera motgångar vilket på sikt är ett viktigt steg för den 

personliga utvecklingen och för att kunna uppnå hälsa. Cuyper och Witte (2007) som tidigare 

lyfts slog fast att en persons arbetsliv och vardag inte känslomässigt går att skilja åt. Dessa 

författare beskrev i det sammanhanget den negativa aspekten av förhållandet mellan de båda 

arenorna. Timms et al (2014) argumenterar i motsatt riktning och menar att en persons 

positiva upplevelser kan påverka även dennes arbetssituation positivt genom utveckling av 

tillfredställelse och egenkontroll i den egna identiteten. Detta leder enligt författarna till en 

ökad känsla av att kunna bemästra sin situation och bidrar även till en positiv syn och 

stabilitet i arbetsmiljön. Detta är en faktor som kan ses gynna också arbetsgivare inom olika 

verksamheter och bör därför eftersträvas att uppnå från arbetsledningens håll, menar Timms et 

al. Den kostnad det innebär att inte göra något åt snedbelastning mellan vardagsliv och arbete 

i form av frånvaro, uppsägningar, sjukskrivningar och personal som inte längre klarar av att 

engagera sig och ta rätt ansvar är inte försvarsbar enligt författarna. Genom att från 

verksamhetens sida arbeta för att stärka de anställdas känsla av autonomi och möjliggöra 

flexibla förslag för att få bättre struktur mellan arbetsbelastning och krav stärks då inte bara 

situation och hälsa för de anställda utan skapar på sikt även en mer attraktiv organisation för 

framtida kvalificerad arbetskraft att söka sig till. Med andra ord en situation som alla vinner 

på enligt författarna. 

 

 Implikationer för arbetsterapi 

Aktivitet och aktivitetsbalans är två fokusområden för arbetsterapin och kliniskt verksamma 

arbetsterapeuter då de möter klienter med ohälsa som är relaterad till obalans i tillvaron. 

Erlandsson och Persson (2014) anser att arbetsterapeutens specifika kompetens tjänar ett 
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viktigt syfte för att förhindra klienters utveckling av ohälsa, möjliggöra balans och tillgodose 

det som upplevs meningsfullt för den unika personen redan i ett förebyggande hälsoarbete. 

Denna studies betydelse i ett större samhälleligt och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv kan 

ses som en rekommendation om att i ett tidigt skede inkludera arbetsterapeuter mot denna 

grupp anställda för att förhindra utveckling av obalans i vardagen. Som sådan skulle 

arbetsterapeuten kunna anses lämplig att inkludera i ett större organisatoriskt projekt runt 

frågor som rör arbetsorganisation och livsvillkor. Med fokus på inte bara enskilda delar som 

berör arbetssituation och viss specificerad ohälsa utan att med arbetsterapeutisk kompetens 

och fokus mot aktivitetsbalans och utförandekapacitet skulle arbetsterapeuten kunna göra 

tidiga insatser mot exempelvis utmattningssyndrom, ett tillstånd som flera gånger under denna 

studie klargjorts behöver tidiga insatser som riktas mot hela klientens tillvaro. Genom att 

vidare kunna studera aktivitetbalansens betydelse kan ett flertal utvecklingsmöjligheter och en 

etablering på flera nya arenor inom arbetsterapin möjliggöras, exempelvis inom högre 

arbetsorganisation eller arbetsledarfrågor. Detta är ett argument som också Erlandsson och 

Persson (2014) stödjer med betoning på att använda arbetsterapeuten redan i ett tidigt och 

förebyggande arbete. Detta skulle på sikt kunna skapa en bättre arbetsmiljö med förbättrade 

möjligheter för studiens målgrupp till att både påverka sin arbetssituation som att på ett 

personligt plan arbeta med mer effektiva hanteringsstrategier som exempelvis genom det 

Duncan (2009) beskriver om resilliance. Genom användning av arbetsterapeutiska modeller 

och interventioner mot den enskilda arbetsplatsen eller anställde kan insatser utformas för en 

framtida mer beständig förändring för både organisation och person med hjälp av 

arbetsterapeuten. 

 

 

Metoddiskussion 

I studien deltog sex informanter varav två män och tre kvinnor. Från början kontaktades åtta 

informanter med jämn fördelning mellan könen men bortfall av två informanter ledde till både 

ett mindre antal deltagare och en överrepresentation av kvinnor. Fler informanter hade 

eventuellt ökat möjligheten till att urskilja likheter i resultatet mellan liknande 

bakgrundsvariabler och på så sätt fördjupat de analyser som genomförts. Studiens 

datainsamling fördröjdes även av att det var svårt att komma i kontakt med informanter och 

bestämma tid för intervjumöten, oftast på grund av oregelbundet arbete på flera olika platser 
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för de presumtiva informanterna. Fler kontaktvägar till de presumtiva informanterna hade 

underlättat processen. 

  

Resultatet blev tillräckligt innehållsrikt rörande det ämne som var i fokus för studien och 

målsättning upplevs ha uppnåtts. Istället för kvalitativ kunde en kvantitativ ansats valts och då 

genomförts med en större enkätundersökning för att kunna se fler likheter och olikheter i 

deltagarnas upplevelser. Resultaten hade då kunnat ge större förståelse för ämnet och en större 

genomslagskraft i frågor som rör arbetsorganisation. Dock hade den personliga upplevelsen 

och möjligheten att se individerna i sin specifika kontext inte tydliggjorts i samma 

utsträckning som den kvalitativa metoden möjliggör. Ur detta hänseende anses resultatet vara 

det önskade utifrån den metod som valts. 

 

För att studiens författare inte skulle påverka studien på grund av sina förkunskaper 

förankrades dataanalysen återkommande i det ursprungliga intervjumaterialet. Detta 

möjliggjorde för författarna att hålla fokus på informanternas material och låta detta bli det 

som framkom i det slutliga resultatet. Studiens författare har dock använt sig själva som 

redskap, både vid utformning av intervjuguide som i de intervjuer som utfördes gällande vilka 

följdfrågor som användes. Detta kan ses som ett redskap för att kunna förstå den kvalitativa 

innehållsanalysens metod men har också varit en faktor som tagits i beaktande vid tolkning av 

resultat och diskussion. Författarna var medvetna om sin förförståelse inom detta område och 

skapade för att säkerställa att detta inte skulle få för stor genomslagskraft på resultat och 

diskussion ett separat dokument vari författarna förde in den förförståelse som fanns. För att 

ytterligare stärka trovärdigheten under denna studie fördes kontinuerligt samtal med två andra 

studiegrupper om innehåll och uppfattning om proceduren som användes, så kallad peer 

debriefing. Det användes även member check, en metod som innebar att då materialet var 

färdigställt och genomarbetat läste avslutningsvis en utomstående part utan tidigare erfarenhet 

inom arbetsterapi igenom all text och fick ge återkoppling på innehållet. Dessa steg som tagits 

för att stärka studiens trovärdighet har haft en stor betydelse för förståelse av den kvalitativa 

metoden för studiens författare men har också inneburit många självinsikter under arbetets 

gång. Förutfattade meningar har tydliggjorts och bearbetats och insikter om personliga 

förbättringsområden har klargjorts. Samtal med andra grupper genom peer debriefing har 

uppfattats mycket lärorikt och fungerat som inspiration vid tillfällen då studiens författare kört 

fast men har också fyllt en viktig funktion genom att klargöra andra synvinklar på valt ämne. 
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Konklusion                           

  

Studien visar att visstidsanställingen skapar en upplevelse av brist på aktivitetsbalans hos 

informanterna. De prioriterar sin tid på sitt förvärvsarbete och upplever bara lite tid över till 

andra vardagliga aktiviteter som att sköta hushållet, vila, sömn och fritid. En upplevelse av 

brist på aktivitetsbalans har även skapat känslan av ensamhet och isolering hos informanterna 

vilket är en riskfaktor för utveckling av psykisk ohälsa. Studien har visat att denna målgrupp 

kan behöva tidiga arbetsterapeutiska insatser för att kunna upprätthålla sin aktivitetsbalans 

och förhindra utveckling av ohälsa, specifikt mot utmattningssyndrom. Arbetsterapeutiska 

insatser behövs även mot organisationen för att skapa bättre arbetsförutsättning för 

målgruppen. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide: 

 

Definition av aktivitet och aktivitetsbalans: 

Vi börjar med att visa denna definiering av aktivitet och av aktivitetsbalans. Intervjuguiden är 

indelad i aktivitetsbalansens fyra områden efter inledande introduktionsfrågor som gjorts för 

att skapa en relation till informanten.
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Introducerande frågor: 

 Berätta lite om dig själv 

 ålder 

 kön 

 familjesituation 

 boende 

 kulturell bakgrund 

 tidigare utbildning 

 erfarenhet i arbetet 

 

Produktivitet: 

 Hur mycket arbetar du i % (Hur mycket har de arbetat föregående vecka om de har 

svårt att komma ihåg). 

 Hur mycket vill du arbeta?  

 Berätta hur du upplever det att arbeta i visstidsanställning. 

 Vad tycker du det finns för fördelar att jobba som visstidsanställd? 

 Vad tycker du det finns för nackdelar att jobba som visstidsanställd? 

 Hur upplever du att du kan påverka din arbetssituation vad gäller 

arbetsuppgifter/arbetstider/planering? 

 

Lek/Fritid: 

 Upplever du att din arbetssituation påverkar dina möjligheter till att medverka i 

och upprätthålla sociala relationer (exempelvis kontakt med vänner och möjligheter 

till att medverka i sociala aktiviteter)? 

 Upplever du att din arbetssituation påverkar hur du planerar inför din framtid? 

(Om ja, på vilket sätt, berätta?) 

 

  Aktiviteter i det dagliga livet: 

 Upplever du att din arbetssituation påverkar dina möjligheter att upprätthålla 

dina dagliga rutiner? 

 Upplever du att din arbetssituation påverkar din prioritering av vardagliga 

aktiviteter (exempelvis skötsel av hushållet, personlig omvårdnad, motionsvanor). 

(Om ja, hur... beskriv… eller liknande). 

 Vila: 
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 Upplever du att din arbetssituation påverkar dina möjligheter till vila? 

 Hur ser den närmsta tiden före och efter ett arbetspass ut för dig, beskriv? 

(Förmiddagar/eftermiddagar/kvällar?) 

 Upplever du att du har tillräckligt mycket sammanhängande ledig tid mellan 

arbetspassen? (Om nej, varför?) 

 

Avslutningsfrågor: 

 

 Slutfråga om generell uppfattning: Upplever du at du har aktivitetsbalans i din 

vardag? (Om inte, vidareutveckla, varför eller liknande). 

 Får jag återkomma till dig om jag har några fler frågor som behöver ställas eller 

om jag behöver förtydliga något som du har beskrivit för mig under denna intervju? 

 Har du några frågor till mig innan vi avslutar denna intervju? 
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Bilaga 2. 

Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi 2014-11-26 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 

 

 

 

Förfrågan om att delta i studie 
 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Umeå Universitet som planerar ett 

examensarbete. Till detta har vi valt ämnet aktivitetsbalans och att inrikta oss mot gruppen 

visstidsanställda inom kommunala omsorgs- och omvårdnadsboenden. 

Begreppet aktivitetsbalans innebär att personen upplever en jämn fördelning mellan 

aktiviteter som egenvård, arbete och rekreation balanserat med adekvat vila. Ämnet 

intresserar oss då tidigare studier visar på ett samband mellan upplevelse av aktivitetsbalans 

och deltagares hälsa alternativt ohälsa samt hur visstidsanställning kan påverka personens 

upplevelse av aktivitetsbalans i sin vardag.  För att få kunskap om upplevd aktivitetsbalans i 

dessa grupper genomförs nu denna studie med följande syfte: att undersöka upplevd 

aktivitetsbalans för allmän visstidsanställd personal inom sociala omsorgs- och 

omvårdnadsboenden.  

 

Vi kompletterar nu den muntliga information som du tidigare fått per telefon, med ett 

skriftligt informationsbrev, då du preliminärt sagt dig vara intresserad av ett deltagande i 

studien.  Du kommer att få delta i en intervju som utförs på plats och tid utifrån dina 

önskemål. Denna intervju kommer att ta ungefär 60 minuter att utföra och kommer att spelas 

in för att garantera att dina ord blir korrekt återgivna. Därefter kommer den att skrivas ner och 

avidentifieras av den student du mött. Båda studenterna och vår handledare kommer sedan att 

delta i analys av intervjuerna och resultatet presenteras på ett sådant sätt att ingen kan 

identifiera dig i materialet. Detta resultat kommer att sammanställas och redovisas genom vårt 

färdiga examensarbete och slutligen förvaras tillgängligt vid Enheten för arbetsterapi på Umeå 

universitet.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du så önskar utan 

att ange orsak. Har du några vidare frågor är du välkommen att kontakta: 

 

 

Anneli Ebbesson-Fhärm   Eden Zerefu 

Arbetsterapeutstuderande   Arbetsterapeutstuderande 

Tel: 076 – 1166796   Tel: 076 – 2642865 

anneli.ebbesson@gmail.com   taye_eden@yahoo.com 

 

 

 

Eva-Britt Norberg 

Lektor, Umeå universitet, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi 

Tel: 090 – 7865761 

mailto:anneli.ebbesson@gmail.com
mailto:taye_eden@yahoo.com
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evabritt.norberg@umu.se 

 

Informerat samtycke 

 
Din underskrift nedan visar att du läst igenom informationen om studien och tagit ställning. 

 

 

JA, jag har tagit del av informationen om denna studie och ger mitt samtycke till 

att delta. 

 

NEJ, jag har tagit del av informationen om denna studie och ger INTE mitt 

samtycke till att delta. 

 

 

 

mailto:evabritt.norberg@umu.se

