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Abstrakt 
Då aktivitet är ett unikt begrepp inom arbetsterapi och det är be-
tydelsefullt för arbetsterapeuter att skapa en förståelse för vad 
aktivitet innebär för individer, hade denna studie som syfte att 
beskriva hur begreppet aktivitet uppfattades av universitetsstu-
denter från tre olika program. Deltagarna var 15 universitetsstu-
denter från ett universitet i norra Sverige, fem från vardera 
sjuksköterske-, lärar- respektive civilingenjörsprogrammet. Stu-
dien genomfördes med inspiration av fenomenografi som bely-
ser kollektiva variationer i uppfattningar av ett fenomen. Förfat-
tarna tillämpade en kvalitativ ostrukturerad intervju med en hu-
vudfråga där universitetsstudenterna ombads berätta om sina 
uppfattningar av begreppet aktivitet. Analysen av studien resul-
terade i två teman, som belyste likheter och skillnader i universi-
tetsstudenternas uppfattningar. Under temat Likheter i uppfatt-
ningar av begreppet aktivitet, återfinns kategorierna: Fritidsakti-

viteter samt Välbefinnande i aktivitet. Under temat Skillnader i 
uppfattningar av begreppet aktivitet, återfinns kategorierna: 
Dagliga aktiviteter, Aktiv pedagogik samt Projekt och arbetsmil-

jö. Ur studiens resultat framkom urskiljbara variationer i univer-
sitetsstudenters uppfattningar av begreppet aktivitet. Resultatet 
diskuterades med anknytning av tidigare forskning. 
 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, aktivitet, uppfattningar, universitets-
studenter, fenomenografi 
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Engagemang i aktivitet beskrivs som ett av de grundlägganden behoven för mänskligheten 

enligt Christiansen och Baum (1997) och är en förutsättning för att människan ska kunna för-

stå omvärlden och genom aktivitet, påverka den egna hälsan (Christiansen et al, 1997; Fi-

scher, 1998). Människan är av naturen social och autonom, samt beroende av aktivitet och 

handling i samspel med andra människor (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). 

Aktiviteter är en del av människans livscykel som samverkar med fysiska, psykiska och 

psykosociala förmågor (Christiansen et al, 2005; Fischer, 1998), i förhållande till tid, rum, 

samhälle och kultur (Kielhofner, 2002; Nelson, 1996). Dessa förhållanden är något som är 

unikt för människan vilket Kielhofner (2002) belyser i The Model of Human Occupation. 

Genom att välja och utöva olika aktiviteter formas människans identitet (Kielhofner, 2002; 

Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 

 

Då begreppet aktivitet är komplext, mångsidigt samt svårdefinierat och flera författare beskri-

ver aktivitet och dess betydelse ur olika perspektiv (Christiansen et al, 2005; Golledge, 1998a; 

Kielhofner, 1997, 2002), var studiens syfte att beskriva hur begreppet aktivitet uppfattades av 

universitetsstudenter från tre olika program. En allmän definition av begreppet aktivitet, som 

godtas av samtliga arbetsterapeutorganisationer i världen, förekom inte vid tiden då studien 

genomfördes, trots försök att finna en gemensam benämning (Canadian Association of Occu-

pational Therapists [CAOT], 1997). En vanlig definition av aktivitet i relation till arbetsterapi 

är att den omfattar mening och ändamål för en individ och sker i samspel med miljön denne 

verkar i (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2002; CAOT, 1997; FSA, 

2005; Kielhofner 1997, 2002). En dynamisk process mellan aktiviteten och individen sker 

under hela livet, där individens erfarenheter, beteenden, samt omgivande miljö med möjlighe-

ter, hinder och utmaningar, resulterar i meningsfulla aktiviteter (CAOT, 1997: Kielhofner, 

2002; Nelson, 1996; Persson et al 2001). Individen har behov av att utföra meningsfulla, än-

damålsenliga aktiviteter som medverkar till att skapa roller, rutiner, vanor i livet, och är en 

väsentlig del av dennes vardag (Kielhofner, 2002). 

 

Enligt den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

[ICF] (World Health Organisation [WHO], 2002) definieras aktivitet som en uppgift eller 

handling utförd av en individ i samband med individens delaktighet och omgivningsfaktorer, 

vilket även Kielhofner (2002) anser vara betydelsefulla faktorer att beakta vid aktivitet. Akti-

vitet kan även definieras som en grupp aktiviteter och uppgifter i livet som namnges, organi-

seras, samt ger värde och meningsfullhet för individen. Det krävs ofta flera delaktiviteter för 
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att individen ska ha möjlighet att utföra en uppgift, och fler än en uppgift för att utföra en me-

ningsfull aktivitet (CAOT, 1997). Dessa delar av en aktivitet kan alla ha ett ändamål för indi-

viden, men sakna meningsfullhet och sammanhang för denne (CAOT, 1997; Golledge, 

1998a).  

 

Arbetsterapeuter väljer meningsfulla aktiviteter för individen, (Golledge, 1998b), då de bidrar 

till att bibehålla motivationen i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2002). Meningsfulla aktivite-

ter anses vara en förutsättning för att arbetsterapeuten ska ha möjlighet att använda aktivitet 

som en intervention (Persson et al, 2001). Det är endast individen själv som kan uppleva och 

beskriva aktivitetens meningsfullhet, och aktiviteten kommer inte att upplevas och utföras på 

exakt samma sätt igen vid nästa aktivitetstillfälle (Pierce, 2001). Meningsfullhet i aktivitet kan 

kopplas till individens intressen och upplevelser samt till individens sociala och kulturella 

miljö, vilket innebär att aktiviteten enbart är meningsfull i kulturen individen är verksam inom 

(Kielhofner, 1997). Kulturella värderingar förekommer inom alla samhällen och det finns 

många gånger ett vedertaget sätt, för utförandet av en aktivitet. Denna kulturella definition av 

begreppet aktivitet, brukas i kommunikationen mellan individer och syftar till att uppnå en 

gemensam förståelse av aktivitetens innebörd, även då alla inte har utfört eller upplevt aktivi-

teten (Pierce, 2001).  

 

Förutom olika definitioner av aktivitet i litteratur för arbetsterapeuter, existerar det en delad 

uppfattning med avseende på organisation och kategorisering av aktiviteter. Enligt Kielhofner 

(2002), kategoriseras aktivitet som dagliga aktiviteter, lek och arbete, medan den kanadensis-

ka modellen (CAOT, 1997) delar upp kategorierna i personlig vård, produktivitet och fritid. 

Den etiska koden för arbetsterapeuter i Sverige (FSA, 2005), har ytterligare en kategorisering 

där personlig vård, arbete, boende och fritid ingår. Samtliga definitioner innefattar likartade 

aktiviteter, fördelade i kategorier med olika benämningar.  

 

Begreppet aktivitet relaterat till funktion, används av yrkesprofessioner inom vården, bland 

annat sjuksköterskor. Dessa yrkesprofessioner fokuserar på individens sjukdom och/eller fy-

sisk skada (Golledge, 1998b) i relation till en specifik kroppsdel (Golledge, 1998a). Aktivite-

terna äger ofta rum i en fabricerad miljö (Fischer, 1998) och individen kan delta i dessa som 

ett steg till förbättring av skada eller sjukdom (AOTA, 2002). Aktiviteterna innefattar sällan 

meningsfullhet och ändamål för individen (AOTA, 2002; Fischer, 1998), men har däremot 

ofta ett ändamål för den professionella utövaren (Fischer, 1998). Även arbetsterapeuter kan 
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använda sig av aktivitet i denna bemärkelse, som en del i en process, för att erhålla funktions-

förbättringar som möjliggör meningsfulla aktiviteter i individens rehabilitering. Enligt Gol-

ledge (1998b) bör dock arbetsterapeuter fokusera på ändamålsenliga och meningsfulla aktivi-

teter för individen, som kopplas samman med dennes miljö och roller.  

 

Aktivitet benämns i litteratur inom ramen för omvårdnad i förhållande till dagliga aktiviteter 

med ett förbestämt ändamål och innehåll. Dessa aktiviteter innefattar vila, arbete, lek och fri-

tidsaktiviteter som anses vara av betydelse för individers välbefinnande och hälsa. Enligt litte-

ratur inom ramen för omvårdnad bör klienter ges möjlighet till utförande av nödvändiga och 

önskade aktiviteter, som täcker deras enskilda behov. Detta kan uppnås genom att klienten 

stimuleras till att upprätthålla en känsla av välbefinnande, såväl på det psykiska, fysiska, soci-

ala och andliga planet (Kristoffersen, 1998). Även litteratur inom ramen för pedagogik nyttjar 

begreppet aktivitet då med avseende på elevers inlärningsprocess. Forskning visar på att det 

krävs varierande strategier i form av aktiviteter till exempel lekar, samarbete i olika former, 

spel, för att göra inlärningen mer effektiv (Jensen, 1996). Aktiv pedagogik innefattar bland 

annat att tillämpa konkreta föremål som instrument för ökad förståelse i en studiesituation 

(Gottberg & Rundgren, 2006). Inlärningsprocessen kan skapas genom att använda aktivitet i 

undervisning och på så sätt stimulera flera sinnen hos eleven (Gottberg & Rundgren, 2006; 

Jensen, 1996).   

 

För att arbetsterapeuter ska särskilja sig från andra yrkesprofessioner och känna trygghet i sin 

yrkesroll, samt erhålla goda förutsättningar för kunskapsutveckling inom yrkesprofessionen, 

är det nödvändigt att hitta användbara definitioner (Nelson, 1996) med avseende på begreppet 

aktivitet. Vidare bör arbetsterapeuter enligt Golledge (1998b) och Wilcock (1998) bli tydliga-

re i sitt språk, gentemot individer, anhöriga, andra yrkesprofessioner och politiker, för att 

framhålla vilka unika kunskaper de besitter och påvisa att dessa är värdefulla för individers 

hälsa och välbefinnande.  

 

Litteraturgenomgången visade att innebörden av begreppet aktivitet beskrivs olika inom litte-

ratur för arbetsterapeuter och är svårdefinierat, även då arbetsterapeuter följer modeller som är 

till för att guida dem (Christiansen et al, 2005; Golledge, 1998a; Kielhofner, 1997, 2002). Det 

är betydelsefullt för arbetsterapiprofessionen att skapa en förståelse för vad aktivitet innebär 

för individen, då begreppet aktivitet kan betyda olika för olika individer och grupper, som 

bland annat influerats av den kulturella miljö de lever i (CAOT, 1997; Kielhofner, 1997, 
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2002; Pierce, 2001). Författarna fann efter litteraturgenomgången att även andra yrkesprofes-

sioner, som bland annat inom omvårdnad och pedagogik, nyttjar begreppet aktivitet, men med 

andra definitioner och visade sig endast utgöra en begränsad del av litteraturen för dessa yr-

kesprofessioner. Kunskapen om aktivitetens betydelse är grundläggande för att särskilja det 

väsentliga i arbetsterapi gentemot övriga yrkesprofessioner (Nelson, 1996), och därför bör 

arbetsterapeuter vara tydliga i sitt språk och kunna förklara hur de använder aktivitet i rehabi-

literande syfte (Golledge, 1998b; Wilcock, 1998). Aktivitet är ett centralt begrepp inom ar-

betsterapi med en unik innebörd, och därför är det av intresse ur arbetsterapeutisk synvinkel, 

att undersöka olika uppfattningar av begreppet aktivitet. Då författarna vid litteraturundersök-

ningen inte påträffat tidigare studier som fokuserat på universitetsstudenters uppfattningar av 

begreppet aktivitet, var syftet med studien att beskriva hur universitetsstudenter från tre olika 

program uppfattade begreppet aktivitet.  

 

METOD 

Design 

Författarna inspirerades av fenomenografi vid planeringen och genomförandet av studien, då 

denna beskrivande ansats är lämplig vid studerande av kollektiva variationer i uppfattningar 

av ett fenomen (Marton, 2000), i detta fall begreppet aktivitet. För att erhålla svar på studiens 

syfte valdes en kvalitativ intervjustudie, som enligt Kvale (1997) är lämplig att använda för att 

tolka och beskriva uppfattningar av ett fenomen. Författarna analyserade insamlat data med 

stöd av Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys, då metoden är lämplig vid analys av kva-

litativa studier/data.  

 

Undersökningsgrupp  

I urvalet i fenomenografiska studier eftersöks deltagare som kan representera variationen av 

uppfattningar av ett fenomen (Marton, 2000) och därför utfördes urvalet av deltagare enligt ett 

representativt urval ur tre olika program: sjuksköterska, lärare och civilingenjör. Universitets-

studenterna från de olika programmen representerade tre blivande yrkesprofessioner. Förfat-

tarna utförde urvalet med föresats att erhålla olika variationer av uppfattningar mellan delta-

gare, samt erhålla rikt och informativt material (Kvale, 1997). Kriterier för medverkan i studi-

en var:  

1. Svensktalande universitetsstudenter  

2. Inskrivna inom valda program vid ett universitet i norra Sverige  
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3. Heltidsstuderande  

4. Studier påbörjade före år 2006 

Undersökningsgruppen bestod av 15 universitetsstudenter, varav fem från vardera program, 

vilket enligt Kvale (1997) är inom ramen för ett passande antal deltagare i en intervjustu-

die. Författarna valde svensktalande universitetsstudenter då begreppet aktivitet kunde inne-

fatta annan innebörd på andra språk. Studiens omfattning begränsades genom att universitets-

studenterna var inskrivna inom sjuksköterske-, lärar- och civilingenjörsprogrammet vid ett 

universitet i norra Sverige. Vidare var universitetsstudenter heltidsstuderande, samt påbörjat 

programstudier före 2006, då författarna eftersträvade att studenterna var trygga i socialise-

ringen i den framtida yrkesprofessionen, och därmed exkluderades förstaårsstudenterna.  

 

Datainsamling 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi 

som avser att belysa kollektiva variationer, i uppfattningar av ett fenomen (Marton, 2000). En 

ostrukturerad intervju tillämpades, vilket innebar att författarna utgick från en huvudfråga 

(Kvale, 1997), där studenterna fick berätta om hur de uppfattade begreppet aktivitet:  

• Om vi säger ordet aktivitet, vad kommer du att tänka på då? 

Följdfrågor ställdes vid behov som kunde återkopplas till huvudfrågan, för att försöka få ett så 

uttömmande svar som möjligt. Båda författarna närvarade under intervjuerna, varav den ena 

hade huvudansvaret och den andra agerade bisittare, och kompletterade med frågor vid behov. 

Intervjuerna tog i genomsnitt mellan 15-30 minuter att utföra, spelades in på band och kom-

pletterades med minnesanteckningar.  

 

Analys av data  

Fenomenografi är en beskrivande forskningsansats där det framkommer ur analysen av insam-

lat material, kvalitativa likheter och skillnader i beskrivningen av fenomenet, i denna studie 

begreppet aktivitet. Enligt Marton (2000) grundar sig fenomenografi på intresset att beskriva 

variationer av uppfattningar av ett fenomen sett ur andra människors utgångspunkt. Författar-

na till denna studie, inspirerad av fenomenografi, var intresserade av att undersöka hur be-

greppet aktivitet uppfattades, av universitetsstudenter från tre olika program. Det insamlade 

materialet bearbetades och strukturerades med stöd av Burnards (1991) kvalitativa innehålls-

analys som innefattar flera analyssteg. Författarna ansåg att vald innehållsanalys är lämplig att 

använda för att fånga upp olika variationer i uppfattningar av ett fenomen. Samtliga intervjuer 

skrevs ner ordagrant av författarna och lästes igenom ett flertal gånger för att erhålla ökad 
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förståelse av materialet. Författarna analyserade intervjumaterialet oberoende av varandra för 

att stärka trovärdigheten i studien, bland annat utfördes en öppen kodning av materialet ge-

nom att tillföra rubriker i textmarginalen som sedan kategoriserades. Vidare utarbetade förfat-

tarna en gemensam kategorilista som resulterades i fem kategorier. Författarna valde därefter 

att utarbeta två teman som kunde härledas till fenomenografi, genom att belysa likheter och 

skillnader i uppfattningar av ett fenomen (Marton, 2000). Temana namngavs: Likheter och 

Skillnader i uppfattningar av begreppet aktivitet och därefter fördelades kategorierna under 

dessa två teman. Fokus hamnade på hur universitetsstudenterna kollektivt, mellan de tre pro-

grammen (sjuksköterske-, lärar-, och civilingenjörsprogrammet), uppfattade begreppet aktivi-

tet. För att skapa ytterligare trovärdighet i analysfasen, kodade och kategoriserade även hand-

ledaren innehållet. Därefter jämfördes handledarens och författarnas analyser med varandra, 

och eventuella justeringar genomfördes. Som en avslutande del av analysen valde författarna 

ut citat ur texten för att styrka syftet med studien (Burnard, 1991). Då författarna samt hand-

ledaren ansåg att trovärdighet uppnåtts, valdes att utesluta steget i Burnards innehållsanalys, 

där författare kontaktar utomstående person för att oberoende av författarna, tolka och katego-

risera innehållet i studien. Resultatet av studien var det som framkom av universitetsstuden-

ternas uppfattningar av begreppet aktivitet.  

 

Procedur 

Författarna tog kontakt med avdelningsansvarig för sjuksköterske-, lärar-, och civilingenjörs-

program via telefon. Avdelningsansvarig inom samtliga program hänvisade vidare till under-

visande lärare inom de tre programmen. Lärarna kontaktades därefter via telefon av författar-

na, och efter överenskommelse skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut med en förfrågan 

om förmedling av universitetsstudenter till studien. Med informationsbrevet bifogades 15 

missivbrev (bilaga 2) till var och en av lärarna, för vidareförmedling till universitetsstudenter 

som uppfyllde studiens urvalskriterier. Valet av antal missivbrev grundade sig på att författar-

na räknade med ett eventuellt bortfall av universitetsstudenter. I båda breven informerades 

både lärare och universitetsstudenter om studiens syfte och metod. Missivbrevet innehöll även 

information om frivilligt deltagande, konfidentialitet och rätten till att avbryta deltagandet 

utan att skäl behövde anges. Tillsammans med missivbrevet bifogades en svarstalong (bilaga 

3) med kuvert, där universitetsstudenterna fick anmäla sitt intresse för deltagande i studien. 

De som önskade mer information om studien returnerade svarstalongen åter till lärare i dennes 

postfack eller till läraren personligen. Författarna skickade ut missivbrev i två omgångar, för-

sta utskicket med 45 brev, andra utskicket med ytterligare 15 brev. Utskicken resulterade i 
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otillräckligt mängd intresseanmälningar för den kommande studien och för att erhålla fler 

anmälningar, togs beslut i samråd med handledare, att författarna personligen skulle informera 

universitetsstudenter inom de olika programmen, om studiens syfte och metod. Även denna 

procedur gav otillräckligt resultat, således valde författarna att via kontakter erhålla fler in-

tresseanmälningar. Efter denna procedur uppgick antalet intresseanmälningar till 15 stycken 

och allteftersom dessa anmälningar erhållits kontaktade författarna universitetsstudenterna via 

telefon och/eller e-post, med en förfrågan om deltagande i studien. Samtliga universitetsstu-

denter som kontaktades (fem inom respektive program) gav jakande svar att delta i studien. 

Författarna kom därefter, tillsammans med universitetsstudenterna, överrens om tid och plats 

för intervju, i en miljö som säkerställde lugn och trygg omgivning (Kvale, 1997). Intervjuerna 

tog plats i ett grupprum på ett universitet i norra Sverige, eller i universitetsstudenternas hem. 

En av intervjuerna utfördes på ett café.  

 

Författarna valde att genomföra en pilotstudie genom att intervjua en universitetsstudent ur 

respektive program (sjuksköterske-, lärar- och civilingenjörsprogrammet), för att kvalitetssäk-

ra intervjuproceduren vilket Kvale (1997) även rekommenderar. Intervjuproceduren korrige-

rades därefter för att eftersträva lämpligt mängd data för att säkerställa studiens syfte. Efter att 

författarna läst igenom samtliga 15 intervjuer framkom det att tre av intervjuerna var i behov 

av att kompletteras, och därmed togs åter kontakt med tre universitetsstudenter för komplette-

rande frågor. 

 

 

Etiska överväganden 

Studien var frivillig och universitetsstudenterna kunde när som helst avsluta sitt deltagande 

och deras identitet röjdes inte. Allt datamaterial hanterades konfidentiellt, avidentifierades, 

och förvarades i ett låst skåp, endast tillgänglig för författarna och handledaren till studien. 

Universitetsstudenterna kunde uppleva ett visst obehag att berätta om hur de uppfattade be-

greppet aktivitet, då frågan i förekommande fall kunde framkalla negativa känslor för univer-

sitetsstudenterna beroende på individuella upplevelser och erfarenheter av aktivitet. Universi-

tetsstudenterna kunde även känna sig obekväma eftersom relationen mellan författare och 

universitetsstudent, var universitetsstudent - universitetsstudent, vilket kunde innebära igen-

kännande av författarna/universitetsstudenterna. Deltagandet kunde även innebära någonting 

positivt, då medverkan kunde leda till att synliggöra universitetsstudenternas uppfattningar, ge 

möjlighet för dem att uppleva betydelsefullhet, samt ge utrymme för personlig reflektion.  
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Studiens resultat kan bidra till förståelse för hur universitetsstudenter uppfattar begreppet ak-

tivitet, och medverka till att skapa insikt för vad aktivitet innebär för individer och grupper, 

samt hur de influeras av den kulturella miljön. Resultatet kan även bidra till ökad förståelse 

för arbetsterapeutstudenter, med avseende på att särskilja det väsentliga i arbetsterapi gent-

emot andra universitetsstudenter, deras utbildning och framtida yrkesprofessioner. Enligt för-

fattarna översteg nyttan eventuella risker då syftet inte var att fälla omdöme om universitets-

studenternas svar, utan istället erhålla kunskap om uppfattningar av begreppet aktivitet. 

 

Resultat 

Resultatet som presenteras nedan i fem kategorier beskriver hur universitetsstudenter från tre 

program (sjuksköterske-, lärar-, och civilingenjörsprogrammet), uppfattade begreppet aktivi-

tet. Det analyserade materialet mynnade ut i fem kategorier och delades därefter upp i två 

olika teman, för att tydliggöra likheter och skillnader mellan universitetsstudenternas kollekti-

va uppfattningar av begreppet aktivitet. Under temat: Likheter i uppfattningar av begreppet 

aktivitet, återfinns kategorierna: Fritidsaktiviteter samt Välbefinnande i aktivitet. Under temat 

Skillnader i uppfattningar av begreppet aktivitet, återfinns kategorierna: Dagliga aktiviteter, 

Aktiv pedagogik samt Projekt och arbetsmiljö. 

 

Teman Kategorier Program 

Fritidsaktiviteter Sjuksköterska, Lärare, Civilingenjör 
Likheter 

Välbefinnande i aktivitet Sjuksköterska, Lärare, Civilingenjör 

Dagliga aktiviteter Sjuksköterska 

Aktiv pedagogik  Lärare Skillnader 

Projekt och arbetsmiljö Civilingenjör 

 

Likheter i uppfattningar av begreppet aktivitet  

Under detta tema återfinns två olika kategorier som belyser likheter i uppfattningar av be-

greppet aktivitet mellan universitetsstudenterna från sjuksköterske- lärare- samt civilingen-

jörsprogrammet. Universitetsstudenterna från respektive program, relaterade begreppet aktivi-

tet med utgångspunkt från dem själva, både med avseende på fritid och på välbefinnande.  

 

Fritidsaktiviteter  

I denna kategori beskriver universitetsstudenterna begreppet aktivitet i samband med fritids-

aktiviteter, både i förhållande till individuella samt övriga familjemedlemmars aktiviteter. 



 

 

11

 

Universitetsstudenterna gav uttryck för aktiviteter som berörde fritiden i synnerhet i utomhus 

miljön, vilket särskilt innefattade fysisk påfrestning som sportaktiviteter och vardagsmotion. 

Vidare beskrevs även att aktivitet kunde utgöras av andra fritidssysselsättningar inom den 

sociala boendemiljön som att umgås med det sociala nätverket och att tillreda måltider. I föl-

jande citat beskrev en universitetsstudent vad begreppet aktivitet innefattade för denne: 

 

”Aktivitet kan för mig vara att gå ut med hunden, träna spinning eller 

body pump. Det kan även vara att anordna en fest eller att går på bio, 

det kan vara så mycket. Allt som man gör blir en aktivitet.” 

 

Universitetsstudenterna belyste att aktiviteter på fritiden även kunde innefatta att anordna en 

aktivitet för andra, samt att vara verksam ideellt inom föreningsliv eller kårverksamhet, att 

organisera olika grupparrangemang eller att leda en gruppaktivitet. Universitetsstudenter som 

även innefattades av föräldrarollen, beskrev aktivitet som något som frekvent berörde famil-

jens aktiviteter, genom transporter till olika aktiviteter samt genom att aktivt delta i aktiviteter. 

Universitetsstudenter uttryckte att aktiviteter förenade med fritiden likaledes kunde utövas i 

social samvaro med familj, närstående, husdjur eller personer utanför den närmsta kretsen av 

det sociala nätverket.  

 

I denna kategori relaterade universitetsstudenter begreppet aktivitet företrädesvis i förhållande 

till aktiviteter förenade med fritiden. Det framkom av universitetsstudenternas uppfattningar, 

att aktiviteter förenade med privata eller familjens fritidsaktiviteter, var de aktiviteter som 

universitetsstudenterna främst kopplade till begreppet aktivitet.     

 

Välbefinnande i aktivitet  

I denna kategori beskriver universitetsstudenterna begreppet aktivitet i relation till menings-

fullhet och hälsa, både med avseende på fysisk och psykiskt välbefinnande.  Aktiviteter som 

universitetsstudenterna var engagerade i upplevdes meningsfulla, främst då aktiviteter var 

självvalda och medverkade till ökad lust och livsglädje. Universitetsstudenterna relaterade 

välbefinnandet både i förhållande till aktiviteter förenande med fritiden tillsammans med det 

sociala nätverket, och i samband med arbete och studier. Rörelseglädje och fysisk ansträng-

ning både utom- och inom boendemiljön, ansågs vara en betydande faktor för välbefinnandet, 

då universitetsstudenterna upplevde att det bidrog till förbättrad psykiskt såväl som fysiskt 

välbefinnande i aktivitet. Andra faktorer som universitetsstudenterna beskrev som en positiv 

faktor med aktiviteter och som kunde medverka till psykiskt välbefinnandet var: positiv feed-
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back; social samvaro; en känsla av att ha lyckas med något samt att ges möjlighet till delak-

tighet i aktivitet. I citatet som följer illustreras detta: 

 

”Att trivas och tycka att folk uppskattar det man gör kan ju också vara 

en grund till välbefinnande, minst lika mycket som rent fysiskt välbefin-

nande. Att göra saker som utvecklar en själv ger också välbefinnande, 

att kunna vara med i aktiviteter, kunna delta.” 

 

Universitetsstudenterna uppfattade att aktiviteter som uträttades åt andra, medverkade till ökat 

psykiskt välbefinnande. Aktiviteter som att tillaga mat till familjen, arbeta ideellt samt att 

prestera i studiemiljön eller på arbetet, kunde bidra till ökat välbefinnande.  

 

Universitetsstudenterna beskrev även faktorer som influerade välbefinnandet negativt med 

avseende på aktivitet. Faktorer som universitetsstudenterna nämnde var bland annat engage-

mang i stort antal aktiviteter, höga krav, eller att val av aktiviteter som inte upplevdes som 

meningsfulla. Aktiviteter förenade med stress beskrev universitetsstudenterna kunde innefatta 

en negativ påverkan på välbefinnandet. Några exempel som belystes var perioder med stor 

arbetsbelastning på arbetet eller under studietiden.    

 

Universitetsstudenterna uttryckte oro inför nästa generation på grund av ökat passivitet och 

bristen på spontana aktiviteter. De drog paralleller mellan sin barndom och dagens barn med 

avseende på aktiviteter. Det framkom ur deras uppfattningar att utbudet av teknisk apparatur 

som datorer, bidrog till ökat passivitet i aktivitet, och detta uppfattades som hot mot barns 

hälsa och välbefinnande. Vidare uttryckte universitetsstudenter att de uppfattade att barns 

aktiviteter var organiserade av vuxna eller andra utomstående, till exempel inom olika före-

ningar. Aktiviteterna var frekvent återkommande under långa perioder, vilket universitetsstu-

denterna ansåg kunde bidra till ökad stress, både för barn och för föräldrar. 

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att universitetsstudenterna uppfattade att när 

aktiviteterna var meningsfulla för dem, resulterade det i både fysiskt och psykiskt välbefin-

nande. Fysisk ansträngning, positiv feedback, delaktighet i aktivitet samt då aktiviteter var 

självvalda och frivilliga kunde bidra till ökat välbefinnande. Upplevelsen av bland annat stress 

och engagemang i stort antal aktiviteter kunde påverkan välbefinnandet negativ. Avslutnings-

vis uttryckte universitetsstudenterna oro inför framtiden, med avseende på barn passiva aktivi-

teter. 
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Skillnader i uppfattningar av begreppet aktivitet  

Under detta tema återfinns tre olika kategorier som visar kollektiva skillnader i svar mellan de 

tre programmen (sjuksköterske- lärare- samt civilingenjörsprogrammet) med avseende på 

begreppet aktivitet, relaterat till respektive utbildning och framtida yrkesprofession. Universi-

tetsstudenterna inom sjuksköterskeprogrammet drog paralleller mellan aktivitet och dagliga 

aktiviteter medan universitetsstudenterna inom lärarprogrammet relaterade aktivitet i samband 

med aktiv pedagogik. Universitetsstudenter inom civilingenjörsprogrammet uppfattade att 

aktivitet inte var ett vedertaget begrepp i deras utbildning, utan drog paralleller till individuel-

la upplevelser och erfarenheter, bland annat projekt och arbetsmiljö. 

 

Dagliga aktiviteter 

I denna kategori beskriver universitetsstudenter inom sjuksköterskeprogrammet aktivitet rela-

terat till utbildning och framtida yrkesprofession. Främst kopplade universitetsstudenterna 

aktivitet till verksamhetsförlagd utbildning eller annat arbete inom vården, men beskrev även 

att aktivitet omnämns i litteratur inom ramen för omvårdnad. Universitetsstudenterna skildra-

de aktivitet i samband med det dagliga livet för klienter, att klara sig i vardagen, bland annat 

med avseende på aktiviteter som berörde den personliga vården och aktiviteter förenande med 

måltider. Enligt universitetsstudenterna innefattade rehabilitering att stödja klienter att återfå 

förlorade förmågor i aktivitet efter skada eller sjukdom. Universitetsstudenter beskrev att det 

kunde innefatta att klienter gavs möjlighet till självständighet och delaktighet i aktivitet, sam-

tidigt som det innebar en balansgång mellan självständighet och skäliga krav i aktivitet, för 

klienten. Rehabilitering med koppling till aktivitet, innefattade även enligt universitetsstuden-

terna, igångsättande i ett tidigt skede, att träna upp nedsatta funktioner i aktivitet, till exempel 

efter stroke eller höftoperation. Vidare beskrev universitetsstudenterna att rollen som sjukskö-

terska både innefattade en omvårdnads del och en medicinsk del, samtidigt som de skulle ver-

ka som handledare för klienter i aktiviteter. En universitetsstudent uttryckte i citatet nedan att 

aktivitet är ett omfångsrikt begrepp inom omvårdnad: 

 

”Aktivitet i patientbegreppet kan vara ganska mycket, det kan vara en 

process att acceptera sin sjukdomsdiagnos, det kan även vara en pro-

cess att återhämta sig från en sjukdom eller att hjälpa patienten att 

komma igång med sitt dagliga liv. Det handlar om att rehabilitera, att 

återfå funktioner igen.” 
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Universitetsstudenterna belyste även betydelsen av att bedöma när det fanns behov av andra 

yrkesprofessioner och engagera dessa i rehabilitering tillsammans med klienter. Enligt univer-

sitetsstudenterna kunde de förväntas att sjuksköterskor skapar en helhetsbild av klientens re-

surser och begränsningar, för att utveckla gemensam rehabiliteringsplan tillsammans med 

andra yrkesprofessioner, som till exempel arbetsterapeut.  Den samlade erfarenheten och kun-

skapen från andra yrkesprofessioner ämnade tillämpas av sjuksköterskorna i det dagliga mötet 

med klienter.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna kategori att universitetsstudenter inom sjukskö-

terskeprogrammet relaterade begreppet aktivitet till sin utbildning samt framtida yrkesprofes-

sion och då främst med avseende på rehabilitering. Universitetsstudenterna beskrev att en av 

sjuksköterskans uppgifter inkluderade att verka som handledare för klienter och att stödja dem 

att återfå förlorade förmågor, för att kunna klara aktiviteter i det dagliga livet. Vidare beskrev 

universitetsstudenterna att sjuksköterskans roll även innefattade samverkan med andra yrkes-

professioner för att möta klienters behov. 

 

Aktiv pedagogik  

I denna kategori beskriver universitetsstudenterna inom lärarprogrammet aktivitet relaterat till 

utbildning och framtida yrkesprofession. Aktivitet uppfattades av universitetsstudenterna som 

något pågående som förändrades kontinuerligt, främst i samband med elevers utveckling. Ak-

tiv pedagogik i utomhusmiljön var ett återkommande tema och avsåg då ofta aktiv matematik.  

Aktiv matematik kunde handla om att elever under en temadag eller ett lektionstillfälle gavs 

möjlighet att använda sig av konkreta material i utomhusmiljön. Universitetsstudenterna ut-

tryckte att konkreta material i undervisning även kunde användas inom ramen för ämnen som 

naturkunskap och geografi. Syftet med temadagar och lektionerna i utemiljön var att eleverna 

gavs möjlighet att aktivt nyttja sinnen som lukt, känsel, hörsel, och syn, samt att aktivt delta i 

undervisningen, vilket en av de intervjuade universitetsstudenterna beskrev som följande:  

 

”Att eleverna inte bara sitter vid sin bänk utan att man använder 

olika material och har utomhuslektioner. Det betyder jätte mycket 

att de känner sig delaktiga och får använda sig av många olika 

intelligenser och sinnen, det är bara fantasin som kan sätta stopp 

för vad man kan hitta på.” 
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Teknikens genomslag i undervisningen uppfattade universitetsstudenterna inom lärarpro-

grammet som en tillgång i kunskapsförmedlingen samt vid aktiv pedagogik, då till exempel 

datorer fungerade som ett hjälpmedel för att stödja elevers inlärningsprocess. Det pedagogiska 

förhållningssättet, beskrev universitetsstudenter som av betydelse vid inlärning, då läraren såg 

till varje individuell elev och klass, som därmed gavs möjlighet till anpassad undervisning.   

 

I kategorin framkom sammanfattningsvis att universitetsstudenter inom lärarprogrammet 

främst relaterade aktivitet till utbildning och framtida yrkesprofession, i former som aktiv 

pedagogik. De beskrev aktiv pedagogik som en inlärningsprocess där elever gavs möjlighet 

till delaktighet i undervisning, samt aktiv användning av flera sinnen för att stödja inlärnings-

processen. Universitetsstudenterna beskrev att aktiv pedagogik kunde uppnås med stöd av 

konkret material och tekniska hjälpmedel. 

 

Projekt och arbetsmiljö 

I denna kategori beskriver universitetsstudenterna inom civilingenjörsprogrammet uppfatt-

ningar av begreppet aktivitet relaterat till utbildning. Flertalet relaterade inte aktivitet till sin 

framtida yrkesprofession som civilingenjörer, utan beskrev främst individuella upplevelser 

och erfarenheter av aktivitet, i egenskap av universitetsstudenter vid civilingenjörsprogram-

met. De uttryckte att aktivitet inte var ett vedertaget begrepp i utbildningen vilket resulterade i 

varierande svar bland universitetsstudenterna. Aktivitet upplevdes svårt att definiera och för-

klara samt uppfattades inte förekomma i litteratur som nyttjades inom civilingenjörspro-

grammet. I citatet nedan uttryckte en universitetsstudent ambivalens angående huruvida be-

greppet aktivitet förekom inom civilingenjörsprogrammet: 

 

”Inte vad jag kan komma ihåg, utan det är mer stillasittande. Det är 

mer hur det är bra (aktivitet) till exempel med rörelse. Jag vet inte, ja 

på nått sätt hänger aktivitet ihop med vakenhet, men det är svårt att de-

finiera.”  

 

Aktivitet uppfattades, av universitetsstudenterna, med anknytning till projekt, bland annat 

arbetsprojekt, samt till pågående grupprojekt, byggprojekt och intervjuer. Universitetsstuden-

terna drog även paralleller mellan aktivitet och arbetsmiljön på universitetet, främst med av-

seende på ergonomi och stillasittande i samband med studier. De beskrev även att andra delar 

i arbetsmiljön kunde påverka studierna, bland annat belysning, ventilation, buller, och den 

psykosociala arbetsmiljön. 
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En begränsad del av universitetsstudenterna inom civilingenjörsprogrammet relaterade aktivi-

tet till den framtida yrkesprofessionen. Aktivitet uppfattades av några universitetsstudenter 

som pågående processer och processer i aktiviteter inom områden som berörde teknik och 

energi. Aktivitet kunde även, enligt universitetsstudenterna, vara någonting återkommande 

och aktivt, till exempel radioaktivitet eller trafikflöde.  

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att aktivitet inte förekom som ett vedertaget 

begrepp inom civilingenjörsprogrammet. Universitetsstudenterna beskrev därför ofta indivi-

duella upplevelser, erfarenheter och tolkningar av aktivitet i relation till sin utbildning, som 

till exempel olika projekt. Uppfattningar angående aktivitet i relation till den framtida yrkes-

professionen förekom i mindre utsträckning och beskrevs med varierande innebörd av univer-

sitetsstudenterna, bland annat i form av pågående processer. 

 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur universitetsstudenter från tre olika program uppfattade 

begreppet aktivitet. Denna studie var inspirerad av fenomenografi och resultatet tyder på att 

begreppet aktivitet uppfattades olika av universitetsstudenterna mellan de tre olika program-

men (sjuksköterske- lärare- samt civilingenjörsprogrammet). Med fenomenografi avses att 

uppenbara ”det som visar sig”, där huvudsyftet är att belysa hur ett fenomen uppfattas kollek-

tivt av en grupp individer (Marton, 2000), i detta fall begreppet aktivitet. I denna studie fram-

kom fem kategorier med två teman. Beskrivningskategorierna i studien är förenade med uni-

versitetsstudenternas återgivningar, som representerar grundläggande likheter och skillnader i 

uppfattningar av begreppet aktivitet, vilket överresstämmer med Martons (2000) beskrivning 

av variationer av ett fenomen. Uppfattningar som framkom initialt i relation till aktivitet var 

rörelse, motion, fritid samt aktiviteter relaterade till barn. Då universitetsstudenterna i studien 

tillfrågades om kopplingen aktivitet/utbildning och framtida yrkesprofession, uppkom tydliga 

skillnader i svar mellan de tre olika programmen.  

 

Resultatet visade företrädesvis att universitetsstudenterna oberoende av tillhörande program 

relaterade aktivitet till privatlivet, med dess upplevelser av aktivitet. Upplevelserna berörde 

frekvent aktiviteter förenade med fritiden som universitetsstudenterna var engagerade i, fann 

meningsfulla och som bidrog till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Resonemanget är fören-

ligt med Kielhofner (2002) som menar att individer väljer meningsfulla aktiviteter i förhållan-
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de till livssituationen, vilket kan förklara varför universitetsstudenterna relaterade aktivitet 

främst till fritidsaktiviteter. Enligt AOTA (2002) kan dagliga aktiviteter som att städa och laga 

mat uppfattas som krav i livet. Aktiviteterna behöver inte upplevas som meningsfulla för in-

dividen, då de utförs för att uppfylla andra ändamål som att förtära en god middag eller erhål-

la ett nystädat hem. Dessa krav är följaktligen inte under alla omständigheter självvalda och 

motiverande för individen.  

 

I föreliggande studie framkom det att universitetsstudenter talade om aktivitet i termer som 

motion, skjutsa till barnens aktiviteter, tentamensperioder, vilket kan tyda på att universitets-

studenterna kopplade aktivitet till individuella roller i livet, bland annat studentrollen, föräld-

rarollen samt den framtida yrkesrollen. Enligt Kielhofner (2002) förändras roller över tid och 

utgör en del av individens identitet. Det finns normer och riktlinjer som upprättas av kulturen 

som individen lever i och ställer krav på individen och dennes roller. Det är betydelsefullt att, 

som arbetsterapeut, beakta vilka roller en individ har i livet då det tillhör arbetsterapeutens 

uppgift, att se vilka aktiviteter individen är i behov av för att stödja och upprätthålla roller. 

Arbetsterapeuter bör därför undvika fabricerade aktiviteter i rehabilitering av klienter och 

istället fokusera på reella aktiviteter i klientens tillvaro (Golledge, 1998b). 

 

Enligt Wilcock (1998) tenderar individer att relatera välbefinnande med fritidsaktiviteter, 

främst motion och rörelse, vilket även resultatet i studien visar under kategorin Välbefinnande 

i aktivitet. Universitetsstudenterna beskrev att en annan faktor som kunde främja deras välbe-

finnande var en känsla av att prestera något samt aktivitet i samvaro med andra, vilket även 

Wilcocks (1998) studie visade. En betydande faktor för universitetsstudenternas uppfattningar 

av begreppet aktivitet var meningsfullhet i aktivitet, för att uppnå välbefinnande, vilket över-

rensstämmer med synen på aktivitet i litteratur inom ramen för arbetsterapi. Meningsfulla 

aktiviteter och dess betydelse för att främja god hälsa och välbefinnande är centrala begrepp 

inom arbetsterapi, vilket beskrivs av bland andra: CAOT (1997); Golledge (1998a) och Kiel-

hofner (2002).  

 

I resultatet framkom vidare att universitetsstudenterna upplevde negativ inverkan på välbefin-

nande, förenad med begreppet aktivitet, i förhållande till aktiviteter förknippade med hög 

stressnivå. Detta kunde tyda på att universitetsstudenterna upplevde att utmaningen i aktivite-

terna var för hög eller att aktiviteten periodvis återkom frekvent utan möjlighet till återhämt-

ning, vilket kunde leda till att universitetsstudenterna upplevde aktiviteten förenad med hög 
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stressnivå. Resonemanget stöds av Reberio och Polgar (1999) som menar att en hög nivå av 

stress i en aktivitet kan påverka individens välbefinnande negativt. Då utmaning i aktivitet 

förhåller sig på en jämn nivå, i förhållande till individens kompetens, ges möjlighet till känsla 

av välbefinnande och tillfredställelse för individen.  

 

När aktivitet kopplades till utbildning och framtida yrkesprofessioner framkom skillnader i 

universitetsstudenternas uppfattningar av begreppet. Skillnaderna visar att universitetsstuden-

terna påverkats av utbildningens kulturella miljö. Universitetsstudenterna inom sjuksköters-

keprogrammet definierade begreppet aktivitet i förhållande till klienter, att genom handled-

ning hjälpa klienterna klara nödvändiga och önskade aktiviteter i deras vardag, vilket även 

omnämns i litteratur inom ramen för omvårdnad, bland annat av Kristoffersen (1998).  Vidare 

beskrev universitetsstudenterna inom sjuksköterskeprogrammet att de under verksamhetsför-

lagd utbildning, erhållit insyn i aktiviteters betydelse för klienter. Begreppet aktivitet relatera-

des även i förhållande till omvårdnad och funktion, vilket stärks av Golledge (1998b) som 

beskriver att andra yrkesprofessioners fokus främst ligger på sjukdom och fysisk skada, me-

dan arbetsterapeuter har ett unikt perspektiv på aktivitet och funktion. Arbetsterapeuter sär-

skiljer sig från andra yrkesprofessioner inom vården, då arbetsterapeuters syn på funktion 

både innefattar meningsfullhet och ändamål i förhållande till aktivitet (Golledge, 1998b). För-

fattarna fann att dagliga aktiviteter och handledning av dessa utgjorde en begränsad del av 

litteraturen inom ramen för omvårdnad, medan kärnan i arbetsterapi och dess litteratur är dag-

liga aktiviteter i förhållande till varje enskild individ i sampel med miljön (CAOT, 1997; 

Kielhofner, 2002).  

 

Vidare framkom det av resultatet att universitetsstudenterna inom lärarprogrammet, i första 

hand relaterade begreppet aktivitet till aktiv pedagogik i förhållande till utbildning och fram-

tida yrkesprofession. Även dessa universitetsstudenter, i likhet med universitetsstudenterna 

inom sjuksköterskeprogrammet, gjorde en klar distinktion av aktivitet med avseende på sitt 

privatliv, respektive sin utbildning och framtida yrkesprofession. Syftet med aktiv pedagogik 

var att stimulera elevernas olika sinnen genom att använda aktiviteter som ett pedagogiskt 

redskap i undervisningen, vilket överrensstämmer med författarna Gottberg och Rundgrens 

(2006) samt Jensens (1996) syn på aktiv pedagogik. Till skillnad från universitetsstudenterna 

inom lärarprogrammet samt sjuksköterskeprogrammet, gav universitetsstudenterna inom ci-

vilingenjörsprogrammet varierande svar inom gruppen, när de skulle relatera begreppet aktivi-

tet till sin utbildning, då aktivitet inte var ett vedertaget begrepp inom civilingenjörsprogram-
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met. Dessa universitetsstudenter kopplade aktivitet till individuella upplevelser och erfarenhe-

ter inom programmet och relaterade i mindre utsträckning aktivitet till den framtida yrkespro-

fessionen.  

 

Av resultatet kan författarna sammanfatta att universitetsstudenterna inom sjuksköterske- 

samt lärarprogrammet nyttjade aktivitet som ett vedertaget begrepp inom programmen, om än 

i varierande definitioner. Detta resulterade i att universitetsstudenterna inom respektive pro-

gram gav liknande svar när de relaterade aktivitet till sin utbildning och framtida yrkesprofes-

sion. Universitetsstudenterna inom sjuksköterske- och lärarprogrammet gjorde en distinktion 

med avseende på innebörden av begreppet aktivitet i förhållande till privata upplevelser av 

aktivitet, samt i förhållande till utbildning och framtida yrkesprofession. En sannolik tolkning, 

enligt författarna, kan bestå i att aktivitet endast utgjorde en begränsad del i sjuksköterske- 

samt lärarprogrammet. Trots att begreppet aktivitet inte nyttjades som ett vedertaget begrepp 

inom civilingenjörsprogrammet, kopplade universitetsstudenterna likväl aktivitet till utbild-

ning. Författarna tolkar resultatet som att universitetsstudenterna oavsett program, influerats 

av utbildningarnas kulturella miljö, även om de nyttjade aktivitet som ett vedertaget begrepp 

eller inte.  

 

Sammanfattningsvis kan belysas att definitionen av begreppet aktivitet kan variera bland indi-

vider och grupper i samhället, vilket studiens resultat visar. Därför är det dels betydelsefullt 

att som arbetsterapeuter vara medvetna om dessa variationer i uppfattningar av aktivitet och 

dels betydelsefullt att som yrkesprofession kunna vidareförmedla till individer, anhöriga, and-

ra yrkesprofessioner och politiker, hur aktivitet definieras inom arbetsterapi, samt hur dagliga 

aktiviteter kan användas i rehabiliterande syfte. Nelson (1996) anser att det är nödvändigt att 

inom arbetsterapi föra en kontinuerlig dialog om hur olika arbetsterapeutiska begrepp definie-

ras, däribland aktivitet, för att kunskapen om yrkesprofessionen ska kunna vidareutvecklas. 

Enligt Kielhofner (2002) är aktivitet en förutsättning för mänskligheten, eftersom vi sysselsät-

ter oss med aktiviteter för att fördriva tiden. Då innebörden av begreppet aktivitet har en unik 

innebörd för arbetsterapeuter och dess organisationer i världen, var en fråga som uppkom un-

der tiden för studiens genomförande, om arbetsterapeuter torde förväntas utveckla en gemen-

sam definition av begreppet aktivitet, för att tydliggöra begreppet och dess innebörd. En ge-

mensam definition av begreppet aktivitet anses kunna medverka till tydligare särskiljning av 

begreppet gentemot andra yrkesprofessioner inom vården samt i övriga samhället, och deras 

nyttjande av begreppet aktivitet.   
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Metoddiskussion  

Författarna inspirerades av fenomenografi vid val av kvalitativ design då syftet med studien 

var att beskriva hur universitetsstudenter från tre olika program uppfattade begreppet aktivitet. 

Fenomenografi var en beskrivande forskningsansats som ansågs lämplig vid genomförandet 

av studien då den ämnar studera kollektiva variationer i uppfattningar av ett fenomen (Mar-

ton, 2000), i detta fall begreppet aktivitet. Vid insamling av data utgick författarna från en 

huvudfråga där universitetsstudenterna fick beskriva hur de uppfattade begreppet aktivitet. 

Kvale (1997) beskriver att ostrukturerade intervjuer är lämpliga att använda i kvalitativ forsk-

ning för att stärka trovärdigheten i en studie, då de intervjuade med egna ord får berätta om 

sina uppfattningar och erfarenheter. När fokus i en intervju vilar på individens uppfattningar 

om livsvärlden så följs även ett fenomenografiskt perspektiv. Deltagarna i studien uppgick till 

15 universitetsstudenter och författarna valde att utföra en pilotstudie med tre universitetsstu-

denter ur vardera program (sjuksköterske- lärar- och civilingenjörsprogrammet) för att kvali-

tetssäkra intervjutekniken och ytterligare stärka studiens trovärdighet. 

 

Trovärdigheten i studien styrktes även genom att båda författarna deltog vid intervjuerna som 

spelades in på band samt dokumenterades skriftligt, för att undvika att gå miste om informa-

tion, vilket även rekommenderas av Kvale (1997). Den valda metoden för dokumentation av 

intervjuerna kunde ha påverkat resultatet av intervjuerna negativt, eftersom bandspelaren 

eventuellt upplevts stressande och hämmat universitetsstudenternas svar. Om intervjutiden 

sträckt sig under en längre tidsintervall är det möjligt att universitetsstudenterna upplevt ökad 

avslappning i intervjusituationen. En styrka som författarna ser med studien var att universi-

tetsstudenterna valde tid och plats för intervjuer, vilket kunde ha medverkat till att skapa en 

känsla av trygghet för universitetsstudenterna under intervjuerna.   

 

Författarna har utfört en noggrann procedurbeskrivning vilket innebär att studien kan replike-

ras av andra personer. Proceduren blev dock långdragen på grund av svårigheter med att finna 

universitetsstudenter till studien, vilket kan upplevas som en svaghet i studien. En begränsad 

del av de deltagande universitetsstudenterna erhölls via kontakter, vilket kan ha medfört att 

dessa universitetsstudenter hade svårt att neka deltagande i studien.  

 

För att undvika att påverka universitetsstudenternas svar vid intervjuerna, utförde författarna 

ett medvetet val att, i missivbrevet, utelämna information gällande aktivitet och dess roll inom 
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arbetsterapi. Följdfrågorna begränsades av författarna i syfte att skapa möjligheter för univer-

sitetsstudenterna att prata fritt i förhållande till huvudfrågan, hur de uppfattade begreppet ak-

tivitet. Med stöd av några få följdfrågor avsåg författarna att få ett uttömmande svar av uni-

versitetsstudenterna, och på så sätt undvika att styra svaren. Då författarna hade, i egenskap av 

arbetsterapeutstudenter, en förförståelse av ämnet, fanns risk att följdfrågor omedvetet styrt in 

universitetsstudenterna på områden intressanta ur arbetsterapeutisk synpunkt. När insamlat 

data erhållits valde författarna att enskilt koda och kategorisera materialet, för att därefter 

sammanstråla och jämföra analyserna. Även handledaren analyserade materialet och vid jäm-

förelser av resultatet visade det sig att stor samstämmighet rådde. Där det fanns skillnader 

kunde samstämmighet uppnås genom diskussion mellan författare och handledare vilket är ett 

resonemang som även stöds av Burnard (1991). Därmed anser författarna att trovärdigheten i 

studien var god.  

 

Denna studies resultat bör beaktas med hänsyn till använda metoders begränsningar då endast 

15 universitetsstudenter intervjuats inom ett begränsat geografiskt område, vilket utesluter en 

möjlig generalisering av resultatet. Syftet med kvalitativa studier är främst att beskriva olika 

variationer av ett område, inte generalisera ett specifikt fenomen från urval till population 

(Kvale, 1997).  

 

Resultatet i studien visar, enligt författarna, vad aktivitet uppfattas vara och inte vad aktivitet 

är, vilket är förenligt med metoden fenomenografi (Marton 2000). Avslutningsvis anser för-

fattarna att syftet med studien har uppnåtts eftersom data erhållits som beskrev hur universi-

tetsstudenter, inom tre olika program, uppfattade begreppet aktivitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då aktivitet är ett centralt, betydelsefullt och svårdefinierat begrepp inom arbetsterapi (Chris-

tiansen et al, 2005; Golledge, 1998a; Kielhofner, 1997, 2002), anser författarna att det finns 

behov av fortsatt forskning inom ämnet. Resultatet av studien visar att aktivitet uppfattades 

olika av universitetsstudenter inom skilda program, och därför vore det av intresse att se om 

resultatet är generaliserbart över en större population eller ett utökat geografiskt område. Upp-

fattningar runt begreppet aktivitet kan ses som ett område som framförallt berör arbetstera-

peuter och universitetsstudenter inom arbetsterapi, där även andra yrkesprofessioner framför-

allt inom vården börjar intressera sig för begreppet. Ett annat tänkvärt område för fortsatt 
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forskning kan därför vara att genomföra studier med yrkesprofessioner inom vården, och de-

ras uppfattningar och definitioner av begreppet aktivitet, för att klargöra vilka likheter samt 

skillnader i definition som existerar mellan yrkesprofessionerna.  

 

Tillkännagivande 

Vi vill tacka de studenter som deltog i studien och var generösa och delade med sig av sina 

uppfattningar till oss. Tack även till övriga kursdeltagare samt examinator för råd och diskus-

sioner under studiens genomförande. Avslutningsvis vill författarna främst rikta ett varmt tack 

till vår handledare Ann-Charlotte Kassberg som inspirerat oss, visat stort tålamod samt delat 

med sig av värdefulla kunskaper, och därmed bidragit till att stärka kvalitén i studien. 
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      Bilaga 1 
Förfrågan om förmedling av intervjupersoner till en studie  
 

Människor har behov av att utföra aktiviteter, som medverkar till att skapa roller, rutiner, va-
nor i en individs liv, och är en väsentlig del av dennes vardag. Arbetsterapeuter använder ak-
tiviteter som ett terapeutiskt medel inom rehabilitering, vilket anses nära sammankopplat med 
hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuter bör vara tydliga i sitt språk gentemot individer och 
förklara hur de använder aktivitet i rehabiliterande syfte. Det kan därför vara av betydelse att 
först skapa en förståelse vad aktivitet innebär för andra, och hur de influerats av den kulturella 
miljö de lever i. Då författarna inte funnit några studier som fokuserar på hur studenter upp-
fattat begreppet aktivitet, är det av intresse ur arbetsterapeutisk synvinkel att undersöka ämnet 
närmare. Syftet med denna studie är att beskriva hur begreppet aktivitet uppfattas av universi-
tetsstudenter från tre olika program. 
 
 

Vi vänder oss till er med förfrågan om ni kan bistå oss att hitta fem stycken universitetsstu-
denterna inom x programmet, som vill deltaga i vår intervjustudie. Varje intervju beräknas ta 
maximalt 30 minuter och urvalskriterierna är: Heltidsstuderande, svensktalande universitets-
studenter, inskrivna inom x programmet, som påbörjat sina studier före år 2006. Deltagandet i 
studien är frivillig och det insamlade materialet från intervjutillfällena kommer att behandlas 
konfidentiellt. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig vid Luleå universitetsbiblio-
teks hemsida: http://epubl.ltu.se från och med sommaren 2007. 
  
 
Tillsammans med detta informationsbrev bifogar vi ett missivbrev och en svarstalong, för 
vidare förmedling till som stämmer in på urvalskriterierna. Vi önskar hämta svarstalongerna 
hos er inom en vecka, för att därefter kontakta universitetsstudenterna som anmält intresse och 
önskar mer information om studien. 
 

Med vänliga hälsningar  
 
Camilla Haapaniemi   Anne Nygren 
Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 
Mobil: xxx-xxxxxxx   Mobil: xxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 
Arbetsterapeutstuderande inom Arena Livsstil Hälsa & Teknik 
Luleå Tekniska Universitet 
Examensarbete i arbetsterapi, 10 poäng 
 
Handledare: 
Leg. Arbetsterapeut (med magisterexamen) 
Ann-Charlotte Kassberg 
Tel:xxxx-xxxxxx



      Bilaga 2 
Information och förfrågan om medverkan i en studie  
      
   
Hej!  
 
Arbetsterapeuter använder aktiviteter som ett terapeutiskt medel inom rehabilitering, vilket 
anses nära sammankopplat med hälsa och välbefinnande. Då författarna inte funnit några stu-
dier som fokuserar på hur universitetsstudenter uppfattat begreppet aktivitet, är det av intresse 
ur arbetsterapeutisk synvinkel att undersöka ämnet närmare. Syftet med denna studie är att 
beskriva hur begreppet aktivitet uppfattas av universitetsstudenter från tre olika program. 
 
Vi vänder oss till dig med en förfrågan om du vill delta i studien genom att bli intervjuad un-
der maximalt 30 minuter. Vänligen fyll i bifogad svarstalong om du vill bli kontaktad för vi-
dare information gällande studien, och därefter lämna svar angående eventuellt deltagande. 
Om du väljer att delta, kommer vi vid samma tillfälle överrens om tid och plats för intervjun. 
Intervjun kommer att spelas in på band för att inte värdefull information ska gå förlorad, och 
det insamlade materialet från intervjutillfällena kommer att behandlas utan att röja din identi-
tet. Deltagandet i studien är frivilligt, du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att skäl 
behöver anges. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig, vid Luleå universitetsbib-
lioteks hemsida: http://epubl.ltu.se, från och med sommaren 2007. 
  
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Camilla Haapaniemi   Anne Nygren 
Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 
Mobil: xxx-xxxxxxx   Mobil: xxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Arbetsterapeutstuderande inom Arena Livsstil Hälsa & Teknik 
Luleå Tekniska Universitet 
Examensarbete i arbetsterapi, 10 poäng 
 
Handledare: 
Leg. Arbetsterapeut (med magisterexamen) 
Ann-Charlotte Kassberg 
Tel:xxxx-xxxxxx



Bilaga 3 
Svarstalong     
     
 

Genom att fylla i denna svarstalong ger du ditt medgivande till att bli kontaktad via telefon 
eller e-post, för vidare information gällande studien.  
 
Var vänlig texta. 
 
Namn: ______________________________________ 
 
Telefonnummer:___________________________________ 
 
E-post adress:________________________________ 
 
Var god och lämna svarstalongen i bifogat kuvert till den som lämnade ut brevet med förfrå-
gan om medverkan. Vi är tacksamma för ett besked inom en vecka. 
 


