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Sammanfattning 

Vid pensioneringen har personen lämnat sitt arbete som kan ha varit den största aktiviteten i 

vardagen. Det blir en omställning som kan leda till både förändrad hälsa och inverka på 

aktivitetsbalansen. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever 

sin hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med 12 nyblivna pensionärer. Intervjuerna genomfördes gemensamt av författarna med en 

deltagare åt gången. De transkriberade intervjuerna analyserades i två domäner med kvalitativ 

innehållsanalys vilket resulterade i totalt fem kategorier. Resultat: Översiktligt visade resultatet 

att övergången till pensioneringen i huvudsak var positiv men det fanns även en saknad efter 

tidigare arbetskamrater och strukturen de hade när de arbetade. Resultatet visade två domäner 

med kategorier. Domänen Hälsa med kategorierna: Kroppens styrka och Positiv och negativ 

energi. Det centrala inom domänen Hälsa visar att fysisk kapacitet och att ha energi till att utföra 

meningsfulla aktiviteter ger en god hälsa. Socialt nätverk, sjukdomar och väder är aspekter som 

påverkar hälsan. Domänen Aktivitetsbalans beskrevs inom kategorierna: Självbestämmande 

utan tidspress, Variationer i aktivitet och Stressorer som påverkar.  Det övergripande inom 

domänen Aktivitetsbalans visar att deltagarna uppfattar sig ha aktivitetsbalans när de har en 

självbestämmande vardag utan tidspress. Slutsats: Slutsatsen är att deltagarna upplever hälsa 

och aktivitetsbalans i vardagen när de har energi och fysisk kapacitet för att kunna utföra 

självbestämmande och meningsfulla aktiviteter utan tidspress. Med kunskap från aktuell studie 

och mer forskning kan arbetsterapeuter med en ökad förståelse vägleda individer i övergången 

till pension och ge stöd till att implementera meningsfulla aktiviteter. 

 

Sökord: Hälsa, aktivitetsbalans, pensionärer, arbetsterapi. 
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Abstract 

At retirement, the person has left his work which may have been the biggest activity in everyday 

life. A changed everyday life that can lead to ill-health and can affect the occupational balance. 

Aim: The aim of the study was to describe how newly retired persons experience their health 

and occupational balance in everyday life. Method: Semistructured interviews were conducted 

with 12 newly retired persons. The interviews were conducted commonly by the authors with 

one participant at a time. Then analyzed in two domains with qualitative content analysis, which 

resulted in a total of five categories. Result: In summary, the result showed that the transition 

to retirement was essentially positive, but there was also a lack of previous colleagues and the 

structure they had when they worked. The result showed two domains with categories. The 

Health domain with the categories; Body Strength and Positive and Negative Energy. The core 

of the Health domain shows that physical capacity and having the energy to carry out 

meaningful activities provide good health. Social networks, diseases and weather are aspects 

that affect health. The occupational balance domain was described in the categories; Self-

determination without time pressure, Variations in activity and Stressors that affect. The overall 

within the Occupational Balance domain shows that the participants perceive themselves to 

have an occupational balance when they have a self-determining everyday life without time 

pressure. Conclusion: The conclusion is that participants experience health and occupational 

balance in everyday life when they have energy and physical capacity in order to be able to 

carry out self-determined and meaningful activities without time pressure. With knowledge 

from the current study and more research, occupational therapists with an increased 

understanding can guide individuals in the transition to retirement and provide support for 

implementing meaningful activities. 

 

Keywords: Health, occupational balance, retirement, occupational therapy
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Inledning 

Författarna har genom kontakter i sin sociala omgivning fått kännedom om hur 

pensionsövergången upplevs olika hos individer. De beskriver både positiva och negativa 

upplevelser och författarna vill därför undersöka hur de upplever sin hälsa och 

aktivitetsbalans. Vid pensioneringen har personen lämnat sitt arbete som kan ha varit den 

största aktiviteten i vardagen. En ny roll som pensionär uppstår och arbetsrollen försvinner, 

sociala nätverket kan påverkas och individerna får en förändrad vardag. De studier som 

identifierats om hur människor upplever hälsa och aktivitetsbalans i vardagen som nybliven 

pensionär är främst publicerade på tidigt 2000-tal. Författarna anser därför att nya studier bör 

göras då samhället och dess kontext hela tiden förändras. Andelen pensionärer ökar i 

samhället och det kan leda till ett större behov av arbetsterapeutiskt stöd. En ökad förståelse 

för nyblivna pensionärers upplevelse av vardagen skulle kunna ge arbetsterapeuter en större 

kunskap om deras aktivitetsförändring och vilket stöd som behövs för att finna hälsa och 

aktivitetsbalans i den förändrade vardagen. 

 

Bakgrund 

Pensionering 

Befolkningsmängden ökar i Sverige och en av anledningarna är att vi lever längre än tidigare. 

Enligt SCB:s senaste statistik kommer Sveriges folkmängd år 2030 vara 309 000 fler personer 

som är 65 år och äldre jämfört med idag (Statistiska centralbyrån, 2018). Med en stigande 

ålder kan krämpor och sjukdomar öka vilket i sin tur kan påverka hälsan negativt. Vidare 

beskrivs att psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och att det är vanligare att personer över 65 

år har psykisk ohälsa än personer mellan 18 och 64 år (Socialstyrelsen, 2018).  

 

I dag kan den allmänna pensionen i Sverige tas ut från 61 års ålder. 67 år är den ålder som 

människor har rätt att jobba till men som vid överenskommelse med arbetsgivare kan höjas 

(Pensionsmyndigheten, 2011). En studie gjord i Sverige beskriver att det är vanligt att 

människor börjar jobba deltid efter det år de fyllt 60 och att pensioneringen då börjar 

successivt (Jonsson och Andersson, 1999). Många människor känner sig orolig inför att gå i 

pension. Känslor som att inte längre bli respekterad och sedd kan uppkomma samt 

upplevelsen av att inte veta vad som väntar (Holm, 2006).
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Hälsa och aktivitetsbalans  

Hälsa beskrivs av World Health Organization [WHO] (2015) som inte bara en avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder, utan ett tillstånd av fullständig socialt, fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. WHO anser att varje person bör ha rätt till att bevara sina förmågor och stärka 

det som personen värderar som viktigt. Medin & Alexanderson (2000) beskriver hälsa som en 

subjektiv upplevelse utifrån varje enskild individ och att hälsa bör ses som en tillgång för att 

kunna utveckla och klara av sin livssituation. Vidare beskrivs att det sker en interaktion 

mellan individen och miljön som gör att hälsan utvecklas i en ständigt pågående process. 

 

Jonsson, Borell och Sadlo (2000) beskriver i sin studie att det fanns deltagare som betonade 

vikten av att få bevara sin hälsa efter pension. Enligt vissa deltagare var det inte bara en 

önskan utan att de ville främja hälsan med faktiska åtgärder. Exempel på åtgärd var fysisk 

aktivitet i egenskap av dagliga promenader ensam eller med andra. Vidare beskrivs att 

deltagare i studien ansåg att de befann sig i en fas i livet där hälsa och aktivitet sakta 

försämras. De uttryckte en rädsla att inte kunna röra sig utan svårigheter och få en sämre 

kognitiv förmåga, både för sig själva och andra i omgivningen. En rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att individers hälsa påverkas av genetiska, sociala 

och ekonomiska faktorer, samt av individuella levnadsvanor och individers beteenden. Äldres 

välmående påverkas genom förebyggande åtgärder. Genom att följa hälsan hos äldre 

människor skapas en insikt om hur deras delaktighet och engagemang är en tillgång för 

samhället och den enskilda individen. Detta ger ökad kunskap för förebyggande åtgärder och 

aktiviteter för att hitta det som är till fördel i ett hälsofrämjande arbete för äldre. Skog och 

Grafström (2013) beskriver att en betydelsefull vardag ger en upplevelse av hälsa för äldre 

personer och att sjukdom och andra besvär då ej orsakar en känsla av ohälsa. Begreppen hälsa 

och välbefinnande ses som överlappande begrepp och hur invecklat det kan vara beskrivs av 

Medin och Alexanderson (2000) “Hälsa ses antingen som en del av välbefinnandet, 

välbefinnandet som en del av hälsa, välbefinnande som en väg till hälsa eller hälsa som en 

väg till välbefinnande” (s. 77–78). 

 

Ett välorganiserat och balanserat aktivitetsmönster gynnar individers hälsa och välbefinnande. 

Meningsfulla aktiviteter som har ett värde för individen är viktigt för att upprätthålla 

välbefinnande och hälsa. En aktivitets värde är föränderligt över tid, vilket har som följd att vi
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prioriterar olika saker i olika delar i livet. Aktiviteterna kan delas in i en värdetriad som består 

av sociosymboliska, självbelönande och konkreta värden som ska samspela för att människan 

ska få en mening med livet vilket främjar hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Vidare 

beskrivs att aktiviteter i en människas liv genomförs i tre olika perspektiv av tid. 

Makroperspektivet, aktiviteter som utförs genom en människas liv. Mesoperspektivet är ett 

mindre avsnitt av aktivitetsrepertoaren i vardagen. Mikroperspektivet, de små delarna i 

aktiviteterna som utförs i vardagen. Det är i mesoperspektivet människan har utmaningar i sitt 

aktivitetsmönster då vardagen har många komplexa aktiviteter som varierar. Människor som 

är i samma fas i livet behöver inte ha samma aktivitetsmönster då komplexiteten skiljer sig 

mellan olika människor. Dessutom beskrivs att människans aktiviteter skapas och väljs utifrån 

personliga erfarenheter, förutsättningar, intressen och beteenden, samtidigt som miljön 

tillhandahåller både möjligheter och hinder. Hur en aktivitet upplevs, hur den utförs och 

vilken orsak som är till grund för utförandet är individuellt (Erlandsson & Persson, 2014). 

 

Aktivitetsbalans i vardagen är viktigt i livet för att finna känsla av mening, välbefinnande och 

hälsa (Matuska & Christiansen, 2008). Inom arbetsterapi anses en viktig förutsättning för 

hälsan vara att ha balans i sitt aktivitetsmönster och sina dagliga aktiviteter. Att organisera 

sina dagliga aktiviteter kan vara ett redskap för att få tillbaka välbefinnandet och bidra till att 

personen trots sjukdom upplever mening i vardagen (Erlandsson & Persson, 2014). Backman 

(2004) beskriver att Adolf Meyer redan på tidigt 1900-talet beskrev betydelsen av att ha 

balans mellan arbete, lek, vila och sömn. Dessa begrepp påverkas av personens förmågor och 

miljöns förutsättningar och beskrivs som aktivitetsbalans. Andra studier beskriver 

aktivitetsbalans som en subjektiv upplevelse som handlar om hur individer uppfattar sig ha 

rätt mängd aktivitet och rätt variation mellan aktiviteter i relation till var aktiviteter utförs, 

vilka egenskaper aktiviteten har och vilken tid som läggs ned på aktiviteten (Eklund et al., 

2017; Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Arbetsterapeuter kan med sin kunskap 

underlätta för människor att omvandla sina liv och möjliggöra för människor att delta i 

aktiviteter, känna tillhörighet och uppnå ett bra resultat i processen (Wilcock, 1999). Vikten 

av att ha en hälsosam och balanserad livsstil är omtalat i stora delar av världen och 

arbetsterapeuter har kunskap om hur aktivitetsmönster kan skapa både en balanserad och 

obalanserad livsstil som i sin tur påverkar människors hälsotillstånd (Christiansen & Matuska, 

2006). 
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Förändringar i vardagen 

När människor blir äldre förändras ofta vardagen som exempelvis förlust av yrkesroller och 

förändrade familjesituationer. Att bli äldre kan även innebära tristess och ensamhet som gör 

att det blir mer besvärligt att finna aktiviteter som stimulerar och ger tillfredsställelse (Bagger-

Sjöbäck, 2006; Jansson & Almberg, 2011; Taylor, 2017). Positiva aktiviteter kan leda till ett 

bra åldrande och människor har ofta samma behov och önskningar när de är äldre som 

tidigare. Att delta i olika aktiviteter kan ha en positiv betydelse för den nya tillvaron som 

pensionär. En viktig del för pensionärer kan vara att hitta nya roller som ersätter förlusten av 

yrkesrollen genom att vara socialt aktiv i familjeliv och föreningar eller liknande (Holm, 

2006).  

 

Övergången till pension påverkar många aspekter i livet och har ofta en bred inverkan på en 

persons identitet och aktiviteter i vardagen. Pensionering innebär mycket positiva känslor som 

att bestämma mer över sin egen tid och få en lugnare rytm i vardagen. Känslan av att det 

fattas något kan infinna sig och en svårighet att skapa meningsfulla aktiviteter i den nya rollen 

som pensionär (Jonsson, 2011; Jonsson & Andersson, 1999; Jonsson et al., 2000). En studie 

gjord i Sverige beskriver att när en individ går i pension förändras hela aktivitetsmönstret i 

vardagen. Innan pensionen utfördes många av de vardagliga aktiviteterna som att städa och 

tvätta på kvällar och helger men som efter pensionen kunde göras på dagtid som ledde till att 

kvällar och helger kunde spenderas åt återhämtning. Vidare beskrivs även deltagare som hade 

känslan av ett negativt aktivitetsmönster, de hade problem med att ersätta de rutiner som 

försvann när de slutade att arbeta samt svårighet att bestämma över sin egen tid. Flera 

deltagare hade innan pensionen planer på att börja med någon ny aktivitet när de blev 

pensionär, det visade sig att dessa inte hade införlivats i aktivitetsmönstret efter 

pensioneringen utan fanns kvar som en tanke. Pensionärerna uppgav att det var svårt att finna 

meningsfulla aktiviteter och ville därför ha något slags produktivt arbete att utföra för att få 

mer struktur och en meningsfull vardag (Jonsson et al., 2000). Andra studier beskriver att 

arbetsterapeuter har kunskap och kan stödja människor innan och under processen mot 

pension, även ge stöd för att identifiera och implementera meningsfulla aktiviteter för att 

ersätta arbetslivet vid pensionering (Eagers, Franklin, Broome & Yau, 2018; Jonsson, 2011). 

Det är viktigt inom arbetsterapi att hitta interventionsstrategier både på individ och 

samhällsnivå för att ge stöd i processen vid pensioneringen (Jonsson & Andersson, 1999).
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Problemformulering 

Den litteraturgenomgång som gjorts av författarna visar att människors första tid som 

pensionär kan upplevas olika från individ till individ, att den nya rollen som pensionär 

påverkar deras vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuter möter nyblivna pensionärer i sin 

yrkesverksamhet och för att hitta hälsofrämjande interventioner till dem är det viktigt att ha 

kunskaper om deras dagliga liv, hur de upplever sin hälsa och aktivitetsbalans. Författarna 

anser att nuvarande forskning som främst är från tidigt 2000-tal inte är uppdaterad. Nya 

studier bör göras eftersom pensionärers vardagsaktiviteter förändras, exempelvis i relation till 

att samhället är i en ständig utveckling.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och 

aktivitetsbalans i vardagslivet.  

 

Metod  

Design 

Författarna valde en kvalitativ design för att beskriva nyblivna pensionärers upplevelse av 

hälsa och aktivitetsbalans. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur kvalitativa studier kan 

fånga människors synvinklar och erfarenheter och det kan leda till att en förståelse för deras 

livsvärld. Data samlades in via intervjuer och baserades på Kvale och Brinkman (2014) 

beskrivning av tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer. Insamlat data analyserades med 

innehållsanalys enligt beskrivning av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). 

 

Urval 

Undersökningsgruppen till denna studie var personer som varit pensionärer i ett till fem år och 

tidigare varit yrkesverksamma. För att rekrytera deltagare användes Denscombe (2018) 

beskrivning av ett subjektivt urval. När författarna sökte deltagare till studien skrevs en 

förfrågan på sociala medier som kort beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt. Sju 

personer kontaktade författarna och alla sju rekryterades som deltagare till studien. Urvalet 

övergick sedan till ett snöbollsurval. Denscombe (2018) beskriver snöbollsurval där 

deltagarna ombeds göra förslag på personer som kan passa i studiens urval. Ett urval som 

anses effektivt och kan vara passande i små studier. De sju rekryterade deltagarna
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rekommenderade studien för bekanta och ytterligare fem deltagare rekryterades. Av de tolv 

deltagarna var fem män och sju kvinnor i åldern 64–70 år varav elva deltagare var 

sammanboende med partner och en deltagare var ensamboende. Exklusionskriterier var att 

personer med någon form av kognitiv nedsättning, afasi eller andra 

kommunikationssvårigheter uteslöts som deltagare i första urvalet. Motivet för detta var att 

kommunikationsförmågan bör vara god då studien handlar om att få en vetskap om 

deltagarnas upplevelse i vardagen efter att ha gått i pension. Potentiella deltagare svarade via 

sociala medier och telefon, författarna besvarade därefter deltagarna och överlämnade ett 

informationsbrev som beskrev studiens syfte, konfidentialitet och möjligheten att avbryta sin 

medverkan (bilaga 1). Därefter genomfördes en bokning av intervjutillfälle via telefon. 

Deltagarna fick i samband med intervjun skriva på en samtyckesblankett för att bekräfta att de 

tagit del av informationsbrevet och uppfattat vad syftet med studien innebar (bilaga 2).  

 

Datainsamling 

Författarna genomförde en provintervju på en äldre person för att få öva på intervjusituationen 

och skapa en trygghet till att insamlandet av data blir så tillförlitligt som möjligt. Författarna 

genomförde sedan 12 intervjuer gemensamt vilket tog mellan 18–36 minuter vardera. 

Intervjuerna genomfördes i februari år 2019 genom fysiskt möte på platser som bestämdes av 

deltagarna, vilket i huvudsak var i deras hem. Författarna hade stöd av en intervjuguide som 

de själva konstruerat med inspiration av (Eklund et al., 2017; Erlandsson & Persson, 2014; 

Medin & Alexanderson, 2000; Wagman et al., 2012) beskrivning om hälsa och 

aktivitetsbalans (bilaga 3). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur en halvstrukturerad 

intervjuguide ger möjlighet att få svar på det ämne som undersöks utan att strikt följa 

ordningsföljden av frågorna. Vidare beskrivs hur följdfrågor kan ställas utifrån 

intervjupersonernas svar och nya riktningar kan då öppna sig. Författarna spelade in 

intervjuerna för att sedan transkribera så snart som möjligt efter inspelning, författarna 

transkriberade sex intervjuer vardera. För att anonymisera texten ersattes varje deltagares 

namn med en siffra. Olsson och Sörensen (2011) beskriver hur ett informationsmaterial om en 

persons berättelse alltid ska transkriberas, med det menas att informationsmaterialet ska 

skrivas ned ordagrant. Författarna förvarade den transkriberade texten på lösenordskyddad 

smartphone eller dator och den kommer raderas när examensarbetet är godkänt. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att material ska behandlas konfidentiellt och innebära en säkerhet 

för deltagarna då materialet förvaras så att obehöriga inte ska ta del av det.



10 
 

Analys 

Författarna gjorde en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012). Båda författarna började analysen med att läsa all transkriberad 

text. För att lättare kunna bearbeta den transkriberade texten kom författarna gemensamt fram 

till att dela in texten i två domäner enligt beskrivning av Elo och Kyngäs (2008). Domänerna 

delades in utifrån begreppen hälsa och aktivitetsbalans, vilket resulterade i att vardera domän 

analyserades för sig. Utifrån syftet till studien plockades meningsbärande enheter ut ur 

respektive domän var för sig. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades, en process 

där texten görs kortare utan att väsentligt innehåll faller bort och lyfter innehållet till en högre 

logisk nivå. För att ge en kort beskrivning av innehållet förses den kondenserade texten sedan 

med koder och sammanförs till olika kategorier (bilaga 4). 

 

Forskningsetiska aspekter 

I likhet med vad som beskrivs i Olsson och Sörensen (2011) har författarna försett deltagarna 

med en noggrann beskrivning om vad medverkan i studien innebär, studiens syfte och 

upplägg samt eventuella risker eller obehag som kan uppstå och att deltagarna när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan. När författarna väljer att sitta tillsammans vid 

intervjutillfället innebär det en risk att deltagaren känner sig i underläge i situationen. För att 

intervjusituationen skulle upplevas så trygg som möjligt fick deltagarna välja tid och plats för 

intervjun, trygghet kan även minska känslan av obehag att intervjun spelas in. 

 

Med denna studie kan arbetsterapeuter få ny kunskap om hur nyblivna pensionärer upplever 

sin hälsa och aktivitetsbalans och därigenom få ett stöd på vägen hur man får en fungerande 

vardag för denna målgrupp på bästa sätt. Därför anser författarna att nyttan med studien 

överväger de risker som finns. 

Resultat 

Allmänt beskrev deltagarna pensioneringen som skönt, positivt, ett privilegium och en frihet. 

Deltagarna upplevde att skillnaden från det första året som pensionär var att det med tiden 

kommit in fler vanor och rutiner i vardagen. Vissa deltagare saknade sina arbetskamrater när 

de gick i pension och kände även en känsla av tomhet och en upplevelse av att inte längre 

vara behövd. Resultatet av studien redovisas i två huvuddomäner, Hälsa och Aktivitetsbalans. 

Domänen Hälsa inkluderar två kategorier; Kroppens styrka och Positiv och negativ energi.
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Domänen Aktivitetsbalans inkluderar tre kategorier; Självbestämmande utan tidspress, 

Variation av aktiviteter och Stressorer som påverkar. 

 

Hälsa 

Kroppens styrka 

Denna kategori beskriver hur den fysiska kapaciteten är en viktig aspekt i vardagen för 

deltagarna. Många aspekter kan påverka deltagarnas upplevelse och känsla av hälsa i 

vardagen och att ha energi att utföra meningsfulla aktiviteter är centralt i deltagarnas 

berättelser. Samtliga deltagare beskrev hälsa som att ha kapacitet att kunna kliva upp på 

morgonen, vara självständig, kunna röra sig fritt och utföra de aktiviteter de själva vill. Att 

kunna utföra meningsfulla aktiviteter ger deltagarna tacksamhet och trivsel i vardagen. Några 

deltagare upplever att vardagsmotion är viktigt för den fysisk kapaciteten, deltagarna påpekar 

att de nu som pensionärer ser det på ett annat sätt för att uppleva och främja hälsa. En 

deltagare upplevde att bättre hälsa möjligtvis kunde nås genom viktminskning, deltagaren 

nämnde att det skulle leda till att fler fysiska aktiviteter skulle kunna utföras utan att känna 

trötthet. Hälsa beskrevs även som att ha tillgång till sin energi, att orka göra aktiviteter ute och 

ha energi att vara med på gympapassen. En deltagare sa: 

 

“Jamen vad det är som får mig att känna hälsa? Ja men det är ju att jag orkar ut och 

gå å så eller att jag är ute och gräver en grop [skrattar] planterar och så där va. Det 

är, det känns bra det.” 

 

En deltagare som fortfarande förvärvsarbetar vid vissa tillfällen nämnde att mer energi finns 

till aktiviteter på fritiden då arbetet upptar mindre tid av vardagen. Flera deltagare påpekade 

att det finns krämpor och stelhet i kroppen men att det tillhör åldern och ingenting som stör 

upplevelsen av att ha energi och hälsa. Andra aspekter som deltagare beskrev kunde påverka 

hälsan är att psykiska och fysiska funktioner kompletterar varandra och är viktiga 

komponenter som ska fungera för en god hälsa och en fungerande vardag. 

 

Positiv och negativ energi  

Denna kategori utgörs av deltagarnas beskrivning av att det finns aspekter i vardagen som 

påverkar deltagarnas hälsa både positivt och negativt. Det framkom att det sociala nätverket är 

en betydande aspekt för att få positiv energi i vardagen och tillfredsställd hälsa. Majoriteten
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av deltagarna beskrev en positiv känsla av att få må bra och vara frisk som nybliven 

pensionär, något som ger positiv energi. Det framkom även att pensioneringen har skapat 

mindre stress och bättre sömn i vardagen vilket ger mer energi och påverkar hälsan positivt. 

Att själv ha upplevelsen av hälsa är lika viktigt som att den nära familjen mår bra. Deltagarna 

berättade att familj, vänner och det sociala nätverket är viktigt för att känna hälsa. Det 

framkommer i analysen att planering av aktiviteter som ska utföras med vänner och bekanta 

skapar en positiv energi i vardagen som ger dem något att se framemot. De beskrev hur 

barnbarnen ger en meningsfull vardag och påverkar dem att bevara sin hälsa, flera uttrycker 

även en önskan om att se barnbarnen växa upp. Citatet nedan beskriver positiv energi: 

 

“Ja men det ju barnen det och barnbarnen, man blir ju lycklig varje gång dom kommer, 

fast det kan vara andra gången om dagen dom kommer, så blir man lika lycklig ändå 

[skratt]” 

 

Deltagarna upplevde att de påverkas mycket av vädret och att solen är något som ger energi 

till att utföra aktiviteter. Samtidigt beskrev deltagarna att dåligt väder kan ge negativ energi 

och en sämre känsla av välbefinnande. Det framkom att flera deltagare har erfarenhet av 

psykisk ohälsa innan pensioneringen och beskrev att det fortfarande finns dagar då de 

upplever sämre psykiskt mående eller känner en oro som leder till negativ energi.   

 

Aktivitetsbalans 

Självbestämmande utan tidspress 

Denna kategori beskriver hur deltagarna har en lugn och avstressad vardag, där de själv kan 

styra över sin egen tid och göra aktiviteter de själv har planerat in utan tidspress. Detta 

beskrivs av deltagarna ge en meningsfull vardag med värdefulla aktiviteter. Det framkom att 

deltagarna styr vardagens aktiviteter så att de inte bli för belastande och utför aktiviteter när 

de själv behagar. Flertalet av deltagarna beskrev att om en aktivitet inte blir klar den ena 

dagen, kan den sparas till en annan dag. Deltagarna upplever en frihet att inte ha några måsten 

och att dagen kan tas som den kommer. Citatet nedan beskriver en vardag: 

 

“Jag styr ju tiden väldigt mycket själv liksom, man är ju väldigt ledig och fri liksom. 

Kommer man på något på morgonen så gör man ju det liksom.” 

 

Det framkom att några deltagare hade en tillfredsställande känsla av att ”bara vara” och göra 

så lite som möjligt och ge sig själv tillåtelse att ta längre tid på sig vid olika aktiviteter. Det
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framkom även i analysen att några deltagare kliver upp tidigt på morgonen och att vissa är 

uppe sent på kvällen och sover längre på morgonen. Deltagare beskrev att de äter frukost i 

sängen varje morgon, där planerar några vad som ska ske under dagen och någon ser på 

morgon tv samtidigt. Vidare beskrev flera deltagare att de vill behålla samma rutiner som när 

de var yrkesarbetande. Det framkom även att flera deltagare har tid över och en deltagare 

uttryckte att det är två till tre timmar om dagen som aktiviteter utförs, resten av dagen är 

händelsefattig och det kan upplevas som frustrerande. 

 

Variation av aktiviteter 

Denna kategori beskriver deltagarnas aktiviteter under en vecka och hur aktiviteterna varierar 

och påverkar aktivitetsbalansen samt hur känslan på hur veckodagarna upplevs. Deltagarna 

beskrev en vardag som består av olika fysiskt krävande aktiviteter. Samtliga deltagare beskrev 

sig ha aktivitetsbalans mellan de aktiviteter de utför, några beskrev att de vill ha många 

aktiviteter medan någon annan nöjer sig med få. Vidare beskrevs att känna sig sysselsatt och 

ha aktiviteter att göra behövs för att känna aktivitetsbalans i vardagen. Det framkom att 

majoriteten av deltagarna utför någon form av motion, promenader är vanligast, några 

deltagare tränar även på gym schemalagt under veckan. Det framkom att några deltagare har 

en vilja att utöka och ha mer variation i meningsfulla aktiviteter. Det nämndes av några 

deltagare att de tänkt börja med nya aktiviteter vid pensioneringen exempelvis sjunga i kör, 

fiska och spela golf, detta har ännu inte förverkligats och de beskrev en oförklarlig osäkerhet 

inför att börja med dessa. Det framkom att hushållsarbete är aktiviteter som alla deltagare 

utför varje dag, några beskrev att en stor del av dagen går till att städa i hemmet. Andra 

beskrev att de handlar varje dag medan vissa handlar en gång i veckan. Ytterligare aktiviteter 

som beskrevs utföras i vardagen var att lyssna på ljudböcker själv eller tillsammans med 

sammanboende samt aktiviteter som att läsa böcker och lösa korsord. Det framkom att flera 

deltagare spenderar mycket tid i sommarstugan under sommarhalvåret. Detta var något som 

deltagarna längtade till samt beskrev som värdefullt och som anpassas efter säsong och väder. 

En deltagare beskrev variationen mellan aktiviteter så här: 

 

“Ja som i förra veckan då besiktade jag bilen, då låg jag under bilen och reparerade 

den. Det finns allt ifrån garagesysslor till hushållssysslor.” 

 

Det framkom att det sociala nätverket skapar en känsla av aktivitetsbalans. Flera deltagare 

beskrev att det finns aktiviteter som utförs för att få social samvaro med vänner och familj i
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vardagen, tidvis kan de glömma att vänner fortfarande arbetar och innebär att det krävs 

planering för att kunna ses. Från deltagarna framkom det att stor del av veckans aktiviteter är 

att ge stöd till familjen, exempelvis skjutsa och passa barnbarn så mycket de kan. Det 

framkom att många aktiviteter utförs rutinmässigt under alla veckodagar och majoriteten av 

deltagarna anser att känslan av helg finns. Det beskrevs att helgen är tiden under veckan då 

det för vissa är ett lite lugnare tempo och deltagarna varvar ner. Det nämndes att godare 

måltider lagas under helgen för att få en skillnad mot vardagen. Det framkom även att 

deltagarna gör fler aktiviteter tillsammans med andra under helgerna. Några deltagare beskrev 

att helgerna och veckodagarna flyter ihop, att det kan vara svårt att hålla veckodagarna i rätt 

ordning samt ha känslan av helg mitt i veckan. Det framkom av en deltagare som 

förvärvsarbetar att känslan av helg beror på om det utförts arbete under veckan eller inte. En 

deltagare beskrev helgen: 

 

“Nä men det skiljer ju, helgerna är ju liksom litegranna mera, alltså vad ska jag säga, 

dagarna skiljer väl sig inte så mycket, det är väl känslan att nu är det helg va, det är väl 

så. Men vi gör väl ungefär lika.” 

 

 

Stressorer som påverkar  

Denna kategori beskriver hur olika aspekter i vardagen ger deltagarna nervositet, stress och 

frustration på olika sätt och leder till att det hindrar deltagarna i vardagens aktiviteter. 

Deltagarna beskrev att aktivitetsbalansen påverkas negativt av olika stressorer i deltagarnas 

omgivning. Det framkom att ett flertal av deltagarna upplever sig nu som mer lättstressad och 

att små faktorer som de själva säger är bagateller, gör dem nervösa. Det finns deltagare som 

upplever att ekonomin är stressande och ger ett hinder i vardagen till att utföra vissa 

meningsfulla aktiviteter och kan påverka aktivitetsbalansen negativt. Även omständigheter 

som händer i samhället som politik, religion och kriminalitet beskrivs kan påverka känslan av 

stress. En deltagare sa: 

 

“Men det är ju så små saker som kan stressa upp en lite grann, nu mot för förr. 

Jag tycker det är löjligt men, det där skulle jag ju inte jagat upp mig för tio år sedan till 

exempel” 

 

Av deltagare beskrevs en rädsla för att få en sjukdom eller krämpa som kunde påverka 

aktivitetsbalansen och leda till att vardagens aktiviteter påverkades negativt. Vidare upplevs 

en rädsla av att olika sjukdomar skulle bidra till en avskildhet från socialt umgänge och leda 
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till rastlöshet och påverka aktivitetsbalansen. En deltagare beskrev sig själv som sin egen 

stoppkloss till att utföra aktiviteter, tänker efter, tvekar och bestämmer sig sedan för att inte 

utföra aktiviteten. Det framkom även att vinter och dåligt väder kunde ge en isolering och 

hindra deltagarna att utföra aktiviteter, vilket kunde leda till en känsla av rastlöshet och stress 

över att inte ha något att göra. Samtidigt nämndes att de inte vill att vädret ska påverka 

utförandet av aktiviteter och aktivitetsbalansen. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och 

aktivitetsbalans i vardagslivet. Innehållet i de två domänerna visar en samlad beskrivning hur 

deltagarna upplever hälsa och aktivitetsbalans i vardagslivet. Allmänt beskrevs hälsa och 

aktivitetsbalans som att ha energi, kunna kliva upp på morgonen och klara vardagslivet 

självständigt samt kunna göra självvalda aktiviteter utan tidspress. 

 

En rapport från socialstyrelsen (2018) beskriver att hälsan kan påverkas negativt av krämpor 

och sjukdomar när människor blir äldre, dock påvisar resultatet i föreliggande studie att 

deltagare uppger att det finns krämpor i kroppen men inget som hindrar deras upplevelse av 

hälsa. I resultatet framkom att många aspekter kan påverka deltagarnas upplevelse och känsla 

av hälsa i vardagen. Centralt i deltagarnas berättelser är att ha ork och energi att utföra 

aktiviteter som för dem upplevs som meningsfulla, att ha energi att göra saker ute i trädgården 

och orka vara med på gympapassen. Liknande resultat har hittats av Erlandsson, Eklund och 

Persson (2011) som beskriver hur meningsfulla aktiviteter kan ge individer energi och känna 

hälsa utifrån att de aktiviteter som utförs har olika värden för individen. 

 

WHO (2015) beskriver att ett tillstånd av socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande ger 

upplevelse av hälsa. Liknande fynd hittas även i den aktuella studien som visar att deltagarna 

ansåg att viktiga komponenter för en god hälsa och en fungerande vardag är att psykiska och 

fysiska funktioner kompletterar varandra. I den föreliggande studien beskrev samtliga 

deltagare att den fysiska kapaciteten är viktig för att kunna röra sig utan begränsning och vara 

självständig i vardagen. Flera deltagare påpekar att vardagsmotion är viktigt för att behålla 

den fysiska kapaciteten och ett stöd till att främja hälsan. Jonsson et al. (2000) har funnit
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liknande resultat i sin forskning där deltagarna ville bevara sin hälsa efter pensionen med 

faktiska åtgärder som exempelvis dagliga promenader. En rapport från folkhälsomyndigheten 

(2019) beskriver att sociala aspekter kan påverka hälsan. I kategorin Positiv och negativ 

energi beskrivs att det sociala nätverket hos deltagarna är viktigt för att få en positiv energi 

och känna tillfredsställd hälsa i vardagen. Att barnbarnen stödjer deltagarna att se positivt på 

vardagen och hur de ger en meningsfull vardag. Liknande fynd har hittats i studier av Jonsson 

(2011), Jonsson och Andersson (1999) och Jonsson, Josephsson och Kielhofner (2001) som 

beskriver att pensionen gett en avsaknad av social gemenskap och en insikt hur viktigt det är 

att bevara en social kontext. Vidare beskriver Jonsson et al. (2001) att arbetsterapi har fokus 

på hur dagliga aktiviteter ger en grundläggande levnadsförmåga och att det även är viktigt att 

engagera sig i aktiviteter som ger en social interaktion och meningsfullhet.  

 

Viktiga aspekter som får deltagarna att uppleva hälsa och ger positiv energi är att de får vara 

frisk och må bra. Deltagarna beskriver även att det är lika viktigt att nära familjen mår bra för 

att känna hälsa. Studiens resultat överensstämmer med resultatet i Jonsson et al. (2000) där 

deltagarna beskrev att de inte bara var intresserad av sin egen hälsa utan även för sina 

respektive och vänner, att de hoppades att inget skulle förändras och att hälsan skulle förbli 

som den var. Det framkom även av resultatet i den aktuella studien att flera deltagare 

påverkas av vädret, ett bra väder med sol beskrivs som något som ger positiv energi samt att 

ett dåligt väder kan leda till negativ energi i vardagen. Hur vädret kan ha ett stort inflytande 

på pensionärers hälsa, har enligt författarnas vetskap inte hittats i tidigare forskning. 

 

I resultatet framkom att deltagarna har en självbestämmande vardag utan tidspress, som ger 

deltagarna en meningsfull vardag med värdefulla aktiviteter. Vidare beskrevs en frihet att inte 

ha några måsten och att de själva kan styra över sin egen tid och ge sig tillåtelse till att ta 

längre tid på sig vid olika aktiviteter. Studiens resultat går att jämföra med tidigare studier av 

Jonsson (2011), Jonsson och Andersson (1999) och Jonsson et al. (2000) att pensionering kan 

innebära positiva känslor och en frihet som ger en lugnare vardag samt möjlighet att kunna 

bestämma över sin egen tid. Resultatet i den aktuella studien visar även att flera deltagare vill 

behålla samma rutiner som när de var yrkesarbetande. Liknande resultat har hittats i studie 

gjord av Björklund (2015) där äldre personer ville strukturera sina dagliga rutiner så att de 

överensstämmer med de yrkesverksammas rutiner. I resultatet i den föreliggande studien
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framkom även att vardagen ibland kan vara händelsefattig och kan upplevas frustrerande. 

Liknande fynd framkom i en studie av Jonsson et al. (2000) där pensionärerna ville få mer 

struktur och en meningsfull vardag, eventuellt genom något produktivt arbete. Enligt 

författarna kan arbetsterapeuter vara ett stöd vid pensionsövergången när vardagens aktiviteter 

förändras. Liknande beskrivs av Eagers, Franklin, Broome & Yau (2018) och Jonsson (2011) 

att arbetsterapeuter har kunskap och kan stödja människor att identifiera och implementera 

meningsfulla aktiviteter för att ersätta arbetslivet vid pensioneringen. 

 

Hur aktivitetsbalans kan upplevas kan liknas med det Matuska och Christiansen (2008) 

beskriver, att aktivitetsbalans är viktigt för att uppleva känsla av mening, välbefinnande och 

hälsa. Resultatet visar att deltagarna i studien känner sig ha en variation av aktiviteter och en 

aktivitetsbalans mellan aktiviteter de utför. Vissa deltagare ville ha många aktiviteter medan 

andra var nöjd med få och en känsla av att vara sysselsatt och ha aktiviteter att göra behövdes 

för att känna aktivitetsbalans i vardagen. Vilket överensstämmer med Eklund et al., (2017) 

och Wagman et al., (2012) som i studierna beskriver aktivitetsbalans som en subjektiv 

upplevelse och som handlar om hur individer uppfattar sig ha rätt mängd aktivitet och rätt 

variation mellan aktiviteter i relation till var aktiviteter utförs, vilka egenskaper aktiviteten har 

och vilken tid som läggs ned på aktiviteten. Resultatet visar att det är deltagare som vid 

pensionen ville börja med nya aktiviteter men också utöka och få större variation i aktivitet. 

Detta är något som inte förverkligats och en oförklarlig osäkerhet beskrevs för att börja med 

aktiviteterna. Liknande resultat framkommer i en studie av Jonsson et al. (2000) där 

deltagarna hade planer på att börja med någon ny aktivitet när de blev pensionär men de nya 

aktiviteterna hade inte införlivats efter pensioneringen utan fanns kvar som en tanke.  

 

I kategorin Variation av aktiviteter visar resultatet att det sociala nätverket finns med i de 

vardagliga aktiviteterna och flera beskriver att aktiviteter utförs för att få social samvaro med 

vänner och familj. Vidare beskrivs att stor del av tiden i vardagen går till att ge stöd till 

familjen som att skjutsa och passa barnbarn. Vilket kan liknas med en studie gjord av Jonsson 

et al. (2000) där deltagarna beskrev olika aktiviteter som utfördes utifrån intresse och där 

andra aktiviteter som exempelvis att fika tillsammans med andra individer utfördes för att få 

en social samvaro. I resultatet framkom att många aktiviteter utförs rutinmässigt under alla 

veckodagar och majoriteten av deltagarna anser att känslan av att det är helg finns. Vidare 

beskrev majoriteten av deltagarna att helgen är tiden under veckan då det varvas ner och det
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är ett lugnare tempo. Det framkom även att deltagarna gör fler aktiviteter tillsammans med 

andra under helgerna. Resultatet kan liknas med vad som framkom i en studie av Jonsson et 

al. (2000) som visar att när en individ går i pension förändras aktivitetsmönstret i vardagen. 

Många vardagliga aktiviteter gjordes innan pensionen på kvällar och helger men som efter 

pensionen kunde göras dagtid, vilket ledde till att kvällar och helger kunde ägnas åt 

återhämtning. Dock påvisar resultatet i den aktuella studien att deltagarna även kan uppleva 

att det är helg mitt i veckan och att dagarna flyter ihop. 

 

I kategorin Stressorer som påverkar framkom en rädsla hos flera deltagare, att få sjukdom 

eller krämpa som kunde påverka aktivitetsbalansen och leda till att vardagens aktiviteter 

påverkas negativt. Liknande resultat framkommer i en studie av Jonsson et al. (2000) där 

några av deltagarna uttryckte en rädsla av att få en sämre kognitiv förmåga och att inte kunna 

röra sig utan svårigheter. Resultatet i den aktuella studien visade att pensioneringen har skapat 

en lugnare vardag men att flera deltagare ändå i samband med pensionen nu är mer 

lättstressade över småsaker. Hur små stressorer påverkar pensionärer har enligt författarnas 

vetskap inte hittats i tidigare forskning.  

 

Som tidigare beskrivits i den aktuella studien påverkar vädret deltagarnas energi och hälsa. I 

studien framkom även en frustration över att vädret kan hindra deltagarna att utföra 

meningsfulla aktiviteter och ge en påverkan på deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans, 

även detta är enligt författarnas vetskap något som inte hittats i tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie görs för att 

beskriva människors erfarenheter och kan leda till en förståelse för deras livsvärld (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Resultatet visar att valet av denna metod ger en beskrivning av ett stort 

antal erfarenheter och upplevelser hos deltagarna. Författarna använde sig av ett subjektivt 

och ett snöbollsurval för att rekrytera deltagare som motsvarade inklusionskriterierna för 

studien. De urvalskriterier som valts var relevanta för att finna deltagare som kunde ge rik 

information utifrån frågeställningar. En risk med att göra ett subjektivt urval och förfrågning 

via sociala medier är att deltagarna kan avvika från vad övriga befolkningen har för 

upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans. Snöbollsurvalet var i denna studie en fördel för
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rekryteringen då urvalet breddades och deltagare som ej använde sociala medier också 

rekryterades för studien. Deltagarna i studien fanns inom samma kommun vilket betyder att 

resultatet huvudsakligen representerar den kultur och kontext som finns inom den aktuella 

kommunen. Den föreliggande studien gjordes i en relativt liten kommun, det kan vara en 

skillnad i jämförelse med hur pensionärer i större kommuner med större städer upplever sin 

hälsa och aktivitetsbalans, i relation till hur det kan skilja på utbud på aktiviteter, 

tillgänglighet, avstånd och kollektivtrafik.  

 

För att få inlevelse och förståelse för deltagarnas känslor och berättelser valde författarna att 

utföra intervjuerna gemensamt. En risk som finns i intervjusituationen när författarna väljer 

att intervjua tillsammans är att deltagaren känner sig i underläge i situationen, men det ledde 

till att författarna kunde ge trygghet och stöd till varandra samt inflika med följdfrågor vid 

behov. Frågeguiden innehöll frågor som fokuserade på deltagarnas beskrivningar av 

upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. Författarna upplevde att materialet från 

intervjuerna sammantaget var i mindre omfattning än vad de hade räknat med. Om författarna 

hade haft bättre utforskande följdfrågor hade det lett till utförligare svar som bidragit till mer 

genomgripande innehåll för att lättare kunna utföra dataanalysen. Hade deltagarna fått tillgång 

till frågeguiden för att förbereda sig innan intervjuerna hade även det kunnat leda till mer 

utförliga svar. Inledningen på frågeguiden innehöll frågor som inte var relaterade till syftet, 

men författarna ville med dessa få ett perspektiv på deltagarnas livssituation, upplevelser av 

tidigare arbetsliv och hur de såg på framtiden. Hade författarna inte ställt dessa frågor hade 

det varit svårare att relatera till deltagarnas berättelser och dessa frågor hjälpte även 

deltagarna att närma sig det innehåll som var syftet med studien. De inledande frågorna gav 

författarna en större inblick i deltagarnas process mot pensionen. Eftersom intervjuerna 

gjordes i februari var deltagarnas svar på vissa frågor relaterade till de svårigheter som 

klimatet medför samt den påverkan det hade på deltagarnas upplevelse av hälsa och 

aktivitetsbalans. Resultatet av studien kan ha blivit annorlunda om studien gjorts en annan 

årstid.  

 

För att få tillförlitlighet i studien valde författarna att genomföra hela dataanalysen parallellt 

och gemensamt och hade under hela analysen ett samförstånd och där skiljaktigheter 

diskuterades löpande under hela processen. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012)
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beskriver att tillförlitligheten i resultatet ökar när två forskare läst samtliga intervjuer och 

genomfört analysen till viss del gemensamt. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att 

intervjumaterial ska skrivas ned ordagrant. Författarnas transkriberade text är dialektalt 

utskriven, att författarna bor i samma del av Sverige och förstår dialekten visade sig vara 

fördelaktigt när kondensering av texten skulle ske.  

 

En kvalitativ innehållsanalys utfördes, enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

används kvalitativ innehållsanalys för att tolka likheter och skillnader i resultatet. Författarna 

upplevde svårigheter att kunna skilja på textens innebörd i det insamlade materialet utifrån 

begreppen i syftet. Efter diskussion mellan författarna och i dialog med handledare delades 

texten upp i två domäner för att underlätta analyseringen och lättare kunna skilja på 

begreppen. Från de kondenserade meningsenheterna bildades koder som delades in i olika 

kategorier. Efter första analysen fanns sex olika kategorier där två var närliggande och slogs 

ihop vilket resulterade i sammanlagt fem kategorier. Författarna tyckte att vissa koder passade 

in i båda domänerna, efter diskussion fann författarna att förklaringen kunde vara att 

begreppen hälsa och aktivitetsbalans är sammanflätade och är komponenter som kan vara 

beroende av varandra, som att upplevd hälsa kan ge aktivitetsbalans och aktivitetsbalans kan 

påverka hälsan.  

 

En enkätundersökning med inslag av arbetsterapeutiska instrument som är kopplade till 

aktivitetsbalans och hälsa hade kunnat leda till en större undersökningsgrupp i studien. 

Däremot anser författarna att det kan vara svårt att fånga upplevelser och individuella aspekter 

i en enkät, det kan då finnas en risk att resultatet inte får samma djup. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis visar studien att nyblivna pensionärer upplever hälsa och aktivitetsbalans 

genom flera aspekter. Att ha energi och fysisk kapacitet för att självständigt kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter är viktigt för deltagarna. Resultatet visar att trots krämpor och 

sjukdomar upplever deltagare känslan av att ha hälsa och de upplever en känsla av 

aktivitetsbalans i vardagen när de har en lugn vardag och kan göra självvalda aktiviteter utan 

tidspress. Vädret var något som påverkade både hälsan och aktivitetsbalansen hos deltagarna 

samt att små stressorer i vardagen kunde hindra upplevelse av aktivitetsbalans. Deltagarna
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upplever sig ha aktivitetsbalans i vardagen men resultatet visar att det inte överensstämmer 

med författarnas uppfattning på begreppet aktivitetsbalans. Enligt författarna visar deltagarnas 

aktivitetsmönster att det finns dagar och tider då de inte har aktivitetsbalans, då dagar tidvis 

kan upplevas som händelsefattiga, samt att meningsfulla aktiviteter kan hindras av vädret och 

ekonomin. Författarna anser att studiens resultat bidrar med kunskap och förståelse för hur 

nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och aktivitetsbalans och kan vara till gagn för 

arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden. Enligt författarna vore det intressant med 

ytterligare studier för att få mer kunskap och kunna kartlägga i vilken utsträckning vädret och 

små stressorer påverkar pensionärer. Detta för att inom arbetsterapi finna lämpliga 

interventioner och implementera meningsfulla aktiviteter i övergången till pensionen. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill framföra ett stort tack till alla deltagare som ställt upp på intervju och 

därigenom gjort det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. Tack också till vår 

handledare Cecilia Björklund, lektor i arbetsterapi vid institutionen för hälsovetenskap vid 

Luleå tekniska universitet för stöd och vägledning under arbetets gång.
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som studerar sista terminen på Luleå tekniska universitet 

som vill i vårt examensarbete undersöka hur nyblivna pensionärer upplever hälsa och 

aktivitetsbalans i vardagen. Författarna anser att den forskning som hittats kring detta ämne är 

gammal och därför bör nya studier göras då samhället hela tiden är föränderligt. 

Arbetsterapeuter möter nyblivna pensionärer i sin yrkesverksamhet och det är viktigt att ha 

kunskaper om deras dagliga liv. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelse av 

aktivitetsbalans och hälsa hos nyblivna pensionärer.  

 

 

För vår studie söker vi personer som tidigare varit yrkesverksamma men som nu varit 

pensionär mellan 1–5 år. Vi kommer att ställa frågor till dig utifrån syftet ovan och för att 

underlätta bearbetningen av de svar du lämnar kommer vi göra en digital inspelning av 

samtalet via telefon eller bärbar dator. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun kommer 

att skrivas ut och anonymiseras för resultatbearbetning. Den anonymiserade texten kommer 

endast hanteras av oss två och vår handledare, ingen annan har tillgång till varken inspelning 

eller intervjuutskrift. Intervjun och den utskrivna texten kommer förstöras efter studiens 

färdigställande. Du kan när som helst välja att avsluta din medverkan, utan att ange anledning. 

Resultatet av studien kommer sedan presenteras sommaren 2019 i form av examensarbete för 

arbetsterapeuter med preliminära titeln Nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och 

aktivitetsbalans i vardagslivet. Examensarbetet kommer finnas tillgänglig via 

universitetsbibliotekets hemsida https://www.ltu.se/ltu/lib under länken “Universitets 

publikationer”. 

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Kan du tänka dig att medverka i studien, var vänlig fyll i bifogad svarstalong och sänd tillbaka 

denna med e-post till någon av författarna. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Eriksson                   Erica Berglund 

Arbetsterapeutstudent                  Arbetsterapeutstudent 

Kurs: Examensarbete A0038H 15hp         Kurs: Examensarbete A0038H 15hp 

E-post: erimao-5@student.ltu.se          E-post: ercber-5@student.ltu.se 

Telefon: 070-6572602                  Telefon:070-4304650 

 

Cecilia Björklund 

Lektor i arbetsterapi/Handledare 

E-post: cecilb@ltu.se 

Telefon: 0920-491000

https://www.ltu.se/ltu/lib
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Bilaga 2 

 

Förfrågan och informerat samtycke om medverkan i intervjustudie 
 

Nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans  

 

Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ange orsak. Om du 

vill medverka ber vi dig fylla i svarstalongen nedan och returnera till någon av författarna. Du 

blir därefter kontaktad för inbokning av intervju eller för mer information om så önskas. Om 

du hellre vill anmäla intresse via telefon eller mejl så är det också okej, då kan svarstalongen 

lämnas vid intervjutillfället.  

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och lämnar här mitt samtycke gällande deltagande i 

studien. 

 

 

Namn:  

 

 

Telefon:  

 

 

E-post:  

 

 

Marie Eriksson                      Erica Berglund 

Arbetsterapeutstudent                      Arbetsterapeutstudent 

Kurs: Examensarbete A0038H 15hp            Kurs: Examensarbete A0038H 15hp 

E-post: erimao-5@student.ltu.se              E-post: ercber-5@student.ltu.se 

Telefon: 070-6572602                      Telefon:070-4304650 

 

 

Cecilia Björklund 

Handledare 

Lektor i arbetsterapi 

E-post: cecilb@ltu.se 

Telefon: 0920-491000
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Bilaga 3 

Halvstrukturerad intervjuguide 

Kodnamn? 

Civilstånd? (Är den du lever med också pensionär?) 

Ålder? 

Hur länge har du varit pensionär? 

Kan du berätta om ditt yrkesliv? Trivdes du med ditt yrke? 

 

Utför du något jobb eller arbetsliknande uppgifter i dagsläget? 

Följdfråga: (Om Ja) Vad är det som gör att du väljer att fortsätta jobba och hur mycket 

jobbar du ungefär? 

(Om nej) Var det något du funderade på att göra? Vad var det isåfall som gjorde att du valde 

att inte jobba? 

 

Hur förberedde du din pension? (nedtrappning?) 

Berätta hur du upplevde första året som pensionär? 

Hur upplever du att vara pensionär i nuläget? 

 

Berätta om vad är hälsa för dig? 

Följdfråga utifrån vilket svar vi får: Kan du berätta mer…. utifrån fysiskt, psykiskt, socialt 

välbefinnande. 

Hur upplever du din hälsa idag? Kan du berätta mer? 

Berätta om vad det är som får dig att känna att du har hälsa/ohälsa? 

Vill du berätta vad som ger dig positiv/negativ energi i din vardag? 

 

Vill du berätta hur en vanlig vecka ser ut för dig?  

Vill du berätta hur en vardag ser ut och vad som upptar mest av tiden? 

 

Berätta om hur omväxlande och varierande dina är aktiviteter är som du utför?  

Följdfråga: Upplever du ha en balans mellan sådana aktiviteter du måste utföra och sådana 

aktiviteter du vill utföra? Både tidsmässigt och hur krävande aktiviteten är. Upplever du att 

du gör saker du tycker om att göra? Är det något du skulle vilja utföra men inte gör? om nej, 

vad och varför?  

 

Berätta om vad som gör att du upplever balans/obalans i vardagen? 

Följdfrågor: Vad är det som hindrar/möjliggör balansen i din vardag? 

Påverkar din omgivning din balans i vardagen? Vilket stöd får du från din omgivning? 

 

Utifrån vad vi har pratat om i idag finns det något ytterligare du vill framföra? 

Om det uppkommer något vi funderar på senare skulle det vara okej om vi kontaktar dig då?  
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Bilaga 4 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Domän 

”kunna kliva upp på 

morgonen å göra det 

jag vill å utan å känna 

att jag har ont här och 

där. Kunna röra mig 

och kunna träna och 

vara ute”. 

Kunna kliva 

upp på 

morgonen utan 

smärta samt 

vara fysiskt 

aktiv. 

Kunna kliva 

upp på 

morgonen 

samt vara 

fysiskt aktiv. 

Kroppens styrka Hälsa 

“att få må bra själv att 

dom nära mår bra å, 

att solen kanske 

skiner en dag så blir 

man ju lite gladare av 

det å”. 

Blir glad när 

jag och mina 

nära mår bra 

och när solen 

skiner. 

Frisk familj 

och soligt 

väder. 

Positiv och 

negativ energi 

Hälsa 

”som pensionär kan 

man ju välja det man 

vill göra på ett helt 

annat vis än när man 

jobbar. Vill man göra 

något så kan man ju ta 

sig tiden till att göra 

det. Man får styra, det 

är inte så mycket som 

bestämmer när man 

ska göra saker”. 

Som pensionär 

kan jag välja 

vad jag vill 

göra på ett helt 

annat sätt, kan 

styra och 

bestämma över 

tiden. 

Bestämmer 

över sin egen 

tid. 

 

Självbestämmande 

utan tidspress 

Aktivitetsbalans 

“Ja man är väldigt 

dagvild, man vet inte 

om det är måndag 

eller fredag men 

helgerna vet vi ändå, 

men det tror jag 

mycket är för att vi 

försöker göra någon 

god mat på 

fredagkväll, något 

extra för att vi ska 

veta att nu är det 

fredag liksom”. 

Vet inte om det 

är måndag eller 

fredag men vet 

när det är helg, 

när det lagas 

godare mat. 

Vet inte om 

det är 

måndag eller 

fredag men 

vet när det är 

helg. 

Variation av 

aktiviteter 

Aktivitetsbalans 

”Ja men jag kan ju 

stressa upp mig för 

bagateller jag ibland, 

vet inte varför, jag 

behöver inte alls 

stressa egentligen”. 

Stressar upp 

mig för 

bagateller vet 

inte varför. 

Små saker 

kan stressa. 

Stressorer som 

påverkar 

Aktivitetsbalans 

 

 


