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Sammanfattning: Som arbetsterapeut är det viktigt att kunna skilja på betydelsen och innehållet 
av aktivitet inom ramen för arbetsterapi från en mer allmän betydelse. Om dimensionerna av 
aktivitet skulle kunna beskrivas utifrån empiriska data skulle det kunna bidra till en djupare 
förståelse av begreppet och dess relation till hälsa skulle ytterligare kunna tydliggöras. Syftet med 
studien var att undersöka hur studenter vid Örebro universitet uppfattade begreppet aktivitet, samt 
om det fanns skillnader i uppfattning beroende på kön eller akademitillhörighet. För att 
säkerställa att studenter från alla berörda akademier på universitetet blev representerade i urvalet 
valdes ett stratifierat slumpmässigt urval. Datainsamling skedde genom gruppenkäter. Enkätens 
påståenden utformades från resultatet av två empiriska studier om begreppet aktivitet. Insamlad 
data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for 

Social Science [SPSS]. Svarsfrekvensen var 99 procent. Av 222 inkluderade respondenter var 53 
procent kvinnor och 47 procent män. Överlag instämde majoriteten respondenter helt eller delvis 
i påståendena fördelade på fem olika kategorier. Störst medhåll av alla frågor fick ”aktivitet 
utförs av alla oavsett ålder” där 82 procent instämde helt. Slår man ihop andelen som instämde 
helt och delvis fick ”aktivitet påverkar min personliga utveckling” störst medhåll med 96 procent. 
Störst avstånd togs till att ”aktivitet påverkar min hälsa negativt”, där 50 procent angav att de inte 
instämde alls. Ett Mann-Whitney test visade på signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i 
17 av 50 variabler. Kvinnorna instämde i högre grad än männen på samtliga av dessa, något som 
kan bero på att enkätens påståenden i huvudsak beskrev aktivitet från ett kvinnligt perspektiv. Ett 
Kruskal-Wallis test visade att det fanns signifikanta skillnader mellan studenter från olika 
akademier avseende 10 av 50 variabler, skillnader som till viss del kunde härledas till 
studenternas framtida yrkesval. I huvudsak uppfattade studenter vid Örebro universitet aktivitet 
som något som: utförs av alla oavsett ålder; är att göra; kan vara något vi gör under hela våra liv; 
skiljer sig från person till person; påverkas av personliga värderingar och intressen, samt är något 
som påverkar vår personliga utveckling. Det fanns ett tydligare instämmande från respondenterna 
gällande vad vi gör och varför, jämfört med hur vi gör det.  
 

Sökord: arbetsterapi, begrepp, aktivitet, universitetsstudenter, uppfattning. 
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INLEDNING 

Ett grundläggande antagande i arbetsterapi är att aktivitet främjar hälsa (Canadian Association of 

Occupational Therapists [CAOT], 2002; Christiansen & Baum, 1997; Müllersdorf & Ivarssson, 

2008a; Yerxa et al., 1990), och en strävan i arbetsterapiforskningen är att bättre förstå relationen 

mellan aktivitet, hälsa och välbefinnande. En viktig del i denna forskning är att beskriva 

begreppet aktivitet, eftersom arbetsterapi som yrke handlar om att främja hälsa och välbefinnande 

genom aktivitet (World Federation of Occupational Therapists [WFOT], 2004).  

 

Begreppet aktivitet och närliggande begrepp såsom syssla/sysselsättning, görande och uppgift har 

diskuterats och teoretiserats bland arbetsterapeuter (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a). Detta har 

bidragit till att utveckla en djupare förståelse av professionens fokus. Däremot är forskning som 

baseras på empiriska studier begränsad. För att ytterligare fördjupa förståelsen av 

aktivitetsbegreppet och dess relation till hälsa behövs fler empiriska studier inom området 

generellt, särskilt i Sverige (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a). 

 

Följande studie ingår som en del i Müllersdorf och Ivarssons pågående forskning (2008a; 2008c) 

vars övergripande syfte är att utveckla en teori om aktivitetsbegreppets innebörd som kan vara 

användbar inom arbetsterapi.  

 

1 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs inledningsvis de, för studien, centrala begreppen aktivitet och hälsa.  

Därefter skildras innebörden av arbetsterapi samt hur aktivitet kan användas som terapeutiskt 

medel för att påverka en persons livskvalitet/hälsa. Slutligen återges hur aktivitet kan 

kategoriseras på olika sätt och att empirisk forskning skulle kunna bidra till en djupare förståelse 

av begreppet och ytterligare kunna tydliggöra dess relation till hälsa. 
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1.1 Begreppet aktivitet 

Occupation is a curious thing 

It pervades our lives and marks our days 

It defines us and is defined by us 

It both shapes the world and is shaped by the world 

It can be known by the tools it uses and the wake it leaves in its path 

It is intangible and invisible until a person engages in it 

It is a performing art 

It can only be seen when a person performs it  

and only understood when a person tells you its meaning 

 

Helene J. Polatajko (Townsend och Polatajko, 2007, s.39) 
 

Begreppen aktivitet och sysselsättning används ofta på svenska för att uttrycka det centrala 

arbetsterapeutiska begreppet occupation. Aktivitet är ett begrepp som vi alla på ett vis känner väl 

till. Det är något vi, liksom Townsend och Polatajko (2007) uttrycker, har engagerat oss i sedan 

vi var spädbarn och som fyller vår dagliga tillvaro. Samtidigt är begreppet occupation/aktivitet 

komplext och innefattar flera dimensioner, vilket gör att olika författare beskriver begreppet och 

dess innebörd på olika sätt (CAOT, 2002; Christiansen & Baum, 2005; Kielhofner, 2004; 

Müllersdorf & Ivarsson, 2008b).  

 

Något som genomsyrar litteraturen inom arbetsterapi är att engagemang i occupation är ett 

grundläggande mänskligt behov som ger mening till livet (CAOT, 2002; Dickie, 2009; Ivarsson 

& Müllersdorf, 2008b; Townsend och Polatajko, 2007). Occupation kan ses som den aktiva 

processen av att leva (Dickie, 2009). Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar, samt en 

autonom och social varelse. Människans utveckling är beroende av aktivitet och handling och 

aktivitet är en förutsättning för att vi ska kunna uppleva och förstå omvärlden (Föreningen 

Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). CAOT (2002) beskriver occupation som allt människor 

gör för att sysselsätta sig själva, vilket innefattar att ta hand om sig själv och andra (egenvård), 

njuta av livet (fritid), samt vara socialt och ekonomiskt produktiv under hela livet och i skiftande 

sammanhang (produktivitet/arbete).  

 

Mellan åren 2001-2004 påbörjade European Network of Occupational Therapy in Higher 

Education [ENOTHE] arbetet med att ta fram en gemensam terminologi, på engelska, av enskilda 

grundläggande begrepp inom arbetsterapi. Occupation har där givits följande definition:  
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A group of activities that has personal and sociocultural meaning, is named within a 
culture and supports participation in society. Occupations can be categorised as self-care, 
productivity and/or leasure.  

(ENOTHE, 2008).         
 

En svensk motsvarighet ges av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2005) som definierar 

begreppet aktivitet som: ”Människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i 

interaktion/samspel med omgivningen.” (s.14). Ivarsson och Müllersdorf (2008b) konstaterar, 

efter en integrativ och semantisk granskning, att den term på svenska som bäst fångar innebörden 

av occupation just är ”aktivitet”. Ordet syssla/sysselsättning visade sig vara mindre dynamiskt än 

aktivitet, och mer förknippat med förpliktelse/skyldighet. Ordet aktivitet däremot visade sig 

karaktäriseras av kraft, styrka och energi. Vidare i denna studie används således begreppet 

aktivitet som motsvarighet till engelskans occupation, med innebörden som anges av ENOTHE 

(2008) samt FSA (2005). 

 

1.2 Begreppet hälsa 

Rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en universell mänsklig rättighet 

(Regeringskansliet, 2006; United Nations Human Rights, 1966), men innebörden av hälsa går 

liksom aktivitet inte att definiera på ett entydigt sätt. Varje definition är, liksom Dahlin Ivanoff 

och Kroksmark (1995) framhåller, beroende av såväl människosyn som samhällssyn. 

Världshälsoorganisationens [WHO] definition från 1948 är enligt Letts (2009) antagligen den 

mest citerade: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

och inte enbart frånvaro av sjukdom eller skröplighet.” (s.165). Denna definition var då den kom 

en betydande utveckling från tidigare synsätt eftersom den inkluderar även mentalt och socialt 

välbefinnande och inte enbart individens biologi (Medin & Alexandersson, 2000). Samtidigt 

kritiseras den på flera sätt (Letts, 2009), bland annat eftersom den är så idealisk att den är omöjlig 

att uppnå samt att den antyder att människor som har en sjukdom eller svaghet inte kan uppleva 

hälsa. 

 

Hälsobegreppet har med tiden förändrats från ett biostatiskt perspektiv, där hälsa betraktas som 

frånvaro av sjukdom, till ett humanistiskt perspektiv där människan ses som ett handlande 

subjekt, och hälsa och sjukdom är relativa begrepp (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; Medin 
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& Alexandersson, 2000). Detta är något som stöder arbetsterapeuters sätt att uppfatta hälsa 

(Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995). WHO’s definition av hälsa har också förändrats sedan 

1948, från att ses som ett tillstånd och ett mål i sig själv, till att ses som en resurs i det dagliga 

livet: ”Health is…seen as a resource for everyday life, not the objective of living” (WHO, 1986, 

s.1).  

 

FSA (2005) väljer att definiera hälsa utifrån Nordenfelt, som i likhet med WHO ser hälsa som en 

resurs: “En människa har hälsa när hon som helhet fungerar väl och i sitt sociala och kulturella 

sammanhang kan realisera sina vitala livsmål.” (s.14). 

 

Hälsa influeras starkt av att ha valmöjlighet och kontroll i vardagliga aktiviteter (CAOT, 2002). 

Policydokumentet Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) anger att hälsofrämjande 

är en process som syftar till att möjliggöra för människor att öka sin kontroll över och förbättra 

sin egen hälsa. Vidare framgår bland annat att förändrade livsmönster, arbete och fritid har en 

viktig inverkan på hälsa, och att arbete och fritid borde vara en källa till hälsa för människor. 

Arbetsterapeuter kan främja hälsa genom engagemang i meningsfulla aktiviteter (Letts, 2009). 

För att kunna göra det är det viktigt att fördjupa förståelsen av hur människor i allmänhet 

uppfattar begreppet aktivitet. 

 

1.3 Arbetsterapi 

Arbetsterapeuten arbetar förebyggande, habiliterande och rehabiliterande med människor i alla 

åldrar där ett hälsoproblem begränsar eller hotar att begränsa individens aktivitet och delaktighet i 

det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2001). Fokus ligger på vilka resurser individen har i dagsläget 

och målet med arbetsterapi är att: ”främja patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt 

liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav” (FSA, 

2005, s.9). Utgångspunkten ligger i att människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och 

handling men även att människans hälsa behöver en balans mellan aktivitet och vila.  
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1.3.1 Aktivitet som terapeutiskt medel 

Aktivitet kan användas som ett terapeutiskt redskap för att påverka en persons hälsotillstånd, 

livskvalitet, tillfredställelse och känsla av välbefinnande (Reed & Sanderson, 1999). Enligt 

Wilcock (2003) är arbetsterapeutens primära roll att möjliggöra för människor att delta i aktivitet 

som förmår förbättra deras upplevelse av hälsa och välbefinnande. ”…det är genom att göra som 

vi människor blir vad vi har förmågan att vara” (Wilcock, 1999, s.9). För att görandet ska vara 

terapeutiskt måste det dock upplevas som relevant och meningsfullt för den berörda individen 

(Kielhofner, 2004; Persson et al., 2001).  

 

Betydelsen vi knyter till våra handlingar är starkt influerade av kulturen vi lever i och den 

enklaste aktiviteten kan ha många olika meningar (Hasselkus & Rosa, 1997). Eftersom mening 

representerar en osynlig dimension av aktivitet kan vi endast få veta vilken betydelse en aktivitet 

har för en person genom att be personen berätta det. Att lägga vikt vid aktivitetens mening 

influerar arbetsterapeutens kliniska arbete. Att se aktivitetens betydelse ur klientens perspektiv 

kan enligt Hasselkus och Rosa (1997) vara skillnaden mellan en lyckad eller misslyckad 

terapeutisk process. 

 

Arbetsterapeuten behöver arbeta för att individens egna resurser tas till vara och utvecklas utifrån 

individens behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2001). För att optimera aktivitetsutförandet 

krävs en bra balans mellan personen, aktiviteten och den omgivande miljön (CAOT, 2002). Vilja 

och motivation kan ses som grundförutsättningarna för ett lyckat aktivitetsutförande. Kielhofner 

(2004) menar att vårt val av och deltagande i aktiviteter beror av vår vilja/motivation, våra 

mönster och rutiner och våra fysiska och mentala förmågor. Värdet av arbetsterapi ligger i att 

välja just den rätta aktiviteten på rätt nivå i rätt mängd utifrån individens förutsättningar (CAOT, 

2002; Nelson, 1996; Reed & Sanderson, 1999). Om arbetsterapeuten tillhandahåller aktiviteter 

där individen känner sig duglig ges också individen en känsla av att bemästra och känna sig 

kompetent, något som har en positiv inverkan på hälsan (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995). 

 

Den optimala upplevelsen i vardagliga aktiviteter, flow, skapas när utmaningen i en aktivitet är i 

perfekt balans med individens förmågor (Csíkszentmihalyi, 2006). Genom att förstå upplevelsen 

av flow kan förståelsen av mänsklig aktivitet understödjas. Vilka aktiviteter som kommer att 
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skapa flow kan däremot inte förutspås. Csíkszentmihalyi, som står bakom teorin (Rabeiro & 

Polgar, 1999), menar dock att vilken aktivitet som helst kommer att upplevas som givande om 

den tillåter individen att använda sin mentala och fysiska potential på ett utmanande sätt. 

Vardagliga aktiviteter såsom personlig vård, underhåll av hemmet eller promenader betraktas för 

många friska människor som icke-flow aktiviteter. Samma aktiviteter kan däremot skapa flow för 

människor med någon typ av funktionshinder, eftersom de i dessa aktiviteter kan uppleva en 

utmaning i balans med deras förmåga.  

 

1.4 Teori och empiri om aktivitet 

De många dimensionerna av aktivitet kan kategoriseras på olika sätt och olika modeller och 

teorier inom arbetsterapi delar in begreppet på sitt sätt. Kategoriseringar kan exempelvis göras 

utifrån hur komplex en aktivitet anses vara. Där skiljs enkla handlingar, såsom att vända sidor i 

en bok, från mer komplexa grupper av målorienterade uppgifter, såsom att slutföra en 

universitetsexamen (Christiansen & Baum, 1997). Vidare kan olika typer av aktiviteter 

kategoriseras i enlighet med deras likartade egenskaper. Historiskt har arbetsterapeuter delat in 

dessa aktiviteter i de tre aktivitetsområdena egenvård, fritid och arbete/produktivitet (Christiansen 

& Baum, 1997). Generellt syftar egenvård till att ta hand om sig själv gällande personlig vård, 

förflyttning, transporter och ekonomi. Arbete inkluderar aktiviteter som bidrar till social och 

ekonomisk produktivitet under hela livet och i skiftande sammanhang. Fritid innefattar slutligen 

aktiviteter som utförs för nöjets skull (CAOT, 2002). Denna indelning görs fortfarande idag 

(ENOTHE, 2008) och är vanlig i olika arbetsterapimodeller, såsom Model of Human Occupation 

[MOHO] (Kielhofner, 2008) och the Canadian Model of Occupational Performance [CMOP] 

(CAOT, 2002).  

 

Eftersom betydelsen vi knyter till våra handlingar är individuell och kulturellt betingad kan den 

enklaste aktiviteten ha olika meningar för olika personer, även fast aktiviteten uppfyller samma 

syfte (CAOT, 2002; Hasselkus & Rosa, 1997). Müllersdorf och Ivarsson (2008a) menar att som 

arbetsterapeut är det viktigt att kunna skilja på betydelsen och innehållet av aktivitet inom ramen 

för arbetsterapi från en mer allmän betydelse. Om dimensionerna av aktivitet skulle kunna 
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beskrivas utifrån empiriska data skulle det kunna bidra till en djupare förståelse av begreppet och 

dess relation till hälsa skulle ytterligare kunna tydliggöras (Ivarsson & Müllersdorf, 2008c).  

 

Müllersdorf och Ivarsson bedriver för närvarande forskning som syftar till att utveckla en teori 

om aktivitet, som kan vara användbar inom arbetsterapi. I två av flera planerade studier har de 

undersökt hur arbetsterapeutstudenter beskriver begreppet aktivitet (Müllersdorf & Ivarsson, 

2008a; Ivarsson & Müllersdorf, 2008c). Eftersom utgångspunkten tas i empirin och intresset 

ligger i att fånga mening i ett begrepp har grounded theory (GT) använts som forskningsmetod. 

 

I den första studien (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a) fick studenterna under deras första lektion, 

första dagen på utbildningen, skriftligen besvara frågan ”Vad är aktivitet för dig?”. Studien 

resulterade i en kärnkategori ”Aktivitetens vad, varför och hur”, som baseras på fem kategorier: 

aktivitet som görande och dess sammanhang, motiv till aktivitet, tid och plats för aktivitet, typ av 

deltagande i aktivitet, samt effekt av aktivitet (figur 1).  

 

 
Figur 1. Illustration av kärnkategorin: ”Aktivitetens vad, varför och hur” kopplat till de fem kategorierna. (Inspirerad 
av Müllersdorf & Ivarsson, 2008a). 
 

Subkategorier från den första studien (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a) gjordes om till koder, 

vilket resulterade i totalt 40 koder uppdelade på de fem kategorierna. För att undersöka hur 

AKTIVITET 

   VAD                      VARFÖR 

HUR 

1. Aktivitet som 
görande och dess 
sammanhang. 

 
2. Motiv till aktivitet. 
5. Effekt av aktivitet. 

Aktivitetens form: 
3. Tid och plats för aktivitet. 
4. Typ av deltagande i 
aktivitet. 
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arbetsterapeutstudenter utvecklar deras begreppsmässiga förståelse av aktivitet blev samma 

arbetsterapeutstudenter tillfrågade att skriftligen besvara frågan ”Vad är aktivitet för dig” igen, 

under en av de sista veckorna på deras utbildning. I denna uppföljande studie (Ivarsson & 

Müllersdorf, 2008c) söktes efter nya kategorier genom att jämföra de befintliga koderna med 

studenternas anteckningar i slutskedet av utbildningen. Studenternas svar i uppföljningsstudien 

stämde överens med 27 av de befintliga 40 koderna. Dessutom tillkom ytterligare sex koder, 

vilket resulterade i totalt 46 koder. Fem av de sex nya koderna rörde ”aktivitet som görande och 

dess sammanhang” (kategori 1) och en passade in under ”typ av deltagande i aktivitet” (kategori 

4). 

  

Denna studie utgår från resultatet i Müllersdorf och Ivarssons två nämnda studier (2008a; 2008c), 

där arbetsterapeutstudenter beskriver begreppet, och syftar till att undersöka hur studenter i 

allmänhet uppfattar aktivitet. 

 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur studenter vid Örebro universitet uppfattar begreppet 

aktivitet, samt om det finns skillnader i uppfattning beroende på kön eller akademitillhörighet. 
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3 METOD 

I metodavsnittet förklaras hur studien är utformad genom att beskriva urvalsförfarandet, 

instrumentets utformning och innehåll, datainsamlingens genomförande, samt analys av data. 

Slutligen övervägs de fyra forskningsetiska principerna informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet i förhållande till den aktuella undersökningen. 

 

3.1 Design 

Eftersom resultaten skulle kunna kvantifieras och i viss utsträckning generaliseras, valdes en 

kvantitativ ansats. Studien är en tvärsnittsstudie där enkät, med fasta svarsalternativ, användes 

som datainsamlingsmetod. Analysen genomfördes med deskriptiv samt icke parametrisk statistik. 

(Ejlertsson, 2003). 

 

3.2 Urval 

Undersökningen riktade sig till studenter vid Örebro universitet, vars organisation i oktober 2008 

bestod av sju akademier:  

• BSR-akademin (beteende-, social- och rättsvetenskap)  

• Handelshögskolan 

• HPS-akademin (humanistiska, pedagogiska, samhällsvetenskapliga) 

• Hälsoakademin 

• Musikhögskolan 

• NT-akademin (naturvetenskap och teknik), samt 

• Restauranghögskolan.  

 

För att få tillgång till en programförteckning över aktuella program vid Örebro universitet hösten 

2008 kontaktades ladokadministratörerna inom universitetsadministrationen, via universitetets 

växel. För att säkerställa att studenter från alla akademier på universitetet blev representerade i 

urvalet valdes ett stratifierat slumpmässigt urval (Ejlertsson, 2003). Varje akademi utgjorde var 
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sin undergrupp, stratum, från vilka ett slumpmässigt urval gjordes bland startade program hösten 

2008.  

 

3.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterier för medverkan i studien var att programmet skulle ges på grundnivå med campusort 

Örebro. Således exkluderades program på avancerad nivå, samt program med undervisningen 

förlagd på distans eller till annan ort. Även studenter vars uppfattning av begreppet aktivitet var 

påverkat av hur det definieras inom arbetsterapi skulle exkluderas från studien. Detta kriterium 

innebar att arbetsterapeutprogrammet exkluderades, samt respondenter som angav att de för 

tillfället fick eller tidigare hade fått behandling av en arbetsterapeut. 

  

3.2.2 Deltagare och bortfall 

Utifrån kriterierna inkluderades sex av sju akademier, restauranghögskolan exkluderades i och 

med att undervisningen bedrevs på annan ort. Av totalt 51 aktuella program slumpades två 

program från varje akademi genom lottdragning, totalt 12 program. Det var inte möjligt att ta 

hänsyn till att varje akademis storlek med avseende på antal studenter i förhållande till det totala 

antalet studenter, vilket innebär att urvalet inte är proportionellt. Det viktiga för studien var att 

alla akademier blev representerade. 

 

De tillfrågade studenterna i studien läste vid tiden för datainsamlingen en kurs som ingick i ett av 

de slumpmässigt utvalda utbildningsprogrammen. Vilken termin och specifik kurs studenterna 

läste bedömdes som oväsentligt. Tillåtelse för datainsamlingen gavs från kursansvarig alternativt 

berörd lärare för det aktuella föreläsningstillfället. Av 12 berörda program ställde sig 11 positiva 

till medverkan. Ytterligare ett program föll bort i och med att studenterna inte hade några 

gemensamma kurstillfällen under datainsamlingsperioden. Sammantaget tillfrågades således 

studenter vid 10 olika kurser som ingick i de 10 medverkande utbildningsprogrammen. 

 

Totalt delades 233 stycken enkäter ut, varav 230 stycken besvarades. Det innebär en total 

svarsfrekvens på 99 procent. Av de 230 respondenterna svarade åtta individer att de vid den 

aktuella tidpunkten antingen fick behandling av en arbetsterapeut eller att de tidigare hade fått 
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behandling av en arbetsterapeut. Dessa åtta respondenter exkluderas från resultatet i enlighet med 

exklusionskriterierna. Av resterande 222 respondenter angav 46 stycken att någon närstående fått 

behandling av en arbetsterapeut. En jämförelse mellan dessa 46 respondenter och övriga 176 

visade ingen märkbar skillnad i resultat, dessa exkluderas därför inte i resultatet eftersom deras 

uppfattning av aktivitetsbegreppet inte anses vara påverkat av hur det definieras inom 

arbetsterapi.  

 

Av 222 respondenter var 53 procent kvinnor och 47 procent män, med ett åldersintervall från 19-

51 år. Medianåldern var 22 år (f 1986), med kvartilavståndet 4 (f 1983-1987). Således var 50 

procent av respondenterna mellan 21-25 år. 

  

Av respondenterna tillhörde 12 procent HPS-akademin (humanistiska, pedagogiska, 

samhällsvetenskapliga), 13 procent BSR-akademin (beteende-, social- och rättsvetenskap), 15 

procent Handelshögskolan, 19 procent NT-akademin (naturvetenskap och teknik), 19 procent 

Musikhögskolan, samt 23 procent Hälsoakademin (tabell I).  

 

Tabell I. Akademitillhörighet fördelad på kön. 
 
 Akademi  
 HPS-

akademin 
BSR-
akademin 

Handels- 
högskolan 

Musik- 
högskolan 

NT- 
akademin 

Hälso- 
akademin 

 

Kön Antal 
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Antal 
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Antal  
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Antal 
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Antal 
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Antal 
stud. 

Andel 
stud. 
(%) 

Tot 
 

Kvinnor 
 

19 (16) 23 (20) 6 (5) 19 (16) 24 (21) 26 (22) 117 

Män 
 

7 (7) 5 (5) 27 (26) 22 (21) 19 (18) 25 (24) 105 

 
Totalt 

 
26 

 
(12) 

 
28 

 
(13) 

 
33 

 
(15) 

 
41 

 
(19) 

 
43 

 
(19) 

 
51 

 
(23) 

 
222 

 
 

215 studenter läste sin pågående kurs som programkurs medan sju studenter läste sin kurs som 

fristående kurs. Eftersom en kurs kan ingå i flera olika program representeras totalt 20 program. 

 

Majoriteten studenter (n=215) läste sin första termin (67 % = md1), därefter följde termin tre (22 

%) och termin fem (6 %). Spridningen var från termin 1 till termin 9. 
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3.3 Instrument 

Enkäten har utvecklats i samarbete med Ann-Britt Ivarsson, lektor i arbetsterapi vid Örebro 

universitet, och baseras på resultatet från två studier av begreppet aktivitet, där 

arbetsterapeutstudenter beskriver begreppet (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a; Ivarsson & 

Müllersdorf, 2008c).  

 

Enkäten innehåller totalt 60 frågor (bilaga 1), varav 10 är bakgrundsfrågor och resterande 50 är 

påståenden kring begreppet aktivitet, så kallade frågor av Likert-typ (Ejlertsson, 2005). 

Påståendena i enkäten kan härledas till de fem kategorier och deras innehåll som framkom i de 

två tidigare studierna av begreppet aktivitet (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a; Ivarsson & 

Müllersdorf, 2008c) (tabell II). Ursprungligen fanns 46 koder fördelade på de fem kategorierna, 

varav 40 härstammade från den första studien och sex ytterligare tillkom efter den andra studien. 

Dessa koder bearbetades och anpassades språkligt för att passa som frågor i en enkät, något som 

resulterade i 50 påståenden. De 50 påståendena är skrivna i matrisform då alla påståenden har 

svarsalternativ på en och samma femgradiga skala, från ”ja, instämmer helt” (5) till ”nej, 

instämmer inte alls” (1). I 48 påståenden är svarsalternativet ”ja, instämmer helt” (5) det mest 

positiva alternativet ur aktivitetssynpunkt. I två påståenden, tillhörande kategori fem (47 och 50), 

är däremot svarsalternativet ”nej, instämmer inte alls” (1) mest positivt ur aktivitetssynpunkt.  

 

Tabell II. Enkätens 50 påståenden härledda till ursprungsstudiernas fem resultatkategorier (Müllersdorf & 
Ivarsson, 2008a; Ivarsson & Müllersdorf, 2008c). 
 

Påstående Antal 
påståenden 
 

Kategoritillhörighet 

11-29 19 Kategori 1 – Aktivitet som görande och dess sammanhang 

30-31 2 Kategori 2 – Motiv till aktivitet  

32-39 8 Kategori 3 – Tid och plats för aktivitet 

40-46 7 Kategori 4 – Typ av deltagande i aktivitet 

47-60 14 Kategori 5 – Effekt av aktivitet 
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3.4 Datainsamling 

Insamling av data skedde genom en gruppenkät (Ejlertsson, 2005), vilket innebär att den delades 

ut, besvarades och samlades in i ett sammanhang, i detta fall i anslutning till ett 

föreläsningstillfälle på universitetet. Insamlingen genomfördes under vecka 42 eller 43 i oktober 

2008, och skedde antingen i början av ett föreläsningstillfälle, i samband med rast, eller i slutet av 

föreläsningen, beroende på vad ansvarig lärare ansåg vara bäst. Varje enkät inkluderade ett 

följebrev som förklarade syftet med studien, de etiska aspekterna samt kontaktuppgifter till 

ansvarig för studien. Studenterna fick även en muntlig introduktion som inkluderade 

informationen som gavs i följebrevet. För att studenterna skulle få ta del av den skriftliga 

informationen delades enkäten ut till alla närvarande studenter. De studenter som inte önskade 

medverka i studien ombads låta enkäten ligga för att sedan samlas in blank.  

 

3.5 Dataanalys 

Insamlad data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Package for Social Science [SPSS], version 16.0. Svaren analyserades deskriptivt med hjälp av 

frekvenstabeller.  

 

För respondenternas ålder användes median (md) och kvartilavstånd eftersom åldersfördelningen 

i populationen var positivt sned och medelvärdet därmed gav en sämre representation av 

materialet (Ejlertsson 2003). Även för aktuell termin användes median (md) då fördelningen i 

populationen var positivt sned. För att kunna se om det fanns någon skillnad i uppfattning mellan 

kvinnor och män, samt mellan de sex olika akademierna användes de icke parametriska testen 

Mann-Whitney (två oberoende urval) respektive Kruskal-Wallis (tre el. fler oberoende urval) 

(Aronsson, 1999). Signifikansnivån sattes till 5 %. 

 

3.6 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudprinciper som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är till för att skydda individen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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För att uppfylla informationskravet blev undersökningsdeltagarna informerade om syftet med 

undersökningen samt vilka villkor som gällde för deras deltagande, här framhölls att deltagandet 

var frivilligt. Samtycke till medverkan lämnades av deltagarna genom att fylla i enkäten, de som 

valde att inte delta respekterades för detta utan påtryckning eller påverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga får känna till uppgifter om enskilda individer i 

en undersökning och att dessa uppgifter skall hanteras varsamt. I denna studie säkerställs detta i 

och med att undersökningsdeltagarna endast hanterades på gruppnivå och enkäterna kan inte 

härledas till enskilda individer. Eftersom datainsamlingen skedde genom en gruppenkät har inga 

personuppgifter hanterats eller lämnats från deltagarna, utan enbart kurs- och programtillhörighet, 

något som även gör deltagarna anonyma för mig i egenskap av forskare. Slutligen uppfylldes 

nyttjandekravet i och med att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för 

forskningsändamål.  

 

Samtliga fyra forskningsetiska principer framgick till deltagarna via muntlig information vid 

datainsamlingstillfället samt skriftligen i följebrevet till enkäten. 

  

4 RESULTAT 

Resultatet inleds med en övergripande sammanfattning. Därefter presenteras resultatet med 

utgångspunkt i de fem kategorier som ligger till grund för enkätens frågor, och som framkommit i 

Ivarsson och Müllersdorfs två tidigare studier (2008a; 2008c). Avslutningsvis redovisas 

skillnader i uppfattning mellan kön respektive mellan studenter från olika akademier.  

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Överlag instämmer majoriteten1 respondenter helt eller delvis i påståendena fördelade på de fem 

olika kategorierna. Störst medhåll av alla frågor får ”aktivitet utförs av alla oavsett ålder” 

(kategori 1) där 82 procent (n=221) instämmer helt. Slår man ihop andelen som instämmer helt 

och delvis får ”aktivitet påverkar min personliga utveckling” (kategori 5) störst medhåll med 96 

                                                 
1 Med majoritet menas genomgående mer än hälften (>50 %). 
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procent (n=219). Att ”aktivitet utförs av alla oavsett ålder” samt att ”aktivitet är att göra” 

(kategori 1) följer dock tätt därefter med 95 procent som instämmer helt eller delvis.  

 

Störst avstånd tas till att ”aktivitet påverkar min hälsa negativt” (kategori 5), där 50 procent anger 

att de inte instämmer alls. Den följs av ”frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa positivt” 

(kategori 5), där 43 procent inte instämmer alls. Därefter tar flest avstånd till påståendet att 

”aktivitet kan vara något jag gör en gång i livet” (kategori 1), här anger 31 procent att de inte 

instämmer alls.  

 

Störst tveksamhet finns till ”aktiviteter jag utför kännetecknas av komplexitet” (kategori 1) där 66 

procent är tveksamma eller mycket tveksamma. 

 

Ett Mann-Whitney test visar på signifikanta skillnader (p<0,05) mellan kvinnor och män i 17 av 

50 variabler, varav kvinnorna instämmer i högre grad än männen på samtliga av dessa. 

 

Ett Kruskal-Wallis test visar att det finns signifikanta skillnader (p<0,05) mellan studenter från 

olika akademier avseende 10 av 50 variabler. 

 

4.2 Aktivitet som görande och dess sammanhang 

Angående aktivitet som görande och dess sammanhang instämmer majoriteten respondenter helt i 

sju av 19 påståenden (n=217-222), medan flertalet respondenter är tveksamma till/tar avstånd 

från tre av påståendena. Övriga nio påståenden i kategorin väger över mot ja sidan, där flertalet 

anger att de instämmer helt eller delvis. Totalt instämmer 75 procent eller mer, helt eller delvis i 

12 av 19 påståenden (figur 2). 
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Ja, instämmer helt Ja, instämmer delvis Tveksam Nej, mycket tveksam Nej, instämmer inte alls

 
Figur 2. Procentuell fördelning av svarsalternativen i kategori 1: Aktivitet som görande och dess 
sammanhang.  
 

De sju påståenden som majoriteten respondenter instämmer helt i är: aktivitet är att göra (67 %), 

aktivitet behöver tid (53 %), aktivitet kan vara något jag gör under hela mitt liv (65 %), aktivitet 

utförs av alla oavsett ålder (82 %), aktivitet som jag utför påverkas av min livssituation (52 %), 

aktivitet som jag utför individuellt påverkas av mina intressen och värderingar (58 %), samt att 

vad som bedöms vara en aktivitet skiljer sig från person till person (64 %). 
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Störst avstånd tas till att ”aktivitet kan vara något jag gör en gång i livet” där 31 procent anger att 

de inte instämmer alls, medan 28 procent är tveksamma eller mycket tveksamma till påståendet 

(figur 2).  

 

De två andra påståendena som det finns tveksamheter kring är att ”aktiviteter kännetecknas av 

hur jag utför dem” och ”aktiviteter jag utför kännetecknas av komplexitet”.  När det gäller att 

aktiviteter kännetecknas av hur individen utför dem är 48 procent tveksamma eller mycket 

tveksamma. Att aktiviteter individen utför kännetecknas av komplexitet instämmer endast fyra 

procent helt i, medan 66 procent är tveksamma eller mycket tveksamma (figur 2). 

 

Angivna svar är spridda över hela skalan 1-5 (nej, instämmer inte alls – ja, instämmer helt) på 17 

av 19 frågor. Fråga nummer 28, ”vad som bedöms vara en aktivitet skiljer sig från person till 

person”, har svar mellan 2-5 (nej, mycket tveksam – ja, instämmer helt) och fråga 11 ”aktivitet är 

att göra” saknar svarsalternativ 2 – nej, mycket tveksam. 

 

4.3 Motiv till aktivitet 

Majoriteten respondenter (n=220) instämmer helt eller delvis i de två frågorna i kategorin motiv 

till aktivitet (figur 3).  
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Figur 3. Procentuell fördelning av svarsalternativen i kategori 2: Motiv till aktivitet. 
 

85 procent anger att aktivitet helt eller delvis har avgörande betydelse för deras liv och 87 procent 

tycker att aktivitet helt eller delvis ger en känsla av tillfredställelse. Angivna svar är spridda över 

hela skalan 1-5 (nej, instämmer inte alls – ja, instämmer helt). 
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4.4 Tid och plats för aktivitet 

Majoriteten respondenter instämmer helt eller delvis i samtliga åtta påståenden rörande tid och 

plats för aktivitet. I tre av sju påståenden instämmer minst 75 procent, helt eller delvis (figur 4).  
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Figur 4. Procentuell fördelning av svarsalternativen i kategori 3: Tid och plats för aktivitet. 
 

Flest respondenter, 87 procent (n=219), instämmer helt eller delvis i att aktiviteter påverkas av 

den omgivande miljön, medan det påstående som flest instämmer helt i, 44 procent (n=220), är 

”när jag sover sker aktivitet som är omedveten”.  

 

Störst tveksamhet finns till att det ”i aktiviteter finns ett återkommande mönster”, här är 43 

procent tveksamma/mycket tveksamma (n=218), samt till att ”aktivitet är något jag gör 

individuellt” där 37 procent är tveksamma/mycket tveksamma (n=216). I övriga fem påståenden 

instämmer respondenterna helt eller delvis till mellan 70-78 procent. 

 

Angivna svar i kategorin är spridda över hela skalan 1-5 (nej, instämmer inte alls – ja, instämmer 

helt). 
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4.5 Typ av deltagande i aktivitet 

Vid fem av sju påståenden, som innefattar typ av deltagande i aktivitet, instämmer majoriteten 

respondenter helt eller delvis. Tre påståenden får tydligast medhåll där minst 75 procent 

instämmer helt eller delvis. På resterande två frågor i kategorin är många fler tveksamma (figur 

5). 
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Figur 5. Procentuell fördelning av svarsalternativ i kategori 4: Typ av deltagande i aktivitet. 
 

Störst medhåll får påståendet att ”aktivitet är något jag kan göra med stöd av andra människor” 

där 90 procent (n=218) helt eller delvis instämmer. Därefter följer 89 procent (n=216) som tycker 

att ”aktivitet är något jag kan göra med stöd av teknik”, samt ”aktivitet är när jag gör något för att 

själv känna mig nöjd”, där 84 procent (n=218) instämmer helt eller delvis (figur 5). 

 

Störst tveksamhet finns kring ”jag deltar i en aktivitet när jag observerar andra som gör något”, 

här är 46 procent (n=219) tveksamma eller mycket tveksamma och 13 procent instämmer inte 

alls. Även kring påståendet att ”aktivitet är när jag gör något för andra för att de ska känna sig 

nöjda” finns tveksamhet bland respondenterna (n=218), 40 procent anger att de är tveksamma 

eller mycket tveksamma, samt att 10 procent inte instämmer alls (figur 5). 

 

Angivna svar är spridda över hela skalan 1-5 (nej, instämmer inte alls – ja, instämmer helt). 
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4.6 Effekt av aktivitet 

Sammantaget är minst 75 procent av respondenterna positivt inställda till samtliga påståenden i 

denna kategori, bortsett från de två påståendena att ”aktivitet påverkar min hälsa negativt” och 

”frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa positivt” som majoriteten tar avstånd från (figur 6).   
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 Figur 6. Procentuell fördelning av svarsalternativ i kategori 5: Effekt av aktivitet. 
 

Majoriteten (70 %) håller inte med om att ”aktivitet påverkar min hälsa negativt” (n=218), medan 

20 procent är tveksamma. På samma sätt tar majoriteten (66 %) avstånd från att ”frånvaro av 

aktivitet påverkar min hälsa positivt” (n=219), medan 23 procent är tveksamma (figur 6).  
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90 procent (n=218) tycker att aktivitet helt eller delvis påverkar deras hälsa positivt, och 79 

procent (n=218) anger att frånvaro av aktivitet helt eller delvis påverkar hälsan negativt (figur 6).  

 

Störst medhåll får att ”aktivitet påverkar min personliga utveckling” där 96 procent (n=219) 

instämmer helt eller delvis, och att ”aktivitet medför att jag blir mer aktiv”, 91 procent som 

instämmer helt eller delvis (n=219) (figur 6).  

 

I resterande åtta påståenden instämmer mellan 26-47 procent helt. Andelen som instämmer helt 

eller delvis för samma åtta påståenden är mellan 78-92 procent (figur 6).  

 

I 11 av 14 påståenden är svaren spridda över hela skalan (1-5). Fråga 53 ”aktivitet påverkar min 

personliga utveckling” har svar mellan 3-5 (tveksam – ja, instämmer helt), fråga 56 ”aktivitet ger 

mig en positiv upplevelse” har svar mellan 2-5 (mycket tveksam – ja, instämmer helt) samt fråga 

58 ”aktivitet ger mig möjlighet att få relationer till andra” saknar angivna svar på svarsalternativ 

2, ”nej, mycket tveksam”. 

 

4.7 Skillnad mellan kön 

Ett Mann-Whitney test visar på signifikanta skillnader (p<0,05) mellan kvinnor och män i 34 

procent av variablerna (17 av 50), varav kvinnorna instämmer i högre grad än männen på 

samtliga variabler (tabell III).  

 

De 17 variabler där signifikant skillnad i uppfattning mellan könen förekommer återfinns inom 

samtliga kategorier. Inom kategori ett (aktivitet som görande och dess sammanhang) finns en 

skillnad i nio av 19 påståenden, inom kategori två (motiv till aktivitet) i ett av två påståenden, 

inom kategori tre (tid och plats för aktivitet) i fyra av åtta påståenden. Inom kategori fyra (typ av 

deltagande i aktivitet) finns en skillnad i uppfattning i ett av sju påståenden, samt slutligen inom 

kategori fem (effekt av aktivitet) en skillnad i två av 14 påståenden. 
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Tabell III. Resultatet från ett Mann-Whitney test, som visar på signifikanta skillnader (p<0,05) mellan 
kvinnor och män i följande 17 variabler 
 
Variabler där signifikanta skillnader finns 
 

Kön  N Mean Rank p 

Nr 11 Aktivitet är att göra  Kvinna 
Man 
 

115 
104 
 

117,3 
101,9 

0,029                       Kategori 1   

Nr 12 Kännetecknas av allt Kvinna 
Man 
 

117 
104 
 

122,6 
98,0 

0,002 

Nr 13 Ger glädje och lycka Kvinna 
Man 
 

117 
105 
 

118,7 
103,5 
 

0,054 

Nr 14 Krav på förmåga Kvinna  
Man  
 

117 
105 
 

119,3 
102,8 
 

0,039 

Nr 18 Under hela livet Kvinna 
Man  
 

116 
102 
 

116,6 
101,4 
 

0,036 

Nr 19 Samhällsvärderingar påverkar val Kvinna 
Man  
 

117 
103 
 

118,1 
101,9 

0,044 

Nr 22 Livssituation påverkar utförandet Kvinna 
Man 
 

117 
104 
 

118,5 
102,5 

0,038 

Nr 27 Livssituation påverkar innebörden Kvinna 
Man 
 

117 
103 
 

119,2 
100,6 

0,025 

Nr 29 Val påverkas av andra Kvinna  
Man 
 

116 
104 
 

119,8 
100,1 

0,014 

Nr 30 Har avgörande betydelse  Kvinna 
Man 
 

116 
104 
 

119,4 
100,6 

0,016                       Kategori 2   

Nr 32 Utförande sker hela tiden Kvinna 
Man 
 

116 
104 
 

119,2 
100,8 

0,025                       Kategori 3   

Nr 34 Omedveten under sömn Kvinna 
Man 
 

116 
104 
 

119,6 
100,4 

0,018 

Nr 38 Görs individuellt Kvinna 
Man 
 

113 
103 
 

116,6 
99,6 

0,036 

Nr 39 Görs tillsammans med andra Kvinna 
Man 
 

113 
103 
 

116,6 
99,6 

0,020 

Nr 45 Med stöd av andra människor Kvinna 
Man 
 

114 
104 
 

123,2 
94,5 

0,000                       Kategori 4   

Nr 49 Frånvaro påverkar hälsan negativt Kvinna 
Man 
 

114 
104 
 

121,9 
95,9 

0,001                       Kategori 5   

Nr 54 Stimulerar känslor Kvinna 
Man 
 

115 
102 
 

117,8 
99,1 
 

0,016 
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4.8 Skillnad mellan akademitillhörighet 

Ett Kruskal-Wallis test visar att det finns signifikanta skillnader (p<0,05) mellan studenter från 

olika akademier avseende 10 av 50 variabler (tabell IV). Dessa tio variabler återfinns inom 

kategori ett (aktivitet som görande och dess sammanhang), kategori fyra (typ av deltagande i 

aktivitet) samt inom kategori fem (effekt av aktivitet). Inom kategori ett finns en skillnad i sex av 

19 påståenden, inom kategori fyra i ett av sju påståenden, samt inom kategori fem en skillnad i tre 

av 14 påståenden. Några signifikanta skillnader mellan akademierna inom kategori två (motiv till 

aktivitet) och inom kategori tre (tid och plats för aktivitet) återfanns inte. 

 

Sammantaget instämmer studenter från handelshögskolan i högre grad än övriga gällande att 

”aktivitet ställer krav på mitt engagemang”, ”aktiviteter behöver tid”, ”aktiviteter kännetecknas 

av hur jag utför dem”, samt att ”aktiviteter jag utför kännetecknas av komplexitet”. Studenter från 

BSR-akademin (beteende-, social- och rättsvetenskap) instämmer i högre grad än de andra i 

påståendena att ”mitt val av aktivitet påverkas av värderingar i samhället”, ”aktivitet är när jag 

gör något för andra för att de ska känna sig nöjda”, samt ”frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa 

negativt”. Hälsoakademins studenter instämmer i högre grad än övriga i att ”aktivitet ger mig 

glädje och lycka” och att ”aktivitet medför att jag rör på mig”. Slutligen instämmer studenterna 

från HPS-akademin i högre grad än de andra till att ”aktivitet stimulerar mina känslor”.  

 

Störst avstånd till att ”aktivitet medför att jag rör på mig” tar studenterna från musikhögskolan, 

medan studenterna från NT-akademin (naturvetenskap och teknik) tar störst avstånd av alla till att 

”mitt val av aktivitet påverkas av värderingar i samhället”. Handelshögskolans studenter tar störst 

avstånd till att ”frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa negativt” och till att ”aktivitet stimulerar 

mina känslor”. Studenter från Hälsoakademin tar störst avstånd av alla till att ”aktivitet ställer 

krav på mitt engagemang”, ”aktivitet behöver tid”, samt att ”aktivitet är när jag gör något för 

andra för att de ska känna sig nöjda”. Slutligen tar studenter från BSR-akademin (beteende-, 

social- och rättsvetenskap) störst avstånd jämfört med övriga till att ”aktivitet ger mig glädje och 

lycka”, ”aktiviteter kännetecknas av hur jag utför dem” samt till att ”aktiviteter jag utför 

kännetecknas av komplexitet”. 
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Tabell IV. Resultatet från ett Kruskal-Wallis test, som visar på signifikanta skillnader (p<0,05) mellan 
studenter från olika akademier i följande 10 variabler 
 
Variabler där signifikanta skillnader finns 
 

Akademi N Mean Rank p 

Nr 13 Aktivitet ger mig glädje och lycka BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
43 
33 
51 
41 
 

89,8 
114,0 
123,0 
94,7 
133,4 
98,9 
 

0,004                      Kategori 1 

Nr 15 Aktivitet ställer krav på mitt engagemang BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
42 
33 
51 
41 
 

101,0 
111,1 
126,3 
130,7 
92,9 
108,8 
 

0,029 

Nr 16 Aktivitet behöver tid BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
43 
33 
51 
41 
 

117,0 
104,2 
110,3 
134,9 
93,4 
117,2 

0,043 

Nr 19 Mitt val av aktivitet påverkas av värderingar i 
samhället 

BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
43 
32 
51 
40 
 

135,0 
103,9 
91,7 
100,6 
109,8 
126,7 
 

0,022 

Nr 25 Aktiviteter kännetecknas av hur jag utför dem BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
43 
32 
51 
40 
 

83,9 
104,9 
120,8 
140,7 
100,4 
110,4 

0,007 

Nr 26 Aktiviteter jag utför kännetecknas av 
komplexitet 

BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
41 
31 
51 
40 
 

81,3 
101,6 
111,7 
128,8 
107,2 
117,3 
 

0,044 

Nr 42 Aktivitet är när jag gör något för andra för att 
de ska känna sig nöjda 

BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
25 
43 
33 
51 
38 
 

132,4 
101,3 
122,7 
116,2 
89,3 
104,5 

0,026                      Kategori 4 

Nr 49 Frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa 
negativt 

BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
25 
43 
33 
51 
38 
 

145,0 
115,2 
102,0 
95,1 
109,0 
101,3 

0,016                      Kategori 5 
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Nr 51 Aktivitet medför att jag rör på mig BSR-akademin 

HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

28 
26 
43 
32 
51 
38 
 

124,0 
107,3 
107,8 
108,0 
133,5 
71,2 

0,000 

Nr 54 Aktivitet stimulerar mina känslor BSR-akademin 
HPS-akademin 
NT-akademin 
Handelshögskolan 
Hälsoakademin 
Musikhögskolan 
 

27 
26 
43 
33 
51 
37 
 

125,6 
133,6 
105,4 
75,2 
111,2 
111,0 

0,002 

 

5 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning och till ”Aktivitetens vad, varför 

och hur” och dess fem kategorier: Aktivitet som görande och dess sammanhang; Motiv till 

aktivitet; Tid och plats för aktivitet; Typ av deltagande i aktivitet, samt Effekt av aktivitet. Vidare 

diskuteras metoden och dess moment, bland annat berörs enkätens utformning och innehåll. Till 

sist presenteras slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Minst 75 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis i 33 av 50 påståenden (66 %). Det 

kan tolkas som att en 3/4 majoritet uppfattar begreppet aktivitet, i 2/3 av påståendena, helt eller 

delvis på samma sätt som det har beskrivits av arbetsterapeutstudenterna i tidigare 

undersökningar av Müllersdorf och Ivarsson (2008a; 2008c). 

 

Tittar man på antal påståenden där en 3/4 majoritet instämmer helt, återfinns endast ett påstående, 

vilket är ”aktivitet utförs av alla oavsett ålder” tillhörande kategori ett. Att aktivitet är något som 

utförs av alla, oavsett ålder, är respondenterna alltså tydligast överens om inom gruppen och i 

förhållande till arbetsterapeutstudenterna. Sänker man gränsen till 2/4 majoritet, det vill säga där 

minst hälften av respondenterna anger att de instämmer helt återfinns 11 påståenden, vilket 

motsvarar 22 procent. Dessa 11 påståenden återfinns inom tre av fem kategorier och tillhör 

dimensionerna ”Aktivitetens vad” och ”Aktivitetens varför” i kärnkategorin ”Aktivitetens vad, 

varför och hur” (Müllersdorf och Ivarsson, 2008a). Kategori tre (tid och plats för aktivitet) och 
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fyra (typ av deltagande i aktivitet), som båda handlar om aktivitetens utformning (”Aktivitetens 

hur”), har inget påstående där minst hälften av studenterna instämmer helt. Det finns med andra 

ord ett tydligare instämmande från respondenterna gällande vad vi gör och varför, jämfört med 

hur vi gör det. Nelson (1996) definierar aktivitetens form som ”sammansättningen av objektiva 

fysiska och sociokulturella förhållanden, externa för individen, som påverkar hans eller hennes 

aktivitetsutförande” (s.776). Trots att formen för aktiviteter påverkar vårt utförande verkar det 

vara den del som åtminstone dessa respondenter känner sig minst bekant med.  Eftersom vilja och 

motivation (subjektiva aspekter) kan ses som grundförutsättningarna för ett lyckat 

aktivitetsutförande (Kielhofner, 2004), kanske människor i allmänhet inte reflekterar lika mycket 

över aktiviteters yttre objektiva omständigheter som rör tid och plats, samt på vilket sätt vi deltar 

i aktiviteter. De beskrivningar av aktivitet, som ligger till grund för enkätens påståenden, kommer 

dessutom från arbetsterapeutstudenter. Trots att arbetsterapeutstudenterna befann sig i 

inledningsskedet av deras utbildning kan de anses vara influerade av professionens syn på 

begreppet. Detta eftersom de sökt sig till utbildningen och därmed är informerade om dess syfte 

och innehåll. 

 

Det påståendet som flest ställer sig tveksamma eller mycket tveksamma till är att ”aktiviteter jag 

utför kännetecknas av komplexitet” (66 %), följt av ”aktiviteter kännetecknas av hur jag utför 

dem” (48 %). Båda påståendena tillhör kategori ett ”aktivitet som görande och dess 

sammanhang”. Intressant är att dessa två påståenden formulerats från två av de sex koder som 

tillkom i den uppföljande studien av arbetsterapeutstudenterna (Ivarsson & Müllersdorf, 2008c). 

Kanske är det liksom Ivarsson och Müllersdorf (2008c) föreslår, att aktiviteters komplexitet blir 

tydligare för arbetsterapeutstudenter under utbildningstiden. Något som innebär att studenter i 

allmänhet inte uppfattar att aktiviteter de utför kännetecknas av komplexitet. Dessvärre kan 

tveksamheten hos respondenterna likväl grunda sig i en olycklig formulering av dessa påståenden 

från ursprungsmaterialet (Ivarsson och Müllersdorf, 2008c). När det gäller påståendet ”aktiviteter 

kännetecknas av hur jag utför dem” borde översättningen enligt ursprungsmaterialet ha varit 

”aktiviteter kännetecknas av hur de utförs”. Arbetsterapeutstudenterna beskrev där aktivitet som 

både med och utan rörelser och något som kan vara lugnt, snabbt, och göras spontant. Kanske var 

hänvisningen i enkäten till hur jag, personligen, utför en aktivitet något som bidrog till 

tveksamheten hos respondenterna som besvarade enkäten. Som exempel kan två personer cykla 
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till jobbet på två helt olika typer av cyklar, i olika tempo, längs med skilda vägar etc., men 

aktiviteten skulle oavsett det personliga utförandet benämnas som att cykla. På samma sätt 

kanske uppfattningen om aktiviteters komplexitet hade varit annorlunda om den personliga 

aspekten togs bort, och påståendet hade formulerats som ”aktiviteter kännetecknas av 

komplexitet” istället för ”aktiviteter jag utför kännetecknas av komplexitet”. 

  

När det gäller tveksamhet finns primärt två ytterligare variabler av intresse, varav den första är 

”jag deltar i en aktivitet när jag observerar andra som gör något” (46 % tveksamma/mycket 

tveksamma). Respondenterna är eniga i sin tveksamhet, oavsett kön eller akademitillhörighet. 

Deltagande i aktivitet verkar betraktas som något där du själv är aktiv. Påståendet hör till 

kategorin ”typ av deltagande i aktivitet” och handlar således om aktivitetens form, som 

respondenterna överlag är mest tveksamma till. Enligt Kielhofner (2008) refererar termen 

participation (delaktighet/deltagande) till en persons engagemang i livssituationer. Inom 

arbetsterapi innebär engagemang inte enbart utförande utan också subjektiv upplevelse. Det 

innebär exempelvis att en individ med funktionshinder och i behov av personlig assistans ändå 

kan uppleva delaktighet i aktivitet så länge hon/han kan göra egna val och har tillfredställande 

stöd i omgivningen. Att deltagande kan vara passivt, utan eget utförande, kan således tyckas vara 

något som är mer specifikt för studenter inom arbetsterapiämnet, eftersom påståendet i enkäten 

härstammar från deras beskrivningar. Emellertid nämns det passiva deltagandet, i form av att vara 

observatör eller bli sysselsatt av andra, endast i den första studien av arbetsterapeutstudenterna 

(Müllersdorf & Ivarsson, 2008a). Detta kan tolkas som att deltagande i aktivitet överlag betraktas 

som något där vi själva är aktiva, trots den egentliga vidare innebörden av delaktighet/deltagande 

inom arbetsterapi.        

 

Den andra kvarvarande variabeln att nämna gällande tveksamhet är ”i aktiviteter finns ett 

återkommande mönster” (43 % tveksamma/mycket tveksamma). Samtidigt som 43 procent av 

respondenterna är tveksamma till att det finns ett återkommande mönster i aktiviteter anger 31 

procent att de helt tar avstånd från att ”aktivitet kan vara något jag gör en gång i livet”. Den 

sistnämna variabeln är det påstående av samtliga 50 där flest respondenter anger att de inte 

instämmer alls. Denna dubbelbottnade uppfattning av begreppet, oavsett kön eller 

akademitillhörighet, är en intressant iakttagelse som visar på komplexiteten av begreppet.     
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Av de sex koder som tillkom i den uppföljande studien av arbetsterapeutstudenterna (Ivarsson & 

Müllerdorf , 2008c) formulerades sju påståenden i enkäten, varav fem av dessa inom kategori ett 

(aktivitet som görande och dess sammanhang) och två inom kategori fyra (typ av deltagande i 

aktivitet). Två av dessa påståenden tillhörande kategori ett har redan diskuterats. Utöver dessa 

tänker jag dryfta de två påståendena tillhörande kategori fyra: ”aktivitet är något jag kan göra 

med stöd av andra människor” samt ”aktivitet är något jag kan göra med stöd av teknik”. Trots ett 

försiktigare instämmande hos respondenterna överlag till påståenden rörande aktivitetens form, 

instämmer respondenterna väl i att aktivitet är något de kan göra med stöd av andra människor 

eller teknik. Dessa påståenden (ursprungligen koder) kan anses vara resultat av kunskap som 

utvecklas under arbetsterapeututbildningen och är kanske inte något människor i allmänhet 

reflekterar över om vi tänker på aktivitet. Däremot är det något som verkar vara naturligt när 

respondenterna ombeds ta ställning till ett färdigt påstående. 

 

Det är anmärkningsvärt att kvinnorna instämmer i högre grad än männen i den tredjedel (34 %) 

av samtliga påståenden där det finns en signifikant skillnad mellan könen (tabell III). Kanske kan 

detta bero på att merparten arbetsterapeutstudenter är kvinnor (Müllersdorf & Ivarsson, 2008a; 

Ivarsson & Müllersdorf, 2008c), vars beskrivningar av aktivitet i förekommande fall ligger till 

grund för enkätens innehåll. Persson et al. (2001) framhåller att vår aktivitetsrepertoar förändras 

genom livet och också beror på kön. Aktiviteter tillgodoser människan med utmaningar som 

bidrar till utveckling. Aktiviteterna som dominerar en individs vardag kommer därför förändras 

med ålder, liksom en balanserad kvinnlig aktivitetsrepertoar således skiljer sig från en manlig. 

Kanske är manliga universitetsstudenter överlag mer tveksamma till många av påståendena i 

undersökningen eftersom dessa beskriver aktivitet från ett i huvudsak kvinnligt perspektiv. 

Kvinnorna verkar uppfatta aktivitet som en större och mer betydande del av livet än männen. 

Aktivitetens görande och sammanhang verkar hos kvinnorna påverkas mer av omgivningen och 

av livssituationen än hos männen. Männens uppfattning av aktivitet kan tolkas som mer influerad 

av personliga värderingar och intressen, samtidigt som känslor och humör inte verkar påverka 

uppfattningen av aktivitet på samma sätt som hos kvinnorna (tabell III). 

 

Att det finns skillnader mellan studenter från olika akademier är inte förvånande. Genom att vi 

interagerar med andra införlivar vi attityder och beteenden som hör till en bestämd roll, 
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exempelvis förälder, arbetstagare, vän etc. (Kielhofner, 2004). Våra olika roller är en del av vår 

identitet och fungerar som ramverk för hur vi ser på världen och för hur vi handlar. Polatajko 

(2007) uttrycker att aktivitet definierar oss, men är också definierad av oss, liksom aktivitet både 

formar världen och är formad av världen. Respondenterna i undersökningen har rollen som 

student gemensam, vilket på ett vis talar för att de i många fall förväntas dela liknande 

erfarenheter och se på världen på liknande sätt. Samtidigt har de valt olika framtida yrkesroller 

som präglar världsuppfattningen och som till viss del avspeglar sig i deras uppfattning om 

begreppet aktivitet. Att studenterna från hälsoakademin instämmer i högre grad än övriga till att 

”aktivitet medför att jag rör på mig” ter sig inte alls förvånande, åtminstone inte när fler än 

hälften av studenterna vid hälsoakademin tillhörde lärarprogrammet med inriktning idrott och 

hälsa. Kielhofner (2008) menar att vi väljer aktiviteter i förhållande till vår livssituation. Vi väljer 

således att gör saker som vi finner viktiga och meningsfulla, känner oss kompetenta att göra och 

som vi finner tillfredställande. Detta gör att det heller inte är särskilt förvånande att studenterna 

vid musikhögskolan i lägst grad instämmer till att aktivitet skulle medföra rörelse, eftersom 

musikutövandet som utgör en viktig del i deras liv i första hand inte är synonymt med rörelse. 

Trots att flertalet studenter i undersökningen läste sin första termin vid Örebro universitet kan de 

anses vara influerade av sin tillhörighet. I likhet med Polatajkos (2007) beskrivning formar 

studenterna i det här fallet akademierna, men blir också formade av akademierna. Kanske hade 

fler skillnader i uppfattning framkommit mellan akademierna, alternativt tydligare skillnader, om 

studenterna som deltog i undersökningen befunnit sig i slutet på deras utbildning och till större 

del varit präglade av den kommande yrkesrollen.     

 

Den effekt av aktivitet som universitetsstudenterna i undersökningen är mest överens om är att 

aktivitet påverkar vår personliga utveckling (96 % instämmer helt eller delvis). Det är dessutom 

ett påstående där ingen respondent är mycket tveksam eller inte instämmer alls. Det talar för att 

människor i allmänhet, eller åtminstone studenter vid Örebro universitet, uppfattar att aktiviteter 

ger oss utmaningar som bidrar till utveckling och kan påverka vår hälsa. Att aktivitet främjar 

hälsa är ett av de grundläggande antagandena i arbetsterapiyrket (CAOT, 2002; Christiansen & 

Baum, 1997; Müllersdorf & Ivarssson, 2008a; Yerxa et al., 1990), något som respondenterna i 

huvudsak håller med om. Störst avstånd bland samtliga påståenden i undersökningen tas 

nämligen till att ”aktivitet påverkar min hälsa negativt”, där 50 procent anger att de inte 
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instämmer alls. Den följs av ”frånvaro av aktivitet påverkar min hälsa positivt”, där 43 procent 

inte instämmer alls. En del respondenter är dock tveksamma till huruvida aktivitet påverkar 

hälsan negativt/positivt samt till om frånvaro av aktivitet påverkar hälsan positivt/negativt. Bara 

knappt hälften av respondenterna är helt övertygande om att aktivitet påverkar deras hälsa 

positivt samt att frånvaro av aktivitet helt och hållet skulle ha en negativ inverkan på deras hälsa. 

En förklaring till detta kan ligga i att människans hälsa behöver en balans mellan aktivitet och 

vila (FSA, 2005). Följaktligen kan för mycket aktivitet påverka hälsan negativt samtidigt som 

frånvaro av aktivitet i viss mån kan vara positivt för någon som har mycket omkring sig och inte 

upplever sig få tillräckligt med vila. Tveksamheten hos vissa respondenter till relationen mellan 

aktivitet och hälsa skulle kunna tolkas som att det finns en insiktsfullhet om vikten av balans 

mellan person, aktivitet och omgivande miljö. Relationen aktivitet och hälsa är inte så enkel som 

påståendena i denna enkätundersökning är formulerade.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Några av enkätundersökningens fördelar är att den kan utföras på ett förhållandevis stort urval till 

en relativt liten kostnad (Ejlertsson, 2005). Gruppenkäten har fördelen med en ofta hög 

svarsfrekvens till skillnad från postenkäten där bortfallet ibland kan vara stort. Människors 

tjänstvillighet att delta i en undersökning påverkas huvudsakligen av egenskaper hos 

respondenten, ämnet för undersökningen, intervjuarens yttre, samt det sociala klimatet 

(Denscombe, 2000). Respondenterna i det här fallet är en homogen grupp med avseende på att 

alla är studenter vid Örebro universitet. Benägenheten att avvara den tid och göra den 

ansträngning som krävs för att delta i en undersökning underlättades av att enkäten besvarades 

och samlades in på plats. Respondenterna fick både muntlig och skriftlig information om 

undersökningen, och hade möjlighet att ställa frågor om det var något som var oklart. Aktivitet är 

också ett begrepp som vi alla på ett vis känner till och anses inte vara ett tabubelagt eller känsligt 

ämne, som sannolikt drar ner svarsfrekvensen enligt Denscombe (2000). Genom ett stratifierat 

urval säkerställdes alla sex akademiers deltagande (Ejlertsson, 2003), vilket möjliggjort 

jämförelser i uppfattning mellan akademierna. För att bättre kunna uttala sig om varje enskild 

akademi hade emellertid studenter från fler program behövt vara representerade och ett 

proportionellt stratifierat urval hade varit önskvärt.   
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Överlag besvarades enkäterna enskilt under tystnad. En hypotes inför datainsamlingstillfällena 

var att svarsfrekvensen kanske skulle påverkas av om datainsamlingen skedde under lektionstid 

eller inte. Således borde svarsfrekvensen vara högre där insamlingen skedde i början av ett 

lektionsstillfälle jämfört med där den skedde i samband med rast eller i slutet av lektionen. Detta 

blev dock inte utfallet, utan respondenterna var benägna att besvara enkäten oavsett tidpunkt. Ett 

visst stressmoment kan ha infunnit sig för respondenter som inte blev färdiga lika snabbt som 

majoriteten, kanske med risk för att frågorna då besvarades mindre noggrant, något som 

emellertid bara är en spekulation. 

 

Enkätens utformning är avgörande för studiens tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005). Eftersom 

innehållet i enkäten grundar sig på två kvalitativa undersökningar (Müllersdorf & Ivarsson, 

2008a; Ivarsson & Müllersdorf, 2008c), där arbetsterapeutstudenter fritt har fått beskriva vad de 

tycker är aktivitet, kan påståendena anses ha goda förutsättningar för en hög validitet. Frågorna 

har utformats noggrant med målgruppen i åtanke. För att inte gå miste om andemeningen i de 

ursprungliga 46 koderna var det viktigt att Ann-Britt Ivarsson, som bedriver forskning inom 

ämnet, var delaktig i att formulera om innehållet till att passa i en enkät. Efter att ha utvecklat 

enkäten genom tre versioner upplevdes utformningen som tillfredställande. Trots detta kan vissa 

översättningar från ursprungsmaterialet i efterhand ifrågasättas, det blir lätt språkliga förbistringar 

när ett material har översatts från svenska till engelska för att sedan översättas tillbaka till 

svenska igen. Exempel på påståenden vars formulering bör ses över inför eventuell framtida 

vidareutveckling av enkäten är dels påstående 25 och 26 där jagperspektivet bör tas bort till 

“aktivitet kännetecknas av hur den utförs” samt ”aktivitet kännetecknas av komplexitet”. Dels 

påstående 38 och 39 där ordet ”kan” bör tilläggas i formuleringen till ”aktivitet är något jag kan 

göra individuellt” samt ”aktivitet är något jag kan göra tillsammans med andra” (jmf påstående 

17 & 18, bilaga 1). 

  

För att undvika missförstånd och bättre säkerställa både validiteten och reliabiliteten hade 

enkäten behövt testas i en provundersökning, ofta benämnd pilotstudie (Ejlertsson, 2005). Syftet 

med en pilotstudie är att få reda på om de som besvarar enkäten tolkar frågorna så som det är 

tänkt och om svarsalternativen anses passa för frågorna. För kontroll av reliabiliteten hade även 

en test-retest (Ejlertsson, 2005) varit önskvärd, något som innebär att samma människor som först 



 36 

besvarade enkätfrågorna får besvara samma frågor igen efter en kort tid. Därefter kan 

överensstämmelsen mellan mätningarna studeras. Med tanke på den begränsade tidsrymden för 

examensarbete på c-nivå blev detta inte aktuellt. Däremot kan denna studie ses som en pilotstudie 

för vidareutveckling av enkäten. 

 

5.3 Slutsatser 

Studenter vid Örebro universitet uppfattar i huvudsak aktivitet som något som: utförs av alla 

oavsett ålder; är att göra; kan vara något vi gör under hela våra liv; skiljer sig från person till 

person; påverkas av personliga värderingar och intressen, samt är något som påverkar vår 

personliga utveckling. Studenterna instämmer tydligast i påståenden tillhörande kategori ett, som 

handlar om aktivitet som görande och dess sammanhang. Därefter får föreslagna effekter av 

aktivitet i kategori fem tydligast instämmande. Sammantaget instämmer en 3/4 majoritet helt 

eller delvis i 2/3 av påståendena. 

 

Kvinnorna instämmer i högre grad än männen på samtliga 17 av 50 variabler där signifikanta 

skillnader påvisas mellan könen. Detta kan bero på att påståendena beskriver aktivitet från ett i 

huvudsak kvinnligt perspektiv då flertalet arbetsterapeutstudenter är kvinnor. Studenternas 

framtida yrkesval avspeglar sig till viss del i deras uppfattning om begreppet aktivitet, något som 

visar sig i de 10 av 50 påståenden där det finns en signifikant skillnad mellan akademierna. 

Studenter vid Hälsoakademin instämmer exempelvis till högre grad än övriga i att aktivitet 

medför rörelse, liksom studenter vid BSR-akademin (beteende-, social- och rättsvetenskap) till 

högre grad än övriga instämmer i att aktivitet är när vi gör något för andra för att de ska känna sig 

nöjda.   

 

5.4 Framtida forskning 

Eftersom aktiviteterna som dominerar vår vardag beror av både kön och ålder hade en 

åldersjämförelse i uppfattningen om aktivitet varit ytterst intressant i framtida forskning. 

Studenterna i denna studie var en relativt homogen grupp avseende ålder vilket inte möjliggjorde 

några åldersjämförelser. Ett ytterligare område för framtida studier är att undersöka hur mycket 
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studenter präglas av akademitillhörighet och sin kommande yrkesroll. Det hade varit intressant att 

undersöka skillnader i uppfattning mellan studenter från olika akademierna där studenterna 

befinner sig i slutet på sin utbildning, till skillnad från här där majoriteten studenter läste sin 

första termin. För att bättre kunna uttala sig om varje enskild akademi hade även ett 

proportionellt stratifierat urval varit önskvärt i vidare forskning inom ämnet. 

 

En fördjupad förståelse av hur människor i allmänhet uppfattar begreppet aktivitet kan underlätta 

för arbetsterapeuter att kunna främja hälsa genom engagemang i meningsfulla aktiviteter. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra med kunskaper om aktivitetsbegreppets innebörd och 

underlätta för ytterligare studier med syftet att särskilja betydelsen och innehållet av aktivitet 

inom ramen för arbetsterapi från en mer allmän betydelse.  
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BILAGA 1 

 1 

VAD ÄR AKTIVITET FÖR DIG? 

 

1. Kryssa för den akademi du tillhör:  

 BSR-akademin (beteende-, social- och rättsvetenskap)  Handelshögskolan 

 HPS-akademin (humanistiska, pedagogiska, samhällsvet.)  Hälsoakademin 

 Akademin för naturvetenskap och teknik   Musikhögskolan

     

2. Vilken kurs läser du just nu?_________________________________________________________ 

 (OBS, ej delkurs) 

 

3. Din nuvarande kurs läser du som:   Programkurs  Fristående kurs 

 

4. Vilket program läser du?_____________________________________________________________ 

    Inget, läser enbart fristående kurs 

 

5. Om du är programstudent, vilken termin på programmet läser du just nu? Termin: ________ 

 

6. Kön  Kvinna   Man 

 

7. Födelseår 19______ 

 

8. Får du behandling av en arbetsterapeut just nu?    Ja  Nej  

 

9. Har du tidigare fått behandling av en arbetsterapeut?   Ja  Nej 

 

10. Har någon närstående till dig fått behandling av en  

 arbetsterapeut?      Ja  Nej 
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Nedan följer ett antal påståenden kring begreppet aktivitet. Kryssa för det alternativ som du tycker 

stämmer bäst överens med dina värderingar. Markera ett kryss på varje rad. 

 

 

 

Ja, 

instämmer 

helt 

Ja, 

instämmer 

delvis 

Tveksam Nej, 

mycket 

tveksam 

Nej, 

instämmer 

inte alls 

 

11 

 

Aktivitet är att göra 

 

     

12 Aktivitet kännetecknas av 

allt jag gör från små till stora 

uppgifter i livet  

 

     

13 Aktivitet ger mig glädje och 

lycka 

 

     

14 Aktivitet ställer krav på min 

förmåga 

 

     

15 Aktivitet ställer krav på mitt 

engagemang  

 

     

 

16 

 

Aktivitet behöver tid 

 

     

17 Aktivitet kan vara något jag  

gör en gång i livet 

 

     

18 Aktivitet kan vara något jag 

gör under hela mitt liv 

 

     

19 Mitt val av aktivitet påverkas 

av värderingar i samhället  

 

     

20 Mitt val av aktivitet påverkas 

av mina personliga 

värderingar  

 

     

21 Aktivitet utförs av alla 

oavsett ålder 

 

     

22 Aktivitet som jag utför 

påverkas av min livssituation 

 

     

23 Aktivitet som jag utför 

individuellt påverkas av 

mina intressen och 

värderingar  
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  Ja, 

instämmer 

helt 

Ja, 

instämmer 

delvis 

Tveksam Nej, 

mycket 

tveksam 

Nej, 

instämmer 

inte alls 

24 Aktivitet som jag utför 

tillsammans med andra 

påverkas av mina intressen 

och värderingar 

 

     

25 Aktiviteter kännetecknas av 

hur jag utför dem  

 

     

26 Aktiviteter jag utför 

kännetecknas av komplexitet 

 

     

27  Min livssituation och hur jag 

mår påverkar vad jag anser 

vara en aktivitet  

 

     

28 Vad som bedöms vara en 

aktivitet skiljer sig från 

person till person 

 

     

29 Mitt val av aktivitet påverkas 

av andra  

 

     

30 Aktivitet har avgörande 

betydelse för mitt liv.  

 

     

31 Aktivitet ger mig känsla av 

tillfredställelse  

 

     

32 Aktivitet är något jag utför 

hela tiden 

 

     

33 Aktivitet som görs medvetet 

utförs med avsikt, 

uppmärksamhet och mening  

 

     

34 När jag sover sker aktivitet 

som är omedveten 

 

     

35 När jag gör något 

automatiskt gör jag en 

omedveten aktivitet 

 

     

36 I aktiviteter finns ett 

återkommande mönster 
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  Ja, 

instämmer 

helt 

Ja, 

instämmer 

delvis 

Tveksam Nej, 

mycket 

tveksam 

Nej, 

instämmer 

inte alls 

37 Aktiviteter påverkas av den 

omgivande miljön 

 

     

38 Aktivitet är något jag gör 

individuellt 

 

     

39 Aktivitet är något jag gör 

tillsammans med andra 

 

     

40 

 

Jag deltar i en aktivitet när 

jag observerar andra som gör 

något 

 

     

41 

 

Jag deltar i en aktivitet när 

jag kan få andra att göra 

något 

 

     

42 

 

Aktivitet är när jag gör något 

för andra för att de ska känna 

sig nöjda  

 

     

43  

 

Aktivitet är när jag gör något 

för att själv känna mig nöjd   

 

     

44 

 

Aktivitet är när jag får andra 

att göra något så att de ska 

känna sig nöjda 

 

     

45 Aktivitet är något jag kan 

göra med stöd av andra 

människor 

 

     

46  Aktivitet är något jag kan 

göra med stöd av teknik  

 

     

47 Aktivitet påverkar min hälsa 

negativt 

 

     

48 Aktivitet påverkar min hälsa 

positivt 

 

     

49 Frånvaro av aktivitet 

påverkar min hälsa negativt 
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  Ja, 

instämmer 

helt 

Ja, 

instämmer 

delvis 

Tveksam Nej, 

mycket 

tveksam 

Nej, 

instämmer 

inte alls 

50 Frånvaro av aktivitet 

påverkar min hälsa positivt 

 

     

51 Aktivitet medför att jag rör 

på mig  

 

     

52 Aktivitet ger mig mental 

stimulans 

 

     

53 Aktivitet påverkar min 

personliga utveckling  

 

     

54 Aktivitet stimulerar mina 

känslor  

 

     

55 Aktivitet medför att jag blir 

mer aktiv 

 

     

56 Aktivitet ger mig en positiv 

upplevelse 

 

     

 

57 

 

Aktivitet ger mig gemenskap  

 

     

58 Aktivitet ger mig möjlighet 

att få relationer till andra  

 

     

 

59 

 

Aktivitet ger mål för mitt liv 

 

     

60 Aktivitet ger mening till mitt 

liv 

 

     

 
 

Tack för din medverkan!  
 
 


