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Abstrakt 
 
Att ha möjlighet till återhämtning är viktigt för hälsan. I denna studie är det återhämtning från 
arbetet efter arbetstidens slut som står i fokus, det vill säga den som företrädesvis sker på 
fritiden. Med fritid avser jag i denna intervjustudie den tid vi inte ägnar åt lönearbete. 
Fritidsintressen, föreningsliv, olika engagemang är aktiviteter som konkurrerar om vår tid. 
Det kan ibland vara ren återhämtning men ibland åtaganden som ökar stressen. Om utrymmet 
för återhämtning är ringa eller inte existerar finns en ökad risk för bland annat stressrelaterade 
besvär. Faktorer som är avgörande för vår återhämtning och fritid finns på individnivå, i vårt 
arbete, i vår psykosociala miljö och på samhällsnivå. Dagens folkhälsopolitik fokuserar på 
bestämningsfaktorer vilket är ”faktorer i samhällsorganisationen och människors livsvillkor 
och levnadsvanor som bidrar till hälsa eller ohälsa”. Människor verkar inom olika ramar, har 
olika resurser och reagerar olika på stressorer vi ställs inför. Enligt Aaron Antonovskys så har 
individer olika motståndskraft, vissa förblir friska, klarar sig bra trots stora påfrestningar 
vilket hänger samman hur de hanterar sina motgångar och sin förmåga att göra tillvaron 
sammanhängande (KASAM, Känsla Av SAMmanhang).  
 
Syftet har varit att undersöka hur (dubbel)arbetande kvinnor upplever och skapar sina 
återhämtningsmöjligheter på fritiden. Vidare för att belysa och skapa reflektion kring 
situationer som, kanske till stor del i det dolda kan ge ohälsosamma effekter. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av intervjuer i semistrukturerad form. Analysen visade att kvinnorna 
hade en medvetenhet om återhämtningens betydelse. Att kunna göra egna val och prioritera 
var viktigt för återhämtningen och gav dem en känsla av meningsfullhet och att de hade 
kontroll. Det som främst konkurrerade om utrymmet för återhämtning var arbetet och 
familjelivet, även om det sistnämnda också gav återhämtning. Det som upplevdes som 
återhämtande varierade och kunde vara allt från att vila till fysisk aktivitet.  
 
Nyckelord: coping, fritid, KASAM, kvinnor, återhämtning. 
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Abstract 
 
To have a possibility to recover is important for a person’s health. Here the focus is on the 
recovery from work after the working hours, in effect the one that generally happens at our 
time of leisure. With leisure I anticipate in this context the time that we don’t spend working 
within payed labour. Leisure interests, association commitments, engagements and so forth 
are activities that compete for our time. It can sometimes be pure recovery but sometimes 
commitments that increase stress. If room for regeneration is poor or nonexistent there is an 
increased risk for among other things, stress related troubles. Factors that are decisive for how 
our recovery and our time of leisure will look, exists on an individual level, in our 
psychosocial and on a communal level. Today’s public health politics focus on decision 
factors which are “factors in the organization of society and humans living concurrences and 
living habits that has an impact on good health or poor health”. We have different frames to 
operate in, different resources and we meet and react differently to all kinds of stress factors. 
According to Aaron Antonovskys, individuals have different levels of resistance. Some 
remain healthy and manage themselves well, in spite of great demands which have to do with 
how we handle our obstacles and our ability to give our way of life continuity (SOC, sense of 
coherence).  
 
The focus on this work is on the recovery and leisure of women, i.e the experience and 
management of the individual recovery abilities during the leisure time. The purpose with the 
assignment has been to clarify how (dual) working women experience and manage their 
recovery opportunities. This to illuminate and create reflection about life situations that 
maybe to large degree concealed can produce unhealthy outcomes.  
 
Keyword: coping, leisure, SOC, women, recovery. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel tar upp bakgrund och leder fram till uppsatsens frågeställningar. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida de kvinnor jag mött i intervjuer upplevde att 
deras fritid gav möjlighet till återhämtning. Initialt skriver jag om de folkhälsopolitiska mål 
som finns i Sverige. Sedan tar jag upp begreppen återhämtning och fritid och förhållandet 
mellan arbete och fritid samt kvinnor och fritid. Vidare för jag en kort diskussion kring 
normers betydelser i sammanhanget.  
 
1.1 Folkhälsopolitiska mål 
Detta är en uppsats inom ämnet folkhälsovetenskap, ett ämne som studerar människans 
sociala, psykiska och fysiska miljö och det samspel som sker mellan befolkningens hälsa, 
livsstil och samhällsstruktur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. I Folkhälsovetenskapligt 
lexikon (Janlert, 2000) definieras folkhälsa som ett ”tvärvetenskapligt område som studerar 
samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens 
hälsa, liksom hälso- och sjukvårdens effektivitet”. Det är såväl ett akademiskt ämne och ett 
praktiskt verksamhetsområde. Den svenska folkhälsopolitikens har som målsättning att 
”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/1888). År 2003 beslutade riksdagen om en folkhälsopolitik 
med ett övergripande nationellt mål (Folkhälsopolitisk rapport, 2005) med elva målområden. 
Den svenska folkhälsopolitiskens utformning har i hög grad påverkats av 
Världshälsoorganisationen (WHO) och inte minst initiativet ”Hälsa för alla” som lanserade i 
slutet av 1970-talet. Strategiskt i den nya folkhälsopolitiken är att fokus ligger på 
bestämningsfaktorer för hälsa vilket är ”faktorer i samhällsorganisationen och människors 
livsvillkor och levnadsvanor som bidrar till hälsa eller ohälsa” (Ibid.). Här utgår man således 
inte från sjukdomar eller hälsoproblem utan från faktorer som bidrar till dess motsats.  
 
I proposition 2007/08:110 (Regeringens proposition, 2008) finns de elva målområdena kvar. 
Målområden där förutsättningar för återhämtning inkluderas direkt eller indirekt är flera. 
”Delaktighet och inflytande i samhället” är en grundläggande förutsättning för folkhälsan och 
ska vara en rättighet oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Upplever inte människor att de har möjlighet att påverka sina livsvillkor eller 
utvecklingen i samhället kan en känsla av utanförskap och maktlöshet uppstå vilket har 
samband med hälsa (Folkhälsopolitisk rapport, 2005). Det andra målet, ”ekonomiska och 
sociala förutsättningar” är grundläggande för en god hälsa på lika villkor, inte minst genom en 
hög sysselsättningsnivå, att kunna försörja sig genom sitt arbete. Detta är grundläggande för 
välfärdssamhället då det finns samband mellan sysselsättning och hälsa (Regeringens 
proposition, 2008). I målområde fyra, ”hälsa i arbetslivet” sägs att balans mellan arbetsliv och 
privatliv är viktigt för hälsan. Verksamheten i arbetslivet ska kunna förenas med familjeliv 
och fritid på ett hälsofrämjande sätt (Ibid.). I målområde nio framhålls vikten av ”fysisk 
aktivitet” som ses som förutsättningen för en god hälsoutveckling. I regeringens proposition 
sägs att en hälsofrämjande samhällsplanering skulle kunna öka vardagsmotionen.  
 
1.2  Återhämning  
Enligt flera forskare (von Thiele Schwarz, 2008; Åkerstedt, 2003) är begreppet återhämtning 
välanvänt men någon etablerad definition finns inte. Man talar exempelvis om återställande 
av fysiologisk aktivering till normalnivå (nedvarvning av t.ex. syreförbrukning, blodtryck, 
andningsfrekvens, hjärtfrekvens eller adrenalininsöndring), återställande av energinivåer 
(blodsocker) eller reduktion av smärta, värk och stelhet efter fysisk ansträngning. I en 
psykologisk betydelse menas med återhämtning att återfå normal pigghet och energi efter 
sömnbrist, långvarigt mentalt arbete, exposition för monotoni eller långvarig emotionell 
belastning (IPM, 2001). Frånsett definitionsproblematiken har man länge förstått att 
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belastning, oavsett vad den består i kräver återhämtning. Det är en viktig del i kroppens svar 
på stress (att återställa basnivån). Återhämtning preparerar och förbereder för nya utmaningar, 
som exempelvis en ny arbetsdag. Det förebygger också en ackumulation av trötthet som kan 
ge ohälsosamma konsekvenser (Zijlstra & Sonnentag, 2006).  
 
Enligt statistik från Riksförsäkringsverket har psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak ökat de 
senaste åren. Dock är det inte de ”tunga” diagnoserna som ligger bakom sjukskrivningarna 
utan en sjukbild som domineras av depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. 
Kännetecken på att man är utsatt för stress är trötthet, sömnsvårigheter, oro och ångest vilket 
är symptom som visar att det finns en brist på återhämtning och rekreation 
(www.arbetslivsinstitutet.se, 2006). Enligt Aronsson & Hallsten finns det många förhållanden 
både i samhället och privat som sannolikt ökar den psykiska pressen. Arbetslivets krav har de 
senaste decennierna ökat med mindre tolerans mot dem som inte ger allt på arbetet. Utanför 
arbetet har kraven också ökat på egna initiativ, engagemang och livsval som ska göras (Ibid.).  
 
Åkerstedt (2003) menar att återhämtning inte bara handlar om vila utan också om alternativa 
aktiviteter, något annan än det man huvudsakligen är engagerad i. Att byta aktivitet har 
effekter liknande att vila eftersom det innebär skifte av krav vilket också ofta är vad som sker 
när vi går från arbetet till fritiden (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Återhämtning från en 
arbetsdag behöver inte vara att vila eller sova. Att vara fysiskt aktiv såväl som att vara kreativ 
och social fungerar nog så bra och framför allt bättre än passiva aktiviteter som TV-tittande. 
Sömn är en viktig återhämtning men återhämtning är sannolikt nödvändig för bra sömn (von 
Thiele Schwarz 2008). Att inte kunna koppla av arbetet gör oss trötta och ger negativa 
effekter på sömnen. En effektiv återhämtning är ett högt engagemang i arbetet när individen 
är på arbetsplatsen och att sedan stänga av när hon är ledig (Sonnentag et.al, 2008). 
Återhämtande är också att vara engagerad i aktiviteter som är stimulerande, ger ny inlärning, 
nya kompetenser (mastery experiences) och som ger oss en utmaning utan att de överskrider 
vår kapacitet. Det kan vara aktiviteter som en ny sport, en ny hobby eller engagemang i 
frivilligarbete (Fritz & Sonnentag, 2007). Enligt dessa forskare bygger det upp den inre 
styrkan, den s.k. ”self-efficacy”, ett begrepp som kommer från Albert Banduras 
socialkognitiva teori och beskriver individens tro på sin egen förmåga (Passer & Smith, 
2007). Är man passiv på sin fritid är risken högre för stress, ångest och depression. Fysisk 
aktivitet stärker självkänslan och ger energi. Sportaktiviteter kan också ge sociala relationer 
som skapar möjligheter till starkare nätverk (Wijndaele et.al, 2006). von Thiele Schwarz 
(2008) pekar också på att återhämtning efter en arbetsdag påverkas av hem- och 
familjeförhållanden, hemarbete och den totala arbetsbördan vilket påverkar tiden och 
möjligheterna. Många har en oförmåga att varva ned vilket innebär en risk för att man efter 
avslutat arbete behåller höga belastningsnivåer på sin fritid. Särkskilt gäller detta kvinnor 
vilket sannolikt kan kopplas till att de har det största ansvarstagandet i hemmet (Åkerstedt, 
2003). Sämst för vår återhämtning och vårt välbefinnande är när man inte kan koppla bort 
arbetet på fritiden (Tucker et.al., 2007; Fritz & Sonnentag, 2007; Sonnentag et.al, 2008). Det 
gäller om man konkret arbetar över eller inte klarar att stänga av arbetet på ledig tid. 
Samtidigt visar forskning att det inte behöver vara negativt varken att arbeta mycket och 
övertid, att delta i arbetsrelaterade aktiviteter och/eller att tänka på arbetet (Tucker et.al., 
2007; Fritz & Sonnentag, 2007). Att tänka på arbetet kan till och med vara återhämtande, bara 
det är positiva handlingar och tankar (Tucker et.al., 2007).  
 
1.3  Fritid 
Längre tillbaka i tiden fanns inte den gräns mellan arbete och fritid vi idag åsyftar. Det fanns 
ingen gräns mellan produktion, familjeliv, barnomsorg, musik, dans, gemenskap eller mellan 
frihet och tvång. Exempelvis kunde fruktbarhetsritualer och regndanser vara plikt snarare än 
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fritt valda aktiviteter (Haraldsson, 2001). På så vis är fritid historiskt sett en sentida företeelse 
och fritidsforskare är ense om att det är ett relativt modernt begrepp förknippat med 
industrialismens framväxt. I och med att Sverige gick från bondesamhälle till industrisamhälle 
årtiondena runt sekelskiftet 1800-1900-talen och stora befolkningsomflyttningar skedde blev 
fritiden mer påtaglig och avgränsad från lönearbetet (SOU, 1996). Ledigheten blev mer tydlig 
i industriarbetet jämfört med jordbruksarbetet, vilket gäller främst männen. Den tudelade 
tiden hade inte så stor relevans för kvinnorna, snarare har de kanske varit en del av 
förutsättningen för mäns fritid (Ibid.). Men fritid är mer än bara en uppdelning och 
uppfattning om tid. Fritid kan enligt Haraldson spänna mellan att få ha en stund för sig själv, 
att vara oberoende av andras krav, utöva en speciell aktivitet, inte arbeta till att inte se någon 
skillnad mellan fritid och övrig tid (Haraldsson, 2001). Inom svensk forskning finns de som 
definierar fritid i relation till lönearbete och de som ser det som aktivitet respektive 
rekreation. Internationellt förekommer ytterligare definitioner som exempelvis inre 
upplevelser, tillfredsställelse eller som fri tid. Karla Henderson (1991) menar att fritid kan 
förekomma inom olika ramar, exempelvis i samband med olika aktiviteter och i olika miljöer. 
Vissa ramar kan verka befrämjande för fritiden medan vissa kan inskränka den. Individens 
situation i fråga om klass, ras, ålder och kön påverkar henne liksom familj, arbete och sociala 
miljöer och därmed de ramar som är tillgängliga för fritid. I de flesta samhällen är positiva 
ramar inte tillgängliga på samma sätt för kvinnor som för män, menar Henderson. Det kan 
också vara stora variationer kvinnor mellan. Kvinnor kan ha sämre förutsättningar för och 
tillgång till fritid på grund av att de har större ansvar för hem och familj (Ibid.).  
 
I Maktutredningen (1995) menar Henderson att konstruktionen av fritid som begrepp är 
subjektivt. En generell enighet finns dock kring att betydelsen av fritid ska relateras till 
människans livskvalitet. Enligt Henderson operationaliseras fritidsbegreppet genom att delas i 
aspekterna tid, aktivitet och erfarenhet (mening) relaterat till livskvalitet. Ur ett feministisk 
perspektiv menar Henderson att de två första kategorierna tid och aktivitet haft lite relevans i 
studiet av kvinnors fritid. Tid för att man inte anser sig ha den och aktivitet för att gränsen 
mellan hushållsarbetet och aktivitet är svår att sätta. Mest användbart som analysinstrument 
för att förståelsen av kvinnors fritid är erfarenhet eller mening (Henderson, 1995). Henderson 
(1989) menar att alla studier av fritid måste ta i beräkning interaktionen mellan biologi, 
socialisation, livsförändringar och livsstil samt personlighet som påverkar kvinnans beteende. 
Ingen enskild aspekt kan studeras utan hänsyn till påverkan av andra faktorer. Exempelvis har 
fritid varit perifer i många kvinnors liv. Detta kan ändras med ändrat ansvar, olika livsfaser, 
livsfrågor och värderingsändringar (Ibid.).  
 
1.4 Arbete och fritid 
Debatten om stress och utbrändhet är intensiv i Sverige i jämförelse med andra länder 
(Theorell, 2003). Enligt Theorell finns kortfattat förklaringen i att Sverige under 1970- och 
1980-talen hade ett arbetsliv som präglades av bra psykosocial arbetsmiljö genom exempelvis 
förbättrade möjligheter till medinflytande samt en i jämförelse med övriga Europa låg 
arbetslöshet. I övergången mellan 1980- och 1990-talen påverkades arbetslivet av de påtagliga 
samhällsekonomiska förändringar landet genomgick. Arbetslösheten ökade drastiskt och lade 
grunden för en otrygghet. Arbetstiderna och de upplevda psykiska kraven ökade. Förutom den 
tekniska utvecklingen och de strukturella förändringarna har kraven på effektivitet ökat och 
för medarbetare som är ineffektiva, har ofullständig utbildning, bristande erfarenhet eller 
bräcklig hälsa har toleransen minskat och anställningsotryggheten ökat (Theorell, 2006). 
Salonen (2005) menar att anledningen till att många människor känner obalans och 
påfrestningar i sina liv hänger samman med de senaste årens snabba omvandlingar i 
arbetslivet. Det finns en relativt entydig bild som visar att lågkvalificerade tröskeljobb 
försvinner alltmer, antalet tillfälliga och osäkra anställningar ökar. Samtidigt ökar kraven och 
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arbetstakten på de kvalificerade arbetena vilket leder till stress och ökad belastning. 
Utvecklingen visar en polarisering mellan de arbetande och de som står utanför 
arbetsmarknaden. Arbetslivets villkor har skruvats upp vilket många kan uppleva positivt. För 
andra ökar det pressen och svårigheterna att svara upp mot ställda krav. Detta leder till 
oönskade konsekvenser som upplevelse av otillräcklighet, stress och sjukskrivning vilket 
kallas innanförskapets gissel (Salonen, 2005). De många i arbetsför ålder som inte behövs 
eller inte efterfrågas i livet benämner Salonen (2005) som utanförskapets problematik.  
 
I ”kampen” om att få ihop livspusslet måste man beakta sambanden mellan förhållanden som 
återhämtning, sömn, arbetsliv, privatliv med mera. En ansträngd arbetssituation kan definitivt 
påverka en persons fritid och tillika hennes återhämtning. Även om kopplingen mellan stress 
och arbete ofta är tydlig är det stressen i ett livsperspektiv som utgör summan av alla 
psykosociala belastningsfaktorer som kan leda till ohälsa (Orth-Gomér, 2003). Människor 
tillbringar ungefär lika mycket vaken tid utanför som på arbetet. Flera forskare menar att 
gränsen mellan arbetstid och fritid suddats ut alltmer (Theorell, 2003; Aronsson & Hallsten, 
2006). von Thiele Schwarz (2008) anser att arbetslivet idag präglas av osäkerhet kring när ett 
arbete är fullgjort och mot hur arbetet värderas vilket kan öka oro och grubblerier. Ökad stress 
på arbetet och en uppluckring i gränsen mellan arbetstid och fritid kan ge effekt på den lediga 
tiden och verka hämmande för återhämtningen. Dålig återhämtning i sin tur kan leda till 
trötthet under arbetsdagen. Helhetsperspektivet är tydligt. I synnerhet för kvinnor som ofta har 
ansvaret (även) i hemmet och står för största delen av hushållsarbetet. Här blir det näst intill 
omöjligt att se de olika sfärerna isolerat då de påverkar varandra. Grubblerier (över saker som 
hänt) och oro (för framtida händelser) kan vara störande för återhämtningen (von Thiele 
Schwarz, 2008). Att inte kunna släppa tankarna på jobbet ger en sämre återhämtning och en 
ökad arbetsrelaterad trötthet (von Thiele Schwarz, 2008). Zijlstra & Sonnentag (2006) menar 
att ur återhämtningssypunkt har gränsen mellan arbete och hem en psykologisk funktion 
vilken hjälper människor att skapa distans mellan arbetet och dem själva.  
  
Parallellt med diskussionen om risker med uppluckrade gränser mellan arbete och fritid och 
de negativa effekter det ger för vårt välbefinnande förs diskussioner om en annan sida. 
Åkerstedt (2003) menar att övertidsarbete i låg grad, det vill säga under tio timmar per vecka 
inte har negativa hälsoeffekter. Effekterna är dock individuella och familjesituation spelar in. 
Övertidsarbete är idag ofta självvalt och sker ofta i yrkesgrupper med mycket bra arbetsmiljö. 
Självvalda arbetstider ger ett positiv värde för arbetstagaren. Vilket inflytande man har 
påverkar i hög grad synen på arbetstiderna och arbetssituationen generellt (Ibid.). Det finns 
heller inget som visar att reducerad arbetstid skulle förbättra hälsan, men det krävs mer 
forskning på området (Åkerstedt, 2001; von Thiele Schwarz, 2008).  Om arbetsbördan 
minskar och det blir lättare att få ihop arbetet med privatlivet är frågan vad man gör istället. 
Ersätts betalt arbete med obetalt hushållsarbete lär det inte ge större positiva effekter på 
återhämtningen (von Thiele Schwarz, 2008). Zijlstra & Sonnentag (2006) menar att arbetets 
karaktär och den individuella förmågan att koppla av arbetet är avgörande för återhämtningen. 
 
1.5  Kvinnor och fritid 
I uppsatsen avses med fritid den tid som informanterna inte ägnar åt lönearbete. Det 
inkluderar då exempelvis egen tid, det vill säga tid man kan ägna vad man vill för egen del. 
Omfattas gör bland annat också tid som ägnas åt hemarbete, socialt umgänge och 
engagemang i föreningar. Kvinnor tycker att fritid är ett meningsfullt begrepp, att det bidrar 
till livskvalitet och innebär att uppleva glädje eller tillfredsställelse enligt Henderson (1995). 
Henderson pekar samtidigt på dilemmat med fritidsbegreppet ur ett kvinnoperspektiv. Till 
följd av arbetet i hemmet är uppdelningen arbete och fritid mindre tydlig för kvinnor. Fritid är 
något som finns i korta, flyktiga stunder eller som social samvaro i olika miljöer. Kanske 
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härrör det till att innan kvinnor började förvärvsarbeta var det svårt att överhuvudtaget dela 
livet i arbetstid och fritid. Normer för femininitet, respektabilitet och moderskap kan fungera 
som hinder för kvinnor att känna rätt att engagera sig i fritidsaktiviteter (Henderson, 1995). 
Yvonne Hirdman talar om det stereotypa genuskontraktet som kan ses som en ”kulturellt 
nedärvd styrd överenskommelse” med ”åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” 
(Hirdman, 2003) mellan kvinnor och män. Fritid är något man inte har tid med, som inte 
existerar, som man inte unnar sig eller ännu värre, inte anser sig förtjäna (Henderson, 1995). 
När aktiviteter kräver tid och pengar är det oftast mansdominerade aktiviteter. Kvinnor känner 
många gånger att de inte har möjlighet att ägna sig åt tidsmässigt eller ekonomiskt krävande 
resurser och söker sig istället till aktiviteter som går bättre ihop med deras ansvar för hem och 
familj. Rekreationsaktiviteter i traditionell mening ses heller inte alltid som fritid då man 
samtidigt har ansvar för andra (barn, familjemedlemmar eller vänner). Det kan gälla idrott, 
allmän konditionsträning eller att se på TV (Ibid.). Det kan vara svårt att skilja mellan 
strukturella begränsningar som tidsbrist från inompersonliga begränsningar relaterade till ett 
omvårdande beteende och en känsla av ansvar för andra (Henderson, 2007).  Att vara starkt 
engagerad i någon aktivitet kan emellertid ge kvinnor möjlighet att uppleva fritid på ett 
självständigt sätt vilket kan ge positiva effekter för hennes förmåga att uttrycka sig, hennes 
egen makt, målmedvetenhet och självförtroende (Henderson, 1995). Henderson exemplifierar 
inte några aktiviteter men det skulle kunna tänkas vara sådana som Fritz & Sonnentag (2007) 
avser med ”mastery experiences”, det vill säga återhämtande aktiviteter som är stimulerande 
och ger nya kompetenser vilket i sin tur leder till en inre styrka. Hit räknas bland annat fysisk 
aktivitet vilket genom engagemang och utmaning stärker självkänslan och minskar stress. 
Man blir härigenom också stärkt i de sociala relationer som fysisk aktivitet och andra 
fritidsaktiviteter kan ge (Wijndaele et.al., 2007). Enligt deras studie kom dock det positiva 
med fysisk aktivitet kvinnorna sämre till gagn eftersom de utövade fysisk aktivitet mer sällan 
än män. Därmed upplevde de också högre grad av stress, ångest och depression (Ibid.). 
 
I Norden har kvinnor haft en hög förvärvsintensitet bland annat genom en väl utbyggd 
barnsomsorg. De dubbla rollerna hemma respektive på arbetet har medfört stora påfrestningar 
eftersom kvinnorna alltjämt tar det största ansvaret hemma (Theorell, 2006).  Orth-Gomér 
(2003) menar att dubbelarbete leder till ökad stressupplevelse med fysiologiska och 
biologiska stressreaktioner som följd. Studier visar att de fysiologiska stressvaren på 
belastning i hemmet och den privata sfären är lika stora och för kvinnor ofta till och med 
större i den privata. Svenska yngre kvinnor har bättre insikt om dubbla dagsverkens risker än 
kvinnor i 50-årsålder (Orth-Gomér, 2003). Tidsanvändningsundersökningar gjorda av 
Statistiska centralbyrån 1990/91 och 2000/01 finns sammanställda i Tid för vardagsliv (SCB, 
2003). Där kan man se att hemarbetet blivit jämnare fördelat mellan kvinnor och män. Det 
beror dock på att kvinnor minskat på tiden för hemarbete med 40 minuter per dag och att män 
förvärvsarbetar 20 min mindre per dag. Å andra sida ägnar sig männen åt dubbelt så mycket 
underhållsarbete men det arbetet är inte särskilt omfattande i tid jämfört med hushållsarbetet 
där kvinnor lägger dubbelt så mycket tid. Vad som ser ofördelaktigt ut för kvinnorna är också 
att männens arbete sker mot betalning medan kvinnors arbete är mer fördelat på 
förvärvsarbete och obetalt hemarbete. Förvärvsarbete är bruttotid vilket inkluderar pauser 
mm. Hemarbete är däremot nettotid vilket ger en underskattning av kvinnors totala arbete. 
Enligt undersökningen sker mäns arbete företrädesvis under dagtid och på vardagar medan 
kvinnors arbete är jämt utspritt över dagen och veckan. Därmed är åtskillnaden mellan fritid 
och arbetstid betydligt klarare för män. Kvinnors fria tid är uppdelad på korta perioder vilka 
ofta sammanflätas med eller avbryts av hemarbete (Ibid.).  
 
Alltjämt finns en skillnad mellan hur kvinnor och män gör och lever. Hirdman (1988) 
uttrycker det som att ”varje samhälle och varje tid har ett slag kontrakt mellan könen”. Detta 
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”kontrakt” finns mellan mannen och kvinnan men också som ett samhälleligt kontrakt om de 
abstrakta genusformernas gränser, innehåll och former. Hirdman (1988) talar om 
genuskontrakt och i detta fall ett abstrakt sådant som finns, parallellt med de mer konkreta 
som exempelvis de som styr könens interaktion på den sociala integrationsnivån, 
arbetsdelningens nivå, socialiseringen eller individnivån (Ibid.). I den forskning Henderson 
gjort om kvinnors fritid är det helt uppenbart att detta är avgörande för hur och vad kvinnor 
gör på sin fritid. Genuskontraktet är en viktig aspekt, en av flera. Förutsättningarna ser också 
väldigt olika ut kvinnor emellan, exempelvis i fråga om olika resurser och individuella 
egenskaper samt livssituation. 
 
1.6 Kultur och normer  
Antonovsky (2005) belyser kulturens betydelse för vår problemhantering och utveckling av 
copingstrategier. Henderson återkommer ständigt till de kulturella normernas betydelse för 
kvinnors fritidsutövande i sin forskning vilket hon menar är normer för respektabilitet, 
femininitet och moderskap (Henderson, 1995). Antonovsky beskriver betydelsen av den 
påverkan av vad som är accepterat eller inte i kulturer och subkulturer har på individen. 
Kulturbegreppet återkommer som något kraftfullt och avgörande. Normer och värderingar 
signalerar vad som är normalt, rådande, accepterat eller oacceptabelt inom en viss kultur. I 
boken Kulturanalyser (Ehn & Löfgren, 2001) definieras kultur som koder, föreställningar och 
värderingar som medvetet eller omedvetet delas av människor och kommuniceras och 
bearbetas i socialt handlande. Individer ingår i flera olika kulturella sammanhang. Det kan 
exempelvis vara familjen, skolan eller olika gäng (Ibid.). I en artikel i Fritid i ny tid om den 
moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskultur tar Erling Bjurström (1998) upp tre 
utgångspunkter i påståendet att ”fritid är kultur” som även är intressanta utgångspunkter i 
denna studie utifrån hur fritid värderas och styrs av normer. Utgångspunkterna är följande 
 

• ”Det som människor definierar som och förväntar sig av sin fritid är beroende av det 
samhälle och den kultur vi lever i.” Häri ligger att fritid är en social konstruktion 
beroende av vilka föreställningar människor har om den och att den, liksom kultur är 
föränderlig över tid. 

• ”Det sätt som människor utnyttjar sin fritid på är fortfarande bestämt av deras sociala 
position och den kultur som är knuten till dessa positioner”. Med sociala positioner 
avses här förutom socioekonomiska eller sociala klasser även köns-, ålders-, etniska- 
och geografiska skillnader.   

• ”I vilken utsträckning de verksamheter, aktiviteter och förhållningssätt som människor 
fyller sin fritid med accepteras eller erkänns som Kultur”. I detta ligger att smaken för 
fritid är precis som för kultur skiktad i högt och lågt vilket är kopplat till ett moraliskt 
synsätt. 

Bjurström (1998) sammanfattar de tre tolkningarna med ”att synen på fritid har förändrats 
över tid till följd av sociala och kulturella förändringar, men är fortfarande socialt skiktad och 
indelad i legitima och illegitima former”.  
 
Det är inte bara konkreta faktorer som arbets- och livssituation, sociala och ekonomiska 
resurser utan normer och värderingar, mer eller mindre osynliga som påverkar individer 
medvetet eller omedvetet, med eller mot viljan i olika kulturella sammanhang. Detta ger en 
mindre uppenbar aspekt som blir ett osynligt raster som läggs över människor och deras 
hantering av livet.  
 
1.7  Tidigare och internationell forskning  
Fritidsforskningen i Sverige är liten och spridd på olika institutioner och organisationer (SOU, 
1996). I USA och England finns fritidsforskning som eget ämne med egna institutioner. 
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Internationellt finns även en feministisk fritidsforskning. Den kritik dessa forskare utfäst är 
fritidsbegreppets giltighet och användbarhet kring förståelsen av vilka olika möjligheter 
människor har för att uppleva en meningsfull fritid. Kritiken gäller fokuset på tid och aktivitet 
som lagts i fritidsbegreppet. En del forskare anser begreppet oanvändbart, då det är ett 
begrepp som tydligt utgår från en verklighet endast delar av mänskligheten haft, med en 
normering av vad som är rätt, av vad som ses som fritid och under vilka förhållanden fritid 
utövas (Ibid.). Henderson (1995) menar att till för ungefär tio år sedan var kvinnor 
försummade i fritidsforskningen. Den traditionella arbetsmiljöforskningen omfattar inte heller 
stress från obetalt arbete i hemmet och familjen, åtföljande psykosocial belastning och 
bristande återhämtning. Likaså är studier av hälsoeffekter av dubbelarbete, multipla roller och 
könssegregering på våra arbetsplatser relativt ovanliga (Orth-Gomér, 2003). Beträffande 
återhämtning är det enligt Åkerstedt (2003) mest forskat kring sömn som den viktigaste 
återhämtningen för människan för att motverka stress. Återhämtning i andra former, som 
olika aktiviteter som ger ombyte och stimulans är det mindre forskat kring. Zijlstra & 
Sonnentag (2006) menar att forskning om arbete och hälsa främst fokuserat på arbetets 
psykosociala påverkan på psykologiskt välbefinnande och andra hälsorelaterade orsaker. Först 
det senaste decenniet har medvetenheten om att en väsentlig del av ett hälsosamt liv är en 
adekvat balans mellan arbete och privatliv (Ibid.). Fritz & Sonnentag (2007) menar också att 
den forskning som finns om återhämtning från arbetet är inriktad på generella effekter av 
ledig tid som bland annat semester, inte varför specifika ”off-job”-aktiviteter associeras med 
återhämtning samt deras psykologiska betydelse för individen.  
 
1.8 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur kvinnor upplevde utrymmet för 
återhämtning på sin fritid. Med fritid avsågs den tid kvinnorna inte lönearbetade. 
 
Frågeställningarna är 

• Finns det utrymme för återhämtning på fritiden?  
o Vad innebär fritid?  
o Vad är återhämtning, vad är återhämtande, vad motverkar den?  

 
• Hur hanteras tiden och resurserna?  

o Finns resurser att möta krav och göra egna val?  
o Hur hanteras möjligheter och omöjligheter?  

 
• Hur upplevs fritiden och återhämtningen?     

o Finns motivation och känsla av delaktighet?   
o Känns den meningsfull?  

 
I frågeställningarna återkopplar jag till Antonovskys (2005) komponenter i KASAM-
begreppet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
1.9 Studiens betydelse 
Genomgående kommenteras att det är lite forskat om fritid och återhämtning, kvinnors 
dubbelarbete, olika återhämtande aktiviteter (val av och effekter) samt betydelsen av balans 
mellan arbete och fritid (Boye, 2008; Haraldson, 2001; Henderson, 1995; Orth-Gomer, 2003; 
Åkerstedt, 2003; von Thiele Schwarz, 2008; Sonnentag & Fritz, 2008; Rook & Zijlstra, 2006; 
Zijlstra & Sonnentag, 2006). Med tanke på de hälsoproblem bristande återhämtning kan 
orsaka samt den ringa forskning som finns kring återhämtning och kvinnors fritid är det 
viktigt att belysa dessa områden och som här genom kvalitativa intervjuer få en konkret bild 
av hur kvinnor upplever återhämtning och möjligheterna till den på sin fritid. Dagens 
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samhälle präglas av en ökad individualisering vilket leder till ett ökat individansvar. 
Individualisering kan tänkas vara problematisk för den dubbelarbetande kvinnan med stort 
omsorgs- och ansvarstagande för hem och familj. Omvärldens tempo och krav är höga, 
exempelvis på arbetsplatsen. Det kan vara viktigt för omvärlden att ha acceptans och då inte 
minst på en arbetsplats. Brist på återhämtning och arbetsrelaterad trötthet kan vara tidiga 
tecken på en potentiell hälsohämmande process. Därför, menar von Thiele Schwarz borde 
dessa riskfaktorer inkluderas i arbetsmiljökartläggningar för att kunna åtgärda på tidigt 
stadium (von Thiele Schwarz, 2008). Att kunna förebygga såväl i den fysiska som den 
psykosociala arbetsmiljön och därigenom stävja faktorer som leder till sjukfrånvaro torde 
ligga i alla parters intresse. Kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering etc överstiger 
troligen insatserna som krävs för att främja och förebygga menar von Thiele Schwarz (2008). 
Likaväl är det viktigt att se till de psykosociala miljöer vi verkar inom, vilka ramar och 
resurser vi har och hur det påverkar oss. Detta vittnar om att det finns många tänkbara 
bestämningsfaktorer, positiva och negativa som kan förstärkas, förändras eller elimineras. 
Med andra ord bör det finnas ett intresse på många plan för en studie av denna art; för 
individen, för arbetsgivaren och rent samhällsekonomiskt.  
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2. Teoretiska perspektiv och begrepp 
2.1 Kvalitativ studie 
I det kvalitativa forskningsperspektivet är hermeneutiska analyser vanliga. Hermeneutiken 
står för tolkning, översättning, förtydligande, klargörande och utsägande (Widerberg, 2002) 
och är därmed lämplig i analysen av de intervjuer jag gjorde. Inom hermeneutiken studeras 
tolkning av texter där syftet är att finna en giltighet och gemensam förståelse av textens 
mening (Kvale, 2001). Viktigt är att förstå situationer genom att se dem utifrån en social 
aktörs vinkel. Härigenom kan jag i min undersökning komma att tolka något jag själv är del 
av (till exempel en grupp eller en arbetsplats) och kunskap å ena sidan betraktas som en källa 
till insikt, å andra sidan utgör risk för feltolkning. Den hermeneutiska texttolkningen kan 
sägas vara en oändlig process där bestämningen av de enskilda delarnas mening kan förändra 
den ursprungliga meningen hos helheten som därigenom kan förändra meningen hos de 
enskilda delarna och så vidare (Ibid.). Detta beskriver förhållandet mellan del och helhet, den 
hermeneutiska cirkeln (Boolsen, 2007). Traditionellt har hermeneutiken tolkat avslutade 
ursprungligen litterära, religiösa och rättsliga texter. Till skillnad från dessa klassiska texter 
omfattar forskningsintervjun såväl skapandet som tolkningen av texten. Med andra ord är 
texten inte given utan växer fram parallellt med att den tolkas (Kvale, 2001). 
 
2.2 Förförståelse och reflexivitet 
Viktiga grundantaganden inom hermeneutiken är 
- meningsskapandet, vilket förstås i ett sammanhang eller en kontext 
- att i tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och vice versa 
- att förståelse bygger på någon form av förförståelse som utgör individens egen     
                  referensram genom vilken hon betraktar fenomen 
- att tolkningar föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar   
                  (Widerberg, 2002).     
  
Härmed förstås att en total objektivitet inte är möjlig och heller inte eftersträvansvärd. Viktigt 
är dock att forskaren beaktar detta och klargör sin position. I valet av studie och 
frågeställningar kommer forskarens roll in. Upprinnelsen till valt forskningsområde ligger i 
mina egna reflektioner och jag har således en förförståelse för begreppet. Alvesson & 
Sköldberg (1994) skriver att ”individen är redan från början präglad av sitt meningsfält, 
intentionalt i tid och rum”. Detta innebär att människan aldrig är helt fri från tidigare 
föreställningar och förutfattade meningar (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Med reflexivitet åsyftas förhållandet mellan forskaren och den sociala världen. Förhållandets 
påverkan innebär att forskaren inte får en fullständigt objektiv position utifrån vilken den 
sociala världen kan studeras. Följden är att vår kunskap om den sociala världen inte kan bli 
helt objektiv (Denscombe, 2000). Det går ingen enkelriktad väg mellan forskaren och hennes 
undersökningsföremål utan dessa påverkar varandra ömsesidigt och kontinuerligt genom 
forskningsprocessen. Både forskaren och föremål för forskningen är involverade i en 
gemensam kontext (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
2.3 KASAM  
KASAM-begreppet har i huvudsak varit den teori jag stött mig på, eller kanske ska det 
snarare ses som en förklaringsmodell. Frågeställningarna korresponderade med KASAM-
begreppets tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För mig har 
helhetsperspektivet varit viktigt, både arbetslivet och privatlivet måste beaktas i en förståelse 
av individens livssituation.  
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Livet består till och från av kravfyllda påfrestningar, stressituationer och problem som måste 
lösas, beslut och val som måste fattas. Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (2005) 
ställde frågan vad det är som gör att vissa klarar detta bättre än andra och inte riskerar sin 
hälsa och till och med kan växa och utvecklas av det medan andra blir sjuka. Han gör det 
utifrån ett salutogenetiskt synsätt som fokuserar på hälsans ursprung istället för det 
traditionella patologiska synsättet där man försöker förklara varför människor blir sjuka. Den 
salutogenetiska modellen presenterade han först i boken Health, Stress, and Coping 
(Antonovsky, 1985) och vidareutvecklade resonemanget i Hälsans mysterium (Antonovsky, 
2005). Antonovsky talar om den grundläggande dikotomin mellan friska och sjuka människor 
som två läger där de hälsoorienterade fokuserar på att hålla människor friska och de 
traditionellt medicinska sjukdomsorienterade behandlar sjuka, förhindrar dödsfall och göra 
om möjligt friska. Antonovsky ser inte denna dikotomi som användbar utan föredrar att se 
dimensionen hälsa – ohälsa som ett kontinuum. Alla kommer att dö men så länge vi lever är 
vi i någon grad friska. Ur det salutogenetiska perspektivet innebär det att varje individ 
befinner sig vid en viss tid på detta kontinuum. Personens historia, livssituation, upplevelsen 
och var hon eller han befinner sig på kontinuumet är väsentligt (Ibid.).  
 
Antonovsky (2005) anser att studiet av sjukdomar är viktigt men själv intresserade han sig för 
generella motståndsresurser (GMR) som är allt som kan ge kraft att bekämpa stressorer. I 
Health, Stress, and Coping (1985) definierar Antonovsky GMR (GRR; generalized resistance 
resources) som fysiska, biokemiska, artefaktiska/materiella, kognitiva, känslomässiga, 
värderande, relations- eller makrosociokulturella karaktärer en individ, grupp, subkultur eller 
ett samhälle har och för att effektivt undvika eller utmana en stor variation av stressorer och 
därigenom kunna undvika spänning att transformeras till stress. För att finna en teoretisk 
förklaring hur GMR som exempelvis socialt stöd, stark jagidentitet, kulturell stabilitet, 
intelligens, livssyn, hälsosamt beteende, traditioner, erfarenhet eller pengar är kopplade till 
hälsa utvecklade Antonovsky begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Gemensamt för 
GMR är att de bidrar till att göra alla stressorer begripliga. Genom dessa erfarenheter skapas 
med tiden en känsla av sammanhang. Vissa stressorer är direkt nedbrytande för organismen 
men generellt går det inte att säga vilka konsekvenser stressorerna får för människan. Det är 
detta som är hälsans mysterium och som den salutogenetiska inriktningen försöker lösa. När 
man ställs inför en stressor hamnar man i ett spänningstillstånd som måste hanteras. Vad 
resultatet blir, dvs sjukdom eller hälsa eller något mitt i mellan, det vill säga var på 
kontinuumet mellan hälsa och sjukdom resultatet hamnar avgörs av hur framgångsrik 
hanteringen av den aktuella spänningen är.  
 
Styrkan av KASAM avgörs av förhållandet mellan de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De tre komponenterna i KASAM beskrivs så här: 

o Begriplighet syftar på ”i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig snarare än som brus, dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, 
oväntad, oförklarlig”. 

o Hanterbarhet definieras som ”den grad till vilken man upplever att det står resurser till 
ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som 
man bombarderas av”. Resurser som står till ens förfogande avser då sådana som man 
själv kontrollerar eller kontrolleras av andra behöriga vilket kan vara ens partner, 
vänner, kollegor, en läkare eller Gud, något som man kan räkna med och lita på.  

o Meningsfullhet ser Antonovsky som begreppets motivationskomponent. Den syftar på 
”i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 
åtminstone den del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 
investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att ”välkomna” 
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snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan”. Antonovsky tillägger att den 
som känner hög meningsfullhet inte blir upprymd av personliga tragedier men när 
olyckor sker drar sig dessa personer inte för att ”konfronteras med utmaningen, 
inställd på att söka en mening i den och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll 
komma igenom den” (Antonovsky, 2005). 

 
Saker som social klass, sociala och historiska förhållanden skapar prototypiska mönster av 
erfarenhet vilket påverkar KASAM. Att vara kvinna eller man, överklass eller underklass, 
kanadensare eller kuban med allt vad det innebär har avgörande inflytande på de 
livserfarenheter som skapar en starkare eller svagare KASAM. Kulturen sätter gränserna inom 
vilka KASAM gäller (Antonovsky, 2005). Antonovsky såg KASAM som en universell 
mekanism applicerbar på alla kulturer. Han menade också att KASAM är tillämpligt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå (Eriksson & Lindström, 2006). 
 
Att utgå från att stressorer generellt är av ondo menar Antonovsky är felaktigt. En stimulus 
som definieras som stressor kan bedömas vara positiv eller negativ, väcka gillande eller 
uppfattas som ett hot mot ens välbefinnande. Antonovsky menar att en person med stark 
KASAM bedömer en stressor mer positiv och mindre konfliktfylld än en person med svag 
KASAM. En och samma stressor kan väcka olika känslor. Den centrala tesen i den 
salutogenetiska modellen är att en stark KASAM är avgörande för framgångsrik hantering av 
livets stressorer och därmed för hälsans bevarande Ibid.).  
Antonovsky identifierar tre olika typer av stressorer vilka han menar flyter in i varandra men 
är kvalitativt olika. Typerna är  

o Kroniska stressorer som betecknar en livssituation, ett tillstånd eller en egenskap som 
karakteriserar en individs liv. Det är stressorer som byggs in i personens livssituation, 
exempelvis ens historiska sammanhang, kultur, sociala roll, personlighet vilka blir 
generaliserande och långvariga. 

o Viktiga livshändelser eller livshändelsefaktorer. Det är avgränsade händelser som kan 
vara dödsfall i familjen, skilsmässa, större personliga framgångar, pensionering med 
mera.  

o Dagsakuta förtretligheter kan till exempel vara att misslyckas med en uppkörning eller 
att får en oväntat komplimang eller förolämpning av chefen (Antonovsky, 2005).  

 
Antonovsky (2005) anser att en individs placering på KASAM-kontinuet i hög grad fastställs 
i det tidiga vuxenlivet, under livets tredje årtionde då vi lagt adolescensens instabilitet och 
utforskande bakom oss. Då har vi format (eller tilldelats) vår identitet, intagit en social roll 
och skaffat en karriär i vid bemärkelse. Vi har gjort val (eller någon annan har gjort), ett 
mönster av livserfarenheter har växt fram och vi har en bild av vår värld som är mer eller 
mindre begriplig, hanterbar och meningsfull. Härefter är det sannolikt att en människas 
KASAM förblir stabil genom hela vuxenlivet. Mätning av KASAM ger oss förklaring till 
variationer i människors hantering, agerande och belyser individualismen. KASAM ska ändå 
inte ses som ett personlighetsdrag utan som ett hållningssätt (Ibid.).  
 
Det är över tjugo år sedan Antonovsky introducerade sin salutogenetiska KASAM-teori där 
han anser att sättet en människa ser på sitt liv påverkar hennes hälsa. När han för femton år 
sedan hastigt gick bort uppstod det ett avbrott i hans innovativa forskning inom folkhälsa. 
Något riktigt försök att analysera och värdera Antonovskys forskningsfält menar Eriksson & 
Lindström (2006) inte har gjorts. Eriksson & Lindström har gjort en systematisk granskning 
över åren 1992-2003 där de bland annat anser att KASAM-modellens reliabilitet och validitet 
håller men behöver standardiseras. Precis som Antonovsky hävdade anser de att KASAM kan 
användas över olika kulturer (Ibid.). Intressant är att Eriksson & Lindström (2005) anser att 
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KASAM inte är så stabilt utan utvecklas och stärks med åldern. Idag menar de finns flera 
koncept och teorier som influerats av det salutogenetiska tänkandet. Därför kan man prata om 
ett brett salutogentiskt ramverk, som är vida accepterat och studerat i över 30 länder där 
KASAM kan ses som en aspekt bland flera (Ibid.).  
 
2.4  KASAM - krav-kontroll modellen och coping 
Theorell (2003) tar i stressdebatten upp den psykosociala miljön och dess betydelse. Med 
psykosocial menas interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer, där det sker ett 
samspel i båda riktningarna (Theorell, 2003). I boken Healthy work (Karasek & Theorell, 
1990) beskrivs krav-kontroll modellen (the demand/control model) vilken förklarar 
förhållandena i den psykosociala arbetsmiljön. Krav-kontroll modellen utgår från miljöns 
krav, vårt inflytande, det sociala stödet och om relationerna däremellan. Relationerna mellan 
krav och kontrollmöjligheter kan tänkas i fyra extremsituationer:  

o avspänd där kraven inte är extremt höga och beslutsutrymmet högt  
o passiv där man har låga krav och litet beslutsutrymme 
o aktiv där man har såväl höga krav som högt beslutsutrymme 
o spänd där man har höga krav och litet beslutsutrymme (Theorell, 2003).  

 
Undersökningar i Sverige och USA visar att individer med höga psykologiska krav och hög 
kontroll är mest aktiva utanför arbetet. Sämsta kombinationen är arbete med höga krav och 
låg kontroll, dvs. den spända (Karasek & Theorell, 1990). Här ökar risken för arbetsrelaterade 
sjukdomar (Theorell, 2003).  Theorell använder modellen i studier av arbetsmiljö. Modellen 
kan ändå tillföra en tankevärd aspekt i denna studie. Psykosociala faktorer och 
korrespondensen mellan krav och krontroll kan tänkas ha samma effekt i vårt privata liv som i 
arbetslivet. Vi har olika krav i den privata miljön och olika möjligheter till inflytande. 
Gränsen mellan arbetstid och fritid har i flera branscher tenderat att uppluckras. Man blandar 
genom att exempelvis svara på e-post hemma på kvällen och frågan blir om det är arbetstid 
eller fritid, vad är krav och vad är frihet. Andra faktorer som påverkar hälsan är bland annat 
försämrad ekonomi, förändringar i arbetet, exempelvis minskade kontrollmöjligheter, konflikt 
i arbetet (dåligt socialt stöd, bristande sociala nätverk, äktenskapskonflikter). Viktigt att se är 
att familje- och arbetsförhållanden samverkar. Man kan inte avvisa problem med att de är 
relaterade till förhållanden utanför arbetet eller omvänt (Theorell, 2006). KASAM kan sägas 
vara en individuell modell för människans hela livssituation och enligt Theorell (2006) kan 
KASAM tillämpas i arbetslivet. Antonovsky själv menar att arbetslivet har avgörande del i 
formandet av KASAM. Lärdomar där överförs till området utanför arbetet. Viktiga sociala 
roller som inbegriper livserfarenheter som påverkar KASAM är exempelvis att vara kvinna, 
medborgare, medlem i grupper baserade på etnisk tillhörighet eller TV-tittare. Rollen som vår 
huvudsakliga sysselsättning har är dock stor. Antonovsky tar upp arbetes betydelse utifrån 
KASAM-begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet enligt följande:  

o Känslan av meningsfullhet i arbetet bottnar i en stadigvarande upplevelse av 
medverkan i socialt värdesatta beslutsfattande. Detta betyder dels att känna glädje och 
stolthet i arbetet vilket ger en känsla av att ”detta är mitt” och dels att man har friheten 
att kunna bestämma över sin situation. Kan man välja uppgifterna, arbetsordningen 
och arbetstakten upplevs arbetet som meningsfullt. 

o Känslan av hanterbarhet är styrd av upplevelser av en riktig belastningsbalans. 
Formuleras problemen av mig eller andra behöriga känner jag troligtvis att jag har 
resurser för att lösa dem oavsett om de nödvändiga resurserna står till förfogande 
vilket i fösta hand betyder kunskap, färdigheter, material och utrustning.  
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o Känslan av begriplighet stärks av upplevelsen att saker och ting passar ihop, hur det 
okända kan förklaras och hur ordnade mönster uppstår. Rollkomplexiteten är viktig för 
begripligheten men viktigast är tryggheten i arbetet. Det är en fråga bland annat om: 
- den individuella arbetarens övertygelse att så länge de accepterade reglerna följs 

får man vara kvar 
- att man måste känna tillförsikten att ens arbete eller det verksamhetsområde man 

arbetar inom inte kommer att bli överflödigt utan på förhand planerade alternativ 
finns.  

Viktigt är också arbetsgruppens sociala relationer, om där finns gemensamma värderingar, 
känsla av gruppidentifikation och tydliga normativa förväntningar. Då kommer en känsla av 
förutsägbarhet att infinna sig som förstärker gruppritualer (Ibid.). 
 
Theorell (2006) menar att hur vi utövar kontroll över en situation har att göra med coping 
vilket han översätter med bemästrande av påfrestningar, eller den psykologiska förmågan att 
hantera stress. Det sätt vi hanterar stress är delvis genetisk bestämt och format av vår barndom 
men vi formas konstant av den miljö vi verkar i även i vuxen ålder, det vill säga ett samspel 
mellan individen, dennes sätt att vara och dennes omgivning. Lazarus och Folkman (1997) 
ger coping en processorienterad definition som konstant förändrande kognitiva och 
beteendemässiga insatser för att hantera externa och/eller interna krav som ses som svåra eller 
som överskrider en persons resurser. På vilket sätt en person klarar av en situation avgörs 
delvis av hennes eller hans tillgängliga resurser vilket inkluderar hälsa och energi, 
existentiella uppfattningar om exempelvis Gud eller allmänna uppfattningar om kontroll och 
förpliktelser vilka har en motivationsegenskap som kan hjälpa till att stärka copingen. Det kan 
vara kunskaper i problemlösning, social förmåga, socialt stöd och materiella resurser. Coping 
bestäms också av restriktioner som minskar bruket av resurserna. Personliga förbehåll 
inkluderar inre kulturella värderingar och övertygelser som förhindrar vissa beteenden och 
psykologiska brister. Omgivningens restriktioner inkluderar krav som konkurrerar om samma 
resurser och som kan gäcka copingförmågan (Ibid.).  
 
En delaspekt av coping är ”locus of control” (plats för kontroll) (Theorell, 2003). Den kan 
vara intern där individen uppfattar sig själv utgöra ”platsen” för kontrollutövandet över en 
situation. Extern locus of control innebär att individen inte ser det möjligt att utöva kontroll 
utan det lämnas åt andra. Kontrollokus kan variera över tid och är påverkbart (Theorell, 
2003). Enligt Antonovsky innebär inre kontrollokus att man har kontroll. I de fall man känner 
maktlöshet tappar man den inre kontrollokusen, den övergår till extern kontrollokus, det vill 
säga att någon annan har kontrollen. Det verkar inte hos någon vara ett personlighetsdrag utan 
uppstå vid specifika händelser. Därmed återgår man eller strävar efter att återta kontrollen 
(Antonovsky, 2005).  
 
Förutom att jag i huvudsak använt mig av KASAM, dess betydelse och ingående 
komponenter så har coping-begreppet varit det mest centrala. Theorells teorier har haft 
betydelse men coping har varit mer användbart och återkommande i analysen av intervjuerna. 
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3.  Metod 
Den valda metoden för projektet är intervjuer i semistrukturerad form med stöd av en 
intervjuguide (bilaga 1). Jag såg det som en lämplig form då jag hade vissa frågeställningar 
jag ville hålla mig till. En guide hjälpte till att styra upp intervjun så att den inte hamnade för 
långt utanför ämnet samtidigt som det fanns utrymme för att låta den intervjuade utveckla sina 
svar och att frågor samtidigt kunde tas i olika ordning. Intervjuerna bandades parallellt med 
att anteckningar fördes och genomfördes i respektive informants arbetsrum. Fördelen med 
ljudupptagning är att den ger en fullständig dokumentation.  En brist är att den inte tar med 
den icke-verbala kommunikationen. Den skicklige intervjuaren är enligt Denscombe (2000) 
uppmärksam, lyhörd för informantens känslor, står ut med tystnad under samtalet, expert på 
att sufflera och på att följa upp, varken dömer eller fäller omdömen. 
 
3.1 Analysmetod – innehållsanalys 
Som metod för att analysera intervjuerna och det utskrivna materialet valde jag 
innehållsanalys. Innehållsanalysen används såväl i kvantitativ forskning som kvalitativ. 
Initialt fokuserade innehållsanalysen på det objektiva och beskrev kvantitativt det uppenbara 
(manifesta) innehållet. Med tiden har också det dolda (latenta) innehållet kommit att 
analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Den i Graneheim & Lundmans artikel beskrivna 
innehållsanalysen omfattar en rad olika begrepp för delning av texten i olika typer av 
enheter/kategorier, områden, teman och kodning samt avkortning och abstraktion av dessa. 
Hela intervjun utgör en analysenhet, meningsbärande enheter är ord eller meningar som 
innehåller aspekter som relaterar till varandra genom sitt innehåll eller sin kontext. Under 
analysen sker en pendling mellan delar och helheten av texten och arbetet kan ske på olika 
sätt beroende av forskningens karaktär (Ibid.). Enligt Kvale (2001) är analysen inte ett isolerat 
skede. Den genomsyrar hela intervjuundersökningen och beskrivs i sex möjliga steg: 

1. Den intervjuade beskriver sin livsvärld under intervjun. 
2. Intervjupersonen upptäcker själv nya förhållanden under intervju, ser nya innebörder i 

vad hon upplever och gör. 
3. Intervjuaren koncentrerar och tolkar under intervjun meningen i det som respondenten 

beskriver och returnerar meningen. 
4. Den utskrivna intervjun tolkas av intervjuaren, först genom att strukturera och 

kartlägga materialet och sedan analysera. 
5. En ny intervju görs eventuellt. 
6. Skulle kunna vara att utvidga tolkningen till att även omfatta handlandet då 

respondenten börjar handla utifrån nya insikter från intervjun (Kvale, 2001). 
 
Det följde sig naturligt för mig att följa de fyra första stegen när jag analyserade 
intervjumaterialet.  
 
3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet - trustworthiness 
Fortfarande används inom den kvalitativa innehållsanalysen begreppen validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet vilka är knutna till den kvantitativa traditionen. Validitet står för att man 
mäter det man har avsett att mäta och att inget ovidkommande påverkar resultatet. Reliabilitet 
innebär att olika ”mätningar” av samma slag på samma objekt ger samma värde (Wallén, 
1996). Graneheim & Lundman (2004) tar upp begreppet tillförlitlighet (trustworthiness) som 
man menar har en bättre koppling till den kvalitativa traditionen. Begreppet delas i tre 
aspekter vilka bör ses som sammanflätade, i relation till varandra. Aspekterna är ”credibility” 
(trovärdighet) som handlar om forskningens fokus, hur väl och förtroendefulla data och 
analysprocesser korresponderar med det avsedda syftet. ”Dependability” (pålitlighet) avser 
faktorers instabilitet och förändring, till vilken grad data ändras över tid och vilka 
förändringar forskaren gör i sina beslut i analysprocessen. Den tredje aspekten är 
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”transferability” (överförbarhet) som handlar om i vilken utsträckning slutsatser kan överföras 
till andra grupper och miljöer (Ibid.). 

 
3.3 Urval och avgränsning 
Mitt val av informanter var fem kvinnor som arbetade administrativt vid ett svenskt 
universitet. Alla hade olika arbetsuppgifter och befattningar vid olika enheter och fakulteter. 
Då universitetet är beläget på två orter arbetade de i olika städer. Åldersspannet var från 38 år 
till 61. Förutom en kvinna arbetade alla heltid. Kvinnorna befann sig i olika livs- och 
familjesituationer. De barn som var hemmaboende var mellan sju och femton år. Jag gjorde 
ett strategiskt urval av personer utifrån premisserna att de var kvinnor vid en och samma 
arbetsplats med administrativa arbetsuppgifter. Enligt Denscombe är detta val helt i sin 
ordning då det inte finns några fasta regler utan kan styras av undersökningens övergripande 
syfte (Denscombe, 2000).  
 
3.4 Etiska överväganden 
Respondenterna informerades innan intervjuerna påbörjades om studiens mål och syfte. Även 
praktiska saker som exempelvis ungefärlig tidsåtgång togs upp i förväg liksom att deltagandet 
var frivilligt och kunde avbrytas närhelst personen ville. Denscombe (2000) poängterar vikten 
av att inte ställa frågor som är kränkande för privatlivet eller upprörande för informanten. 
Detta beaktade jag i intervjuerna. Anonymitet garanterades. Det är inte intervjupersonen i sig 
som är det viktigaste utan dennes uppfattning i en analys. Således finns varken behov eller 
anledning att lämna ut några personuppgifter (Ibid.).  
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4.    Resultat 
I detta kapitel presenterar jag intervjuernas resultat och grupperar dem efter de olika 
frågeställningarna.  
 
4.1 Finns de utrymme för återhämtning på fritiden?  
Varje intervju inleddes med att informanten fick beskriva vilken livsfas/livssituation hon 
befann sig i. De skiftande åldrarna speglade stora variationer, även andra faktorer som 
familjesammansättning, boende, fritidsintressen och arbetsposition. Det stod direkt klart 
vilken betydelse dessa faktorer hade för de övriga frågeställningarna, dvs hantering av tid och 
resurser samt upplevelsen av fritiden och återhämtningen.  
 
Initialt bad jag intervjupersonerna att beskriva en vanlig vardag, en vanlig helg och en vanlig 
semester. Med vanlig menade jag vad som oftast skedde i veckorna och under ledighet. Mot 
min förmodan, om än med stor variation i detaljrikedom var det oproblematiskt att beskriva 
en ”vanlig” dag. Vardagen hade för de flesta ett ganska fast mönster, även för de som inte 
längre hade sina barn boende hemma. Det var just ”att göra det vanliga” som präglade 
vardagen vilket kunde bestå i tvätta, stryka, plocka, titta på post och laga middag. En kvinna 
hade sina barn boende hos sig varannan vecka vilket gjorde att dessa veckor såg olika ut. 
Veckan med barn var dock ungefär densamma varje gång precis som veckan utan barn var. 
De flesta informanterna hade något eller några åtaganden eller fritidsintressen som de var 
upptagna med vid ett eller ett par tillfällen per vecka. Ingen hade större åtagande eller 
intressen som krävde dagligt engagemang, möjligen den kvinna som studerade parallellt med 
sitt heltidsarbete då det upptog stor del av hennes fritid.  
 
Olika former av boende fanns representerat; stad, landsbygd, lägenhet och hus. Flera hade 
ändrat sitt boende relativt nyligen och det var medvetna val för att förbättra livssituationen. 
Valen kunde vara olika. Medan en person tyckte livet blivit mycket lugnare sedan hon flyttat 
till stan, och att hon kände sig mycket piggare när hon slapp pendla, var en annan nöjd med 
sitt val att flytta till landet och att de långa resorna uppvägdes av tystnaden och närheten till 
naturen. En tredje som också pendlade såg stunden i bilen som ett tillfälle att ”byta huvud”, 
att sluta tänka på jobbet och börja tänka på hemmet och omvänt på morgonen. Den 
deltidsarbetande kvinnan tog vid flera tillfällen upp att det kunde vara en orsak till att hon inte 
kände sig stressad, att hon hann med sina barn, deras aktiviteter och hemmet bättre till följd 
av att hon arbetade mindre.  
 
Flera av de intervjuade tillbringade huvudsakligen sommarsemestern i Sverige. Skälen var 
flera. Det kunde var sommarstuga, släkt och vänner som gjorde att man helst ville ta vara på 
perioden på ”hemmaplan” även om det innebar att man förflyttade sig i landet. Det kunde 
också vara för att fördela semesterveckorna mellan sig själv och mannen så att barnen skulle 
slippa barnomsorg på sommaren.  Några reste utomlands eller till svenska fjällen under övriga 
året, främst beroende på vad ekonomin tillät.  
 
Jag frågade också om arbetssituationen. Samtliga arbetade inom universitetets administration 
men som nämnts inom olika enheter, med olika arbetsuppgifter och på olika positioner. Även 
om det skiljde i arbetsuppgifter hade alla flera perioder då arbetet var väldigt intensivt, så 
kallade toppar. En del uttryckte dessa som väldigt pressande och stressiga, rentav ”vidriga”.  
”När det är som mest, när dom där topparna kommer då är man kanske helt slutkörd och 
känner sig inte som en fri människa alla gånger, men på det stora hela är det en frihet för mig 
att kunna styra min vardag”.  
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I övrigt uttryckte alla att det fanns en frihet i arbetet. Dels i att man själv kunde lägga upp och 
planera arbetet och dels att man kunde ta med sig arbete hem om man till exempel hade sjuka 
barn eller under perioder då det var mycket. Detta upplevdes av flera som en frihet att kunna 
styra sitt arbete i kombination med sitt privatliv och att det var accepterat på arbetsplatsen.   
”Bara man sköter sitt jobb så finns det en frihet”. 
Poängteras ska att det var arbetsbördan i sig som periodvis kunde kännas övermäktig. Alla 
tyckte att de hade en god arbetsmiljö och trevlig stämning inom sin arbetsgrupp.  
 
Svaren på dessa inledande frågor gav en bild av informanterna och deras liv i stora drag, som 
ett ramverk. Därefter blev frågorna mer riktade mot uppsatsens huvudområden; fritid och 
återhämtning. Dels vad begreppen innebar, vad de associerades till men framför allt vilka 
förväntningar man hade på sin fritid och vad man upplevde som återhämtande. På frågan ”vad 
betyder fritid för dig och vilka förväntningar har du på den” fick jag svar som ”att må bra” 
vilket syftade till att göra aktiviteter som gav välbefinnande. Ha lugn, umgås med familj och 
vänner, gå på bio, gympa, gå ut i skogen var återkommande svar. Men även att göra kul saker, 
att det hände något. En person använde stor del av sin fritid till studier och hade på så vis 
svårare att se att det fanns någon fritid. Bland de som inte längre hade barn som bodde hemma 
tyckte man att: 
”fritid nu det är liksom bara att inte jobba” och att ”återhämtning det är det som jag kan få 
göra på helgerna, att göra något annat än det vardagliga arbetet”.  
Det stod klart att själva innebörden av fritid och återhämtning hade ändrats med åren. 
Exempelvis kunde det som tidigare, när man hade större familj varit tvungna hushållssysslor 
som man stressade för att hinna med numera kännas som avkoppling. En kvinna uttryckte det 
som att  
”det kan väl mer ses som en del av fritiden nuförtiden när man har mer tid på sig”. 
 
Begreppet återhämtning gav olika associationer, allt från ”en kopp te” till ”något man 
behöver när man är på gränsen till att bli utbränd”, att ”få nya krafter”. Vad som var 
återhämtande för egen del skilde sig en del från de första associationerna, även om teet kom 
igen. En skogspromenad, läsa en bok, göra något annat än arbeta, få lugn, koppla av, få vara 
helt ensam, att bara vara, tänka eller inte tänka, träffa vänner men även fysisk aktivitet som 
till exempel gympa. En person som hade väldigt mycket omkring sig uttryckte att hennes 
återhämtning var att prioritera och då att prioritera bort saker.   
 
4.2 Hur hanteras tiden och resurserna?  
Under hantering av tid och resurser var min frågeställning tvådelad. Dels hade jag frågor om 
det faktiska utrymmet för återhämtning, möjlighet till egna val och prioriteringar och om det 
ansågs viktigt, faktorer som motverkade och balans mellan arbete och fritid. Dels frågade jag 
hur man hanterade olika situationer och krav, om man kände sig stressad över att inte hinna 
med, vad man upplevde som krav och vilka strategier man hade för att hantera kraven och 
värna om sin tid, det vill säga coping. 
 
Den tid man hade präglades återigen mycket av vilken livssituation man befann sig i. För 
vissa tog exempelvis barnen den mesta tiden, för andra tog arbetet för mycket tid. Flera kunde 
känna krav såväl egna som andras. Det kunde vara krav som att man skulle ha middagen klar 
vid en viss tid eftersom mat helt enkelt var ett måste. Det kunde också vara krav av att vara 
fostrad på ett visst sätt och kanske därur en blandning av egna och andras krav på sig själv, 
vad man skulle göra och hinna med. Några uttryckte dock att man hade en tendens att låta 
andras krav gå före och att man gav efter för att vara till lags. Det kunde då gälla både på 
arbetet och inom familjen. 
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Vikten av att kunna göra egna val framhölls hos alla, även de som kände sig begränsade på 
olika sätt, bland annat av familjen. Även om begränsningen låg i familjelivet uttrycktes det 
inte som något negativt. Att ens fritid eller tid överhuvudtaget skulle värderas annorlunda i 
förhållande till andra i ens omgivning var det ingen som upplevde. Även om vissa sa sig ha 
”mest koll på läget” hemma och kanske gjorde det mesta hushållsarbetet så levde alla i 
förhållanden eller familjeliv där man delade och hjälptes åt med hemarbetet.  
 
Alla tyckte sig någon gång uppleva stress över att inte hinna med vardagen och 
vardagssituationen. Flera menade dock att det varierat med perioder i livet. Det framhölls 
också att det handlade om att prioritera.  
”Man måste lära sig att prioritera bort och att alla saker inte är viktiga”, uttryckte någon. 
Fasta rutiner underlättade också att hålla stressen borta. Ibland var det inte livet i sig som var 
stressande utan diskussioner runt omkring som kunde bli osynliga krav från omgivningen som 
kvinnorna varken kunde eller ville tillgodose. Att arbeta deltid var en annan faktor som gjorde 
att vissa ändå hann med att få fritid och återhämtning. Också att de delade på hemarbetet 
förutsatte att få tid. 

 
4.3 Hur upplevs fritiden och återhämtningen? 
Upplevelsen av återhämtning, att den var meningsfull och att man var delaktig i sin fritid och 
att det man gjorde var något som inte hade med den faktiska tiden att göra var det centrala i 
det tredje områdets frågeställningar. Det hjälpte inte att ha mycket tid om man inte kunde göra 
den meningsfull och finna återhämtning i den. Utifrån Antonovskys tre komponenter i 
KASAM-begreppet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ställde jag frågor huruvida 
man upplevde dessa i sin livssituation. Det vill säga, jag tog stöd i KASAM-teorin utan att 
tillämpa Antonovskys frågeformulär eller bedöma informanternas KASM nivå för att få svar 
på upplevelsen av återhämtning i vardagen. 
 
På frågan om fritiden och återhämtningen kändes meningsfull tyckte informanterna överlag 
att det var så, även om det fanns undantag: 
”Vissa saker måste man ju göra, exempelvis träna och städa, det har man nytta av så att 
säga. Men det finns så mycket mer som känns meningsfullt. Tiden räcker inte till.”  
 
Att uppleva att andra mår bra, exempelvis se sina barn ha roligt, kändes också meningsfullt. 
Även i jobbiga faser i livet kunde livssituationen upplevas meningsfull. Man sökte då balans i 
tillvaron vilket kändes meningsfullt.  
”Jag ser att det är en ljusning i min framtid, jag ser allt det positiva, det är bara det att jag 
fortfarande inte är där, jag söker ju balans”.  
 
Möjligheten att kunna välja upplevdes som en förstärkning av känslan av meningsfullhet. 
Även på frågan om informanterna kände sig delaktig, vilket samtliga intervjuade tyckte sig 
göra, återspeglas detta med att de kunde göra val och styra sin tillvaro. Därför kände 
kvinnorna sig också delaktig. Vissa till och med allt för delaktiga på så vis att de blandade sig 
i och styrde upp även andras tillvaro. 
 
Avslutningsvis ställde jag tre frågor direkt relaterade till Antonovskys KASAM-begrepp. Det 
var huruvida informanterna tyckte att det som hände i livet var begripligt, till vilken grad de 
upplevde sig ha resurser att möta och hantera kraven samt i vilken utsträckning de kunde se 
mening i krav och motgångar. Dessa avslutande frågor blev också en sammanfattning av hela 
intervjun då kvinnorna redan besvarat vissa frågor. Det gav så att säga informanten en 
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möjlighet att reflektera över sina tidigare svar och ge svar igen. Det gav också mig en 
möjlighet att kontrollera att jag uppfattat informanten rätt under intervjun. Samtliga tyckte sig 
ha en strukturerad tillvaro. De gjorde val, de handlade och agerade på ett sätt så att 
konsekvenserna var väntade. Det fanns inga direkta överraskningar, inget slumpmässigt eller 
kaotiskt. Saker som hände oväntat var i regel saker som de kunde hantera. Annorlunda tyckte 
flera dock att det var med mer personliga händelser som exempelvis sjukdom och dödsfall i 
familjen. Här kände kvinnorna en hjälplöshet men också en medvetenhet om situationens 
specifika art, att det (förhoppningsvis) inte var permanenta tillstånd utan övergående faser och 
därmed kunde de, även om det var svårt, hanteras och upplevas inom ramen för en viss 
struktur.  
 
Hanterbarheten och resurserna visade sig också upplevas vara goda. De flesta såg sig vara 
utrustade med egna bra resurser samt ett bra och fungerande familjeliv och socialt kontaktnät 
som gav en trygghet i tillvaron. Den sista frågan, i vilken utsträckning man kunde se en 
mening i krav och motgångar uppfattades aningen kryptisk. Vissa tolkade det som jobbiga 
men inte allvarliga perioder och tyckte definitivt att det var en tillfredsställelse att klara av 
dem och att det fanns en utmaning i det.  
”Många gånger är det en utmaning att fixa till det, att man löser det på något sätt.” 
 
Andra såg mer allvarliga händelserna och dessa kunde vara svårare att se mening i. 
”Det är alltid svårare med dom problemen man inte har någon karta för eller inte är 
förberedd på att de ska hända. Då kan det vara lite svårare att se ”ljuset i tunneln”…” ” Det 
är svårare att se bortom när man är mitt i”. 
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5.    Diskussion och slutsatser 
Detta avslutande kapitel inleds med en analys och följs sedan av en diskussion där jag knyter 
samman resultaten till mina frågeställningar. Jag diskuterar också resultaten i relation till 
uppsatsens inledande teoretiska del. Sist kommer slutsatserna där jag kortfattat presenterar 
vad jag kom fram till i min analys, vad som kan vara intressant att fokusera på i framtida 
studier och varför det är viktigt. 
 
5.1 Analys 
Initialt frågade jag om ålder, familjesituation, boende med mera. Det blev en introduktion till 
informantens livssituation vilken visade sig vara av avgörande betydelse för hur 
möjligheterna till och formerna för fritiden och återhämtningen såg ut. Min analys följde till 
stor del Kvales (2001) fyra första möjliga steg i en analys. Respondenten beskrev sin livsvärld 
under intervjun och reflekterade över innebörder i sitt leverne. Jag, som intervjuare tolkade 
det som sades under intervjun. Det utskrivna materialet lästes flertalet gånger. Jag skrev ut 
intervjuerna till ett dokument som jag strukturerade och analyserade efter de olika 
huvudområdena och tillika frågeställningarna. Då det rörde sig om ett mindre antal intervjuer 
kodade jag inte texten men jag har, som Graneheim & Lundman (2004) beskriver pendlat 
mellan hela texten och delar av den och brutit ut meningsbärande enheter för analysen. 
Utskriftsmomentet är viktigt av flera skäl då det för forskaren närmare materialet, återkallar 
samtalet och att det ger ett material som är mycket enklare att analysera än ljudupptagningen 
(Denscombe, 2000). I och med intervjuerna och utskriften av dem blev jag medskapare av den 
text som jag parallellt tolkade. Att pendla mellan hela texten och delar av den är ett led i vad 
Kvale (2001) beskriver som den hermeneutiska texttolkningen. Det är en process som är 
färdig när tolkningar når en giltig enhetlig mening (Kvale, 2001). Förutom att jag var 
medskapare av den text som tolkades var jag den sociala aktören som skulle tolka något jag 
själv var del av vilket låg i min förförståelse. Jag valde att intervjua kvinnor med samma 
yrkesroll och samma arbetsgivare som jag själv. Boolsen (2007) beskriver att det ger en källa 
till insikt men också utgör en risk för feltolkning. Jag kunde prägla resultaten med mina egna 
förväntningar men besatt en förståelse där också upprinnelsen till mitt val av studie låg.  
 
Beträffande studiens ”trustworthiness” fäste jag avseende vid trovärdigheten och pålitligheten 
(validitet och reliabilitet) genom att jag höll fokus och uppmärksammade att intervjuerna och 
analysen korresponderade med syftet. Jag har exempelvis under intervjuerna tänkt på att inte 
vara för subjektiv och inte ställa för ledande frågor utan att tappa kreativiteten i arbetet. Min 
förförståelse i form av eventuella fördomar eller förväntningar har genom studien både 
förändrats och bekräftats vilket gjorde arbetet intressant och utmanande. Det har krävt en 
varsamhet och en ständig validering av hur det korresponderar till min problemformulering, 
med litteratur och forskningsartiklar. Min informantgrupp var relativt liten, bestod av kvinnor 
vid samma arbetsplats inom samma yrkeskategori. Överförbarheten har därmed vissa 
begränsningar även om jag på olika sätt funnit en stor samstämmighet i jämförelse med 
tidigare forskning.  
 
5.2 Diskussion  
Fritid och återhämtning såg mina informanter lite som samma sak. Däremot var det i flera fall 
en tydlig distinktion mellan den första associationen av återhämtning och vad det innebar för 
informantens egen del. Flera associerade begreppet återhämtning med utbrändhet men 
personligen kunde det vara exempelvis en skogspromenad. Vad som räknades som 
återhämtning var väldigt varierande. Motion och att vara i skogen var vanligt eller att bara 
vara. Att ingen nämnde sömn skulle kunna tolkas som att sömn var så självklart att man inte 
räknade det som en återhämtande aktivitet. Då (god) sömn anses som den främsta 
återhämtningsfaktorn kunde det ses som en brist att jag inte ställt mer explicita frågor kring 
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sömnen men jag såg den som ett tänkbart alternativ bland flera för återhämtningen. 
Informanterna tänkte på vila men annars huvudsakligen till andra aktiviteter förutom under de 
extrem topparna då flera nämnde att sömnen påverkas negativt. von Thiele Schwarz (2008) 
visar i sin avhandling att den bästa återhämtningen inte behöver vara att vila eller sova när 
man kommer hem från jobbet utan att exempelvis sporta, ta en promenad eller vara ute med 
familjen (Ibid.). Fysisk aktivitet bjuder på utmaning och stimulans. Individen blir stärkt i 
känslan av att klara uppgifter som ger en känsla av kompetens. Det i sin tur höjer 
problemlösningsförmågan, stressen blir mindre hotfull och copingstrategierna blir bättre i och 
med att viss kompetens gör att stressorer blir mer harmfulla (Wijndaele, 2006). En av 
kvinnorna menade att prioritera i rätt ordning och att prioritera bort för henne var en 
återhämtning. Att ”få” sin återhämtning tyckte flera låg mycket hos en själv, man hade ett 
stort egenansvar. Man insåg mycket väl vikten av att prioritera den, även om det i realiteten 
inte alltid blev så. Att man tog sig tid till små saker som exempelvis att man satte sig ned och 
tog en kopp te när man kom hem från arbetet visade att det inte behövdes så stora och 
tidskrävande aktiviteter för att det skulle ha en återhämtande effekt;  
”Tar jag mig inte den där koppen te utan sätter igång med något med en gång då kan jag ju 
känna senare på kvällen att det varit rörigt eller stressigt”.  
Likaså en stund att ”bara vara”, då och då gav effektfull återhämtning. Rook & Zijlstra 
(2006) menar att återhämtningen under vardagarna ofta inte är tillräcklig utan att helgen är 
nödvändig för att få den återhämtning man behöver efter en arbetsvecka. Därför kunde de små 
stundernas återhämtning vara extra viktiga. Det var få förunnat att en vanlig vardag hinna en 
skogspromenad, som var en aktivitet flera upplevde som återhämtande. Flera av 
informanterna beskrev att helgen var viktig för att kunna göra annat än det man gjorde i 
veckorna vilket inte bara avsåg ens lönearbete utan även hemmets vardagliga sysslor. von 
Thiele Schwarz (2008) påpekar betydelsen av att inte se återhämtning som en lyx eftersom 
den är en förutsättning för att inte vara sjuk. 
 
Den livsfas man befann sig i var oerhört avgörande för hur man levde och vad man gjorde på 
sin fritid. Många gånger under intervjuerna fick jag kommentaren:  
”om du hade intervjuat mig för fem (ett, tio, tjugo) år sedan, då hade du fått ett annat svar” 
eller ”om du hade ställt frågan då jag hade små barn, då jag bodde i hus, då jag var gift eller 
när jag var ung”.  
I den egna reflektionen svarade informanterna på frågan ur ett dagsperspektiv men gjorde ofta 
jämförelser med hur det varit vid en annan tid i livet. Det var inte bara utifrån att de jämförde 
med en annan livsfas utan också i jämförelse med sin egen utveckling, att de tidigare haft ett 
sämre självförtroende eller inte insett vikten av att värna om sig själv. Enligt Antonovsky 
(2005) är vi, ur KASAM-synpunkt i grund och botten efter uppnådd vuxen ålder (under det 
tredje årtiondet) relativt oförändrade. Det är de tillfälliga stressorerna som påverkar oss men 
sedan faller man tillbaka till sitt ”sanna” jag (Antonovsky, 2005). Jag fick under intervjuerna 
en uppfattning av att kvinnorna såg sig ha utvecklats och förändrats rätt mycket även i vuxen 
ålder. Inte sällan att de fått ett bättre självförtroende. Senare forskning pekar också på att 
KASAM utvecklas över en livstid och ofta stärks samt att det kan läras (Eriksson & 
Lindström, 2006; Eriksson & Lindström, 2005), vilket skulle kunna bekräfta informanternas 
uppfattning.  
 
Eftersom flera av kvinnorna befann sig i en livsfas där de hade hemmavarande barn blev det 
också tydligt att omsorgen om familj och barnens aktiviteter i stor utsträckning styrde fritiden. 
De som hade vuxna barn svarade ofta på frågorna med en beskrivning av hur det var nu och 
en hur det var ”när barnen var små” eller ”bodde hemma”. Under denna fas i livet fanns det 
dåligt med tid för egna intressen eller egen återhämtning. Det var dock ingen som uttryckte 
barnens aktiviteter som för tidskrävande eller att dessa påverkade negativt. Flera tyckte det 
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gav mycket stimulans att vara delaktig så det var självklart och inte alls uppoffrande att avstå 
från exempelvis egen träning. Enligt Henderson (1995) är det vanligt att kvinnor anpassar sin 
fritid efter övriga familjen. Att omvandla barnens aktiviteter och intressen till sina egna kan 
vara ett sådant exempel. Det handlar enligt Henderson om besparing av både tid och pengar, 
att kvinnor som ofta har den större omsorgen om familjen håller igen här. Att engagemanget i 
familjen parallellt kan upplevas som både glädje för barnen och ett eget intresse i det de gör. 
Beaktansvärt är ändå Hendersons påpekande om betydelsen för kvinnor av att vara engagerad 
i en ”egen” aktivitet vilket hon menar ger positiva effekter för självförtroende, 
målmedvetenhet, förmåga att uttrycka sig och egen makt (Henderson, 1995). Med andra ord 
är det positivt att engagera sig i familjens intressen men man bör undvika att misskreditera 
sina egna. Henderson (1995) menar att tidsaspekten ofta är ointressant i studiet av kvinnors 
återhämtning då det är en bristvara och gränsen mellan aktivitet och hushållsarbete är otydlig. 
Det viktiga är erfarenheterna för att fånga förståelsen, upplevelsen och meningen av 
individens fritid. För att återhämtningen ska vara meningsfull måste det vara genom en 
aktivitet som man själv upplever som återhämtande (Tucker et.al., 2007). Det är inte vilken 
aktivitet man ägnar sig åt som är avgörande utan att den ger personlig stimulans. Därmed inte 
sagt att olika aktiviteter inte ger olika effekt. Fysisk aktivitet är exempelvis bättre för oss än 
TV-tittande (von Thiele Schwarz, 2008). Sämst påverkas vi av att inte kunna stänga av 
arbetet. Att vi inte kan koppla av arbetet eller att vi arbetar övertid ger negativa effekter på 
såväl återhämtning som välbefinnande (Tucker et.al., 2007; Fritz & Sonnentag, 2007; 
Sonnentag et.al., 2008).  
 
Arbetet var parallellt med hemarbete det som påverkade möjligheten till återhämtning mest. 
För några endast under perioder när arbetsbelastningen var extra hög men hos andra mer 
allmänt. Hos de med större ansvar och högre positioner tyckte de att arbetet tog för mycket tid 
och lämnade för lite tid för fritid. Möjligheten att kunna ta arbete med sig hem, utnyttja sin 
flextid på ett fritt och generöst sätt och då i synnerhet när de själva eller någon i familjen 
behövde dem verkade reducera stress och förstärka känslan av att de kunde göra egna val. Det 
gav också en känsla av förtroende. Kvinnorna kände att om de gjorde det de skulle och gjorde 
det bra så var de friare i att själv lägga upp sitt arbete. Flera av de som tog med arbete hem 
såg det som en positiv möjlighet, att kunna sköta sitt arbete även om de behövde vara hemma 
del av dagen med ett sjukt barn eller följa med på ett läkarbesök. Helt klart ses här en 
uppluckring av gränsen mellan arbete och fritid. Ett par personer tog dock aldrig med sig 
arbete hem, möjligen mentalt när belastningen var hög eller då det hade funnits konflikter på 
arbetsplatsen. För dessa kvinnor var det väldigt tydligt att fritid var att inte arbeta. Forskning 
visar att bland det sämsta för återhämtning är att inte ha någon skiljelinje mellan arbete och 
fritid eller att inte kunna stänga av arbetet vilket framför allt sker när man har för mycket att 
göra på arbetet och känner sig tidspressad (Fritz & Sonnentag, 2007). Har man positiva tankar 
om sitt arbete och trivs med arbetsrelaterade tankar och aktiviteter elimineras risken att bli 
stressad av att arbeta mycket (Tucker et.al., 2007; Fritz & Sonnentag, 2007). Plausibelt bland 
mina informanter var att de såg sig nöjda med sitt arbete och då behövde det inte bli negativt 
att arbeta hemifrån ibland. Det sågs som en möjlighet och i kombination med att det var ett 
eget val blev det en fördel. När de kände sig tvingade att arbeta mycket upplevde 
informanterna det mer negativt. De som konsekvent inte tog med sig arbete hem skulle kunna 
sägas var kloka och värnade om sitt välbefinnande. Det kunde också vara så att man med åren 
lärt sig prioritera sig själv mer och avstod från det de ansåg inkräktade på sitt välmående. Det 
verkade också skifta med livsfas. För de som hade mindre barn var det en möjlighet för att få 
vardagen att gå ihop. De som hade vuxna barn och därmed var lite äldre än de övriga var 
mindre positiva till att ta med arbete hem.  



27 

 

 
Sett utifrån Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-modell verkade kvinnorna ha en god 
korrespondens mellan miljöns krav, individens eget inflytande, det sociala stödet och 
relationerna däremellan såväl i arbetslivet som privat. Jag kunde ändå skönja en dubbelhet i 
frågan om hur stort det egna inflytandet egentligen var och vad det begränsar sig till. Att 
informanterna hade möjligheten att ta med arbete hem och ”flexa” fritt kunde ge en känsla av 
att de hade ett eget inflytande och beslutsutrymme. Likväl var frågan vilket beslutsutrymme 
de egentligen hade. Var det ”bara” kring prioriteringsordningen av sina egna arbetsuppgifter 
eller var de delaktig i beslut och planering som på en högre nivå rörde en direkt eller indirekt. 
Enligt Antonovsky (2005) behöver det dock inte ha så stor betydelse. Det avgörande är att 
individen accepterar uppgifterna hon ställs inför, att hon har ansvar för sitt handlande och att 
hennes agerande påverkar utfallet. Är man engagerad i en delaktighetsskapande process och 
har en roll som är socialt värdesatt i en socialt värdesatt verksamhet är det meningsskapande i 
sig. Den sociala värderingen av yrket eller arbetsplatsen är viktig för meningsfullheten men 
också att man upplever sig kunna välja uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten (Ibid.). 
Kanske syns här också en konsekvens av den polarisering Salonen (2005) beskriver har skett 
mellan de som är inne i arbetsmarknaden och arbetar i allt högre grad och de som står utanför. 
Att man kunde läsa sin e-post hemma, sätta sig framför datorn och arbeta medförde att man 
betydligt mer var i två världar samtidigt. I vilket fall, krav från arbetsgivaren eller eget val så 
verkade känslan av att det var just ett eget val överväga. Forskning visar att det sämsta för 
återhämtningen är att inte kunna distansera sig från arbete mentalt och arbeta över mycket 
samtidigt som det inte utgör någon fara bara man trivs med sitt arbete och arbetsrelaterade 
tankar och aktiviteter (Fritz & Sonnentag, 2007). Det finns troligen många uppenbara fall där 
man kan se att för de som trivs med sitt arbete gärna jobbar över och att det för dem inte 
behöver inskränka återhämtning och välbefinnande samt de som har en annan relation till sitt 
arbete, kanske i form av för hög arbetsbelastning eller understimulans, orimliga krav, litet 
beslutsutrymme eller dålig arbetsmiljö har svårare att stänga av jobb-tankar, känner sig trötta, 
stressade, orolig och inte alls kan uppleva den lediga tiden som återhämtande. Här skulle 
Theorells (2003) krav-kontroll-modell kunna vara applicerbar för att se om samband finns. 
Theorell har visat att de som har höga krav och hög kontroll på arbetet är ofta aktiva på sin 
fritid. Alla fall är troligen inte lika tydliga och tänkas kan en gråzon med många som har det 
halvbra på arbetet, som jobbar över ibland när det behövs fast de egentligen inte känner sig 
motiverade.  
 

Vissa saker måste man göra, menade informanterna. Exempelvis så ”måste man ha mat och 
städa måste göras”. Vissa saker ”bör” vi göra, enligt normen för att vi är exempelvis kvinnor, 
föräldrar, har en viss umgängeskrets, tillhör ett visst socialt skikt. Ehn & Löfgren (2001) 
skriver om ”söndagskulturen”, det vill säga ”normativa utsagor om hur man bör leva – 
formulerade som ideal, utopier och ”högre värden”. Det kulturella kan ses som ordnade 
principer som vi är omedvetna om och som är inbyggt i ”det dagliga livets prat och göromål” 
(Ehn & Löfgren, 2001). Jag kunde under intervjuerna konstatera att krav som fanns i 
kvinnornas omgivning över lag inte framstod som en börda utan var något flera utryckte att de 
förhöll sig distanserat till. Man tyckte sig ha koll på dem och kunde koppla bort dem, 
åtminstone delvis. Det ”omedvetna” i det kulturella är dock komplext, att man inte alltid är 
medveten om vad som är en norm eller den egna viljan eftersom normen kan sägas vara 
inbyggd i vardagslivet. Därför var studien otillräcklig i frågeställningen om hur man 
påverkades av krav och normer. Den hade inte tillräckligt fokus och otillräckliga frågor för att 
kunna göra några relevanta bedömningar kring normer och krav.  Att omgivningens åsikter, 
som jag anser levererar normer för hur man bör leva sitt liv, kunde vara frustrerande framkom 
dock tydligt hos ett par personer. Det krävdes stor möda att stå emot men med 
målmedvetenheten försökte en av kvinnorna stänga av dem. Att behöva försvara hur hon 
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valde att leva sitt liv för att det inte följde andras uppfattningar och normer var både 
frustrerande och kränkande. Att hon stod över genom att tänka att ”jag vet hur läget är” och 
”tänka bort det för att det inte är viktigt” var en hantering av problemet. Personen kunde 
också lyfta det från individnivå till en mer generell nivå och känna irritation över att: 
”det handlar om det här gamla genusperspektivet som kommer igen och som kan reta 
gallfeber på en, har vi inte kommit längre”.   
Över förlegade normer kunde hon utrycka en trötthet över ”att det aldrig tar slut”. Henderson 
(1995) tar upp att kvinnors förhållningssätt till fritid påverkas av normer för respektabilitet, 
femininitet och moderskap. Kvinnorna som kände trötthet över normer brottades troligtvis 
inte bara med ”andras” och ”gamla” utan också med sina egna mer eller mindre medvetna och 
invävda genom livets fostran och erfarenheter. Det fanns en skillnad mellan de som uttryckte 
att de tenderade att låta andras behov gå före och anpassade sig och de som tog för sig och 
fokuserade på sina mål, utan att exkludera andra i omgivningen. Det kunde vara större och 
långsiktiga medvetna val som exempelvis att flytta men också att värna om sina 
intresseområden. Möjligheten att göra egna val varierade mellan olika personer men också 
under olika faser i individernas liv. Hur man valde och prioriterade var mycket individuellt.  
 
Att stänga av, fokusera och prioritera var viktiga sätt att hantera och strukturera vardagen för 
flera av kvinnorna, det vill säga olika copingstrategier. Små stunder av återhämtning var, som 
nämnts också ett måste för en del och kunde ses som copingstrategier. Att i akuta stunder 
kunna agera och se bortom problemet var en strategi hos några. Att prioritera framkom som 
en copingstrategi hos flera informanter. Till och med kom prioritering fram som ett sätt att 
återhämta sig.  Att det var befriande när man hade mycket omkring sig att kunna prioritera 
bort saker man tyckte var mindre viktiga och som kunde vänta. Prioritering som 
copingstrategi och välbefinnandet i att göra egna val sammanflätades och påverkade hur 
fritiden disponerades och om den upplevdes återhämtande. Sonnentag & Fritz (2007) menar 
att nyttan med återhämtning är densamma för människor men vad som är återhämtande är 
individuellt. För att undersöka de psykologiska processerna som leder fram till återhämtning 
har de kategoriserat återhämtande aktiviteter och ställt dem mot faktorer som coping, 
arbetssituation, personlighet och välbefinnande. Intressant här är att sambandet mellan 
copingförmåga och val av återhämtningsaktivitet visade sig vara lågt (Ibid.). Copingstrategier 
varierar från person till person och mellan olika situationer. Antonovsky (2005) menar att en 
person med stark KASAM väljer den för tillfället bästa copingstrategin, vilka man kan ha 
flera av. Även om ens KASAM-styrka och copingförmåga inte avslöjar vilka aktiviteter man 
väljer för att återhämta sig kan jag ändå tro att de kan ha betydelse för om man återhämtar sig. 
En viss inre styrka kan behövas för att prioritera sig själv och sin återhämtning och en lämplig 
copingstrategi förutsätter ett genomförande. Samtidigt ska inte förglömmas att coping handlar 
om att hantera stressorer och detta äger alltid rum inom för ett kulturellt sammanhang givna 
ramar som anger reglerna som vi är synnerligen påverkade av (Ibid.). Lazarus & Folman 
(1997) menar att copingstrategier påverkas av inre kulturella värderingar och omgivningens 
restriktioner som kan bli personliga förbehåll och krav. Förutom att de är resurskrävande 
gäckar de också copingförmågan. Vidare skulle, om det vi förväntar oss utgår ifrån att vår 
fritid är styrd av det samhälle och den kultur vi lever i (Bjurström, 1998) valet av 
återhämtande aktiviteter också kunna vara det. En fråga blir då om och till vilken grad de 
psykologiska processerna som leder fram till återhämtning (Sonnentag & Fritz, 2007) kan 
vara normstyrda. 
 
Eftersom copingstrategier är individuella är naturligt att man upplever stressorer individuellt. 
Personer med stark KASAM identifierar problemet korrekt, tar sig lättare an en utmaning och 
väljer troligare ändamålsenliga resurser för problemet och använder dem rationellt 
(Antonovsky, 2005). Livshändelsefaktorer som exempelvis skilsmässa och dödsfall menar 
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Antonovsky skapar starka spänningar och det är individens KASAM som avgör 
konsekvenserna. De informanter som inom relativt nära tid drabbats av denna typ av 
stressorer tyckte att dessa var mer svårhanterliga än andra händelser. Man hade då en känsla 
av att inte ha kontroll över situationen vilket beskrevs som frustrerande. Hur vi utövar 
kontroll har med coping att göra. Theorell (2003) beskriver ”locus of control” som en 
delaspekt av coping. Vid intern locus of control ser individen sig själv som platsen för 
kontrollutövandet. Att informanterna tyckte att ansträngda livssituationer kunde kännas 
meningsfulla utgjordes inte av situationen i sig. Det var strävan att få balans i tillvaron som 
blev det meningsfulla och därmed en drivkraft att arbeta framåt. Därmed upplevde jag att man 
hade en hög grad av intern locus of control. Det var de själva som till stor del styrde och 
påverkade sina liv tyckte de och inte som vid extern locus of control, att det låg i händerna på 
någon annan. Vid mer allvarliga händelser mobiliserades dock mycket resurser och tid och då 
var det lättare att återhämtande aktiviteter kommer i skym undan. Dessvärre, för de som hade 
erfarenhet av sådana situationer menade de att det var då man behövde resurser som bäst för 
att orka med och räcka till för andra.  
 
Möjligheten att göra egna val hade stor betydelse inte bara beträffande arbetet utan för hela 
livssituationen. Detta gällde från att välja vad man gjorde på sin fritid, vad man gjorde som 
verkade återhämtande och hur arbetet planerades. Det förstärkte känslan av meningsfullhet, 
att ha kontroll och att vara den som styrde över sitt liv. I eventuell avsaknad av möjligheten 
var det ändå något man ansåg viktigt. En informant uttryckte att annars kan man inte 
överleva. ”Jag tror att dom krav som kommer av att jag väljer en viss livssituation, dom kan 
jag ta bättre om jag själv styrt mitt liv åt det hållet”.  Kunde man göra egna val blev både 
fritiden och återhämtningen mer meningsfull. För exempelvis kvinnan som medvetet hade 
valt att arbeta heltid och studera var fritid nästan obefintligt. Hon kunde ändå hantera det 
eftersom hon gjort ett eget val och både arbetet och studierna gav henne stimulans. Detta 
kändes meningsfullt för henne och Antonovsky (2005) beskriver meningsfullhet som den 
viktiga motivationskomponenten. Den tid hon inte arbetade eller studerade gick oavkortat till 
familjen och hemmets sysslor. Hon tyckte att det fungerade att, om än under en ganska lång 
period, stå tillbaka med sina behov beträffande egen tid och att hennes sätt att förhålla sig till 
och hantera hela livssituationen gjorde det möjligt. Studierna skulle också kunna vara en 
återhämtning, så kallad ”mastery experiences” (Fritz & Sonnentag, 2007). Aktiviteter som 
innebär en utmaning och att man lär sig något nytt behöver inte vara negativa ansträngningar. 
Så länge de sker inom ramen för ens kapacitet ger dessa typer av aktiviteter återhämtning. 
 
Alla kvinnorna hade olika upplevelser att berätta. Ändå fanns en samstämmighet på flera sätt. 
Bland annat uppfattades värdet av att kunna göra egna val lika. Det sågs som en möjlighet att 
få ihop vardagen i och med att de kunde påverka sin arbetssituation till viss grad och det i 
kombination med sitt privatliv. Alla informanterna hade barn och slående var hur central 
familjen var, även där barnen flyttat hemifrån. Det kan dels ses som en brist att studien inte 
omfattade informanter utan barn. Dels kan det förklara likheter i informanternas 
uppfattningar. Antonovsky (2005) beskriver att KASAM existerar även på gruppnivå och att 
en grupp kan ha samma GMR (generella motståndsresurser) att möta stressorer med 
(Antonovsky, 1985). Då mina informanter var kvinnor i samma yrkesgrupp hos samma 
arbetsgivare kunde det i detta avseende tänkas att det fanns initiala likheter kvinnorna emellan 
men i synnerhet att det utvecklades en grupp-KASAM på arbetsplatsen. Det skulle då också 
tala för att KASAM kan utvecklas i vuxen ålder och som här anpassas för att bättre hantera 
stressorer på arbetet i kombination med privatlivet.  
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5.3 Slutsatser 
Uppsatsens övergripande frågeställning var frågan om kvinnor upplevde att det fanns 
utrymme för återhämtning på fritiden. Det kortfattade svaret är ja, men i konkurrens om tid 
och resurser, främst från (löne)arbetet, vardagens hemarbete med hushållssysslor och 
engagemang i familjen. Det krävdes viss egendisciplin för att tillskansa sig utrymme för 
återhämtning. Alla hade en medvetenhet om betydelsen av återhämtning. Informanterna 
kunde identifiera upplevelsen av återhämtning och vilka effekter den hade. Fritiden var tid då 
de bland annat ville återhämta sig genom att vara aktiva men också genom att ta det lugnt. De 
eftersträvade en balans i sin tillvaro utifrån arbetsbelastning, livsfas och olika händelser i 
livet. Att kunna göra egna val och att prioritera gav känsla av delaktighet och meningsfullhet. 
Det var en hantering och en copingstrategi vilket ledde till att de tyckte sig ha kontroll. Mina 
informanter upplevde högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet när de 
kunde göra egna val. Det var då också lättare att ha acceptans med sin livssituation när den 
var krävande.  
 
Min studie tar upp frågor inom ett område där forskningen är relativt ung och inte så 
omfattande. Henderson (1995; 2007) pekar på behovet av mer forskning om kvinnor och 
fritid. Sonnentag (2006; 2007; 2008) är delaktig i flera studier om återhämtning och pekar på 
behov av ytterligare forskning, bland annat kring de bakomliggande faktorerna till våra val av 
återhämtning samt kring huruvida det faktiskt kan vara välbefinnande och återhämtande att 
reflektera positivt om sitt arbete när man är ledig. Om val av återhämtande aktiviteter är 
normstyrda är ytterligare en aspekt. Att utvidga studien till andra yrkesgrupper, till att omfatta 
exempelvis ungdomar, män och personer med olika kulturella tillhörighet skulle vara 
berikande i detta avseende. 
 
Studien hade ingen avsikt att plocka fram verktyg för att skapa förutsättningar för en god 
återhämtning. Några potentiella bestämningsfaktorer kan ändå nämnas. Hos arbetsgivaren kan 
det vara villkor för arbetstider, flexibilitet, friskvårdsavtal och möjlighet att utöva aktiviteter 
på arbetstid (det hjälper inte i alla perioder i livet med pengar, det är tiden som är bristvaran). 
Även faktorer som tydliga ansvarsområden, vem ska göra vad, vad som förväntas av en samt 
att ge feed-back minskar stress och stärker självkänsla. Goda miljöer för fritid och rekreation 
samt transporter så att människor kan förflytta sig mellan olika arenor är viktigt. Sist men inte 
minst har individen att värna om sig själv, sin återhämtning och sin tid för den. Vikten av att 
kunna prioritera har framkommit i studien såväl för återhämtningen som en copingstrategi. 
Individen får dock inte prioritera bort sig själv. Samtidigt måste hon överväga vad som är 
rimligt att klara av med de resurser hon har.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 
 
Kvinnors möjlighet till återhämtning på fritiden. 

 

1. Beskriv vilken livsfas/livssituation du befinner dig i? 
a. Familj, familjesammansättning, ensamstående, barn, föräldrar 
b. Ålder och familjemedlemmars ålder 
c. Boende, villa, lägenhet, renoveringar, flytt, landet, stad, mindre/större ort 
d. Arbetssituation, position, omfattning 

 
 

2. Hur ser en vanlig vardag ut? 
a. Stressigt, lugnt, kontroll, oregelbundet  
b. Vem har ”koll på läget” 

c. Vad händer på kvällen, aktiviteter 
d. Har du mycket ansvar och omsorg om andra 

 

3. Hur ser din arbetssituation ut? 
a. Belastning, ansvar, stimulans, klimat, tolerans, krav 
b. Trivs, nöjd, missnöjd, vantrivs 

c. Vad är bra, vad är dåligt 
 

4. Hur ser en typisk helg ut? 
a. Utrymme för sömn, vila, avkoppling, återhämtning 

b. Familjens aktiviteter, individuella och gemensamma 

c. Socialt liv, vänner, släkt, bio, teater, fester, resor 
d. Åtaganden, extra arbete, hjälpa andra 

e. Huvudansvar, fördelning, arbete i hemmet, städ osv 

f. Fritidsintressen, båt, sommarstuga, husvagn, trädgårdsskötsel, underhåll,  
 

5. Vad gör du oftast på semestern? 
a. Vilka aktiviteter (resor, sommarstuga, husvagn, hemma) 
b. Vilket umgänge (tillsammans med familj, släkt, vänner, själv) 
c. Avkoppling eller stress, stimulerande eller påfrestande 

 
6. Vad betyder fritid för dig och vilka förväntningar har du på den? 

 
7. Vad tänker du på när du hör begreppet återhämtning, vad är din första association? 

a. Stress, sjukdomar, skador 
b. Vila, sömn, semester, avkoppling, aktiviteter 

 
8. Vad tycker du är återhämtande? 

a. Vila, sömn, aktiviteter 
b. Socialt umgänge, familj, vänner 
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Hur hanteras tidsutrymmet, möjligheter och omöjligheter? 
 

9. Upplever du att du har utrymme för återhämtning på din fritid? 
a. Skulle vilja men alla måsten, såväl uttalade som egna föreställningar tar all tid 

b. Måste, orkar inte annars 

c. Ser till att får tid genom att ställa krav, avsätta tid, disciplinera mig själv  
 

10. Finns det faktorer som motverkar din återhämtning? 
a. Krav/förväntningar – egna/andras 

b. Dubbelarbete/plikter/måsten 

c. Ork/lust/motivation 

d. Åtaganden/föreningsliv/aktiviteter 
e. Familj/släkt/vänner 

 
11. Hur hanterar du krav, egna/andras, konstanta/överraskande? 

a. Vad är småsaker, vad är stort 
b. Tillvägagångssätt, strategier, reaktioner 
 

12. Finns det utrymme för egna val och prioriteringar på fritiden? 
a. Krav från andra, ”måsten”, ”borden” 

b. Finns det tydligt avsatta tider eller integrerat 
 

13. Känner du att du har mindre utrymme för fritid och återhämtning än övriga familjen? 
 

14. Känner du att du har kontroll och kan styra över din vardagssituation inklusive 
smärre oväntade situationer eller ligger den hos andra och annat? 

a. Familj, arbete, ekonomi, andra personer eller faktorer  
 

15. Är det viktigt att kunna göra egna val och styra livssituationen? 
 

16. Känner du dig stressad av att inte hinna eller orka med vardagslivets aktiviteter? 
 

17. Påverkar ditt arbete din återhämtning på fritiden eller finns det en balans? 
a. Konkret/mentalt/tankemässigt/känslomässigt 
b. Utarbetad/uttråkad 

c. Svårt att varva ner/stressad 

d. Sömn 
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Hur upplevs fritiden och återhämtningen? 

 
18. Känns din fritid och återhämtning meningsfull? 

a. Finns glädje och stimulans 
 

19. Känner du dig delaktig? 
a. Är det på dina villkor 
b. Finns motivation/inspiration 

 
På fritiden möter du olika krav, motgångar och medgångar. 

 
20. Tycker du att det som händer omkring dig i ditt liv är begripligt, d.v.s. strukturerat 

och tydligt eller känns det slumpmässigt och kaotiskt? 
 

21. Till vilken grad upplever du att du har resurser, egna eller andras till ditt förfogande 
för att möte och hantera kraven? 

 
22. I vilken utsträckning kan du se en mening i att krav och motgångar kan vara en 

utmaning eller är de enbart bördor? 
 
 
 


