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Sammanfattning 

Den psykiska ohälsan bland unga kvinnor har ökat i det svenska samhället det senaste 

decenniet och problemen ser ut att fortsätta. Syftet är att beskriva vad unga kvinnor 

med psykisk ohälsa upplever påverkar deras aktivitetsutförande och välbefinnande. 

Inklusionskriterierna för deltagarna i examensarbetet var att vara kvinna mellan 18-

29 år med en subjektiv upplevelse av att känna/ ha känt stress, ångest, oro eller ängslan 

i någon omfattning. Datainsamlingen genomfördes med fyra fokusgrupper. Urvalet 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval följt av ett snöbollsurval. 
 

Resultatet presenterades i tre övergripande teman som var förväntningar på 

prestation, genomförande av aktiviteter samt personliga förutsättningar. I första 

temat benämner deltagarna att normer, krav, identifiering samt sociala medier 

påverkar deras välbefinnande. I andra temat visar resultatet på att träning, socialt 

umgänge och egentid är aktiviteter som ökar välbefinnandet. Sista temat tar upp hur 

individuellt deltagarnas välbefinnande påverkas samt hur tankar, känslor och en 

balans av aktiviteter påverkar deltagarna. 
 

Slutsatsen för examensarbetet är att en ökad förståelse har skapats kring vad som 

påverkar välbefinnandet och aktivitetsutförande. Det har givits en kännedom om 

aktiviteter som ökar välbefinnandet. Deltagarna har även bidragit till en ökad 

medvetenhet kring hur personliga förutsättningar påverkar välbefinnandet och 

aktivitetsutförande.  
 

 

Nyckelord: Krav, normer, stress, vardag  

 



 
 

Summery 

 

What young women with mental illness experience affecting their 

occupational performance and well-being 

 

Mental illness of young women is increasing in society and the problems seem to 

continue. The aim of the thesis is to describe what young women with mental illness 

experience affecting their occupational performance and well-being. The inclusion 

criteria for the participants in the thesis were to be a woman between 18-29 years with 

a subjective experience of felt / feeling stress, anxiety, anxiety or anxiety in some way. 

The data collection was done through four focus groups. The sample was recruited 

through convenient sampling followed by a snowball sampling. 
 

The result was presented in three overall themes that were expectations of 

achievement, implementation of activities and personal conditions. In the first theme, 

the participants mention that norms, requirements, identification and social media 

affect their well-being. In the second theme, the result shows that working out, spend 

time with family and friends and time for one self are activities that increase well-being. 

The last theme addresses how individual wellbeing is influenced and how thoughts, 

feelings and a balance of activities affect participants. 

 

The conclusion of the thesis is that an increased understanding has been created 

around what affects well-being and activity performance. There has been a knowledge 

of activities that increase well-being. Participants have also contributed to increased 

awareness of how personal conditions affect well-being and activity performance. 
 

Keywords: Everyday-life, norms, requirements, stress  
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Inledning 

Både den självrapporterade och den diagnostiserade psykiska ohälsan bland unga 

vuxna har ökat i det svenska samhället. De diagnoser som har ökat är i första hand 

depressioner och olika ångestsyndrom. I takt med att den psykiska ohälsan har ökat 

har likaså förskrivningen av psykofarmaka vid psykisk ohälsa gjort det. Antagligen 

kommer den psykiska ohälsan att öka en tid framöver då det ofta är långvariga 

sjukdomsfall som i sin tur leder till en kumulerande effekt. Bakomliggande orsaker till 

ökningen av psykisk ohälsa är oklara. Orsakerna skulle kunna vara att tillgängligheten 

av vården blivit bättre och att flera som tidigare inte haft någon kontakt med vården 

diagnostiserats. En annan orsak är att unga människor faktiskt mår sämre idag än 

tidigare (Socialstyrelsen, 2017a). 
 

Enligt senaste folkhälsoenkäten från 2016 har en ökning av det “allmänna 

hälsotillståndet” i befolkningen skett det senaste decenniet. Bland kvinnor i åldrarna 

16-29 år har det däremot skett en stegring gällande problem med ängslan, oro eller 

ångest under det senaste decenniet. Målgruppen är också den grupp med lägst skattad 

andel “gott psykiskt välbefinnande” av svenska befolkningen. Det “nedsatta psykiska 

välbefinnandet” har blivit mer förekommande i de flesta åldersgrupper både bland 

män och kvinnor samt i olika utbildningsgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 

Argentzell (2012) beskriver att vidare forskning kring människors subjektiva 

upplevelse kring psykisk ohälsa behövs för att öka förståelsen. Genom 

examensarbetets kan en djupare förståelse skapas för hur unga kvinnor med psykisk 

ohälsa upplever att faktorer och aktiviteter påverkar dem. Denna förståelse är viktig 

för att minska det växande samhällsproblemet. Nyttan med examensarbetet kan leda 

till att deltagaren får möjliga strategier till att hantera vardagen och öka sitt 

välbefinnande. En ökad medvetenhet kan även ge information till kommande underlag 

för hur arbetsterapeuter kan arbeta mer effektivt och klientfokuserat. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas examensarbetets bakgrund. Först beskrivs viktiga begrepp 

och definitioner kring hälsa, välbefinnande och psykisk ohälsa. Vidare lyfts aktuell 

forskning kring unga kvinnors hälsa och välbefinnande samt hur normer och krav 

påverkar dem. Avslutningsvis redogörs arbetsterapeutens roll samt begreppet aktivitet 

och dess betydelse för människan. 

Vad innebär hälsa, välbefinnande samt psykisk ohälsa? 

World Health Organization (WHO) (1948) definierar begreppet hälsa: "Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller svaghet". WHO (2018) beskriver att den mentala hälsan är 

en del av hälsan och den inkluderar såväl socioekonomiska som biologiska faktorer. 

För att uppleva välbefinnande är den mentala hälsan av stor betydelse.  

 

Medin och Alexanderson (2000) beskriver den humanistiska synen på hälsa som något 

mer än endast frånvaro av sjukdom till skillnad från det biomedicinska synsättet som 

ser hälsa och sjukdom som två motpoler. Downie et al. (1990) beskriver förhållandet 

mellan ohälsa och välbefinnande som dynamisk. De påpekar att en person kan uppleva 

gott välbefinnande trots att man lider av en allvarlig sjukdom, eller uppleva ett dåligt 

välbefinnande utan att ha en ställd diagnos. Antonovskys (1991) syn på det salutogena 

perspektivet fokuserar på faktorer som bidrar till en ökad hälsa. Han beskriver även 

att när en person upplever en känsla av sammanhang (KASAM) kan hälsa uppstå. 

Hälsa och sjukdom kan ses på ett kontinuum där inget av dem utesluter varandra. 

Stress är något som alltid finns mer och mindre hos en individ, frågan är hur individen 

kan behärska eller bevara hälsan trots olika typer av prövningar. Upplevs situationen 

som begriplig, hanterbar och meningsfull kan individen uppleva KASAM. Slade (2010) 

menar på att om målet är att främja välbefinnande istället för att behandla sjukdom 

kommer behandling och bedömningen gentemot patienten att behöva ändras. Om ny 

kunskap om välbefinnande används av vårdpersonalen i deras arbete kan det i sin tur 

leda till att påverka samhället. En utmaning för psykiatrisk vårdpersonal är att inte 

endast arbeta mot en patient utan att också arbeta med att främja samhällets 

välbefinnande. Detta genom att förbättra social integration och jobba mot utsatta 

grupperna i samhället. 
 

Folkhälsomyndigheten (2017) definierar psykisk ohälsa som en term som innefattar 

både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär kan innebära att individen 

känner av psykisk obalans eller olika symtom som ångest eller oro i olika omfattning. 

Psykisk sjukdom däremot är när man har tillräckligt många symtom för att uppfylla en 

diagnos. Psykisk ohälsa kan upplevas i olika grad och omfattning. 

Folkhälsomyndigheten (2016) menar på att psykiskt välbefinnande inkluderar främst 

de positiva aspekterna på psykisk hälsa. Nedsatt psykiskt välbefinnande fokuserar på 

en lindrig psykisk ohälsa.  
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Besvär som oro, ängslan, stress, eller ångest behövs tas i beaktande för att förstå hur 

den psykiska hälsan yttrar sig hos en person. Blir dessa besvär långvariga och för 

omfattande kan det orsaka stort lidande.  
 

Sverige är det land i Norden där den psykiska ohälsan ökar mest. Bakomliggande 

orsaker är inte helt klara däremot pekar det på att skolan och vägen in i arbets-och 

vuxenlivet är faktorer som påverkar hälsan. För att bemöta individer med psykisk 

ohälsa behöver hälso- och sjukvården samt socialtjänstens olika roller en bättre 

kännedom och förståelse för såväl den psykiska ohälsans förekomst som dess orsaker 

(Socialstyrelsens, 2017b). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2017b) hälso- och dataregister från 2016 hade ungefär 63 400 

stycken unga kvinnor i åldrarna 18-24 år någon slags psykisk ohälsa, vilket motsvarar 

15 procent. Inom samma kategori bestod andelen flickor, pojkar eller unga män av 10 

procent. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018a) drabbas omkring var femte person av 

ångest- och depressionstillstånd varje år och kvinnor drabbas oftare av diagnoserna än 

vad män gör. 

I den självrapporterade folkhälsoenkäten från 2016 angav 36 procent av Sveriges 

befolkning att de led av oro, ångest eller ängslan. Det var fler kvinnor än män och fler 

unga än äldre som led av besvären. I åldersgruppen 16-29 har problemen ökat det 

senaste decenniet. Det framkom att det var mest självrapporterad stress bland kvinnor 

i åldrarna 16-29. Det var 29 procent som uppgav att de är ganska stressade eller väldigt 

stressade jämfört med männens 12 procent. Stressen hjälper människan att agera och 

uppnå olika utmaningar, dock får det en negativ effekt på hälsan om den blir ohanterlig 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Salander-Renberg, Strömbäck, Wiklund och 

Malmgren-Olsson (2015) är unga kvinnor och deras stressrelaterade problem väldigt 

komplexa. Hos stressade kvinnor yttrar sig ofta symtom som försämrad självbild och 

kroppsuppfattningar. Detta är ett hälsoproblem som behöver uppmärksammas inom 

kort. Interventioner och förebyggande strategier behövs för att möta unga kvinnors 

komplexa svårigheter. 

Argentzell (2012) tar upp interventionsstrategier som bland annat arbetsterapeuter 

kan använda sig av i behandling av psykisk problematik. Detta kan vara att bland annat 

arbeta med att personen ska uppleva kontroll över sin situation. Det är också av 

betydelse att en individ får vara aktiv samt att finna en balans mellan kreativa och 

utmanande aktiviteter. En arbetsterapeut ska även ge stöd för att hjälpa personen med 

ett fungerande socialt nätverk.  

Folkhälsomyndighetens (2016) beskriver att välmående kan variera under livet 

beroende på olika händelser som människor möter varje dag. Enligt 

folkhälsomyndigheten (2018b) visar siffror på att större andel upplever sig ha lätta 

besvär i jämförelse med svåra. Andelen kvinnor som upplever lätta besvär består av 36 

procent medan svåra besvär var 7 procent. 
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Ett par kvalitativa studier har tittat på tonårsflickors upplevelser av stress i vardagen, 

för att jobba preventivt och förebyggande med målgruppen (Haraldsson, Lindgren, 

Mattsson, Fridlund & Marklund, 2011; Haraldsson, Lindgren, Hildingh & Marklund, 

2010).   

Där visar resultatet på att en första åtgärd för att jobba förebyggande och främjande är 

genom att ta hänsyn till flickornas egna tankar och upplevelse om vad som behöver 

göras utifrån deras egna önskningar och förutsättningar (Haraldsson, Lindgren, 

Hildingh & Marklund, 2010). I denna studie framkom det att olika typer av stress 

kunde utlösas beroende på hur flickorna upplevde de olika situationerna som till 

exempel om flickorna utförde något av fri vilja eller upplevde sig tvingade (Haraldsson, 

Lindgren, Mattsson, Fridlund & Marklund, 2011).  

Normer och krav 

Normer har visat sig påverka ungas välmående utifrån gällande värderingar, ideal och 

samhällsutvecklingar. Att följa en norm innebär att agera “rätt” i förhållande till 

situationen. Normer är något som hela tiden förändras i samhället och inverkar på 

människans agerande och är mest påtagligt när den bryts (Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, 2015). I en tidigare studie framkom det att olika typer av krav 

ofta leder till en känsla av tvång som exempelvis könsbestämda krav, vilket i sin tur 

genererar i stress (Bengs, Malmgren-Olsson, Wiklund & Öhman, 2010). I en svensk 

kvalitativ studie av Danielsson, Bengs, Samuelsson och Johansson (2010) intervjuades 

unga personer mellan 17-25 år. Informanterna tog upp ett flertal gånger hur de ständigt 

strävade efter att följa normer och att “vara som alla andra” i sammanhanget.  

Aktivitet  

Aktivitet är ett centralt begrepp i examensarbetet och skapar möjlighet till ett 

aktivitetsperspektiv. Wilcock (2015) beskriver hur aktivitet är något en individ behöver 

för att kunna utvecklas som människa. Aktivitet kan bidra till sociala interaktioner med 

omgivningen men också ge en individuell motivation till livet. Kroksmark (2014) 

beskriver dagliga aktiviteter är något en människas vardag består av. Det inkluderar 

allt en människa tar sig an från morgon till kväll, alltifrån betydelsefulla aktiviteter till 

sådant en person upplever sig behöva göra. Wagman, Håkansson och Björklund (2012) 

lyfter fram vikten av att ha olika aktiviteter för att uppnå en aktivitetsbalans.  

I en studie av Eklund et al. (2016) menar det på att aktivitetsbalans är en subjektiv 

upplevelse. Det lyfter några komponenter som verkar ha betydelse för att känna 

aktivitetsbalans, den första är att en blandning av harmoni och variation av aktiviteter. 

Det är även viktigt att ha förmåga att kunna hantera de olika aktiviteterna samt att det 

ska finnas en balans mellan personens aktivitets engagemang och personens egna 

värderingar. 

 

Mental hälsa kan innebära svårigheter med självutveckling, 

kommunikationssvårigheter, uttrycka känslor samt svårt för att känna empati för 

andra. Välbefinnande kopplas ihop både med hälsa och välfärd. Arbetsterapi kan 
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arbeta med båda dessa begrepp och kan möjliggöra för funktion, välbefinnande samt 

hälsa. Genom att arbeta främjande genom aktivitet samt att hjälpa människor att få en 

fungerande vardag genom en sund aktivitetsbalans. En arbetsterapeut fokuserar på att 

förbättra en persons kompetens snarare än att se funktionshindret (Creek & Lougher, 

2008).  

Teoretisk förankring  

Aktivitetsmönster är ett viktigt begrepp enligt Kielhofner (2012). I en människas 

vardagliga mönster påverkas viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt miljön. 

Genom att beakta alla komponenter så kan en förståelse skapas kring människans 

aktivitet och dess komplexitet. Människans känslor och tankar påverkar intressen och 

värderingar. De i sin tur inverkar på vilka val och tolkningar som görs samt vilka 

förväntningar som skapas. Han beskriver att identifiering är något som sker i samband 

med olika roller som upplevs avspegla samhällets synsätt. Rollen man identifierar sig 

med är något som överensstämmer med ens personliga engagemang och värderingar. 

Beroende på roll kommer aktivitetsutförande påverkas, dels hur aktiviteten utförs i 

relation till tid samt fysiska och sociala närmiljöer. Vanor ger ett igenkännande 

aktivitetsmönster i människans vardag. De hjälper även människan att begripa och 

skapa olika anpassade aktiviteter (Kielhofner, 2012). Utifrån de unga kvinnornas olika 

aktivitetsmönster och perspektiv ger examensarbetet möjlighet till att bidra till en 

fördjupad förståelse för målgruppen. 

Syfte 

Syftet är att beskriva vad unga kvinnor med psykisk ohälsa upplever 

påverkar deras aktivitetsutförande och välbefinnande. 
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Metod 

Fokusgrupp är en kvalitativ forskningsmetod som låg till grund för datainsamlingen.  

Fokusgrupp är en metod som är lämpad för att få ta del av människors perspektiv och 

tankar om ett ämne (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Förförståelse av arbetsterapi 

Vi har en förförståelse om att aktiviteter i unga kvinnors vardag är av olika betydelse 

för välbefinnandet. Det skulle kunna vara mängden och betydelsen av aktiviteten som 

påverkar hur vi mår. Vi tror även att upplevelsen av aktiviteterna påverkar dem 

individuellt och att unga kvinnor i åldersgruppen har mycket krav på sig. Eftersom att 

den lättare psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor så tycker vi att det är intressant 

att få en djupare förståelse för hur aktiviteter upplevs påverka välbefinnandet.  

Urval 

Urvalet till datainsamlingen skedde genom ett bekvämlighetsurval följt av ett 

snöbollsurval (Kristensson, 2014). Datainsamlingen har gjorts i en stad i västra 

Sverige. Deltagarna som rekryterades delades in i fyra fokusgrupper med fem stycken 

deltagare i varje grupp.  
 

Inklusionskriterierna för deltagande var (1) vara kvinna (2) mellan 18-29 år (3) med 

en subjektiv upplevelse av att känna/ ha känt stress, ångest, oro eller ängslan i någon 

omfattning. Rekryteringen skedde i tre steg (tabell 1). I första steget kontaktades fyra 

presumtiva deltagare ur författarna av examensarbetets nätverk. Två stycken från 

föreningsliv och två från högskola tillfrågades och muntlig information samt ett 

informationsbrev (bilaga 1) om studiens gavs ut. Vid godkännande om medverkan 

tillfrågades förstastegsdeltagarna om möjlighet att kontakta ytterligare deltagare. Om 

förstastegsdeltagaren svarade ja, gav hon ut muntlig och skriftlig information till en 

presumtiv deltagare där kontaktuppgifter till författarna av examensarbetet fanns.  
 

Vid godkännande från andrastegsdeltagaren tillfrågades personen om den kände till 

någon presumtiv deltagare. Hade andrastegsdeltagaren tänkbara deltagare gav hon ut 

ett informationsbrev och muntlig information om examensarbetet till ytterligare 

presumtiva deltagare. Förstastegsdeltagarna har fått information om att de är frivilligt 

att deltaga och att de kunde avböja medverkan när som helst genom informationsbrev 

och direktkontakt. Andra- och tredjestegsdeltagarna fick skriftlig information via ett 

informationsbrev. Det gavs även möjlighet till att ställa frågor via telefon. Om 

deltagande svarade att de ville deltaga i examensarbetet skickades alternativa datum 

ut till var och en. Datum, tid och plats fastställdes sedan med deltagarna. Träffarna 

ägde rum på kvällstid i en föreningslokal.  Samtyckesformuläret (bilaga 2) lämnades ut 

och samlades in på plats vid träffarna.  

Vid rekrytering av deltagare förekom det bortfall. I det första steget skedde två bortfall, 

i de fallen tillfrågade författarna av examensarbetet ytterligare två presumtiva 

deltagare.  
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I andra steget och tredje steget förekom det totalt fem bortfall. Bortfallen i dessa steg 

skedde på olika sätt, antingen meddelade deltagaren att de inte ville delta muntligt via 

första-eller andrastegsdeltagaren eller till författarna av examensarbetet via mail. Ett 

annat sätt var att ingen intresseanmälan skickades in och det sista sättet var att 

deltagaren meddelade intresse men sedan avböjde att deltaga. Vid bortfall i steg två 

och tre kontaktade författarna av examensarbetet första-eller andrastegsdeltagarna för 

att fråga om de kände till ytterligare presumtiva deltagare. De fyra 

förstastegsdeltagarna delades in i en A, B, C och D-grupp och varje grupp innehöll fem 

deltagare. Andra- och tredjestegsdeltagarna bildade en grupp tillsammans med 

respektive förstastegsdeltagare som tillfrågat dem. I både grupp A och B skedde ett 

bortfall i steg ett. I grupp C skedde två bortfall i steg två och i grupp D skedde det ett 

bortfall i detta steg.  Det skedde vardera bortfall i steg 3 för både grupp C och D. 

 

TABELL 1 Antal deltagare och bortfall i varje rekryteringssteg 

 

Rekrytering Steg 

1 

Steg 

2 

Steg 

3 

Antal 

deltagare 

Tidsavsättning för 

fokusgrupp 

Grupp A 1 4 

 

5 43 min 

Grupp B 1 4 

 

5 45 min 

Grupp C 1 2 2 5 48 min 

Grupp D 1 2 2 5 41 min 

Antal 

bortfall: 

2 3 2 

  

 

 

Deltagare 

Totalt tjugo deltagare rekryterades. Deltagarna bestod av unga kvinnor som var 

studerande, mammalediga eller arbetande. I diskussion framkom att deltagarna i olika 

omfattning hade upplevt oro, ångest, stress eller ängslan. Deltagarna har olika 

erfarenheter kring psykisk ohälsa, en del har haft problematik under längre tid och 

medicineras med antidepressiva eller träffat psykolog. Andra har känt problematik i 

lägre utsträckning under en kortare tid. För att avidentifiera deltagarna benämns de 

med en siffra. Information om vilken grupp varje deltagare tillhörde, vilken 

sysselsättning de hade samt hur länge fokusgruppsdiskussionens pågick går läsa i 

tabell 2. 
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TABELL 2 Information om deltagarna 

 

Deltagare Grupp Sysselsättning 

D1 Grupp A Arbetande 

D2 Grupp A Arbetande 

D3 Grupp A - 

D4 Grupp A - 

D5 Grupp A Studerande 

D6 Grupp B Arbetande 

D7 Grupp B Studerande 

D8 Grupp B Studerande 

D9 Grupp B Arbetande 

D10 Grupp B Studerande 

D11 Grupp C Mamma-ledig 

D12 Grupp C Arbetande 

D13 Grupp C Mamma-ledig 

D14 Grupp C Arbetande 

D15 Grupp C - 
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D16 Grupp D Arbetande 

D17 Grupp D Arbetande 

D18 Grupp D Arbetande 

D19 Grupp D Studerande 

D20 Grupp D - 

 

 

Datainsamlingsinstrument 

En intervjuguide (bilaga 3) som skapats av författarna till detta examensarbete och låg 

till grund för datainsamlingen. Tre nyckelfrågor med följdfrågor konstruerades utifrån 

studiens syfte (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Datainsamling 

Författarna av examensarbetet agerade gruppledare och ledde två fokusgrupper 

vardera. Gruppledaren var mer aktiv och ledde diskussionen medan den andra 

fokuserade på att lyssna och anteckna. Fokusgruppernas upplägg bestämdes i förväg. 

Inledningsvis började träffen med kaffe och fika för att få deltagarna att känna sig 

bekväma. Gruppledarna presenterade sedan sig själva och informerade muntligt om 

examensarbetets syfte, metod och bakgrund.  
 

Sedan gavs information gällande diskussionsregler ut för att skapa ett tillåtande och 

tryggt klimat i gruppen. Diskussionsreglerna var följande, En person talar i taget, Det 

finns inga rätt eller fel i det man uttrycker, Det som sägs stannar i gruppen och Alla 

tankar och kommentarer är betydelsefulla. Nyckelfrågorna diskuterades och 

gruppledaren ansvarade för att disponera tiden. Gruppledaren fokuserade sedan på att 

hålla diskussionen igång och att se till att deltagarna höll sig inom ramarna för ämnet. 

Gruppledaren ställde frågor som “hur kommer det sig?” och “kan ni ge konkreta 

exempel?” för att stimulera till diskussion och reflektion.   
 

Efter varje nyckelfråga och vid avslutad diskussion sammanfattade gruppledaren 

diskussionen. Därmed fick deltagarna möjlighet att bekräfta, lägga till eller förtydliga 

de som diskuterats under gruppdiskussionen. Efter varje avslutat tillfälle 

sammanställde och reflekterade gruppledarna tillsammans med varandra och gjorde 

anteckningar kring det som tagits upp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Diskussionerna spelades in och pågick mellan 40-50 minuter per grupp.  
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Dataanalys 

Dataanalysen gjordes utifrån Dahlin-Ivanoff och Holmgrens (2017) fyra steg. I första 

steget lyssnade författarna av examensarbetet på inspelningarna ett flertal gånger. 

Först reflekterade och analyserade författarna på egen hand för att sedan göra det 

tillsammans. Fokus låg i detta steg på att förstå hela gruppens syn på deras egna 

upplevelser och erfarenheter som diskuteras. Sedan gjordes en noggrann 

transkribering av materialet.  

Transkribering och anteckningar lästes igenom ett flertal gånger, därefter bestämdes 

preliminära teman. Steg två innebar att det transkriberade materialet sorterades ut 

under de preliminära teman. Under arbetets gång har varje tema bearbetats och 

ändrats under tiden. Fokus låg på att behålla rådata orörd och att inte fastna i detaljer, 

utan istället se helheten så att en rättvis analys av diskussionerna kunde skapas. 

Transkriberingen och inspelningarna gav möjlighet för författarna av examensarbetet 

att fånga upp deltagarnas egna upplevelser. I steg tre reducerades och kondenserades 

materialet för att göra det mer hanterbart. I detta steg gjordes även en sammanfattning 

kring varje tema samt en komprimerad och beskrivande text. I fjärde steget arbetades 

materialet ihop genom att tolka och förstå sammanfattningar, anteckningar och 

inspelat material genom att författarna diskuterade med varandra. Detta för att försöka 

fånga upp alla tolkningar och tankar hos författarna under hela arbetsprocessen. 

Grunden för tolkningen och analysen låg i deltagarnas egna upplevelser och deras 

berättelser i fokusgrupperna. Författarna valde att inte utföra kodning eller kategorier 

av materialet.  

Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen är tillförlitlighet ett centralt begrepp för att säkra 

kvalitén på arbetet. Tillförlitlighet innefattar tre delar vilket är trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). För att öka trovärdigheten har 

gruppledaren återkopplat insamlad data till deltagarna för att ge dem möjlighet att 

bekräfta, revidera och komplettera informationen efter varje fråga och vid 

diskussionens avslut. Gruppledaren uppmuntrade även deltagarna att dela med sig av 

sina egna erfarenheter och upplevelser. Ett kontinuerligt reflekterande med varandra 

kan öka trovärdigheten. Genom att författarna av examensarbetet gjorde varsin analys 

på egen hand för att sedan göra en gemensam analys kan öka pålitligheten. 

Överförbarheten handlar om att resultatet ska kunna överföras till ett annat 

sammanhang, vilket vi har underlättat genom att synliggöra citat. Citaten ger läsaren 

en möjlighet att skapa en egen uppfattning om att resultatet stämmer överens med de 

deltagarna säger (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska kraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktande i examensarbetet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om examensarbetets syfte samt 

hur de kommer att kunna ta del av examensarbetet efteråt i informationsbrevet (bilaga 

1).  
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Författarna av examensarbetet betonade både muntligt och skriftligt att deltagande var 

frivilligt. Deltagarna informerades även om att de kunde välja att avbryta sin 

medverkan när som helst utan att uppge några skäl. Deltagarna fick information om 

att materialet som samlades in behandlades konfidentiellt. Att inspelningarna 

sparades på ett USB gjorde att ingen obehörig kom åt det och ingen enskild individ 

kunde identifieras av utomstående i det färdiga examensarbetet. Materialet raderades 

efter färdigställt arbete.  

Deltagarna fick även information om att insamlad information skulle användas för att 

besvara examensarbetets syfte. En etisk egengranskning (bilaga 4) enligt 

Hälsohögskolans anvisningar genomfördes.   

Resultat 

Deltagarna i examensarbetet har varierande aktivitetsmönster och olika dagliga 

sysselsättningar. Resultatet har sammanställts i tre teman. Första temat är 

förväntningar på prestation och resultat visar på att normer, krav, identifiering samt 

sociala medier påverkar deltagarnas välbefinnande. Andra temat handlar om 

genomförande av aktiviteter, där lyfter deltagarna socialt umgänge, träning och 

egentid som bidragande aktiviteter till ett ökat välbefinnande. Det tredje temat är 

personliga förutsättningar och där fann resultatet att deltagarnas välbefinnande 

påverkas väldigt individuellt. Deltagarna tar upp att känslor, tankar och balans av 

aktiviteter i vardagen även påverkar deras välbefinnande.  

Förväntningar på prestation 

Deltagarna upplever att normer och krav påverkar deras välbefinnande. De upplever 

sig ofta vilja identifiera sig med någonting vilket ofta leder till förväntningar på roller 

och aktiviteter. Ett konstant jämförande på sociala medier bidrar till press hos 

deltagarna. Förväntningarna de nämner är energigivande och ökar prestationen 

samtidigt som de kan ta energi och bidra till stress.  

Välbefinnandet påverkas av krav och normer, de upplever att normer ofta leder till 

olika typer av krav. I gruppdiskussion framkom det att de påverkas av normer i val av 

aktiviteter genom att följa en norm för att passa in och vara som alla andra. Deltagarna 

nämner att utbilda sig är något många upplever sig göra för att andra gör det och för 

att passa in i samhällets normer. Deltagarna diskuterar att flera av dem följer 

samhällets normer även om de vet att de är olika individer och har olika 

förutsättningar. Dessa normer känner de ofta sig tvungna att anpassa sig efter och de 

påverkar välbefinnandet negativt då det ofta leder till stress och press. 

Deltagarna beskriver att de upplever krav från sig själva och samhället. Att krav kan 

upplevas på olika sätt och kan leda till olika känslor framhävs i gruppdiskussionerna. 

Det kan vara positivt och leda till en ökad prestation men samtidigt negativt då det kan 

upplevas som en känsla av “måste”. Deltagarna beskriver att de ofta sätter höga eller 

för många krav på sig själva. Att ha ett fint hem eller att se bra ut är krav de ofta sätter 

på sig själva. 
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Många av deltagarna beskriver att de upplever krav på att prestera, alltifrån uppgifter 

på jobbet till att vara en bra vän. Deltagarna påpekar ett flertal gånger att de ofta 

upplever känslor som att vara alla till lags, att prestera och att inte göra någon besviken 

vilket bidrar till krav som påverkar välbefinnandet negativt. Många gånger anser de 

även att det har svårt att säga nej, vilket gör att de ibland utför aktiviteter de inte vill.  

Sociala medier är också något deltagarna tar upp som påverkar deras välbefinnande. 

Hur de upplever att sociala medier påverkar deras välbefinnande är varierande. 

Genom ett konstant jämförande med omvärlden upplevs det både bidra till inspiration 

och press. Deltagarna beskriver att de peppas och sporras av sociala medier till att vilja 

prestera eller uppnå mål. Flera av deltagarna beskriver att sociala medier framställer 

en perfekt yta, som bidrar till krav som sätter press. De påpekar att de påverkas 

negativt av den perfekta ytan trots att de är medvetna om att det inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. I gruppdiskussion framkom även att några av deltagarna 

inte påverkas alls av sociala medier. I nedanstående och kommande citat betecknas D 

deltagare, G gruppen och FL fokusgruppsledaren. 
 

Citat från grupp A: 

D5 “Men sen är det nog mycket sociala medier också...” 

D2 “Det tror jag...” 

G “Mmm… aaa...” 

D1 “Ja största boven...” 

G “Mmm...” 

D2 “Allt sånt... det ska ju se så himla bra ut… utifrån… jämt...” 

D5 “Mmm... ja verkligen.” 

D2 “Asså man har inte alla pengar idag...och asså det verkar som att alla ba...ny bil... 

ny säng...ny soffa… ny lampa...ny tavla...asså...” 

D5 “Det är ju det enda folk lägger ut… också… asså så man ser inte...” 

D2 “Ja exakt...” 

D5 “Om någon har...” 

D4 “Det är klart man påverkas när alla andra ser ut att ha det bra och då vill man 

också hänga på.” 

 

Fokusgruppsdiskussion framhävs hur ålderskrav påverkar deras aktivitetsutförande 

och välbefinnande. De upplever att det är många normer ifrån samhället de vill följa. 

De upplever sig vilja åstadkomma vissa saker vid en viss ålder som att utbilda sig, 

skaffa barn eller gifta sig vilket kan leda till en känsla av press. 
 

Citat från grupp A: 

D1 “Jag känner dödens åldersnoja för tillfället...” 

D2 “Man måste ha lyckats liksom... innan man fyllt 25...” 

D1 “Asså jag… ahh. deee… ” 

D3 “Asså samhället har ju byggt upp en bild av att det är så här det ska vara… “ 

D2 “Aaah... jag tror det är det man… ” 
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D3 “Man ska ha pluggat färdigt när man är 25… och så ska man ha barn när man är 

27… och så ska man gifta sig när man är 30.” 

G “Aahh…”(skrattar) 

D3 “Asså de är ju så de… ” 

D4 “Jag man har ju satt upp det för sig själv också… måste ju börja prestera nu… ” 

D2 “Under tiden ska man hinna liksom… 

D3 “Man själv har ju satt upp de kraven… på sig själv… för att alla andra gör så… ” 

D2 “Ah verkligen…” 

D5 “Det är ju någon inbyggd klocka hos alla.” 

 

I resultatet betonar deltagarna att de ofta vill identifiera sig med något som ett yrke, en 

utbildning eller en roll. Det gör att deltagarna upplever olika förväntade roller och 

aktiviteter. Vid vissa tillfällen upplever de att det är energigivande, för att de känner 

tillhörighet till en roll de vill identifiera sig med. Vid andra tillfällen upplever 

deltagarna det istället som energikrävande att leva upp till förväntade roller och 

aktiviteter vilket gör att de känner att det är mycket de ska hinna med och räcka till för. 

Deltagarna betonar att utseende är något de ofta identifierar sig med som 

kroppsstorlek och klädstil och att de ställer krav på dem själva.  

Genomförande av aktiviteter 

Deltagarna kopplar ihop gott välbefinnande med träning. Socialt umgänge är även 

något de beskriver sig må bra av som innebär att umgås med sambo, vänner eller 

familj. De beskriver att kravlösa aktiviteter också är något som påverkar 

välbefinnandet positivt, som “att bara vara” eller få egentid.  
 

Träning är en aktivitet många av deltagarna nämner som ökar deras välbefinnande. 

Deltagarna poängterar att de är väl medvetna om att de mår bra av att utföra 

aktiviteten och har lättare för att utföra träningen när de mår bra. När de upplever 

känslor som stress, oro, ångest eller ängslan prioriteras träningen ofta bort. Deltagarna 

beskriver att även om de är medvetna om att de mår bra av att träna upplever de att de 

är svårt att få träningen gjord när de mår sämre.  
 

Citat från grupp C:  

D14” I mitt fall har jag valt bort träningen totalt.. de påverkar mig negativt för att 

jag inte får den energi som man får när man tränar…” 

D13 “Jag väljer nog också bort träning när man varit stressad eller orolig.. eller typ 

samlivet med partner, de blir ju också påverkat.. om man är stressad på jobbet, då 

känner man inte av de och hemma rullar allt på, och sen på kvällen när man väl har 

dendär tiden tillsammans, de är då jag känner mig stressad, då vill jag vara själv.. 

så då känner jag mig stressad.. de är ju inte fokus på att gå in i sängkammaren då....” 

 

Under gruppdiskussionen framkom det tydligt att deltagarna upplever att socialt 

umgänge är en aktivitet som ökar deras välbefinnande. Socialt umgänge kan innebära 

att spendera tid med familj, vänner eller sambo.  
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Socialt umgänge ökar deltagarnas välbefinnande men när de mår sämre kan det leda 

till att de drar sig undan eller prioriterar bort det. Många av deltagarna betonar att 

stöttande närstående vid ens sida är en positivt för välbefinnandet. De kan hjälpa till 

att sätta gränser när de själva inte är medvetna om att de behöver vila eller pusha när 

de inte orkar.  

 

Citat från grupp B: 

D6 “Att man har vänner, de underlättar och hjälper mycket till att man gör de man 

behöver ibland.” 

D7 “Ja för dom kan ju få med en på saker som man egentligen inte vill, och sen gör 

man de och då blir de gött.” 

D8 “Mina nära och kära en liten bromskloss och dom vet att jag är bra på att ta på 

mig lite för mycket, och jag själv tycker inte de. Nu har dom lärt sig hur dom ska 

hjälpa mig för att de inte ska bli pannkaka. Man själv ser inte alltid hur mycket man 

har att göra. De har jag mina nära och kära att tacka för.” 

 

Deltagarnas upplever att deras välbefinnande påverkas positivt i situationer där de kan 

fokusera på att vara sig själva och inte behöver fokusera på att prestera. Deltagarna 

beskriver det som som kravlösa aktiviteter och är något de mår väldigt bra av. “Att bara 

vara” eller att “släppa allt” är uttryck flera av deltagarna använder sig av i diskussion 

kring välbefinnande. Några av de aktiviteter de anser sig kunna slappna av i är att 

hänga i soffan, ha mini-spa eller spendera tid med sin partner. De tycker det är viktigt 

att ge sig själva egentid. Deltagarna påpekar att de upplever dåligt samvete när för 

mycket tid läggs på kravlösa aktiviteter.  
 

Citat från grupp B: 

D6: “Även när man tar sig tid till sådant som man inte brukar göra eller brukar 

prioritera, som att spaa eller.. aa.. kolla på en film, jag kan känna att jag kan bli glad 

av att sitta i soffan en hel kväll eller en sovmorgon. De behövde jag!” 

D9 “Verkligen!” 

Personliga förutsättningar 

Känslor och tankar beskriver deltagarna påverkar deras välbefinnande och 

aktivitetsutförande. I gruppdiskussion framkom det att känslor som ångest och stress 

påverkar dem väldigt individuellt. De tar även upp att välbefinnandet påverkas positivt 

av att ha en balans mellan olika aktiviteter i vardagen. Att varken uppleva att man har 

för många eller för få för att känna välbefinnande.  
 

Deltagarna upplever att känslor och tankar påverkar deras välbefinnande. Deltagarna 

påpekar att en och samma aktivitet kan påverkas på olika sätt beroende på ens känslor 

och tankar. En aktivitet kan upplevas positiv eller negativ beroende på hur man känner 

sig. Ena dagen kan aktiviteten upplevas som en känsla av tvång och nästa dag 

glädjande. I diskussion framkom att deras känslor och tankar påverkar aktivitetsval 

och aktivitetsutförande och leder till olika konsekvenser.  
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Deltagarna berättar att det kan upplevas påtvingat att träffa vänner om man inte 

känner för det. Upplever de sig ha en bra känsla och känner för det så är det lättare att 

träffa vänner över en middag. Att hänga i soffan kan vara tillfredsställande vissa kvällar 

och andra tillfällen kan de istället uppleva sig uttråkade om de inte känner för det.  

 

Några deltagare lyfter att årstider påverkar deras välbefinnande på olika sätt. 

Vinterhalvåret upplever några av deltagarna som tufft och kämpigt. Under sommaren 

finns det blandade känslor, många mår bra av solen och vädret samtidigt som de 

upplever en stress och ångest då det är mycket som förväntas göras. 
 

Citat från grupp C: 

FL: “Hur påverkar oro, ångest eller stress i vardagsaktiviteter?” 

D11 “Om de påverkar, ja, jättemycket, de påverkar mig jättemycket om jag känner 

mig orolig eller stressad, de gör hela mitt uttryck.. och hur de påverkar.. de är 

negativa känslor för mig.. stress.. jo de finns positiv stress, men stress är ett negativt 

laddat ord för mig.. oro och ångest är också negativt laddat…” 

FL “Finns de speciella aktiviteter som du känner de ofta i?” 

D11 “Att räcka till till alla.. då känner jag både ångest och stress över att man har 

barn, som många vill träffa…” 

D14 “Stress för mig är att få ihop livspusslet.. klockan ringer på morgonen, ska till 

jobbet, vara där i 8h, sen hem, kunder och hinna laga mat, se serie, träna, träna har 

varit något som försvunnit för att jag känner att jag måste laga mat och ha matlåda 

tills imorn. De blir ångestladdat om man känner att jag kommer inte att hinna 

dehär.. och sen ska man gå och lägga sig.. de går i ett dygnet runt…” 

 

I resultatet framkom det att stress och ångest påverkar deltagarnas aktivitetsutförande 

och välbefinnande väldigt individuellt och i olika omfattning. De beskriver att de är 

mestadels stress och ångest som påverkar deras välbefinnande negativt. Resultatet i 

examensarbetet visar på att oavsett i vilken omfattning stress upplevs så kan det 

påverka aktivitetsval och aktivitetsutförandet.  
 

Deltagarna poängterar även att en känsla av stress ofta påverkar aktiviteter. En känsla 

av stress kan uppstå i eller efter en aktivitet och deltagarna beskriver att de hanterar 

det på olika sätt. Ibland väljer de att “köra på” och ta smällen efteråt och ibland väljer 

de att inte utföra aktiviteten. De upplever att dessa strategier fungerar kortsiktigt men 

är inte optimala i längden. Många av dem berättar att de ofta förstorar upp händelser 

och gör det till stora projekt som leder till krav. Deltagarna beskriver att det oftast är 

ens egna förväntningar som bygger upp dessa situationer vilket leder till stress. 
 

 

 

 

 

 

Citat från grupp D: 

D16 “Jag själv fortsätter nog i samma mönster… och så tar man smällen efteråt...” 
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D17 “Håller med...” 

D18“Det är svårt att vända...” 

D16 “På jobbet och så då kan man. Då måste man ju fortsätta… då kan man ju inte 

strunta i det… då är ju stressen där hela tiden… och så får man ju ta de efteråt” 

D20 “Mm…” 

D19 “Mm...” 

 

Något som är betydelsefull för välbefinnandet som lyfts av deltagarna är att ha en 

balans mellan antal aktiviteter och att varken ha för många eller för få. Deltagarna 

berättar även att det upplever det viktigt med en balans mellan olika aktiviteter såsom 

jobb, hushållssysslor och vila. Flera nämner att när de känt en obalans av aktiviteter så 

har de upplevt en negativ påverkan på välbefinnandet. En obalans kan uppstå när 

arbetet tar över en för stor del av vardagen och mindre tid kan spenderas på vänner 

och familj. 
 

Citat från grupp A: 

D4 “Det är ju så svårt… Jag tänker som tjej idag… det är ju jätte svårt.. Man ska 

jobba.. man ska se ut på ett visst sätt.. det är så mycket.. asså även som ung tjej som 

inte har barn… ska man ändå liksom orka med vardagslivet… man ska träna…man 

ska hålla sig hälsosam…” 

D2 “Man ska laga mat…” 

D4 “Jaa.. du vet man ska orka vara med kompisar.. liksom det är…” 

D2 “Man ska orka så mycket.. det är nog det…” 
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Metoddiskussion 

Att lyfta fram deltagarnas egna perspektiv och synvinklar genom gruppdiskussioner 

har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt. Deltagarna får då möjlighet att dela med sig 

av olika erfarenheter kring ämnet som diskuteras. Fokusgruppmetoden ger deltagarna 

en chans att beskriva hur de känner, men även varför de känner som de gör. Metoden 

är lämplig när en bred kunskap och förståelse ska skapas kring ett ämne (Dahlin-

Ivanoff och Holmgren, 2017). 
 

Fokusgrupper är en bra metod vid känsliga ämnen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Psykisk ohälsa är för många ett känsligt ämne, därför anses fokusgrupper som en 

lämplig metod för datainsamling. Det förekom i gruppdiskussonerna att några av 

deltagarna uttryckte att det var jobbigt att prata om vissa saker. När en deltagare 

upplevde situationen jobbig agerade övriga gruppen genom att stötta och låta personen 

själv välja om och när den ville fortsätta deltaga i diskussionen. 
 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) påpekar att genom att gruppledaren ställer 

frågorna till hela gruppen och inte till en specifik person kan deltagarna välja att inte 

svara om det upplevs vara jobbigt. Maktförhållandet i en fokusgrupp är mindre än vid 

enskilda intervjuer då fokusgrupper gör det möjligt för deltagarna att vara mer 

delaktiga. Därför har författarna av examensarbetet en mindre påverkan vid 

datainsamlingen till skillnad från enskilda intervjuer. Metoden kan ge deltagarna mer 

makt och leda till att de lättare yttrar sig om sina åsikter och erfarenheter.  
 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar på att det finns en risk för att deltagarna 

svarar ja till att deltaga för att vara lojala till personen som frågar. Därför har 

författarna av examensarbetet betonat vikten i att det är frivilligt att deltaga till 

förstastegsdeltagarna och att de kan avböja medverkan när som helst, genom 

informationsbrev och direkt till dem.  

Några av deltagarna i gruppen var bekanta med varandra sedan tidigare, vilket kan 

påverka diskussionen negativt, då det kan göra att övriga deltagare exkluderas från 

diskussion (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
 

Grupperna har haft ett gott samtalsklimat och de har förklarat om sina situationer för 

varandra. Alla deltagarna har varit aktiva och gett varandra utrymme att komma till 

tals. 

Det finns positiva aspekter med att de känner varandra som att de lättare kan relatera 

till varandras kommentarer. Att de har haft ett gemensamt ämne att diskutera kan ha 

varit en bidragande faktor till en god diskussion (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Författarna upplevde att djupare frågor skedde mellan deltagarna som kände 

varandra. Det fick däremot förklara situationerna de tog upp för resterande grupp 

vilket i sin tur bidrog till en djupare diskussion i gruppen. Deltagare har på ett eller 

annat sätt kunnat dela med sig av sina erfarenheter utifrån sina perspektiv och därför 

kunnat bidra till diskussionen mer eller mindre. 
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Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till 

gruppens sammansättning och grupper med max sex deltagare bidrar till en mer 

dynamisk diskussion. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar på att gruppen är 

homogen genom att de har ett gemensamt ämne att diskutera och heterogenitet genom 

att de har olika erfarenheter då de har upplevt psykisk ohälsa i olika grad. Vilket 

författarna har sett till att skapa genom inklusionskriterierna. 
 

Det är möjligt att gruppdynamiken kan påverka vilka åsikter som kommer fram då 

deltagarna kan inrätta sig efter framträdande åsikter. För att försöka skapa en 

tillåtande miljö inledde träffarna med kaffe och fika samt en presentation kring fyra 

gällande regler. Det är viktigt att skapa ett bra klimat i gruppen för att deltagarna ska 

vilja dela med sig av sina erfarenheter (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Ett gott 

klimat kan ha varit en givande faktor som genererat i goda diskussioner.  
 

I rollen som gruppledare är egenskaper som att visa medkänsla, respekt, vara öppen 

och lyhörd betydelsefulla, vilket är egenskaper som tagits i beaktande. Att ställa varför-

frågor, har undvikits i diskussionerna då det kan leda till tillbakadragna svar av 

deltagarna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Författarna upplever att detta har varit 

gynnande för gruppdiskussionerna eftersom att deltagarna ofta gav berikande svar.  
 

En intervjuguide utformades och användes vid datainsamlingen. Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren (2017) menar på att det är frågans komplexitet som avgör hur många frågor 

som behövs. Tre nyckelfrågor utformades för att få svar på syftet (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017). Fokus vid utformningen av frågorna låg på att ställa frågor som alla 

deltagare skulle kunna relatera till och som uppmuntrade till diskussion. Författarna 

upplevde att frågorna gav ett väldigt stort och svåröverskådligt resultat.  
 

För att underlätta analysen använde sig författarna av examensarbetet rådata och 

lutade sig mot syftet. Genom att både samla in och analysera data gavs mer insikt i 

materialet vilket gynnade analysen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Flera av 

deltagarna berättade att de tyckte att det var givande att delta i en gruppdiskussion. De 

beskrev att det var berikande att ta del av erfarenheter och upplevelser från andra 

personer som varit i liknande situationer. Som Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

beskriver kan det vara lättare att dela med sig av erfarenheter bland personer som 

upplevt liknande saker. Dahlin- Ivanoff, Klepp och Sjöstrand (1998) menar på att 

deltagarna kan få insikt om att andra upplevt liknande problem, vilket ger en ökad 

förståelse för sina egna problem och en känsla av att inte vara ensam. Det 

gemensamma ämnet deltagarna hade ansåg författarna skapade en ökad förståelse och 

empati för varandra i gruppen.  
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Resultatdiskussion 

Sex betydelsefulla resultat har lyfts ut och kommer nedan att diskuteras. Det första är 

att faktorer som krav och normer påverkar deltagarnas aktiviteter och välbefinnande.  

Det andra betydelsefulla resultatet som tas upp är hur det konstanta jämförandet på 

social medier påverkar deras välbefinnande. Träning, socialt umgänge och kravlösa 

aktiviteter lyfter deltagarna som aktiviteter som ökar deras välbefinnande i det tredje 

resultatet. I det fjärde betydelsefulla resultatet diskuteras det att balansen av rätt antal 

aktiviteter är en viktig faktor för välbefinnandet. Femte betydelsefulla resultatet tar 

upp hur individuellt deltagarna påverkas och i sista och sjätte diskuteras det om hur 

känslor och tankar påverkar deras välbefinnande och aktivitetsutförande.    
 

Resultatet fann att deltagarna anser faktorer som normer och krav påverkar deras val 

av aktiviteter i vardagen och kan leda till känslor som stress och press. I en studie av 

Danielsson, Bengs, Samuelsson och Johanssons (2010) tar ungdomar upp hur de 

strävar efter att följa normer. Det visar även deltagarna i examensarbetet då de 

beskriver att de vill följa en norm för att uppleva en känsla av att passa in och vara som 

alla andra. Deltagarna nämner att de ofta vill identifiera sig med någonting (yrke, god 

vän) och att det leder till förväntade roller och aktiviteter. Författarna av 

examensarbetet fann intresse att deltagarna valde att utföra aktiviteter som inte alltid 

gynnande deras välbefinnande. Kan en försämrad självkänsla vara en bidragande 

faktor till varför man väljer att följa en norm och passa in i sammanhanget.  
 

Många av deltagarna var väldigt medvetna om att de besitter olika förutsättningar 

samtidigt som de lever efter samma normer. Kielhofner (2012) beskriver att samhället 

leder oss människor in i vissa roller. Han beskriver även hur man växer in i informella 

och formella roller. Många av deltagarna berättar hur identifieringen med roller ofta 

påverkar val av aktivitet men också välbefinnandet. Flera av deltagarna upplever 

många typer av “måsten” i sin vardag och vill leva upp till förväntningar från 

tillhörande roller. En upplevelse av att göra något för att göra rätt i relation till 

sammanhanget beskriver Kielhofner (2012) som en pliktkänsla. Bengs, Malmgren-

Olsson, Wiklund och Öhman (2010) menar på att krav som leder till en negativ känsla 

är en stressfaktor hos unga kvinnor. Författarna i examensarbetet anser de vara 

komplicerat att identifiera generella stressfaktorer vilket kan göra det svårt att beskriva 

hur stressen ska hanteras. Varje individ upplever stress individuellt och kan uppleva 

stress svårhanterligt ena dagen och hanterbart nästa dag.  
 

Det framkommer i en studie att det är flest personer i åldrarna 15-24 som använder sig 

av sociala medier samt fler kvinnor än män (Nordicom, 2018). Kielhofner (2012) 

menar på att människor identifierar sig med olika roller och situationer i vardagen. 

Hur en person identifierar sig med en roll skiljer sig väldigt mycket åt och agerandet 

påverkas av individens personliga förväntningar. Resultat i examensarbetet visar på 

att ett konstant jämförande med andra via sociala medier leder till press. Att deltagarna 

har olika personliga förväntningar kan leda till att de påverkas olika mycket av pressen 

de upplever från sociala medier.  



20 
 

I en studie av Twenge, Martin och Campbell (2018) beskrivs hur ungdomars psykiska 

välmåendet påverkas av användande av elektronisk kommunikation (sociala medier, 

SMS-ande, spelande och internet). Studien visar på att ungdomar som tillbringade mer 

tid via elektronisk kommunikation var mindre glada, mindre nöjda och hade lägre 

självkänsla. Att en del av deltagarna i examensarbetet påverkas negativt av sociala 

medier behöver inte betyda att det enbart medför negativa konsekvenser. Enligt 

Gentile, Twenge, Freeman och Campbell (2012) har användningen av olika sociala 

nätverk visat sig öka ungdomars självkänsla. Som examensarbetets resultat visar på så 

beskriver de unga kvinnorna i examensarbetet att de även inspireras av sociala medier. 

Fortsatta studier kring hur sociala medier påverkar unga kvinnor skulle vara 

intressant. 
 

I diskussionen framkom det att många kvinnor upplever sig må bra av att röra på sig 

och träna. Heath et al. (2012) hävdar att fysisk aktivitet kan skydda en individ från 

både psykiska och fysiska sjukdomar som exempelvis depression. Miles (2007) 

beskriver även att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att motverka ångest. Resultatet 

från examensarbetet visar att deltagarna är medvetna om hur viktig träning är för 

hälsan och de upplever att det ger positiva effekter på välbefinnandet. Enligt Blair, 

Stewart-Brown, Hjern och Bremberg (2013) är de flesta individer medvetna om hur de 

kan främja sin hälsa och värdesätter en god hälsa. Deltagarna i examensarbetet är 

medvetna om betydelsen kring fysisk aktivitet trots detta prioriteras träning ofta bort 

när de mår sämre. Frågan är hur målgruppen ska motiveras för att skapa ett främjande 

tankesätt och öka deras hälsa. Ett sätt skulle kunna vara att arbetsterpeuter hjälper 

individer med att strukturera och planera upp vardagen för att avsätta tid för 

träningen. 
 

Resultatet visar att aktiviteter som bidrar till ett ökat välbefinnande är socialt 

umgänge, kravlösa aktiviteter och träning. Antonovsky (1991) betonar vikten i att 

fokusera på de faktorer som bidrar till hälsa. Han menar på att stress är något som hela 

tiden finns hos en person och att de handlar om hur situationen ska hanteras för att 

bevara hälsan. Ett sätt att hantera situationer är genom att öka meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet i varje enskild situation för att på så vis uppnå KASAM. 

En del av deltagarna upplever stress under en aktivitet och andra efteråt och de 

upplever sig inte tillfreds med hur dessa situationer hanteras. Enligt Eaton och Bradley 

(2008) är emotionsfokuserad coping en användbar strategi för att dämpa känslor som 

leder till stress. Emotionsfokuserad coping kan innebära att ta stöd från människor i 

sin omgivning, att acceptera och ta ansvar för sina känslor. 
 

Många av deltagarna nämner att balansen mellan olika aktiviteter i vardagen är en 

viktig faktor för välbefinnandet. Enligt Wagman (2012) är livsbalansen ett dynamiskt 

och subjektivt begrepp. En upplevd livsbalans och hälsa är kopplat till rätt antal 

aktiviteter för varje enskild individ. I resultatet från examensarbetet visade det sig att 

när deltagarna upplevde en känsla av obalans påverkades deras välbefinnandet 

negativt. Matuska, Bass och Schmitt (2013) hävdar att planering av vår tid har stor 

betydelse för att kunna utföra de aktiviteter vi önskar och för att kunna nå livsbalans.  
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I en studie av Matuska och Christianssen (2008) nämns meningsfulla aktiviteter som 

en viktig komponent för att uppnå livsbalans. Som resultatet från examensarbetet visar 

på och som Wagman (2012) tar upp så har balansen en betydande del i vardagen för 

att uppnå hälsa och välbefinnande. Författarna av examensarbetet tror att genom att 

uppleva aktivitetsbalans är det större chans att uppnå ett gott välbefinnande.  
 

Som deltagarna i examensarbetet nämner så har de upplevt stress och ångest väldigt 

olika, vissa mer eller mindre omfattande. Astvik och Melin (2012) menar på att 

kortvarig stress kan leda till beteende- och humörförändringar. Resultatet i 

examensarbetet pekar på att oavsett omfattningen av stress eller ångest, upplever 

deltagarna att deras aktivitetsval eller aktivitetsutförande kan påverkas. Det kan ge 

konsekvenser som att de inte följer med på en inplanerad aktivitet eller lagar kvällsmat. 

Vilket tyder på att en arbetsterapeutetisk insats kan göra nytta i olika skeden av 

upplevd psykisk ohälsa. Därför behöver arbetsterapeuters tillgänglighet tydliggöras 

mer i samhället i stort. Just för att kunna tydliggöra och visa på vad en arbetsterapeut 

kan hjälpa personer som upplever stress eller ångest med.  
 

Resultatet visar att deltagarnas välbefinnande påverkas väldigt individuellt. Währborg 

(2009) menar på att en persons stress inte orsakas av en bestämd faktor utan att det 

kan orsakas av flera anledningar. Det kan vara personens tolkning och motivation som 

påverkar hur en person reagerar på stress. Det kan förklara varför deltagarna i 

examensarbetet upplever det så olika. Då deltagarna upplever det i så olika 

utsträckning och så individuellt, behöver varje individ hitta egna tillvägagångssätt för 

att hantera sin stress. Währborg (2009) styrker detta genom sin beskrivning av att 

stressens grad beror på hur något upplevs, vad man utsätts för och även hur det 

hanteras. Han beskriver hur människans förmåga av att hantera stress har minskat 

samtidigt som samhällets stress har ökat. Förr var samhället mer hanterbart då det 

sociala mönstret och det ständiga flödet med information inte var lika komplicerat som 

det är idag. Enligt författarna tyder det på att fortsatta studier inom området är av 

betydelse för att bemöta framtida besvär. 
 

Resultatet fann att deltagarna upplever att känslor och tankar är faktorer som påverkar 

deras välbefinnande till en stor del. Deltagarna beskriver att lust för en aktivitet 

påverkas av känslor och tankar. När de inte känner för en aktivitet men tänker att de 

borde, kan de uppleva en känsla av tvång. Resultatet visar att deltagarna beskriver hur 

deras tankar och känslor påverkar dem att inte vilja eller att vilja utföra en aktivitet. 

Lyubomirsky (2013) beskriver att det är våra tankar som styr oss och inte vår 

omgivning. Deltagarna beskriver att när de mår bra och känner välbefinnande så har 

de lättare att utföra en aktivitet. Währborg (2009) beskriver även att tankar och 

känslor kan överensstämma eller inte. Han menar på att när det finns en känsla av 

likhet så kan känslor som motivation uppstå och när det inte stämmer överens så kan 

det leda till frustration. Kielhofner (2012) beskriver även hur människans motivation 

påverkas av tron på hur ens egna insats kommer att bli.  
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Det är endast när individen upplever att det kommer att bli bra som en ansträngning 

görs. Det påvisar hur stor betydelse en individs tankar har för motivationen 

(Währborg, 2009; Kielhofner, 2012). Att arbeta med en patients tankar kan därför 

spela stor roll i en behandling. En patient har alltid ett självbestämmande vilket gör att 

ingen annan kommer att kunna påverka patienten om hen inte är mottaglig för en 

förändring.  
 

Socialstyrelsen (2017c) beskriver att bakomliggande orsaker till varför den psykiska 

ohälsan ökar idag inte är fastställd. I Socialstyrelsens (2017a) nationella riktlinjer tas 

många läkemedelsrelaterade, psykologiska och psykosociala åtgärder upp. 

Arbetsterapeutiska insatser som är givande att använda vid depression och ångest är 

svåra att finna. Bannigan och Spring (2012) betonar betydelsen av fortsatt forskning 

då det finns lite evidens kring arbetsterapi och psykisk hälsa.  

Slutsats  

Examensarbetet har gett en ökad förståelse kring vad som påverkar välbefinnande och 

aktivitetsutförandet. Det har givits en kännedom om aktiviteter som ökar 

välbefinnandet. Deltagarna har även bidragit till en ökad medvetenhet kring hur 

personliga förutsättningar påverkar välbefinnandet och aktivitetsutförande. 

Författarna anser det viktigt att få ännu större förståelse kring vad som påverkar unga 

kvinnor med psykisk ohälsa i fortsatta studier. 
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Bilagor  

Informationsbrev 
 

Förfrågan om medverkan i en diskussionsgrupp om aktiviteter och välbefinnande. 
 

Det finns idag många unga kvinnor som mår psykisk dåligt och det är ett 

samhällsproblem som ökar. Vill du dela med dig av dina upplevelser och bidra till en 

djupare förståelse av hur dina vardagsaktiviteter påverkar ditt välbefinnande? 
 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Jönköping University som ska skriva vårt 

examensarbete. Därför söker vi unga kvinnor i åldrarna 18-29 år som någon gång 

upplevt stress, ångest, oro eller ängslan. Syftet med vår studie är att beskriva unga 

kvinnors erfarenheter och upplevelser av hur vardagsaktiviteter påverkar 

välbefinnandet.  
 

Medverkan i studien innebär att vid ett tillfälle delta i diskussionsgrupp med fyra andra 

personer. I diskussionsgruppen kommer vi ta upp frågor kring välbefinnande och 

vardagsaktiviteter. Ni kommer att under en timma få dela med er av erfarenheter och 

diskutera tillsammans. Medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst 

avbrytas utan att ange något skäl. 
 

Resultatet kommer att samlas in och endast användas till vårt examensarbete. 

Insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt, ingen obehörig kommer 

åt det och ingen enskild individ kommer att identifieras av utomstående. Ett 

samtyckesformulär med ditt godkännande om medverkan kommer att samlas in vid 

diskussionstillfället. Vill du ta del av studiens resultat kan du kontakta oss. Vill du 

medverka i studien och/ eller har eventuella frågor, vänligen kontakta oss.  
 

Kontaktuppgifter:     

     Handledare: 

Felicia Andersson     

     Inger Jansson, 

anfe1594@student.ju.se eller 0706- 61 69 18  Lektor 

inger.jansson@ju.se 

Linn Samuelsson     

     +46 36- 10 13 11 

sali1594@student.ju.se eller 0730- 71 62 90   

  
 

Med vänliga hälsningar 

Felicia Andersson och Linn Samuelsson 

Jönköpings University 

Bilaga 1 

mailto:anfe1594@student.ju.se
mailto:inger.jansson@ju.se
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Arbetsterapeutprogrammet 
 

Samtyckeskrav 
 
 
 

 

☐ Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har givits möjligheten 

att ställa eventuella frågor. 

  

☐ Jag samtycker till att delta i studien – Unga kvinnors upplevelse av hur aktiviteter 

påverkar välbefinnandet. 

  

☐ Jag förstår att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta utan att uppge något skäl.  

  

  

  

  

  

  

Underskrift, ort och datum: 

  

 ______________________________ 

  

Namnförtydligande: 

 

______________________________ 
  

Bilaga 2 
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Intervjuguide  
 

Era erfarenheter och upplevelser kring aktiviteter och välbefinnande: 
 

Nyckelfråga 1: Hur påverkar krav och normer er i vardagsaktiviteter? 

- Hur mår ni när ni gör de här aktiviteterna? 

- Hur kommer det sig att ni utför aktiviteterna? 

- Vem gör ni dem för? 

- Vad anser ni är måsten? 

- Kan ni ge konkreta exempel? 
 

Nyckelfråga 2: Hur påverkar oro, ångest eller stress er i 

vardagsaktiviteter? 

- Finns det speciella aktiviteter som får er att känna dessa känslor? 

- Hur tror ni att det kommer sig att symtomen uppstår vid dessa aktiviteter? 

- Hur hanterade ni aktiviteter där ni upplevt oro, ångest eller stress? 

- Kan ni ge konkreta exempel? 

 

Nyckelfråga 3: Vad gör ni när ni känner välbefinnande? 

- Hur påverkas ni när ni utför dessa aktiviteter? 

- Hur ofta gör ni aktiviteter där välbefinnande upplevs?  

- Kan ni ge konkreta exempel? 
  

Bilaga 3 
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Etisk egengranskning 
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Del C:  

Projektet kommer att vara inriktat på kvinnors psykiska hälsa då det är ett ökande 

hälsoproblem i samhället. Genom en kvalitativ metod kommer vi att samla in data från 

fyra fokusgrupper där kvinnor kommer att diskutera hur olika aktiviteter påverkar 

deras välbefinnande. 

  

Känsla av oro, ångest eller ängslan som blir förvärrat kan orsaka stort lidande. I 

folkhälsoenkätens självrapporterade studie från 2016 angav 36 procent av 

befolkningen att dem led av dessa symtom. Det var fler kvinnor än män och fler unga 

än äldre led av besvären. I åldersgruppen 19-29 har problemen blivit värre det senaste 

decenniet. 

Stress är en annan faktor som påverkar den psykiska hälsan. Stress förekommer mest 

hos kvinnor i åldrarna 16-29. Det är 29 procent som uppger att dem är ganska 

stressade eller väldigt stressade jämfört med männens 12 procent 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

  

WHO (2016) definition av hälsa är "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet." Den 

mentala hälsan är en del av hälsan och den inkluderar så väl socioekonomiska som 

biologiska faktorer. Det innefattar inte bara en psykisk störning utan mer än så. För att 

må bra och uppleva välbefinnande är den mentala hälsan av stor betydelse. 

  

Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors erfarenheter och upplevelser av hur 

aktiviteter påverkar välbefinnandet. Fokusgrupperna kommer att innefatta 4 stycken 

grupper med 5 stycken unga kvinnor i varje grupp. Inklusionskriterierna för att delta 

är (1) att dem är mellan 18-27 år. (2) Någon gång upplevt stress, ångest, oro eller 

ängslan. Vi kommer kontaktat fyra personer, två från föreningsliv och två från 

högskola. De i sin tur kontaktar fyra personer var och frågar om det vill delta i vår 

studie. Det kommer ge ut ett informationsbrev med mailadress där det får kontakta oss 

om intresse finns. 

Vi kommer sedan kontakta dem för att även ge muntlig informationen, svara på 

eventuella frågor samt informera om tid och plats. 
 

Risker 

Deltagarna kan ta upp känsliga ämnen och erfarenheter som kan vara jobbigt att prata 

om. Att vara deltagare i en grupp kan också påverka individen till att agera efter hur 

gruppen agerar och känna att dem behöver dela med sig av saker som de inte vill. 

Deltagarna skulle även kunna känna att dem inte har förtroende för övriga deltagare 

eller fokusgruppsledarna och inte vill dela med sig. En annan risk är att 

gruppdynamiken inte alls stämmer bland deltagare. Vidare eventuella problem som 

skulle kunna uppstå är att när gruppmedlemmarna ser varandra vill dem inte delta i 

gruppen då det skulle kunna vara en bekant sedan innan. 
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Nytta 

En möjlig nytta kan vara att dem upplever det skönt att prata med andra unga kvinnor 

i samma situation. Att deltagarna får lyssna på andra men också att få känna sig hörd. 

Det kan också få andra insikter om sin vardag som kan ge positiva effekter.  

  

Hantering av etiska risker 

Om någon av följande risker skulle infalla så har vi några möjliga tillvägagångsätt som 

vi då har i beaktan. Tar deltagarna upp känsliga ämnen och vi ser att någon far illa 

försöker vi styra bort samtalet eller avbryta. Vi kommer att påpeka att de när som helst 

kan avbryta deltagandet även på plats. Vi kommer att påpeka att materialet kommer 

att hanteras konfidentiellt och att det bandningen kommer att raderas efter 

transkribering. 

  

  

  

Jönköping University 

Arbetsterapiprogrammet 

Felicia Andersson & Linn Samuelsson 
 

 


