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Aktivitetsgap och upplevd livstillfredsställelse hos kvinnor med förskolebarn 
Examensarbete 15 hp, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap 2016 
 
Abstrakt 
Syfte: Att beskriva aktivitetsgap och hur de förhåller sig till upplevd livstillfredställelse bland 
förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn. Metod: Uppsatsen designades som en kvantitativ, 
deskriptiv enkätstudie, inspirerad av GAP och LiSat-11 och besvarades av 41 deltagare. 
Enkätsvaren analyserades statistiskt och presenterades med deskriptiv statistik i tabeller och med 
beskrivande text. Resultat: Störst andel aktivitetsgap fanns inom aktivitetsområdena fritid (41%) 
och boende (29%). Vanligast var aktivitetsgapen av typen “gör inte, men vill” (69%). Resultatet 
visade måttlig korrelation mellan ökat antal aktivitetsgap och minskad livstillfredställelse (r= -
0,58; p<0.01). Slutsats: Uppsatsens resultat visade att förvärvsarbetande kvinnor med 
förskolebarn hade ett större antal aktivitetsgap än befolkningen i allmänhet och att det i 
undersökningsgruppen fanns en korrelation mellan ett högre antal aktivitetsgap och minskad 
livstillfredställelse. Denna uppsats indikerar att kvinnorna kan vara i behov av arbetsterapi för att 
identifiera prioriterade mål och få stöd i strategihantering i anpassningsprocessen till sin 
livssituation för att minska sina aktivitetsgap och öka sin livstillfredställelse. 
 
Keywords: occupational therapy, occupational gap, life satisfaction, meaningful activities, 
working women  
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Lundin, A., & Nilsson, K. 
Occupational gaps and perceived life satisfaction among women with pre-school children 
Examination paper 15 hp, Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, 2016 
 
Abstract 
Aim: To describe occupational gaps and the relation to perceived life satisfaction among working 
women with preschool children. Method: The essay was designed as a quantitative survey study, 
inspired by OGQ and LiSat-11 and was answered by 41 participants. The answers were statistical 
analysed and presented with descriptive statistics in tables and descriptive text. Results: 
Occupational gaps were primarily described in the areas of leisure activity (41%) and activity in 
daily life (ADL) (29%). The most common type of occupational gap was "do not, but want to do" 
(69%). There was a moderate correlation between the increased number of occupational gaps and 
decreased life satisfaction (r = -0.58; p <0:01). Conclusion: The essays results showed that 
working women with preschool children had a greater number of occupational gaps than the 
general population and that there was a correlation between a higher number of occupational gaps 
and decreased life satisfaction in the study group. This essay indicates that women may be in 
need of occupational therapy to identify priority objectives and support the strategy management 
in the process of adaptation to their own lives to reduce their occupational gaps and increase their 
life satisfaction. 
 
Keywords: occupational therapy, occupational gap, life satisfaction, meaningful activities, 
working women  
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Allt fler rapporter i media och undersökningar beskriver att den psykiska ohälsan ökar. Hos 

kvinnor ökar den mest i åldersgruppen 30-39 år (Försäkringskassan, 2014). Arbetsterapeutisk 

forskning visar att hälsan påverkas negativt då möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter går 

förlorade (Erlandsson & Eklund, 2003). Därför finner författarna det intressant att undersöka om 

förlust av aktivitet påverkar livstillfredställelsen hos kvinnor med förskolebarn.  

Bakgrund 

Faktorer för hälsa 

Ett grundantagande inom arbetsterapi är att individer kan påverka sin hälsa genom att utföra 

meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2012) vilket bygger på övertygelsen att hälsan påverkas 

positivt av att delta i meningsfulla aktiviteter (Bonder, 1993; Kielhofner, 2012; Persson, Eklund, 

Erlandsson & Ivarsson, 2001; WHO, 2001; Wilcock, 2006). Meningsfulla aktiviteter definieras 

som aktiviteter som ger individen upplevelser av mening och värde (Håkansson, Lissner, 

Björkelund & Sonn, 2009). Genom att delta i meningsfulla aktiviteter upplever individen också 

en känsla av kontroll och kan lättare hantera kraven i sitt dagliga liv (Håkansson, Dahlin-Ivanoff 

& Sonn, 2006; Håkansson & Ahlborg, 2010). En individ är tillfreds med livet om det råder 

harmoni mellan mål och måluppfyllelse (Fugl Meyer, Bränholm & Fugl Meyer, 1991). Kvinnors 

hälsa och välmående har ett samband med hela deras livssituation, där fritidsaktiviteter och tid för 

återhämtning är av stor betydelse (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Håkansson, Lissner, 

Björkelund & Sonn, 2009; Matuska & Christiansen, 2008). Vidare är det viktigt för den upplevda 

hälsan att individens resurser räcker till för att utföra både arbete, fritidsaktiviteter, hem- och 

familjeaktiviteter (Håkansson & Ahlborg, 2010; Håkansson, Björkelund & Eklund, 2011). 

Tillfredställelse med livet som helhet är ett resultat av en individs anpassningsprocess och speglar 

i vilken grad en individ uppfattar att ambitioner, mål och resultat har uppnåtts (Fugl-Meyer, 

Bränholm, & Fugl-Meyer,1991; Fugl-Meyer, 1993). Livstillfredsställelse är ett samlingsbegrepp 

utan någon uttrycklig relation till ett medicinskt tillstånd (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 

2002).   

Aktivitet och aktivitetsmönster hos kvinnor 

Tidigare forskning inom arbetsterapi beskriver tre typer av aktiviteter: huvudsakliga aktiviteter, 

dolda aktiviteter och oväntade aktiviteter. Tillsammans bildar de ett aktivitetsmönster. 

Huvudaktiviteter är de som dominerar i tid och uppmärksamhet. Dolda aktiviteter tillhör mönstret 
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men utförs utan större uppmärksamhet. Den tredje typen, oförutsedda aktiviteter, uppstår utan att 

de planerats, till exempel att det kommer oväntat besök. De oförutsedda aktiviteterna stör rytmen 

av huvudaktiviteter och dolda aktiviteter (Erlandsson & Eklund, 2001). Aktiviteter utförs över tid 

och bildar ett mönster, unikt för individen i hans eller hennes liv. Aktivitetsmönstret ser olika ut 

beroende av kön, kvinnor har för vana att utföra en mängd olika uppgifter samtidigt till skillnad 

från män (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001).  Kvinnor, speciellt mödrar, spenderar 

mer tid på hushållsarbete, att ta hand om barn och hjälpa andra familjemedlemmar jämfört med 

män. Eftersom en högre andel av kvinnans aktiviteter handlar om att ge hjälp och stöd till andra 

och att de ofta avbryts i det de gör, leder det till att deras egna intressen får mindre utrymme. 

Vidare ger det bristande kontroll och erfarenheter av svårigheter i dagliga aktiviteter, vilket 

bedöms vara riskfaktorer för lägre livskvalitet och lägre självskattad hälsa (Erlandsson & Eklund, 

2003). Det är tidigare presenterat att kvinnor i högre grad dubbelarbetar, de har huvudansvaret för 

hem och barn i kombination med förvärvsarbete. Denna kombination har visat sig öka risken för 

sjukskrivning bland kvinnor med förskolebarn i familjen (Försäkringskassan, 2015). 

Aktivitetsgap, ohälsa i aktivitet och arbetsterapeutiska åtgärder 

När en individ inte själv har möjlighet att kontrollera och välja aktivitet kan det uppstå en 

skillnad i vad hen gör och faktiskt vill göra, vilket benämns aktivitetsgap. De kan vara av två 

olika typer: antingen ett gap mellan det en individ vill göra, men inte gör eller ett gap mellan det 

en individ gör, men inte vill göra (Eriksson, Tham & Borg, 2006). Ett ökat antal aktivitetsgap kan 

innebära en obalans mellan vad en individ vill göra och vad de verkligen gör, vilket kan leda till 

ohälsa (Eriksson, Tham & Kottorp, 2013). När en individ av någon anledning inte längre deltar i 

en meningsfull aktivitet, som engagemang i arbete, lek, eller aktiviteter i det dagliga livet, 

riskeras individens hälsa och välmående (Kielhofner, 2012). Aktivitetsgapet innebär en 

aktivitetsförlust av deltagande i meningsfull aktivitet och kan uppstå inom olika 

aktivitetsområden: aktiviteter i dagliga livet (ADL), i det sociala livet, på fritiden och i arbetet. 

En sådan aktivitetsförlust blir ett avbrott i vardagens aktiviteter och aktiviteter som brukar tas för 

givna utförs inte längre (Eriksson & Tham, 2010). Aktivitetsgap kan mätas och ett ökat antal 

aktivitetsgap kan tyda på ett behov av anpassning till situationen vilket i sin tur kan visa på behov 

av arbetsterapeutiska insatser (Eriksson, 2014). Anpassningsprocessen är en central del inom 

arbetsterapi och innebär hur en individ hanterar en förändring, händelser och upplevelser 

(Kielhofner, 2012). I denna ständigt pågående process samspelar individ och miljö och individen 

anpassar sig för att möta sina egna och den omgivande miljöns krav (Schkade & Schultz, 1992; 
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Spencer, Davidson & White, 1996; The American Occupational Therapy Association [AOTA], 

1995). Fokus i denna process är vad individen själv upplever sig vilja och behöva göra (Fisher, 

1998; Townsend, 2002) och denna process kan hotas av livsförändringar, som till exempel 

sjukdomar (Becker, 1993). Tidigare empiriska studier på två olika patientgrupper, har visat att 

aktivitetsförlust kan bidra till en lägre upplevelse av välbefinnande (Bergström, von Koch, 

Andersson, Tham & Eriksson, 2015; Hoxmark, Wynn & Wynn, 2012). En annan empirisk studie 

har visat att individens upplevda aktivitetsgap kan vara lämpliga mål för individuella insatser för 

att förbättra livstillfredsställelse för en patientgrupp (Eriksson, Kottorp & Borg, Tham, 2009). En 

stor studie har visat ett samband mellan ett ökat antal aktivitetsgap och stressrelaterad ohälsa, 

med flest antal gap under fritiden (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 2012).  

Problemformulering och syfte 

Tidigare empiriska studier har visat att den finns samband mellan ökat antal aktivitetsgap och 

lägre upplevd livstillfredställelse (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009; Hoxmark, Wynn & 

Wynn, 2012; Bergström, von Koch, Andersson, Tham & Eriksson, 2015). Resultaten från en 

studie bland 261 svenskar visade ett samband mellan ett ökat antal aktivitetsgap och 

stressrelaterad ohälsa med flest antal gap under fritiden (Eriksson, 2011). Ett stort antal 

aktivitetsgap innebär att individen saknar balans mellan vad de vill göra och vad de verkligen 

gör. En stor studie på över 600 individer från olika diagnosgrupper visar att de flesta 

aktivitetsgapen är av typen “gör inte, men vill göra” (Eriksson, Tham & Kottorp, 2013). Kvinnor 

med förskolebarn dubbelarbetar i högre grad då de har huvudansvaret för hem och barn i 

kombination med förvärvsarbete. Denna kombination ökar risken för sjukskrivning 

(Försäkringskassan, 2015). Eftersom livstillfredställelse är ett huvudmål i rehabilitering, anser 

författarna att det finns ett behov av att undersöka sambandet mellan aktivitetsgap och 

livstillfredställelse. Därför är syftet med denna studie att beskriva aktivitetsgap och hur de 

förhåller sig till upplevd livstillfredställelse bland förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn. 

Tre forskningsfrågor formulerades: 

● Vilka aktivitetsgap beskrivs av förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn? 

● Hur upplever förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn sin livstillfredsställelse? 

● Finns det ett samband mellan aktivitetsgap och livstillfredsställelse hos förvärvsarbetande 

kvinnor med förskolebarn? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
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Metod 

Design 

Studien designades med en kvantitativ ansats. En kvantitativ datainsamlingsmetod i form av en 

egenkonstruerad enkät i 3 delar användes för att besvara studiens syfte. Valet av 

datainsamlingsmetod följer i linje med studiens design (Olsson & Sörensen, 2007). Kvantitativ 

metod möjliggör enligt DePoy & Gitlin (1999) hantering av en stor datamängd samt att kunna 

söka samband mellan olika variabler. 

Procedur 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) utarbetades med studiens syfte, innehåll och kontaktuppgifter. 

Föreståndarna på de tio utvalda förskolorna kontaktades och informerades om studien. Tillstånd 

begärdes för att dela ut informationsbrev (bilaga 1) och enkäter (bilaga 2). Urvalet söktes via tio 

kommunala förskolor, fem valdes från centrala delar i en medelstor stad och fem från en ort 

utanför en medelstor stad. Med variationen mellan stad och landsbygd och med valet av 

kommunala förskolor ville författarna få ett så brett urval som möjligt med avseende på 

olikheterna. På två förskolor gavs inte tillåtelse att dela ut enkäterna. Totalt åtta förskolor deltog i 

studien. Informationsbrev och enkäter delades ut personligen på förskolorna av författarna, i 

samband med hämtning och lämning, till 143 kvinnor varav 45 svarade. Det externa bortfallet var 

därmed stort. I samband med att detta gavs föräldrarna även muntlig information om studien. 

Urvalsgruppen fick möjlighet att fylla i enkäten direkt eller lämna in den på förskolan inom en 

vecka. En inlämningsmapp upprättades på respektive förskola där föräldrarna anonymt kunde 

lämna enkäten. Två av åtta förskolor tillät att påminnelser sattes upp på anslagstavlan i förskolans 

kapprum. Ett strategiskt urval gjordes med avseende på olikheter såsom om de förvärvsarbetade, 

hade förskolebarn och kvinnornas ålder (30-39). Ett strategiskt urval innebär enligt Granskär 

(2012) att urvalsgruppen väljs ut med avseende på vissa olikheter och valdes av författarna för att 

få en representativ grupp utifrån syftet med studien. Inklusionskriterier beskrevs som: kvinnor 

mellan 30-39 år som förvärvsarbetar och har minst ett barn i kommunal förskola. 

Exklusionskriteriet var att kvinnorna inte fick vara sjukskrivna. 22 av svaren kom från den ena 

staden och 23 från den andra. Av dessa 45 var två sjukskrivna och två verkade ha missuppfattat 

instruktionerna. Totalt deltog 41 kvinnor, urvalsgruppen beskrivs i tabell 1. Ett internt bortfall 

förekom i första delen av enkäten på frågor om utbildningsnivå (5) och förvärvsarbete (6).  
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      Tabell 1. Beskrivning av urvalsgruppen (n=41) 
Ålder, år, m (variation)  34 (30-39) 
Civilstatus n (%)   
   Gift/sambo 36 (88) 
   Singel 5 (12) 
Utbildningsnivå n (%)    
  Gymnasienivå 16 (44)1 
  Högskola 20 (56)1 
Förvärvsarbete  n (%)   
  Heltid 19 (53)1 
  Deltid 16 (44)1 
1 avser de som svarade   

Datainsamling/Instrument 

Data samlades in med en egenkonstruerad enkät i 3 delar med inspiration av 

bedömningsinstrumenten GAP [GAP i vardagens aktiviteter] och LiSat-11 [Life Satisfaction -

11]. I del 1 samlades bakgrundsinformation in, med frågor om ålder, civilstatus, utbildningsnivå 

och om förvärvsarbete utfördes på hel- eller deltid samt om de var sjukskrivna.  

GAP 
I del 2 samlades information in om aktivitetsgap med instrumentet GAP. Instrumentet innehåller 

frågor om 4 olika aktivitetsområden (boende, fritid, sociala aktiviteter och arbetslivet). Varje 

aktivitetsområde innehåller 4-10 aktiviteter och instrumentet har frågor om totalt 30 aktiviteter. 

Exempel på aktiviteter inom de olika aktivitetsområdena var städning, nyttja kulturutbud, ge stöd 

och hjälp till andra och studera. I enkäten exkluderas de öppna frågorna med kvalitativ data. 

Instrumentet GAP valdes för att mäta aktivitetsgap i vardagens aktiviteter. För varje aktivitet 

ställdes 2 frågor: “Vill du utföra aktiviteten?” och “Utför du aktiviteten?” (Eriksson, Tham & 

Borg, 2006).  I en studie av en normalpopulation visade medianen (Md) 5 i åldersgruppen 20-29 

och (Md) 4 i åldersgruppen 30-49 (Eriksson, 2014). Instrumentet har visat acceptabel validitet 

och reliabilitet för olika diagnosgrupper med funktions- och aktivitetsbegränsningar (Eriksson, 

Tham & Kottorp, 2013).  

LiSat-11 
I del 3 samlades information in om livstillfredsställelse med instrumentet Life Satisfaction 

[LiSat-11]. Vi valde att använda oss av fråga 1 ”Hur livet är i allmänhet” för att mäta hur 

tillfredsställd individen var med livet som helhet. Frågan besvarades med en sex-gradig skala 

med svarsalternativen: 1= mycket otillfredsställande, 2= otillfredsställande, 3= ganska 

otillfredsställande, 4= ganska tillfredsställande, 5= tillfredsställande och 6= mycket 
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tillfredsställande. En studie utförd av Fugl-Meyer, et al. (1991) på en normalbefolkning visar att 

av 109 kvinnor är 28 % mycket tillfredsställda med livet som helhet (6), 39 % är nöjda (5), 26 % 

ganska nöjda (4) och 7 % är missnöjda (1-3). LiSat-11 valdes för att det enligt Fugl-Meyer, 

Melin och Fugl-Meyer (2002) har acceptabel test-retest gällande pålitlighet, specificitet, 

sensitivitet och giltighet för svenska individer i åldern 30-39. 

Analys av data 

Enkäterna numrerades och svaren registrerades i dataprogrammet Excel. Forskningsfrågorna 

analyserades statistiskt och presenterades med deskriptiv statistik (Ejlertson, 2012). För analys av 

frågan om aktivitetsgap summerades det totala antalet aktivitetsgap och respektive typ av 

aktivitetsgap för varje aktivitet och aktivitetsområde. För analys av frågan om livstillfredställelse 

summerades svar för respektive skalsteg (1-6) för upplevd tillfredställelse. LiSat-11 skalan 

dikotomiserades till hög och låg livstillfredställelse. Svarsalternativ 1-4 tolkades som att 

deltagarna inte var tillfredsställda och svarsalternativ 5-6 tolkades som att deltagarna var 

tillfredsställda med livet (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002). För analys av frågan gällande 

samband mellan antal aktivitetsgap och upplevd livstillfredställelse registrerades resultat av 

aktivitetsgap och livstillfredställelse i dataprogrammet SPSS och korrelationen antal aktivitetsgap 

och upplevd livstillfredställelse beräknades med Spearman´s rangkorrelation. Korrelationen var 

signifikant då p<0,01. Nivåerna på korrelation baserades på Altman (1991) och 0-0,25 sattes som 

“liten om någon korrelation”; 0.26–0.49 som “låg korrelation”; 0.50–0.69 som “måttlig 

korrelation”; 0.70–0.89 som “hög korrelation”; och 90–1.0 som “mycket hög korrelation”. 

Etiska reflektioner  

Med hänsyn till forskningsetiska aspekter fick deltagarna information om studiens syfte och 

kunde frivilligt välja om de ville delta i studien eller inte. Data behandlades konfidentiellt och 

individerna kunde inte kopplas till resultatet. Deltagarnas självbestämmande säkerställdes enligt 

autonomiprincipen och de behandlades lika enligt rättviseprincipen (Olsson & Sörenssen, 2011). 

Nyttan med studien kan vara att kvinnor uppmärksammas på sina aktivitetsgap och sin upplevda 

livstillfredställelse. Mer kunskap inom detta område kan öka möjligheterna för arbetsterapeuter 

att arbeta promotivt med denna grupp som enligt Försäkringskassan (2014) är en riskgrupp för 

ohälsa. En eventuell risk kan vara att deltagarna blir medvetna om sina aktivitetsgap vilket kan 

vara känslosamt, den risken minimeras med information i missivbrevet om att deltagarna är 

välkomna att höra av sig om de har frågor. Sammantaget bedömer författarna att studien kommer 
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ha fler fördelar mot kunskapskravet än skyddskravet (Olsson & Sörenssen, 2011) och bör 

genomföras med tanke på den kunskap som kan utvinnas. 

Resultat  

Syftet med studien har uppnåtts då resultatet beskriver undersökningsgruppens aktivitetsgap, 

livstillfredställelse och ett samband mellan aktivitetsgap och livstillfredställelse. Resultatet i 

studien baseras på 41 svarsenkäter. 

Aktivitetsgap hos förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn 

Resultatet visade att undersökningsgruppen hade totalt 258 aktivitetsgap inom de olika 

aktivitetsområdena och medianen för gruppens totala antal aktivitetsgap var 6. De flesta 

aktivitetsgapen fanns bland fritidsaktiviteter (41%). En knapp tredjedel fanns i boendeaktiviteter 

(29%) och drygt en femtedel i sociala aktiviteter (22%). Minst antal aktivitetsgap hade 

undersökningsgruppen i arbetslivsaktiviteter (8%). Aktivitetsgapen inom aktivitetsområdet fritid 

angavs framförallt inom aktiviteterna nyttja kulturutbud, ha en hobby och läsa 

tidskrifter/litteratur. I boendeaktiviteter angavs de flesta aktivitetsgapen i aktiviteterna städning 

och tvätt/klädvård. I aktivitetsområdet sociala aktiviteter dominerade aktivitetsgapen i enskilda 

aktiviteter att ge hjälp och stöd till andra, resa och besöka restaurang/pub. I aktivitetsområdet 

arbetsliv återfanns de flesta aktivitetsgapen i aktiviteten studera. Den vanligaste typen av 

aktivitetsgap var “gör inte, men vill” (69%) varav huvuddelen fanns inom aktivitetsområdena 

fritid och sociala aktiviteter. Av aktivitetsgapen “gör, men vill inte” (31%) så fanns de flesta 

inom aktivitetsområdet boendeaktiviteter. Tabell 2 visar antal och typ av aktivitetsgap. 
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Tabell 2. Antal aktivitetsgap i aktivitetsområden med ingående aktiviteter (n=41)  
   Typ av gap 
 Totalt 

antal gap 
”gör, men vill 

inte” 
”gör inte, 
men vill” 

Variabler n (%) n n 
Aktiviteter i boendet     
       Handla 8 (20) 8 0 
       Matlagning 8 (20) 8 0 
       Tvätt och klädvård 12 (29) 12 0 
       Städning 21 (51) 21 0 
       Sköta enklare underhåll av bostad, trädgård, bil 6 (15) 3 3 
       Sköta mer omfattande underhåll av bostad, trädgård, bil 5 (12) 3 2 
       Sköta hemmets ekonomi 7 (17) 6 1 
       Transportera sig 6 (15) 5 1 
       Shoppa 1 (2) 1 0 
Aktiviteter på fritiden     
       Idrott/motion 10 (24) 0 10 
       Idka friluftsliv 8 (20) 1 7 
       Ha en hobby 16 (39) 1 15 
       Nyttja kulturutbudet 23 (56) 0 23 
       Titta lyssna TV, radio, DVD 4 (10) 1 3 
       Läsa t ex dagstidning 8 (20) 0 8 
       Läsa t ex tidskrifter, litteratur 15 (37) 0 15 
       Skriva 8 (20) 1 7 
       Spel 10 (24) 0 10 
       Dator 3 (7) 3 0 
Sociala aktiviteter     
       Umgås med partner och/eller barn 1 (2) 0 1 
       Umgås med släkt/vänner, grannar 6 (15) 0 6 
       Ge hjälp och stöd till andra 16 (39) 0 16 
       Delta i föreningsverksamhet 5 (12) 1 4 
       Delta i religiös verksamhet 1 (2) 0 1 
       Besöka restaurang, café, pub 13 (32) 0 13 
       Resa 16 (39) 1 15 
Aktiviteter i arbetslivet     
      Arbeta, hel- eller deltid 2 (5) 1 1 
      Studera, hel- eller deltid 11 (27) 0 11 
      Sköta och uppfostra barn 2 (5) 1 1 
      Arbeta ideellt 6 (15) 1 5 

Upplevd livstillfredsställelse hos förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn  

Huvuddelen av undersökningsgruppen (61%) anger att livet är tillfredställande (nivå 5-6). Ingen 

av deltagarna anger mycket otillfredsställande. Däremot anger knappt hälften av 

undersökningsgruppen att de inte är tillfredsställda (nivå 2-4) med livet som helhet. 
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                       Tabell 3. Upplevd livstillfredställelse (n=41) 
Nivå livstillfredställelse n 
1 (inte tillfredsställd) 0 
2 (inte tillfredsställd) 1 
3 (inte tillfredsställd) 1 
4 (inte tillfredsställd) 14 
5 (tillfredsställd) 19  
6 (tillfredsställd) 6  

 

Samband mellan aktivitetsgap och livstillfredsställelse hos förvärvsarbetande kvinnor med 

förskolebarn  

Det fanns en måttlig korrelation mellan aktivitetsgap och upplevd livstillfredställelse (r= -0,58; 

p<0.01). Korrelationen visade ett samband mellan ökat antal aktivitetsgap och minskad upplevd 

livstillfredställelse. Ju fler antal aktivitetsgap kvinnorna angav desto lägre skattade de sin 

livstillfredställelse (tabell 4 och 5). 

                        Tabell 4. Samband mellan upplevd livstillfredställelse (LiSat-11) och antal aktivitetsgap (GAP)  

Livstillfredställelse 
Min-max antal 
aktivitetsgap  

Aktivitetsgap 
median 

1 - . 
2 10-10 10 
3 7-7 7 
4 4-19 7 
5 1-13 5 
6 0-6 3 

 
 
 
                     Tabell 5. Samband mellan aktivitetsgap (GAP) och livstillfredställelse (LiSat-11)  

Antal 
aktivitetsgap 

Tillfredsställd 
n 

(%) Otillfredsställd 
n 

(%) 

> 6  9 (22) 13 (32) 
< 6 16 (39) 3 (7) 

                         Otillfredställd: 1-4, Tillfredsställd: 5-6 (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002) 

Sammanfattning 

Resultatet visar sammanfattningsvis att undersökningsgruppen har aktivitetsgap (6 Md) med flest 

aktivitetsgap av typen “gör inte, men vill”. Resultatet visar också att huvuddelen (61%) av 

gruppen är tillfredställda med livet som helhet samt en måttlig korrelation mellan aktivitetsgap 

och livstillfredställelse. Korrelationen visar ett statistiskt säkerställt samband mellan ett ökat antal 

aktivitetsgap och minskad upplevd livstillfredställelse. Detta samband är tidigare inte undersökt 

hos förvärvsarbetande kvinnor, 30-39 år. 
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Diskussion   

Resultatdiskussion 

Aktivitetsgap hos förvärvsarbetande kvinnor med barn i förskoleålder 

Resultatet visar att undersökningsgruppen har fler aktivitetsgap (6 Md) än befolkningen i 

allmänhet (4 Md) (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 2012). De flesta av kvinnornas 

aktivitetsgap finns inom områdena aktiviteter på fritiden och i boende och minst andel 

aktivitetsgap finns inom arbetslivet. Kvinnorna i undersökningsgruppen är förvärvsarbetande och 

är därför på arbetet en stor del av dagen. Resultatet indikerar att den ökade mängden aktivitetsgap 

kan påverka kvinnornas aktivitetsmönster, främst i aktiviteter under fritiden och i boende. Det 

överensstämmer med tidigare studier av Eriksson och Tham (2010) som visar att småbarnstiden 

påverkar kvinnors aktiviteter och att livet med småbarn har en större mängd avbrott i vardagens 

flyt. Vidare visar resultatet att undersökningsgruppen har störst andel aktivitetsgap i aktiviteterna 

städa och delta i kulturutbud. Undersökningsgruppens ökade antal aktivitetsgap, framför allt 

under fritiden, överensstämmer med en studie om stressrelaterad ohälsa där man fann ett ökat 

antal aktivitetsgap med flest antal gap under fritiden (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 

2012). Tidigare studier visar också att kvinnor spenderar mer tid på att ta hand om barn och 

hjälpa andra familjemedlemmar än vad män gör, vilket leder till att de får mindre utrymme för 

egna intressen (Erlandsson & Eklund, 2003). Enligt rapporter från Statistiska centralbyrån [SCB] 

(2012) och Försäkringskassan (2015) har kvinnor ofta huvudansvaret för hem och barn och en 

stor andel av deras fritid används till någon form av hemarbete. När andelen aktiviteter i hemmet 

ökar blir ett rimligt antagande att konsekvensen blir mindre tid för egna fritidsaktiviteter.  

 

När det gällde olika typer av aktivitetsgap så visar resultatet att störst del är av typen att de inte 

gör det de vill och en mindre del av att de gör det de inte vill. Kvinnorna städar men vill det inte 

och de vill delta i kulturutbud men de gör det inte. Detta antas bero på att kvinnorna anpassar sig 

till yttre och inre förväntningar och till den traditionella kvinnorollen, som innebär huvudansvar 

för hem och barn. Detta kan även diskuteras i förhållande till modellen, Model Of Human 

Occupation [MOHO] om aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012). Det kvinnorna vill göra är ett 

mått på deras viljekraft. Studiens resultat kan tolkas som att rollförväntningarna har större 

inverkan än viljekraften i kvinnornas anpassningsprocess och indikerar att undersökningsgruppen 

kan ha anpassat sina aktiviteter till nuvarande situation. Kvinnornas beteende kan förklaras 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
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utifrån MOHO vari det beskrivs att människas deltagande i meningsfulla aktiviteter påverkas av 

hur väl individen lyckas anpassa sitt handlande i denna dynamiska anpassningsprocess där både 

viljekraft, rollförväntningar och aktivitetsidentitet påverkar människans deltagande i aktivitet 

(Kielhofner, 2012). Vad som är meningsfulla aktiviteter är subjektivt och resultatet indikerar att  

kvinnorna upplever att barn och hem är viktigast att prioritera i nuvarande livssituation. 

Aktivitetsidentitet kan definieras som en kombination mellan den aktiva individen vi har varit, är 

och önskar bli. Det är den subjektiva uppfattningen om den egna kapaciteten, roller, relationer, 

vardagliga rutiner, intressen och värderingar i en miljökontext (Kielhofner, 2012). Kvinnorna 

antas ha anpassat sig till sin nuvarande situation men det ökade antalet aktivitetsgap inom 

aktivitetsområdena fritid och boende, tolkas som att de avstår från meningsfulla aktiviteter vilket 

tyder på att gruppen kan vara en riskgrupp för ohälsa. Flera tidigare studier visar att 

fritidsaktiviteter och tid för återhämtning är mycket viktigt och har ett samband med kvinnors 

hälsa och välmående (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Håkansson, Lissner, Björkelund 

& Sonn, 2009; Matuska & Christiansen, 2008). Andra studier visar att det finns samband mellan 

ökat antal aktivitetsgap och stressrelaterad ohälsa, med flest antal gap under fritiden (Eriksson, 

Jonsson, Tham & Eriksson, 2012). Arbetsterapeutiskt stöd kan bidra till anpassning av ökade 

krav (Eriksson, 2014) och att delta i meningsfulla aktiviteter anses inom arbetsterapi vara en 

förutsättning för att en människa ska uppleva hälsa och välbefinnande (Fischer, 1998; Kielhofner, 

2012).  De ökade antal aktivitetsgapen hos undersökningsgruppen kan därför påvisa ett behov 

arbetsterapeutiskt stöd när det gäller anpassning till ökade krav i nuvarande livssituation. 

Arbetsterapeuten kan förebyggande stödja kvinnorna att reflektera över sina aktivitetsförluster 

och ge strategier att återta de aktiviteter som har betydelse för kvinnorna. 

Upplevd  livstillfredsställelse hos förvärvsarbetande kvinnor med barn i förskoleålder 

Undersökningsgruppen upplever en lägre livstillfredställelse (61%) än normalbefolkningen 

(67%) (Fugle-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002) men enligt författarna är det ingen stor 

skillnad. Trots att skillnaden inte är så stor tolkas den ändå peka på att kvinnornas 

livstillfredställelse är påverkad av deras livssituation. En svensk studie visar liknande resultat, att 

det finns ett samband mellan skattad livstillfredställelse och kvinnornas ålder vilket enligt Fugl-

Meyer, Melin och Fugl-Meyer (2002) kan tolkas bero på att de yngre kvinnorna har barn. Redan i 

början av åttitalet beskrivs att för att vara en lycklig individ behöver man kunna agera på ett sätt 

som gagnar många mål, ambitioner och projekt samtidigt (Whitbeck, 1981). Detta är troligen 

även giltigt idag då försäkringskassan publicerat en rapport som visar att kvinnornas huvudansvar 

för barn och hem i kombination med förvärvsarbete ökar risken för ohälsa (Försäkringskassan, 
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2015). Att uppleva aktivitetshälsa är subjektivt, och utgår ifrån vad var och en tycker är 

meningsfullt. Glädjen och den mening i livet det ger att ha barn gör troligen att 

undersökningsgruppen, trots ett ökat antal aktivitetsgap, ändå skattar livstillfredställelsen som 

relativt hög. Tillfredställelse med livet som helhet är ett resultat av en individs 

anpassningsprocess och speglar i vilken grad en individ uppfattar att ambitioner, mål och resultat 

har uppnåtts (Bränholm, et al., 1991; Fugl-Meyer, 1993; Fugl-Meyer, et al., 1991). Ett ökat antal 

aktivitetsgap, antas tyda på att undersökningsgruppen inte deltar i meningsfulla aktiviteter, vilket 

är anledningen till den minskade livstillfredställelsen. Att de inte har omdefinierat sina mål och 

har satt mål som är möjliga att uppnå utifrån sin nuvarande livssituation antas påverka den 

minskade livstillfredsställelsen. 

Sambandet mellan aktivitetsgap och livstillfredsställelse hos förvärvsarbetande kvinnor med barn 

i förskoleålder 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan antal aktivitetsgap och upplevd 

livstillfredställelse hos undersökningsgruppen. Ju fler antal aktivitetsgap kvinnorna hade desto 

lägre skattade de sin livstillfredställelse med livet som helhet. Sambandet mellan det ökade 

antalet aktivitetsgap och livstillfredställelse tolkas vara en indikation på att 

undersökningsgruppen kan vara en riskgrupp för ohälsa. Det finns en risk att livstillfredställelsen 

minskar när man inte deltar i meningsfulla aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till ohälsa (Fugl-

Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002). En studie visar liknande resultat, att det finns ett samband 

mellan ökat antal aktivitetsgap och stressrelaterad ohälsa (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 

2012). Inom arbetsterapi är målet att individen ska delta i meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 

2012). Avslutningsvis anser författarna att kvinnor med förskolebarn kan vara hjälpta av 

promotiv arbetsterapi för att identifiera prioriterade mål, få stöd i strategihantering i 

anpassningsprocessen till sin livssituation samt få stöd i att förstå vikten av att prioritera 

meningsfulla aktiviteter för att bibehålla sin hälsa vilket bidrar både på individ- och samhällsnivå.  

Metoddiskussion 

Möjligheten att generalisera minskade då urvalet inte var slumpmässigt, det strategiska urvalet 

skapade istället möjligheten att få en representativ grupp. Författarna föreslår att för ökad 

tillförlitlighet och generaliserbarhet kan studien utföras på nytt i större skala och med ett 

slumpmässigt urval. Med en representativ grupp kunde författarna jämföra uppsatsens resultat av 

aktivitetsgap och livstillfredställelse med studier gjorda på kvinnor i liknande situation vilket var 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22029609
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viktigt. Anledningen till åldersbegränsningen var att författarna ville använda samma ålder som 

försäkringskassan (2014) gällande den ökade psykiska ohälsan för kvinnor. Åldersbegränsningen 

kan dock ha försvårat datainsamlingen då flera av de tillfrågade kvinnorna var äldre eller yngre. 

Viktigare inklusionskriterier var att de var förvärvsarbetande och hade minst ett barn i förskola. I 

en framtida studie föreslår författarna ett generösare åldersspann. Om uppsatsen hade varit mer 

omfattande hade ett slumpmässigt urval varit att föredra, för att kunna generalisera resultatet. 

 

Det externa bortfallet var stort, vilket antas ha påverkats av studiens låga svarsfrekvens. En låg 

svarsfrekvens antas påverka uppsatsens tillförlitlighet och påverka möjligheter att generalisera 

vilket är en svaghet. För att resultatet från enkätundersökningar ska bli tillförlitliga är det viktigt 

med hög svarsfrekvens (Draper, 2004; DePoy & Gitlin, 1999). Många av de föräldrar som inte 

lämnade in enkäten visade vid informationen stort intresse för studien och sa att de ville delta. 

För att få en högre svarsfrekvens hade fler påminnelser om att lämna in enkäten varit att föredra. 

Vanligtvis används två påminnelser i enkätstudier då bara hälften brukar svara vid första 

påminnelsen (Hansagi & Allebeck, 1994). En bidragande orsak till det stora externa bortfallet kan 

vara att enkäten var omfattande och krävde både koncentration och uppmärksamhet. För att 

underlätta för urvalsgruppen att i lugn och ro och på avsatt tid fylla i enkäten, kunde enkäten 

istället ha presenterats och besvarats i samband med ett informationsmöte på förskolan. 

Författarna kunde då erbjudit hjälp med att kryssa i svarsalternativen för de som eventuellt 

önskade det stödet för att underlätta ifyllandet av enkäten. En risk med det skulle kunna innebära 

att deltagarnas självbestämmande skulle påverkas, då de skulle kunna känna sig tvungna att fylla 

i enkäten på mötet. Att en förälder frågade om hjälp med att läsa frågorna och fylla i 

svartsalternativen tyder på att hon upplevde att det blev för komplicerat eller tog för lång tid att 

både läsa, tänka och fylla i enkäten samtidigt. På två av tio ursprungligen valda förskolor tilläts 

inte enkäten att delas ut. Föreståndarna ville undvika att lägga ytterligare belastning på 

föräldrarna för att gruppen redan var utsatt för många andra typer av enkäter, bland annat från 

förskolan. Även uppsatsens resultat visade att undersökningsgruppen är en belastad grupp vilket 

antas vara den största orsaken till det stora externa bortfallet. Det är enligt Ejlertsson (2012) 

vanligt med stora bortfall i enkätstudier.  

 

De kvalitativa öppna frågorna i GAP valdes bort på grund av att enkäten annars hade blivit för 

omfattande. En fördel med att även inkludera de kvalitativa frågorna hade varit att stärka redan 

ifyllda svarsalternativ på de 30 aktivitetsfrågorna.  Instrumentet GAP är med acceptabelt resultat 

testat för validitet och reliabilitet vilket är en styrka i studien (Eriksson, 2014). Lisat-11 har 
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acceptabel test-retest pålitlighet, specificitet, sensitivitet och giltighet för svenska individer i 

åldern 30-39 (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer (2002) vilket även det är en styrka i studien. 

Data registrerades och analyserades med deskriptiv och analytisk statistik i dataprogram 

anpassade för statistiska beräkningar och med vedertagna metoder. Detta styrker att det 

presenterade resultatet är tillförlitligt (Olsson & Sörensen, 2011; Ejlertson, 2012). Den kvantativa 

ansatsen och enkätens tre delar med möjlighet att mäta aktivitetsgap och livstillfredställelse samt 

sambandet däremellan är en styrka i uppsatsen. Valet att beräkna korrelationen mellan antal 

aktivitetsgap och livstillfredställelse höjde uppsatsens kvalité då det på c-nivå räcker med 

deskriptiv statistik. 

Konklusion 

Studiens resultat visade att förvärvsarbetande kvinnor med förskolebarn hade ett större antal 

aktivitetsgap än befolkningen i allmänhet och att det i undersökningsgruppen fanns en korrelation 

mellan ett högre antal aktivitetsgap och minskad livstillfredställelse. Denna studie indikerar att 

kvinnorna kan vara i behov av arbetsterapi för att identifiera prioriterade mål och få stöd i 

strategihantering i anpassningsprocessen till sin livssituation för att minska sina aktivitetsgap och 

öka sin livstillfredställelse. Arbetsterapeuter kan ge kvinnorna ett viktigt stöd i att förstå 

betydelsen av att prioritera meningsfulla aktiviteter för att bibehålla sin hälsa.  

Tillkännagivanden 

Författarna vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit i studien och bidragit till att studien 

kunnat genomföras, samt ett stort tack till vår handledare, Cecilia Björklund som varit ett stöd 

under studiens gång. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om medverkan i studie om  

kvinnors aktivitetsgap och livstillfredställelse  

I åldersgruppen 30-39 år ökar den psykiska ohälsan, framförallt hos kvinnor. Fokus inom 

arbetsterapi är att människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och delaktighet. När en 

person vill utföra aktiviteter men inte utför de eller om personen utför aktiviteter men inte vill 

det, då uppstår ett aktivitetsgap. Syftet med denna studie är att beskriva aktivitetsgap och dess 

relation till upplevd livstillfredställelse bland kvinnor i åldern 30-39 år.  

Vi som genomför studien är två studenter som läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet 

vid Luleå tekniska universitet. Du får denna förfrågan om deltagande eftersom att du är kvinna i 

åldern 30-39 år och har minst ett barn i kommunal förskola. Enkäten delas ut till föräldrar i tio 

förskolor i två olika städer. Frågorna i bifogad enkät undersöker dina aktivitetsgap och 

livstillfredsställelse. Medverkan i studien kan uppmärksamma dig på dina aktivitetsgap i 

vardagen och din upplevda livstillfredställelse.  

Planerad tid för att fylla i enkäten är ca 10-15 min. Om du fyller i enkäten så samtycker du till att 

delta i studien. Ifylld enkät återlämnas på anvisad plats på förskolan, senast fredag vecka 9. De 

enskilda enkätsvaren kommer inte att kunna identifieras till dig som person eller den ort där du 

bor då resultatet redovisas. Enkätsvaren hanteras så att inga obehöriga kan få tillgång till dem. 

Ditt deltagande är frivilligt, har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Studien kommer att 

publiceras som ett examensarbete under våren 2016 och kommer att finnas tillgänglig via Luleå 

Tekniska Universitets publikationsdatabas: http://epubl.ltu.se  

Anna Lundin                              Karin Nilsson                              Handledare: Cecilia Björklund 

073-558 85 37                              070-309 23 29                                    Universitetslektor  

anauli-3@student.ltu.se               akiino-3@student.ltu.se                      Institutionen för hälsovetenskap 

Examensarbete Arbetsterapi        Examensarbete Arbetsterapi               Luleå tekniska universitet 0920-49 10 00 

                                                                                                                 cecilia.bjorklund@ltu.se      
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Bilaga 2 

Dina vardagsaktiviteter & upplevd livstillfredställelse 

 

Min ålder                                    ______ 

Är du sjukskriven?                                      Ja       Nej  

Om du förvärvsarbetar, arbetar du hel eller deltid?                          Heltid  Deltid  

 

Civilstånd:                                      Gift/Sambo               Singel               

Nivå av utbildning:                                           Gymnasienivå           Högskolenivå   

____________________________________________________________________________ 

 

Instruktioner del 1: Vardagsaktiviteter 

Denna del undersöker dina aktivitetsgap, vad du utför och vill utföra under dagen (fritid, arbete 

och i ditt sociala liv). Två frågor ställs vid varje aktivitet. Dessa två frågor berör om du utför och 

om du vill utföra aktiviteten (avser den vardagssituation du lever i nu). 

Var vänlig kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst för dig just nu (”ja” eller ”nej”) vid båda 

frågorna vid varje aktivitet i frågeformuläret. 

Exemplen i frågeformuläret 

Vid de flesta av aktiviteterna finns några exempel på typer av aktiviteter som avses. 

Dessa ska bara ses som exempel.   

Det finns till exempel många fler motionsaktiviteter än de som föreslås i fråga 10. Du kan utföra 

andra idrottsaktiviteter och ändå svara ”ja” på frågan om du utför aktiviteten. 

Det kan också vara så att du inte gör något du vill göra, till exempel att du inte längre kan baka 

som du tyckt om att göra tidigare. Du ska då under fråga 2 svara ”nej” på frågan ”Utför du 

aktiviteten?” och ”ja” på frågan ”Vill du utföra aktiviteten?” fastän du fortfarande både lagar mat, 

dukar och diskar som är exempel under fråga 2.  
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1. Handla 

(ex göra småinköp, veckohandla) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

2. Laga mat 

(ex laga mat, baka, diska, duka) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

3. Tvätta 

(ex tvätta, stryka, laga) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

4. Städa 

(ex damma, dammsuga) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

5. Sköta enklare underhåll av bostad, trädgård, bil 

(ex småreparationer, sköta om blommor, tvätta 

bil, klippa gräsmatta, rensa ogräs) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

6. Sköta mer omfattande underhåll av bostad, 

trädgård, bil 

(ex reparera bil, anlägga odling, bygga 

om/renovera bostaden) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

7. Sköta hemmets ekonomi Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

8. Transportera sig 

(ex åka bil/buss, cykla, köra bil) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

9. Shoppa 

(ex personliga saker, kläder, saker till hemmet) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  
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10. Idrotta/motionera 

(ex motionsgympa, simma, jogga, spela fotboll, 

titta på idrottsevenemang) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

11. Idka friluftsliv 

(ex promenera, plocka bär och svamp, jaga, fiska, 

campa) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

12. Ha en hobby 

(ex handarbete, hantverk, snickra, spela 

instrument, sjunga i kör, fotografera, ta hand om 

husdjur) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

13. Nyttja kulturutbudet 

(ex gå på bio, konserter, teater, utställningar, 

bibliotek) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

14. Titta/lyssna på TV/radio/DVD 

(ex lyssna på musik, titta på film, TV-serier, 

nyheter) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

15. Läsa 

(ex dagstidning) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

16. Läsa 

(ex tidskrifter, litteratur) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

17. Skriva 

(ex skriva brev, dikta, författa) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  
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18. Spela spel 

(ex tips, sällskapsspel, lägga patiens, lösa 

korsord) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

19. Använda dator 

(ex spela, surfa på internet) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

20. Umgås med partner och/eller barn Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

21. Umgås med släkt, vänner, grannar 

(ex besöka, bjuda hem, tala i telefon) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

22. Ge hjälp och stöd till andra 

(ex handla, vara barnvakt) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

23. Delta i föreningsverksamhet Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

24. Delta i religiös verksamhet Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

25. Besöka restaurang, café, pub, danslokal Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

26. Resa 

(ex för nöje, charter) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

27. Arbeta Utför du aktiviteten? ja  nej  
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(hel- eller deltid) Vill du utföra aktiviteten? ja  nej  

28. Studera 

(hel- eller deltid) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

29. Sköta och uppfostra barn Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

30. Arbeta ideellt 

(ex leder gymnastikgrupper, studiecirklar, 

ungdomsverksamhet, är politisk aktiv) 

Utför du aktiviteten? 

Vill du utföra aktiviteten? 

ja  

ja  

nej  

nej  

GAP vardagens aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad 

klienten vill göra och faktiskt gör (version 1.1). Gunilla Eriksson och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2013). 

 

Instruktioner del 2: Livstillfredställelse 

Här följer ett påstående gällande hur tillfredsställd Du är med Ditt liv som helhet. 

1= mycket otillfredsställande           4= ganska tillfredsställande   

2= otillfredsställande                        5= tillfredsställande 

3= ganska otillfredsställande            6= mycket tillfredsställande            

                                                                                                                                                      

Var vänlig kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst för dig just nu. 

Mitt liv som helhet är:                    1  2     3         4           5  6  
________________________________________________________________________________ 

Livstillfredsställelse, the Life Satisfaction checklist ( LiSat- 11) Fugl-Meyer A, Bränholm I-B, Fugl-Meyer K.(1991)  

 

 

Var god lämna den ifyllda enkäten på anvisad plats på förskolan! 

                                                         TACK! 


