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Sammanfattning 
 
Att vara förälder till ett barn med ADHD kan vara utmanande och innebära att hantera 
attityder från omgivningen. De upplever ofta en brist på stöd och svårigheter som påverkar 
hälsa och vardag negativt. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevd 
aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD. Metoden var kvalitativ med 
semistrukturerade intervjuer och bekvämlighetsurval. Dataanalys gjordes med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet visade att vardagen hos föräldrar till barn med ADHD innebar 
mycket tid för stöttning av barnen. Bemötande och stöd från barnens skola påverkade 
föräldrarnas välmående och vardag. Det krävdes ett flexibelt arbetsschema samt förstående 
arbetsgivare och kollegor för att kunna finnas tillgänglig för barnen under arbetstid. Det fanns 
behov av struktur och prioriteringar i vardagen då varken tid eller ork räckte till. Brist på tid 
medförde avsaknad av återhämtning och tid för sig själva, vilket påverkade tillfredsställelsen i 
vardagen. Slutsats var att föräldrar till barn med ADHD har en vardag som är fokuserad på 
barnens behov. De brister som deltagarna uppger gällande aktiviteterna i deras vardag kan 
tolkas ha en negativ effekt på deras upplevda aktivitetsbalans. Examensarbetet ses som en 
möjlig start till diskussion och ökad uppmärksamhet av målgruppens behov. Dock behövs fler 
och mer omfattande studier i ämnet.  
 
Nyckelord: aktivitetsmönster, arbetsterapi, familj, vardag 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 

Summary 
 
 
Title: Occupational balance as experienced by parents of children with ADHD. 
 
Parenting children with ADHD can be challenging and involve coping with surrounding 
attitudes. They often experience a lack of support and difficulties that have negative impact on 
health and daily life. The purpose of this study was to describe experienced occupational 
balance in parents of children with ADHD. A qualitative method with semi-structured 
interviews and convenience sampling was used. Data was analyzed with qualitative content 
analysis. The result showed that everyday life of parents to children with ADHD involves a 
lot of time supporting their children. Treatment and support from the children’s school 
influenced the parents’ well-being and daily life. A flexible work schedule and understanding 
employers and co-workers were necessary for being accessible to their children. Structure and 
prioritizing were needed in everyday life since neither amount of time nor energy was 
sufficient. Lack of time resulted in absence of rest and time for themselves, which affected 
their life satisfaction. The conclusion was that parents of children with ADHD have everyday 
lives that focus on the children’s needs. The deficits that are described regarding everyday 
activities could be interpreted as a lack of occupational balance. This study is an opportunity 
to start discussion and increase attention to the needs of the target group. However, more 
research is required.  

 
Keywords: activity pattern, daily life, family, occupational therapy 
 
 
  



  
 

 
 
 

 

 
 
Innehållsförteckning 
 
Inledning 1 
Bakgrund 1 

Aktivitetsbalans 1 
Balans i föräldrars vardag 3 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 3 
Att vara förälder till barn med ADHD 4 

Syfte 5 
Material och metod 6 

Förförståelse 6 
Urval 6 
Datainsamling 6 
Deltagarna 7 
Etiska överväganden 9 

Resultat 11 
Stöd och anpassning för barnen 11 
Komplicerat samspel mellan arbete och övrig vardag 13 
En vardag beroende av struktur och prioriteringar 14 
Svårt att få utrymme för återhämtning 15 

Diskussion 17 
Metoddiskussion 17 
Resultatdiskussion 19 

Slutsatser 24 
Referenser 25 
Bilaga 1. Inlägg i anhöriggrupp 
Bilaga 2. Informationsbrev 
Bilaga 3. Samtyckesformulär 
Bilaga 4. Intervjuguide 

 
 
 



  
 

 
 
 

 

1 

Inledning 
 
Trots att forskning kring aktivitetsbalans har tagit många steg framåt finns det ännu 
outforskade områden. Wagman, Håkansson och Jonsson (2015) har kartlagt kunskapsluckor i 
forskning kring begreppet. Det finns bland annat bristande kunskap kring hur en individs 
aktivitetsbalans påverkas av de människor som finns i dess närhet. I kartläggningen lyfter 
Wagman et al. (2015) fram en studie om hur mödrar till barn med autism upplever 
stödfunktioner och vars resultat beskriver att brist på stöd kan begränsa mödrarnas 
aktivitetsbalans (Hodgetts, McConnell, Zwaigenbaum, & Nichols, 2014). Studier med ett 
sådant fokus är sällan förekommande varpå Wagman et al. (2015) anser att liknande studier 
behöver genomföras.  
 
Det har framkommit att föräldrar till barn med ADHD bär på en emotionell börda och ofta 
känner att de inte får det stöd som de upplever att de behöver i sin vardag. Föräldrarna 
upplevde att svårigheter kring uppfostran av deras barn påverkade andra delar av livet som 
hälsa, relationen föräldrarna emellan samt att deras fungerande i vardagen påverkades 
negativt (Corcoran, Schildt, Hochbrueckner, & Abell, 2017). Författarna till detta 
examensarbete har inte hittat några tidigare studier inom det arbetsterapeutiska begreppet 
aktivitetsbalans med fokus på denna målgrupp. Det anses därför att de kunskapsbrister som 
finns gällande aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD motiverar studien och dess 
syfte. Förhoppningen med arbetet är att studien ska kunna bidra till att målgruppen får 
kunskap och insikt om begreppet aktivitetsbalans och även kunna bidra med förståelse för hur 
vardag och aktivitetsmönster påverkar deras mående. På en samhällsnivå kan studien bidra 
med nytta genom att skapa en diskussion och synliggöra eventuella behov hos målgruppen. 
Det kan resultera i en medvetenhet av de faktorer som påverkar målgruppen. Wagman et al. 
(2015) menar att det finns behov av att genomföra studier som berör hur en persons 
aktivitetsbalans påverkas av personer runt omkring dem. Detta styrker nyttan av 
examensarbetet. Arbetsterapeuter kan knyta an begreppet aktivitetsbalans till en outforskad 
grupp och studera ämnet vidare.  
 
 

Bakgrund 
 
Aktivitetsbalans 
Erlandsson och Persson (2014) förklarar att alla individer har ett eget mönster av aktiviteter i 
sin vardag, varav vissa är självvalda och andra är måsten att genomföra. Upplevelsen av en 
aktivitet influerar individens val av nästa aktivitet samtidigt som miljön påverkar med de 
krav, möjligheter och utmaningar som finns. Även om två individer är i samma ålder och del 
av livet samt har likheter i vardagen, innebär inte det att deras aktivitetsmönster behöver likna 
varandra.  En persons mönster i vardagen påverkar dess upplevda hälsa. Något som visats ha 
en negativ effekt hos personer i arbetsför ålder är hur komplext deras aktivitetsmönster är. Det 
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handlar dels om hur många parallella aktiviteter en person hanterar, samt om många 
aktiviteter blir avbrutna. Dessa faktorer kan resultera i att personens upplevda värde i 
aktiviteterna minskar och därmed också den upplevda balansen i vardagen (Erlandsson & 
Persson, 2014). Inom arbetsterapin var Meyer den första som presenterade begreppet 
aktivitetsbalans och beskrev det som att varje individ behöver bibehålla en balans mellan lek, 
vila, sömn och arbete (Meyer, 1977). Aktivitetsbalans som begrepp kan ha olika betydelser 
och definitioner, exempelvis variation mellan roller och balans i aktivitetsmönster. De 
gemensamma faktorerna som framkommer vid Wagman, Håkansson och Björklunds (2012) 
begreppsanalys av begreppet är rätt mängd och variation mellan aktiviteter och den subjektiva 
uppfattningen om vad balansen är. Wilcock och Hocking (2015) menar att en obalans i 
aktiviteter resulterar i hälsorisker och har en negativ effekt på individens välmående. Det är 
viktigt att ens aktiviteter är varierande och att de upplevs gynnande av den som utför dem. 
Även Kielhofner (2012) menar att en variation och tillräcklig mängd av meningsfulla 
aktiviteter påverkar en persons hälsa och mående. 
 
Aktivitetsbalans kan definieras som att en person uppfattar sig ha en rätt mängd aktiviteter 
och tillräcklig variation mellan sina aktiviteter. Denna subjektiva uppfattning värderas utifrån 
aktivitetsområde, variation av aktivitetens karaktär samt tidsåtgång. Aktivitetsbalans beskrivs 
ofta i relation till aktivitetskategorier som exempelvis arbete, fritid, vila och sömn. I kategorin 
arbete inräknas både hushållsarbete och yrkesmässigt arbete. Rekreation och diverse hobbies 
är möjliga definitioner av fritidsaktiviteter, medan vila innebär alla lugna aktiviteter som en 
person samlar energi genom. Exakt vad varje kategori innebär för specifika aktiviteter varierar 
från individ till individ (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Personens egna intressen 
samt kulturella normer påverkar också innebörden av de olika kategorierna (Wilcock & 
Hocking, 2015). Gentry och Loveland (2013) beskriver sömn som en essentiell del av en 
människas dagliga liv och att detta påverkar resterande delar av en individs vardag. Det 
överensstämmer med Wilcock och Hocking (2015) som beskriver vikten av återhämtning och 
hur det påverkar görandet. De menar att återhämtning och därmed sömn är viktigt för att ha 
energi till görandet, kunna vara effektiv och ta hand om oss själva. 
 
Enligt Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson och Falkmer (2011) är aktivitetsbalans 
också en faktor som påverkar en individs livsbalans. Övriga faktorer som påverkar är balans i 
kropp och sinne, balans i relationer med andra samt balans vad gäller tidsanvändning under 
dygnets timmar. De fyra faktorerna har en dynamisk påverkan på en individs livsbalans och 
hälsa, samt varierar mellan individer. Hos yrkesverksamma handlar balansen bland annat om 
relationen mellan tid lagd på arbete och tid i hemmet med familjen. En god och fungerande 
hemmiljö har också visat sig underlätta yrkeslivet. Relationen med nära och kära är något av 
det som yrkesverksamma rankar högst i påverkan av dess livsbalans. Även närståendes 
välmående ses som en viktig faktor, tillsammans med känslan av att ha tillräckligt med tid för 
de aktiviteter som de vill eller behöver utföra (Wagman, Håkansson, Jacobsson, Falkmer, & 
Björklund, 2012).  
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Balans i föräldrars vardag 
Föräldrars aktivitetsbalans kan påverkas av inställningar och organisationsfaktorer på 
arbetsplatsen. Arbetande föräldrar som möttes av chefer och kollegor med positiva attityder 
kring föräldraledighet och föräldraskap upplevde en högre grad av aktivitetsbalans än de som 
möttes av neutrala eller negativa attityder (Borgh, Eek, Wagman, & Håkansson, 2018). 
Arbetande kvinnor med ett barn har en högre stressnivå än de kvinnor som inte är föräldrar. 
Har de två barn under 15 år är graden av stress 40 % högre hos de arbetande mödrarna än hos 
de kvinnor som var utan barn. En reducering av mängden arbetstimmar och mer flexibilitet 
menas kunna möjliggöra för kvinnorna att kombinera arbete och familjeliv, samt minska deras 
kroniska stress (Chandola, Booker, Kumari, & Benzeval, 2019). Stress och konflikt mellan 
arbete och familj är vanligast hos kvinnor. Framförallt hos de som är i ett heterosexuellt 
förhållande och influeras av att könsstereotyper påverkar arbetsbördan i hemmet (Steiner, 
Krings, & Wiese, 2018). Föräldrars arbete-familje-samspel påverkar också hälsan hos deras 
barn. Är en förälder i konflikt mellan delarna kan det resultera i en negativ hälsoeffekt, vilket 
påverkar relationen i föräldrapar och barn-föräldrarelationen (Dinh, Cooklin, Leach, 
Westrupp, Nicholson, & Strazdins, 2017).  
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en vanligt förekommande 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att koncentrera sig och 
kännetecknas av impulsivitet och hyperaktivitet. Beräknad global prevalens av ADHD i 
barndomen var 5 % år 2016. Svårigheterna framkommer ofta tidigt i barndomen och kan 
utspela sig genom att barnet har beteendesvårigheter. Exempel på sådana svårigheter kan vara 
att barnet verkar ouppmärksam vid direkt tilltal, har svårt att vänta på sin tur eller har svårt att 
sitta stilla utan att röra på exempelvis händer eller fötter. I skolåldern kan 
beteendesvårigheterna fortsätta, men kan även bidra till svårigheter i skolan och nedsatta 
sociala förmågor. ADHD kan dessutom resultera i andra psykiska besvär som depression, låg 
självkänsla och ångest (Asherson, 2016). 
 
Diagnos brukar tidigast kunna ställas runt 4 - 6 års ålder. När ett barn eller ungdom uppvisar 
symtom som tyder på ADHD bör en utredning kring svårighetsgrad och symtomens påverkan 
på beteendet genomföras. Det är då läkare och psykolog som genomför utredningen och syftet 
är att utredningen ska kunna ligga som grund för stöd och behandling (Socialstyrelsen, 2014). 
Om beteendet och symtomen har en negativ inverkan på barnets sociala liv, utbildning och 
familjeliv bör det övervägas att erbjuda föräldrarna en föräldrautbildning. Om barnet har 
fortsatta svårigheter bör de hänvisas till specialistvård för att få ett utlåtande kring 
svårighetsgrad samt se över andra åtgärder (Asherson, 2016). Baserat på vilka symtom som 
förekommer sig hos ett barn med misstänkt ADHD har det framkommit tre olika former av 
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diagnos. Den vanligaste formen av ADHD är den kombinerade formen som innebär en stor 
nedsatt funktion av uppmärksamhet samt hög impulsivitet och överaktivitet. Huvudsakligen 
ouppmärksammad form av ADHD, även kallat ADD, innebär stora svårigheter med 
uppmärksamhet men med en passivitet och inåtvänt beteende istället för impulsivitet och 
överaktivitet. Den tredje formen av ADHD är den huvudsakligen hyperaktiv-impuls formen 
som innebär stor impulsivitet och överaktivitet men uppvisar inga symtom av 
uppmärksamhetssvårigheter (Socialstyrelsen, 2014). 
 

Att vara förälder till barn med ADHD 
Att vara förälder till ett barn med ADHD kan vara utmanande och kan även innebära att 
hantera stigmatisering och attityder från omgivningen (Lebowitz, 2016). Mödrar till barn med 
ADHD har uppvisat högre grad av depressionssymtom än hos mödrar till barn utan diagnosen 
(Cheung, Aberdeen, Ward, & Theule, 2018).  Föräldrar till barn med ADHD upplever en 
högre grad av föräldrastress jämfört med föräldrar till barn utan diagnosen (Theule, Wiener, 
Tannock & Jenkins, 2012). Både hyperaktiviteten samt den bristande uppmärksamheten hos 
barnen var starkt påverkande faktorer i detta. En måttlig stress hos föräldrar är vanligt 
förekommande och överkomlig, medan en högre stress istället kan vara skadlig. En ökad 
efterfrågan av engagemang i och kring barnens skolarbete kan också vara en bidragande 
faktor (Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins, 2012). Gällande vidare forskning menar 
Sellmaier, Leo, Brennan, Kendall och Houck (2016) att fler studier behövs gällande 
sambandet mellan arbete, familjeliv och samhällets resurser samt hur det upplevs hos 
föräldrar till barn med ADHD. 
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Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn 
med ADHD.  
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Material och metod 
 
Examensarbetet genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. 
Författarna valde metoden baserat på kvalitativa studiers fokus på målgruppens upplevelser 
och egna beskrivningar (Kristensson, 2014). Detta för att besvara syftet med arbetet. 
 

Förförståelse 
Författarna har kunskap och förförståelse för begreppet aktivitetsbalans sedan innan genom 
sin högskoleutbildning. Föräldrar till barn med ADHD är för författarna en outforskad grupp.   
 

Urval 
Studiens deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014) och bestod 
av nio personer. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara vårdnadshavande förälder 
till ett eller flera barn diagnostiserade med ADHD samt att deras barn var i åldrarna 5-18 år 
och bosatta hemma. Exklusionskriterier var deltagare som inte verbalt kunde uttrycka sig eller 
som inte talade svenska. Deltagare rekryterades genom en anhöriggrupp på sociala medier. 
Författarna fick efter godkännande från gruppens administratörer skapa ett inlägg (se bilaga 1) 
med kort information om studien och sina kontaktuppgifter. Intresserade föräldrar kontaktade 
därefter författarna och delgavs studiens informationsbrev (se bilaga 2) och samtyckesblankett 
(se bilaga 3) som ifylldes vid fortsatt intresse och skickades tillbaka till författarna.  
 

Datainsamling 
Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med de nio deltagande i studien under 
de första veckorna av april 2019. Författarna skickade möjliga intervjutider till deltagarna som 
därefter fick välja den tid och forum som passade dem. Till följd av de geografiska avstånden 
gavs alternativen intervju via Skype eller telefon, varpå samtliga valde telefonintervju. 
Författarna turades om att hålla i intervjuerna, medan den andra tog anteckningar samt bidrog 
med följdfrågor vid behov. Intervjun spelades in på mobiltelefon - utan uppkoppling till 
datormoln - med deltagarnas godkännande och fördes därefter över till ett USB-minne via 
USB-kabel samt raderades från mobiltelefonen. USB-minnet förvarades på sådant sätt att 
obehöriga ej kunde få åtkomst till det. Materialet raderas till fullo när examensarbetet blivit 
godkänt, som beskrivet i informationsbrevet deltagarna gett sitt samtycke till. För att få en 
struktur vid intervjuerna och för att underlätta senare i processen, utgick författarna från en 
intervjuguide (se bilaga 4) som behandlade frågor motsvarande studiens syfte (Kvale & 
Brinkman, 2009). Det var även viktigt då en semistrukturerad intervju innebär att författare 
ställer samma frågor till alla deltagande (Kristensson, 2014). De teman som frågorna är 
skapade utifrån - balansen mellan arbete, hemliv, familj, fritid, vila och sömn - är framtagna 
av Wagman och Håkansson (2014). Deltagarna fick innan intervjun startade ytterligare 
information kring studiens syfte, vem av författarna som skulle hålla i intervjun samt blev 
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påminda om att de när som helst fick avbryta intervjun och sitt deltagande i studien. 
Författarna beskrev även hur det insamlade materialet skulle förvaras och hur intervjuerna 
skulle transkriberas. Majoriteten av frågorna var öppna för att ge möjlighet för deltagarna att 
svara fritt och utförligt. Detta för att få den djupaste beskrivningen av deltagarnas upplevelser 
som möjligt. Författarna avrundande och sammanfattade kort intervjun samt gav 
avslutningsvis deltagarna möjlighet att lägga till information kring berörda frågor. När 
intervjuerna var genomförda transkriberade författarna det insamlade materialet ordagrant 
med hjälp av en intervjumall (Kristensson, 2014). Intervjuerna transkriberades på ett 
avidentifierat sätt, vilket innebär att alla namn som nämndes under intervjun ersattes med ett 
“X”. Deltagarna har benämnts med siffror istället för namn under hela processen, 
undantagsvis vid samtal med deltagarna. Siffrorna var heller inte i kronologisk ordning utefter 
vilken följd deltagarna intervjuades. Detta för att materialet inte ska kunna härledas till den 
enskilda individen.  
 

Deltagarna 
Deltagarna i studien var alla föräldrar till barn diagnostiserade med ADHD och bodde i olika 
delar av Sverige. Samtliga deltagare var kvinnor och av de nio deltagarna var åtta stycken 
gifta eller i ett samboförhållande. Deltagarna hade ett eller flera barn med diagnos boendes 
hemma, som var i åldrarna 5-18 år. Två av deltagarna hade flera barn med ADHD 
hemmavarande. Av de nio deltagarna var det sju stycken som hade ett del- eller heltidsarbete. 
Se tabell 1 för deskriptiv information om studiens deltagare.  
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Dataanalys 
Det transkriberade materialet analyserades utifrån en induktiv ansats. Författarna gick då 
systematiskt igenom materialet för att se efter mönster och återkommande element. På det 
sättet rör sig en studie med induktiv ansats från insamlat material till ett teoretiskt och 
förstående perspektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att stärka studiens 
verifierbarhet användes triangulering vid tolkning av materialet. Det innebär att författarna 
tolkade materialet först separat för att sedan gemensamt gå igenom materialet och jämföra 
tolkningarna som gjorts (Kristensson, 2014). Författarna har utgått från Lundman och 
Hällgren Graneheims (2017) analysprocess som beskrivs i sex steg. Dataanalysen inleddes 
genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och skriva ner tankar för att tillsammans 
kunna diskutera sina uppfattningar kring materialet. Författarna identifierade sedan 
individuellt meningsbärande enheter relaterade till aktivitetsbalans hos målgruppen, vilka 
sedan jämfördes och sammanställdes. Kondensering och kodning av de meningsbärande 
enheterna genomfördes på alla intervjuer individuellt och sedan diskuterades vad respektive 
författare hade kommit fram till för koder. De kom sedan överens om koder med tydligast 
formulering och som korrekt representerade de meningsbärande enheterna.  Författarna läste 
sedan igenom koderna för att finna likheter och skillnader. Koderna som var relaterade till 
varandra eller hörde ihop, slogs ihop till en kategori. Kategorin fick en benämning som 
sammanfattade innehållet. Kategorierna och koderna bearbetades och tolkades och eventuella 
justeringar genomfördes. Slutligen lästes materialet och koder igenom för att finna ett 
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övergripande tema för arbetet och sammanlänkade kategorierna (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Se tabell 2 för exempel på dataanalys.  
 

 

 

Etiska överväganden 
Inom forskningsetiken finns principer som författarna har förhållit sig till. Autonomiprincipen 
handlar om respekt för individens självbestämmande. Författarna har därför varit tydliga med 
att det är frivilligt att delta i studien samt att individen har rätt att avsluta sitt deltagande utan 
motivering till varför. Det var även viktigt att den deltagarna var medveten om hur materialet 
skulle hanteras, för att ta beslut om deltagande. Nyttoprincipen innebär att författarna ska 
kunna motivera och argumentera för nyttan av studien i förhållande till eventuell skada och 
obehag för individen.  Risken för skada eller obehag ska minimeras för individen vilket Inte 
skada-principen är till för. Principen hanterar exempelvis att forskningen ska förhålla sig till 
aktuella lagstiftningar, sekretesshantering och hantering av data på ett korrekt sätt. 
Rättviseprincipen belyser att alla som deltar i studien ska behandlas lika och rättvist 
(Kristensson, 2014). Vid databearbetningen, samt genom hela forskningsprocessen, har 
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författarna arbetat aktivt utifrån dessa principer för att minimera riskerna att någon av de 
deltagande ska uppleva att deras medverkan i studien bidragit skada eller obehag. 
 
Studien har följt informationskravet och deltagarna har fått tydlig och noggrann information 
kring studiens genomförande och hantering av data. I delgiven information om studien och i 
samband med utskickat samtyckesformulär har deltagarna blivit påminda om att medverkande 
i studien är helt och hållet frivilligt samt att de när som helst kan välja att avbryta utan att 
uppge skäl. Informationen upprepades muntligt under inledningen av intervjuerna. De har 
skrivit under samtycke för sitt deltagande i studien och därigenom har studien uppfyllt 
samtyckeskravet. Information och samtycke gavs innan tiderna för intervjuer bokades in. 
Konfidentialitetskravet har behandlats genom att författarna noggrant förvarat insamlat 
material på sådant sätt att ingen obehörig haft tillgång till det. Vid transkribering har 
materialet avpersonifierats och deltagarna har endast benämnts efter nummer, exempelvis 
“D1”. I hänsyn till nyttjandekravet kommer insamlad data endast användas till detta 
examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Etisk egengranskning av studien har genomförts 
enligt Hälsohögskolans anvisningar av författarna och godkänts av handledare innan studien 
påbörjades. 
 
Under början av urvalsprocessen lyftes frågan kring vilka former av ADHD som skulle ingå i 
studien. Författarna hade i den ursprungliga versionen av projektplanen utgått från den 
vanligast förekommande formen av ADHD, alltså den kombinerade formen. På grund av 
etiska skäl valde författarna därför att inkludera alla former av ADHD. Enligt Etisk kod för 
arbetsterapeuter (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018) ska arbetsterapeuten sträva efter att främja 
delaktighet och ha individens upplevelse och behov som utgångspunkt i sitt arbete. Det var 
hos författarna därmed önskvärt att inkludera samtliga former av ADHD och få den mest 
utförliga beskrivningen av målgruppens upplevelser som möjligt.  
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Resultat 
 
Utifrån studiens syfte att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD 
blev resultatet efter genomförd innehållsanalys följande fyra kategorier: Stöd och anpassning 
för barnen, Komplicerat samspel mellan arbete och övrig vardag, En vardag beroende 
av struktur och prioriteringar samt Svårt att få utrymme för återhämtning. Under 
databearbetningen och framtagningen av kategorier kunde ett tydligt samband urskiljas 
mellan samtliga kategorier. Det beskrevs återkommande hur olika aspekter av vardagen 
anpassades och prioriterades för barnens skull. Föräldrarnas aktivitetsbalans och 
aktivitetsmönster påverkades mycket av barnens behov och mående. Därför blev det 
övergripande temat Ett livspussel med fokus på barnens behov. Se tabell 3 för översikt av 
resultatets tema och kategorier.  
 

 

Stöd och anpassning för barnen 
Kategorin innehåller deltagarnas beskrivningar av hur barnens behov påverkade deras vardag 
och aktivitetsbalans. De beskrev hur barnens behov och vardag var något som sattes i första 
hand och för att barnen skulle må bra. Deltagarna beskrev hur deras barn var i behov av 
mycket stöttning och påminnelser i vardagen, ofta för att påbörja och fullfölja moment under 
morgon- och kvällsrutiner. Det var något som beskrevs som tidskrävande av deltagarna och 
att det samtidigt var väsentligt för att barnens vardag skulle gå ihop.  
 
“Och sen gäller det att prata, liksom ”ät nu”, ”ät nu”, ”ät nu”… Så jag kan ju inte sätta mig 
i köket och han [sonen] i vardagsrummet till exempel, utan jag sitter bredvid och ser till att 
han får i sig sin frukost för det är ingenting som går automatiskt.” (D2) 
 
Detta innebar dessutom att tiden som lades på att stötta barnen i deras rutiner tog tid och 
energi från andra uppgifter i hemmet. Det förekom att barnens behov av hjälp och stöd 
resulterade i att föräldrarnas egna aktiviteter blev avbrutna, exempelvis vid måltider. En 
deltagare beskrev stödet som gavs till barnen som ett heltidsarbete utöver sitt förvärvsarbete 
där hon också arbetade 100%. Barnen beskrevs som det viktigaste i deltagarnas liv och att 
deras behov sattes över deltagarnas egna intressen och vardagsaktiviteter. Barnets mående var 
enligt vissa deltagare den främsta faktorn som påverkade hur resten av familjen mådde och 
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fungerade. Det anpassades därför val av familjeaktiviteter efter barnets behov för att ändå få 
tid och möjlighet till att umgås med familjen.  
 
“Just nu är det väldigt mycket fokus på – mår X (dottern) bra så funkar hela familjen… de 
flesta saker vi gör då gör vi för att hon ska kunna hämta kraft, för att hon ska orka. Också att 
vi avstår från ganska mycket saker. Därför att hon inte riktigt fixar det.“ (D6.) 
 
Det var också deltagare som beskrev en viss pliktkänsla att vara hemma och lade mycket tid 
med familjen på kvällar och helger, vilket påverkat vänskapsrelationer. Vissa deltagare kände 
att de inte kunde ta med barnen när de skulle träffa vänner, eller att det inte var möjligt att 
lämna barnen hemma för att komma iväg en stund. En deltagare nämnde att hon numera inte 
blev tillfrågad om träffar med vännerna lika frekvent, något som hon kände var på grund av 
stödet hennes barn behövde. Hon kunde därför inte vara lika flexibel som sina vänner, vilket 
påverkade möjligheten att umgås.  
 
Utöver rutiner med barnen i hemmet beskrev deltagarna frekvent hur barnens skolsituation 
hade en direkt inverkan i deras vardag och upplevda balans. Deltagarna beskrev hur de kände 
sig missförstådda som föräldrar och uppfattade en nedvärderande attityd från skolpersonal i 
åtminstone något skede av barnens skolgång. De berättade hur det tagit mycket energi att 
konstant behöva kämpa för sina barns rätt till stöd och anpassning i skolan. En deltagare 
beskrev hur den kampen till slut fick läggas åt sidan i hänsyn till sin energi och mående som 
förälder:  
 
“Nu känner jag bara att: Nej. Det går inte, man stångar sig blodig till slut liksom. Och då blir 
det ju liksom obalans i familjen också. Man liksom inte är närvarande själv då… går man in 
för mycket i det här med, liksom, ”Nej jag ska ha rätt” och det ”Han ska ha det här stödet” 
och går man in i det för mycket, då missar man vardagen.“ (D8).  
 
Deltagare beskrev också att det var energikrävande att försöka få barnen att gå till skolan när 
de hade det svårt och inte fick rätt stöd. Det var en känsla av ängslighet hos flera deltagare 
inför hur barnens mående skulle påverkas i skolan och hur det kunde ha inverkan på resten av 
dagen.  Skolsituationen hade i sin tur påverkan på resten av familjen då det som förälder var 
viktigt att känna sig trygg och bekväm med att lämna sitt barn vid skolan. Som förälder tog 
möten med skola och vården mycket tid. De kände ofta att de inte fick det gensvar de önskade 
eller blev tagna på allvar i de bekymmer som deras barn upplevde. Detta i sin tur skapade 
också en oro och obalans i vardagen när barnen inte fick rätt stöd i skolan.  
 
“Jag menar när barnens svårigheter får rätt uppbackning och dom mår bra på skola och 
dagis och är trygga och funkar. Då funkar ju hemmalivet på kvällen mycket bättre. Men har 
dom bara haft det jättejobbigt och bara fått kämpa stenhårt för att hålla ihop överhuvudtaget, 
då smäller det ju när dom kommer hem för här är dom trygga!” (D9). 
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Komplicerat samspel mellan arbete och övrig vardag 
Kategorin beskriver deltagarnas upplevelser kring samspelet mellan förvärvsarbetet och deras 
övriga vardag som föräldrar till barn med ADHD. Den beskriver även hur barnens behov 
påverkade dem på arbetet samt vilken påverkan arbetet hade för deltagarnas välmående.  
 
Deltagarna som arbetade beskrev att resten av vardagen hade stor påverkan på arbetet samt att 
arbetet påverkade vardagens övriga rutiner och sysslor. Det framkom av deltagarna att det var 
viktigt att ha ett arbete med flexibla arbetstider för att kunna tillgodose barnens behov. Många 
av deltagarna upplevde att arbetstiderna antingen kunde möjliggöra eller hindra resterande 
vardag från att gå ihop. Detta genom att mängden arbetstid påverkade möjligheten att hinna 
med aktiviteter i hemmet och med barnen. Det var en faktor som hade påverkat en deltagarnas 
val att vara hemma medan partnern hade förvärvsarbete. Flera deltagare beskrev att de själva 
eller eventuell partner hade fått gå ner i arbetstid, planerade att gå ner i arbetstid, önskade att 
gå ner i arbetstid eller hade fått anpassa arbetet för att få vardagen att fungera och finnas som 
stöd till barnen.  
 
“Jag skulle nog säga att jag jobbar ganska så mycket, det är någonting, som är under 
diskussion så som finns liksom hemma, att detta nog inte går, vi kan nog inte jobba så här när 
hon börjar skolan till exempel. “ (D1). 
 
Deltagarna beskrev att de ofta fick ta tid från arbetet för att kunna möta barnens behov. 
Exempelvis genom att gå på möten med och ringa telefonsamtal till skola och vård. Möten 
eller besök med personal och vårdkontakter kring barnen var inte något avvikande som 
skedde sporadiskt, utan istället en återkommande del i deras vardag. I kombination med ett 
arbete innebar det att finna lösningar och strategier för att hinna med bägge delar. Flera av 
deltagarna beskrev att deras tid på arbetet dessutom påverkades av att de emellanåt fick åka 
och stötta eller hämta barnen på skolan. Det kunde bero på att barnen mådde dåligt eller att 
skolpersonal ringde och bad dem hämta barnen av någon annan anledning. Hade barnen 
dessutom bristande stöd och förståelse i skolan var detta något som förekom mer frekvent. 
Deltagare beskrev att detta i perioder förekommit på daglig basis. Det framkom att det var 
svårt för deltagarna att släppa övriga vardagen när de var på arbetet. Hade det exempelvis 
varit en stressig morgon kunde det vara svårt att fokusera på arbetet. Deltagarna beskrev även 
att det var viktigt med förstående och stöttande arbetsgivare samt kollegor.   
            
“Ja, och att vi har chefer som förstår att det handlar inte om att vi inte vill göra jobbet, utan 
behöver jag åka eller X (make) åka så är det ingen som tror att vi inte kommer göra det här 
jobbet sen. Det är ju också – hade jag haft en chef som tjurat ihop när jag var tvungen att dra 
för tredje gången på dagen så hade det ju varit bekymmersamt.” (D6) 
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Det fanns deltagare som beskrev att arbetet ofta gav dem energi och stöd. Arbetet fungerade 
för många av deltagarna som en plats att komma iväg till eller få en paus från vardagen. 
Deltagarna upplevde att det var skönt att arbeta och att de fick någon form av tid för sig själv 
på arbetet.   
 
“Det är rätt skönt att vara på jobbet, man kan vara en annan person och man kan, man får 
sin egentid på ett helt annat sätt. Jag kan gå på toa liksom, det är okej. Det är ingen som 
kommer och knackar på dörren eller ber mig göra mat eller så där.” (D5).  
 
Många av dem beskrev att det var skönt att gå in i en annan roll eller att ha sin andra identitet 
på arbetet. En deltagare upplevde även att arbetet hade tydligare krav än rollen som förälder 
och att det var lättare att uppfylla förväntningarna på arbetet än hemma. Det var också en 
deltagare som uttryckte att det var viktigt att genom sin arbetsroll få respons som berörde ens 
kompetens. Dessa faktorer upplevdes som meningsfullt för deltagarna.  
   

En vardag beroende av struktur och prioriteringar 
Denna kategori behandlar deltagarnas upplevelser om struktur och hur de gjorde prioriteringar 
i strävan efter balans i vardagen. Deltagarna beskrev ett stort behov av struktur och att 
ordning underlättade i deras och barnens vardag. De beskrev sig själva med ord som 
“Arbetsledare”, “Projektledare” och “vandrande kalender” hemma och kände att de hade 
många saker kring barnen de skulle hålla koll på. Det var allt från tider för inbokade möten till 
vilka skolböcker som skulle med dagen därpå och händelser som berörde familjemedlemmar. 
Strukturen i vardagen innebar bland annat att förbereda för morgonrutiner redan kvällen innan 
och då ta fram barnens kläder och skolsaker, samt det dem själva behövde dagen därpå.  
 
“Det är sådana rutiner som vi har lagt till. Packa saker kvällen innan, skolväskor, 
träningsväskor, allt sådant görs iordning och läggs på en särskild plats i vardagsrummet 
kvällen innan. Väldigt, väldigt strukturerat hem där ingenting får lov att lämnas framme för 
då blir det kaos inom tre timmar.” (D4). 
 
Förberedelser gjordes för att få morgonen att gå smidigast möjligt och för att spara tid.  
Exempelvis för att undvika någon diskussion med barnet om vilka kläder som skulle tas på. 
Deltagare beskrev också förberedelserna som förebyggande mot stress och nödvändiga för att 
vardagen skulle fungera. Deltagarna beskrev också behovet av att göra prioriteringar i olika 
aspekter av deras vardag. Det beskrevs som ofrånkomligt då de upplevde en tidsbrist i sin 
vardag och uttryckte att de inte var möjligt att hinna med alla aktiviteter som de önskade. 
Deltagarna uttryckte en svårighet i att hinna med sysslor i hemmet och flera berättade om 
förekomsten av “multitasking”. De gjorde flera sysslor parallellt och kunde exempelvis 
planera för matinköp samtidigt som de lagade middag och tog hand om tvätten. Deltagare som 
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bodde med en partner uttryckte behov av att hitta en fungerande uppdelning av sysslor 
sinsemellan för att dem skulle hinnas med.  
 
“Vi har det upplagt så att min man har hand om väldigt mycket av hushållssysslorna när det 
kommer till att handla mat och laga mat och fixa med det efteråt… Så därför har det blivit att 
jag har tagit väldigt mycket med barnen och han har tagit mer av hushållsarbetet.” (D3). 
 
Brist på tid påverkade även deltagarnas möjlighet att träna på ett önskvärt sätt eller att stämma 
träff med vänner - något som flera uttryckte svårighet i att hinna med och ofta prioriterade 
bort. Prioriteringar var viktigt för att hinna och få energin att räcka i vardagen. Vad som 
prioriterades varierade något bland deltagarna. Det fanns de som uttryckte behov av att 
prioritera bort träning och lägga tiden på uppgifter i hemmet. En deltagare menade att hon 
numera tänkte på ett annat sätt än tidigare och prioriterade inte längre städning lika högt.  
 
“Jag var väldigt noga med mitt hem innan. Det skulle vara si och det skulle vara så. Ändrat 
och donat och, man kunde ju inte bjuda hem någon om det inte var städat. Det har jag 
fullständigt släppt idag! Utan huvudsaken är att man träffar sina vänner… inte att det är 
städat när dom kommer.” (D8).  
 
Samtidigt uttrycktes att barnen prioriterades över allt det andra. Även om det fanns behov av 
städning eller att ordna med tvätt var det viktigare att spendera tid med barnen. Deltagarnas 
behov av att prioritera i vardagen yttrade sig även genom att flera sade sig prioritera bort tid 
för sömn. Antingen för att få lite tid för sig själv på kvällen eller för att hinna med de viktiga 
uppgifter som de hade i hemmet.  
 
“Det blir mycket att alla dom här hemgrejerna blir – det blir nätter som går åt. Eh… man 
snittar ju att sova två-tre timmar per natt… För att hinna med allt sånt som behöver hinnas 
med.” (D9). 
 

Svårt att få utrymme för återhämtning 
Kategorin beskriver deltagarnas upplevelser kring energinivå, återhämtning och egentid. 
Kategorin beskriver även hur detta påverkade relationer och deltagarnas upplevda 
aktivitetsbalans. Deltagarna beskrev hur trötthet och brist på energi präglade vardagen. De 
upplevde en brist eller total avsaknad av återhämtning och tid för sig själva. Deltagarna 
berättade att de ofta kände sig orkeslösa och att de varken hade tid eller energi för att göra de 
sakerna som de upplevde behövde göras i vardagen. “... jag liksom inte hinner hälften av det 
jag har tänkt att göra på kvällarna, för att jag blir så trött liksom.” (D1). Deltagarna 
upplevde att barnen och hushållsarbetet tog mycket energi och gav lite utrymme för 
återhämtning och egentid. Deltagarna uttryckte att det ibland var nödvändigt att se förbi sin 
trötthet och genomföra de måste-aktiviteter som vardagen innebar.  
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“Det är det som händer, att jag kommer hem och så är man så trött att jag håller på att dö 
och sen så sätter man sig och så känner man att herregud jag vet inte vad jag ska ta vägen för 
jag är så trött och då måste jag ju skynda mig att göra den där maten.” (D2).  
 
Deltagarna upplevde att de fick energi av sina respektive och vänner. Däremot kunde deras 
låga energinivå påverka och bidra till konflikter i relationer. Deltagarna beskrev det som att 
orken inte alltid fanns för att upprätthålla vänskapsrelationer. De menade att tid och energi 
inte räckte till för att träffa och umgås med vänner. Några av deltagarna upplevde även att det 
påverkade relationen med sin partner, då det inte fanns tillräckligt med energi för att ta hand 
om relationen.  
 
“Men jag försöker vara mer social med min man också, för det känner jag ofta att han vill 
vara social och prata och kanske titta på någon film tillsammans eller så här, och vanligtvis 
orkar inte jag det. Vilket jag känner är jättetråkigt för jag känner att jag önskar att jag hade 
kunnat ge mer till våran relation.” (D3).  
 
Flera av deltagarna beskrev hur de hade fått lärdom av sin trötthet och kommit till insikt kring 
sömnens betydelse och vikten av att slappna av. Hos en del av deltagarna hade låg energinivå 
i kombination med stress och bristande återhämtning resulterat i fysiska men. Exempel var 
värk i huvud och muskler, hjärtflimmer och utmattning. Det framkom även att stress var en 
påtaglig faktor och att den hos en del även påverkade sömnen. De hade då svårt att släppa 
tankar på vardagen och komma till ro vid sänggående.  
 
Deltagarna definierade egentid som att komma ifrån vardagen och att det var viktigt att få en 
stund för sig själv eller umgås med vänner. I en vardag där mycket kretsade kring barnen och 
upplevda måsten kände deltagarna att de fick mycket energi och återhämtning av egentid. 
Vissa beskrev egentiden som att släppa tankar och få tillåtelse att stänga ute omvärlden en 
stund, vilket de upplevde var värdefullt. En av deltagarna uttryckte även att egentid hade 
positiv inverkan på rollen som förälder. Mängden av tid för sig själv varierade mellan 
deltagarna, men de flesta beskrev en brist på egentid och upplevde att de ofta fick sätta sig 
själva åt sidan. Detta på grund av att det var mycket att göra i vardagen samt att det tog tid att 
stötta och tillgodose barnens behov. “Jag ligger liksom lite på vänt... liksom sätta sig själv åt 
sidan, det finns annat som är viktigare. Och rodda då.” (D9). Deltagarna upplevde att det 
krävdes planering för att få tid för sig själva eller att de fick kombinera egentid medan de 
gjorde andra aktiviteter - som att exempelvis städa och lyssna på musik - samtidigt. Något de 
inte ansåg vara optimalt, men nödvändigt och viktigt för dem.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
För att besvara syftet med studien valde författarna att göra en kvalitativ intervjustudie. 
Alternativen litteraturstudie och kvantitativ metod valdes bort på grund av brist på studier 
inom området respektive att det inte var i studiens syfte att ta fram statistiska och mätbara 
resultat. Kvalitativa studier utgår från principen att alla människor är unika och var människas 
berättelse är egen och utgår från personens egna uppfattning. Fokus i den kvalitativa studien 
ligger på upplevelser, uppfattningar eller beskrivningar (Kristensson, 2014). Studien 
genomfördes utifrån en induktiv ansats. Detta innebär att ett fenomen studeras och utifrån 
insamlade fakta därefter formulera en teori (Kristensson, 2014). Detta ansåg författarna vara 
en lämplig metod då syftet med studien var att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar 
till barn med ADHD.  
 
Den planerade urvalsmetoden var snöbollsurval men ändrades i uppstart av studien eftersom 
den inte resulterade i några deltagare. På grund av tidsaspekten valde därför författarna att gå 
vidare med ett bekvämlighetsurval då det enligt Kristensson (2014) är ett bra tillvägagångssätt 
att rekrytera en större grupp på kort tid. Trots risk för mindre variation i ett 
bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014) valde författarna att fortgå med metoden. 
Urvalsmetoden resulterade i att studiens deltagare var personer som själva uttryckte vilja att 
delta och berätta om sina erfarenheter och upplevelser. De rekryterades också från ett 
gemensamt forum i form av en anhöriggrupp till barn med ADHD och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Medlemmar i gruppen har själva valt att gå med i den och kan därför 
ha liknande erfarenheter. Detta kan därmed ha påverkat resultatet och tillförlitlighet då ett 
annat urval hade kunnat ge deltagare med annan inställning och erfarenhet i förhållande till 
studien. Samtliga deltagare i studien var kvinnor, detta trots att anhöriggruppen som urvalet 
gjordes i hade både manliga och kvinnliga medlemmar. Detta urval tros ha påverkat 
resultatet. Författarna anser att liknande studier med ett mer varierat urval hade varit av 
intresse för att få en mer nyanserad bild av föräldrar till barn med ADHD, då nuvarande 
studie endast beskrev mödrar.  
 
Frågorna som ställdes i de semistrukturerade intervjuerna var baserade på Wagman och 
Håkanssons (2014) beskrivning av de olika aktivitetskategorierna inom begreppet 
aktivitetsbalans. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att ställa lättförståeliga 
och tydliga frågor i intervjusituationer. Därför utgick författarna från Wagman och 
Håkanssons (2014) begrepp, men gjorde vissa förenklingar som att beskriva aktivitetsbalans 
med liknelsen balans i vardagen samt undvek det arbetsterapeutiska begreppet aktivitet. Detta 
då författarna ville undvika möjliga missförstånd kring ordet och förenkla för deltagarna i den 
mån det var möjligt. Att gå från de faktiska begreppen och istället förenkla dem kan ha 
påverkat studiens resultat. Vidare att den slutliga tolkningen av deltagarnas upplevelser i 
förhållande till begreppet aktivitetsbalans gjorts av författarna och inte deltagarna själva. Det 



  
 

 
 
 

 

18 

kan ha påverkat studiens trovärdighet. Författarna var inte låsta vid att behöva ställa frågorna 
i samma ordning, utan kunde anpassa efter deltagarnas svar. Författarna upplevde att 
ordningen på frågorna i intervjuguiden gav flyt i intervjuerna, varför denna ordning ofta 
användes. Strukturen underlättade också för författarna som har bristande vana i att hålla i 
intervjuer. Denna brist på erfarenhet kan ha resulterat i att följdfrågor inte ställdes. 
Telefonintervjuer innebar även förlorad möjlighet i att tolka deltagarnas icke-verbala uttryck. 
Det innebär att risk finns för att eventuellt material inte kom fram i intervjusituationen. Som 
intervjuare är det viktigt att ha god kompetens inom ämnet studien berör, detta för att kunna 
leda intervjun på ett gott sätt och ställa följdfrågor till ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Författarna upplevde att vissa intervjuer var svårare att hålla helt till ämnet, vilket kan bero på 
brist i erfarenhet och osäkerhet i att avgöra vilka aspekter som kunde vara relevanta för 
resultatet. Det kan ha haft en negativ effekt på studiens resultat. Visst material som framkom 
var inte relevant för syftet, och det finns därmed en risk att annat möjligt material inte 
framkom vid specifika frågor.  
 
Kristensson (2014) menar att intervjuaren ska hålla sig neutral och inte försöka påverka 
svaren med egna värderingar. Det var för författarna en outforskad grupp som de inte hade 
någon form av förförståelse om sedan tidigare. De anser sig därför inte ha influerat 
deltagarnas svar eller uttryck. Deltagarna fick information om att intervjun förväntades ta 
mellan 30-60 minuter, dock avsattes minst en timme av författarnas tid för varje intervju. 
Många av intervjuerna pågick drygt en timme, varav avslutande del och samtal ofta utgjorde 
tiden utöver den avsatta timmen. Den kortaste intervjun pågick i drygt en halvtimme men 
författarna ansåg sig ha fått tydliga och uttömmande svar och att den var av god kvalitet. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitet på en intervju är beroende av hur deltagaren 
svarade på frågorna. De menar även att deltagare är olika och uttrycker sig olika vad gäller 
längd på svar. Samtliga intervjuer ansågs uppfylla dessa kriterier och då vara användbara i 
studien.  
 
För att öka examensarbetets tillförlitlighet och verifierbarhet har dataanalysen gjorts genom 
triangulering. Detta ska minska risken att tolkningar blir vinklade utifrån en individs 
perspektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna har först tagit ut 
meningsbärande enheter på egen hand innan de jämförts och sammanställts. Därefter 
kondenserades och kodades materialet separat och följdes upp med att granska och 
sammanställa dem tillsammans. Koderna grupperades sedan av båda författarna och 
kategorier samt tema skapades utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2017). 
Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan appliceras i andra situationer än just i den 
som studien syftar till. Kristensson (2014) menar att resultatet av kvalitativa studier inte syftar 
till att generaliseras på en större grupp. Författarna har ändå valt att inkludera en beskrivning 
av deltagarna och studiens kontext för att främja överförbarheten. Denna beskrivning 
inkluderade åldersspann för deltagarnas barn med ADHD-diagnos, för att möjliggöra för 
vidare studier att jämföra och ha liknande urval (Kristensson, 2014) samtidigt som det 
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värnade om studiens konfidentialitet. Analysprocessen har även beskrivits på ett sådant sätt 
att läsaren ska kunna genomföra processen på ett likvärdigt tillvägagångssätt. Detta ger 
läsaren möjligheten att avgöra rimligheten i analysprocessen och själv värdera huruvida 
studien har en god överförbarhet eller ej (Kristensson, 2014). För att stärka verifierbarheten 
och tydliggöra kopplingen mellan tolkning och intervjumaterial har direkta citat inkluderats i 
resultatet. För att stärka studiens giltighet gjordes en intervjuguide att utgå från under 
datainsamlingen och därmed bibehålla studiens fokus (Kristensson, 2014). Vid diskussion av 
resultatet har författarna valt att inte dra paralleller med föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättning, detta eftersom syftet var att beskriva målgruppens upplevelser och inte 
att göra en jämförelse.  
 

Resultatdiskussion 
Att en person har aktivitetsbalans kan definieras som att individen själv upplever sig ha rätt 
mängd och variation mellan aktiviteter i sin vardag (Wagman, Håkansson, & Björklund, 
2012). Aktivitetsbalans är ett koncept som kan ha olika tolkningar och definitioner. Det kan 
därmed vara komplext att definiera det på ett sätt som stämmer för alla. Här bör individens 
egna värderingar och subjektiva erfarenheter tas i hänsyn, menar Yazdani, Harb, Rassafiani, 
Nobakht och Yazdani (2018). Studiens resultat beskrev att deltagarnas livspussel var 
fokuserat på barnens behov och mående. Deras variation av aktiviteter begränsades och 
bestod mest av aktiviteter som var för familjens skull. Det gavs inte mycket utrymme för de 
aktiviteter som upplevdes meningsfullt för deltagarna själva. Deltagarna uttryckte att de 
gjorde fler saker för andra än för sig själva och kan därför resoneras ha en obalans i det. Det 
är en av aspekterna som har inverkan på upplevd aktivitetsbalans (Wagman & Håkansson, 
2014). Deras aktivitetsmönster tolkas av författarna som komplext i och med mängden 
parallella aktiviteter som beskrevs. Komplexiteten kan också ha en negativ effekt på deras 
aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 2014).  
 
Det beskrevs att mycket tid och energi lades på att påminna och stötta barnen i 
vardagsaktiviteter, något som i sin tur påverkade möjligheten till andra aktiviteter i hemmet. 
Varje individ har ett eget aktivitetsmönster där en del aktiviteter är självvalda och andra är 
sådant som måste utföras. Aktivitetsmönstret påverkar i sin tur individens upplevda hälsa 
(Erlandsson & Persson, 2014). Deltagarna beskrev stöttning av sina barn som väsentligt och 
ett måste i vardagen samt upplevde krav i strävan efter att tillgodose barnens behov. Det 
framgick tydligt att det för deltagarna var en måste-aktivitet och att det var mycket tid som 
lades på det. Tid för familjen var därmed en stor del av deltagarnas vardag och uttrycktes även 
ta tid från andra delar av vardagen. Deltagarnas möjlighet till val av aktiviteter de önskade 
kunna utföra påverkades av barnens behov och mående. En obalans mellan tid för familjen 
och resten av vardagen - samt brist av aktiviteter som önskades utföras - kan därmed tolkas 
innebära en brist i deras aktivitetsbalans (Wagman & Håkansson, 2014). Deras upplevda 
värde i aktiviteter och därmed även upplevd aktivitetsbalans kan påverkas av att aktiviteter 
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avbryts (Erlandsson & Persson, 2014) något som deltagarna uttryckte var vanligt i deras 
vardag.  
 
Deltagarna beskrev att brist på stöd från barnens skola även påverkade deras egen och 
familjens balans i vardagen. Enligt Corcoran et al. (2017) upplever ofta föräldrar till barn med 
ADHD att de inte får det stöd de behöver och att svårigheter kring deras barn påverkar 
upplevd hälsa och hur deras vardag fungerade. Föräldrar till barn med ADHD är enligt Moen, 
Hedelin och Hall-Lord (2016) i stort behov av stöd från skolan och skolpersonal för att 
underlätta deras föräldraskap och ge dem stöd i vardagen. Barnen och dess välmående var det 
som deltagarna beskrev som det viktigaste för att deras vardag skulle fungera och därmed 
uppleva en balans. Deltagarna uttryckte att deras energinivå påverkades negativt av krav och 
måsten som de hade i vardagen, däribland stöttning av sina barn och kampen de beskrev för 
att barnen skulle få rätt stöd i skolan. De uttrycker här en upplevd obalans när det gäller 
energigivande och energitagande aktiviteter (Wagman & Håkansson, 2014).  
 
Resultatet visade att föräldrar till barn med ADHD upplevde svårigheter i samspelet mellan 
förvärvsarbete och övriga vardagen. Deltagarna uttryckte här en bristande balans mellan 
arbete, hemliv och familj (Wagman & Håkansson, 2014). De beskrev många aktiviteter i 
vardagen som påverkade arbetet och att arbetet hade en stor inverkan på hur de fick resten av 
vardagen att fungera.  Främst handlade det om tiden som deltagarna lade ned på att stötta 
barnen under dagen, vilket bidrog till frånvaro och avtagande fokus från arbetsuppgifter. Det 
överensstämmer med beskrivningen av Wagman et al. (2011) om att det är väsentligt för 
yrkesverksamma individer att finna balans mellan tid som läggs på arbete och tid hemma. De 
har påvisat att ett välfungerande hemliv kan främja yrkeslivet för individerna (Wagman et al., 
2011). Deltagarna uttryckte även att flexibel och i vissa fall även minskad arbetstid hade 
betydelse för att kunna möta barnens behov samt underlätta hemlivet genom att de fick mer 
tid för måsten i hemmet. Detta innebar en större tillfredsställelse av spenderad tid (Wagman & 
Håkansson, 2014) för deltagarna i deras vardag. Enligt Chandola et al. (2019) kan minskad 
arbetstid och flexibla tider på arbetet underlätta och främja kvinnors kombination av yrkesliv 
och hemliv. Det har även framkommit att yrkesverksamma kvinnor kan uppleva motstridighet 
mellan arbete och hemliv då kvinnor vanligtvis tar på sig en större arbetsbörda i hemmet 
(Borgh et al., 2018). Arbetslivet samspelar även med individers hälsa och välbefinnande. 
Tiden som läggs på arbete kan främja eller hämma möjligheten till tid för aktiviteter som 
individen vill eller mår bra av att utföra (Kielhofner, 2012).  
 
I resultatet framgår att deltagarna upplevde att det var viktigt att få stöd och förståelse från 
arbetsgivare och kollegor. Brist på stöd från kollegor och arbetsgivare beskrevs påverka 
deltagarnas mående och upplevelse kring sin frånvaro från arbetet. Deltagarna uttryckte en 
upplevd oro, stress eller känsla av att vara besvärliga när de exempelvis kom för sent till 
arbetet eller behövde åka från arbetet för att stötta barnen. Vissa av deltagarna upplevde även 
en bristande förståelse för sin situation och deras barns ADHD-diagnos, problematik och 
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behov. Dessa upplevelser överensstämmer med Borgh et al. (2018) som menar att 
inställningar och attityder på arbetsplatsen kan påverka aktivitetsbalans hos föräldrar. Positiva 
attityder kring föräldraskap och föräldraledighet bidrar till en ökad känsla av aktivitetsbalans 
än om föräldrarna blir bemötta med negativa eller neutrala attityder (Borgh et al., 2018). 
Deltagarnas upplevelse av bristande förståelse från personer i omgivningen är i linje med 
Moen, Hall-Lord och Hedelins (2011) redogörelse om hur föräldraskap till barn med ADHD 
ställer stora krav på föräldern som individ samt att kunna bemöta de människor som 
ifrågasätter dem i deras situation.  
 
Arbetet innebar för deltagarna en förutsägbarhet och tydlighet på uppgifter vilket de annars 
kunde sakna i sin vardag. Det fungerade för många av dem som en tillflykt från vardagen och 
en möjlighet att få tid för sig själva, utan att vara i föräldrarollen. Detta bidrar till en balans 
mellan att göra saker på egen hand i förhållande till att göra saker med andra (Wagman & 
Håkansson, 2014). Det uttrycktes även att det var lättare att tillgodose förväntningarna på 
arbetet än hemma, samt att det var tydligare på arbetet vad för krav som ställdes på ens roll på 
arbetsplatsen. Förvärvsarbete var en viktig aktivitet för deltagarna som bidrog med en 
meningsfullhet och påverkade deras upplevda aktivitetsbalans (Wagman & Håkansson, 2014).  
Enligt Kielhofner (2012) tydliggör en individs roller de förväntningar och normer som finns i 
olika sammanhang. Hos deltagarna var det viktigt och meningsfullt att bli sedda i sin 
arbetsroll och upplevde de tydliga förväntningarna på arbetet som underlättande och 
gynnande för måendet.  
 
I resultatet framkom deltagarnas behov av att finna strategier och att prioritera i sin vardag. 
De hade tydliga rutiner med att förbereda kvällen innan för att få morgonen och 
vardagsrutiner att gå smidigast möjligt. Enligt Kielhofner (2012) är vardagsrutiner något som 
skapar struktur och underlättar i vardagen genom att göra det enklare att få saker gjorda mer 
effektivt. Deltagarna beskrev hur struktur och vanor även var viktigt för deras och barnens 
välbefinnande, något som stämmer överens med Kielhofners (2012) beskrivning om att 
brytande av rutiner kan resultera i obehagskänslor. Deltagarna upplevde en tidsbrist i sin 
vardag och att det var svårt att hinna med det som kändes nödvändigt. Istället kunde de få 
göra flera saker parallellt. De upplevde att de inte hade tid för deras måsten samt att det var 
för många olika aktiviteter att hinna med under en vecka (Wagman & Håkansson, 2014) 
vilket resulterade i ett prioriteringsbehov. Deltagarna beskrev återkommande om hur de 
prioriterade olika aktiviteter i sin vardag över annat. Det var vanligt att måsten, som 
hushållsarbete samt stöd och tid med barnen, prioriterades högre än önskvärda aktiviteter som 
exempelvis träning. Wagman et al. (2015) menar att det är viktigt att utföra aktiviteter för sin 
egen skull som resulterar i glädje för att uppnå en känsla av aktivitetsbalans. Deltagarna 
beskrev många måsten i sin vardag, men att de inte hade särskilt många aktiviteter som 
gjordes för deras egen skull. Detta skulle kunna tolkas som en negativ effekt på deras 
aktivitetsbalans. Det skulle även kunna vara en riskfaktor för ohälsa då Erlandsson och 
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Persson (2014) beskriver att självvalda aktiviteter är viktigt för att uppnå livsbalans och att 
brist på dessa aktiviteter kan leda till psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar.  
 
Resultatet visade att deltagarna upplevde brist på energi i vardagen samt en obalans mellan 
fysiska, sociala, psykiska och rogivande aktiviteter (Wagman & Håkansson, 2014).  Det 
framkom en avsaknad av tid för återhämtning och egentid vilket påverkade deltagarnas 
mående. Deltagarna upplevde en brist på tid och energi för att utföra de aktiviteterna som de 
ville eller behövde göra i vardagen (Wagman & Håkansson, 2014). Deltagarna beskrev även 
hur de upplevde att de inte fick utrymme för och fick lägga personliga projekt eller intressen 
åt sidan för att tiden inte fanns till. När det fanns tid över hade vissa av deltagarna heller inte 
energi till att göra det de skulle vilja, exempelvis träffa vänner eller träna. Det kan relateras 
till balansen mellan fysiska och sociala aktiviteter samt aktiviteter för sin egen skull eller för 
andra (Wagman & Håkansson, 2014). Kielhofner (2012) beskriver att känslan av att ha 
varierande och en tillräcklig mängd med meningsfulla aktiviteter påverkar individers hälsa 
och välmående. Upplevelsen av att ha tillräckligt med tid för de aktiviteter som en individ vill 
och behöver utföra påverkar livsbalansen (Wagman et al., 2012). Deltagarna upplevde att 
hushållsarbetet och barnen tog mycket tid i vardagen och gav lite utrymme för återhämtning, 
egentid och i vissa fall även sömn. En bristande balans mellan olika aktiviteter bidrar till 
försämrad hälsa och välmående. Därmed är även återhämtning och sömn viktiga faktorer som 
påverkar huruvida vi har energi till att göra det vi vill och måste (Wilcock & Hocking, 2015). 
Sömnen är även ett grundläggande element för människan som påverkar det dagliga livet 
(Gentry & Loveland, 2013). Majoriteten av deltagarna uttryckte ett missnöje kring den tiden 
som de spenderade på vila, återhämtning och sömn (Wagman & Håkansson, 2014).  
 
Sammanfattningsvis visade resultatet och författarnas tolkning av det, att deltagarna uttryckte 
brister i många aspekter av aktivitetsbalans - som definierat enligt Wagman och Håkansson 
(2014). De lade mycket mer tid på aktiviteter för andras skull än för sin egen skull. Det 
beskrevs en stress och tidsbrist för att hinna med aktiviteter i vardagen, både gällande måsten 
och aktiviteter som de önskade hinna med. Det komplexa samspelet mellan förvärvsarbetet 
och övriga vardagen skapade en obalans mellan arbete, hemliv och familjen (Wagman & 
Håkansson, 2014). Flexibilitet på arbetet var något som påverkade deras upplevda 
tillfredsställelse gällande tidsanvändning i vardagen. Samtidigt var arbetet en viktig aspekt av 
att få tid för sig själv och uttrycktes som meningsfullt. Deltagarna upplevde sig ha många 
måsten i sin vardag och hade svårt att hinna med. Det gjorde att prioriteringar var 
nödvändiga, vilket innebar att de prioriterade bort aktiviteter för sig själva eller för 
återhämtning. Brist på återhämtning och vila var något som majoriteten av deltagarna 
uttryckte sig uppleva. Utifrån Wagman och Håkanssons (2014) aspekter av aktivitetsbalans 
såg författarna brister hos deltagarna, vilket kan påverka deras upplevda aktivitetsbalans.  
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Betydelse för arbetsterapi 
Resultatet av examensarbetet visade flera faktorer som påverkade aktivitetsbalansen hos 
föräldrar till barn med ADHD. Deras livspussel fokuserade på barnens behov, vilket hade 
inverkan på många delar av deras vardag. Deltagarna spenderade mycket tid på stöd och 
anpassningar för barnen och hade även ett komplicerat samspel mellan arbete och övrig 
vardag. De beskrev ett stort behov av att strukturera och prioritera i vardagen samt svårighet i 
att få utrymme för återhämtning. Målgruppen uttryckte brist på stöd från vården trots att de 
hade en vårdkontakt gällande deras barn och barnens behov i vardagen. Författarna ser behov 
av att deltagarna ska få större stöd i deras roll som förälder till barn med ADHD, däribland 
arbetsterapi.  
 
Det vore önskvärt att nå ut till föräldrar till barn med ADHD eller annan neuropsykiatrisk 
diagnos i den vårdkontakt de har idag och där belysa nyttan av arbetsterapi. Det är viktigt att 
se till hela familjen för att kunna ge stöd till föräldrarna och i ett tidigt skede bidra med 
interventioner för att underlätta i vardagen (Moen et al., 2016). De skulle då få möjlighet till 
stöd som föräldrar och i sin egen vardag, något de uppger sig sakna idag. Arbetsterapeuten 
kan se till individens aktivitetsmönster och därefter diskutera hur dess komplexitet påverkar 
individens upplevda hälsa. Ett förändrat aktivitetsmönster kan främja välmåendet och minska 
hälsorisker hos individer med låg aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 2014). För en 
yrkesverksam arbetsterapeut kan det vara viktigt att vara medveten om hur föräldrar till barn 
med ADHD upplever sin vardag och därmed kunna bemöta dem med förståelse och det stöd 
de behöver.  Det finns idag strategigrupper för föräldrar till barn med ADHD. Detta skulle 
vara ett möjligt utrymme för arbetsterapeuter att applicera kunskap kring aktivitetsbalans och 
målgruppens behov i vardagen. Insikt i hur dessa föräldrars vardag kan se ut och upplevas är 
ett viktigt steg mot att bemöta målgruppen på ett förstående och professionellt sätt.  
 
Arbetsterapeuten kan ge målgruppen stöd och bistå med hjälp i att planera och strukturera 
vardagen. Genom att bidra med kunskap och konkreta tips på strategier kan arbetsterapeuten 
gynna individens upplevda aktivitetsbalans och välbefinnande. Förhoppningen är att detta 
examensarbete kan ge ökad uppmärksamhet kring målgruppens vardag och behov samt öka 
medvetenhet inom professionen. Dessutom är förhoppningen att studiens resultat kan 
implementeras i strategigrupper för föräldrarna eller övrig arbetsterapeutisk kontakt med 
målgruppen. Uppföljning på hur implementeringen har inverkan i deras vardag kan utgöra 
vidare forskning inom området.  
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Slutsatser 
 
Resultatet i examensarbetet visade att föräldrar till barn med ADHD har ett livspussel som är 
fokuserat på och uppbyggt efter barnen och deras behov. Deltagarna uttryckte en obalans 
mellan och brist i flera faktorer som påverkar upplevd aktivitetsbalans. Målgruppen lade 
exempelvis mycket tid på att stötta och underlätta för sina barn, vilket påverkade andra delar 
av vardagen. Majoriteten av aktiviteter i deras vardag var därför för barnen och familjens 
skull, medan aktiviteter för dem själva åsidosattes. Samspelet mellan arbetet och den övriga 
vardagen var komplext där flexibilitet var viktigt för att uppleva en tillfredsställelse i 
vardagen. Det innebar en obalans i tid spenderad mellan arbetet, hemliv och familjen. Arbetet 
var i övrigt där deltagarna fick tid på egen hand och upplevdes som meningsfullt. Deltagarna 
upplevde stress och hann inte med måsten eller önskvärda aktiviteter i vardagen. Tidsbristen 
resulterade i att prioriteringar var nödvändiga, där aktiviteter för dem själva eller återhämtning 
ofta prioriterades bort. De brister som deltagarna uppger i de olika aspekterna kan ha en 
negativ effekt på deras upplevda aktivitetsbalans. Examensarbetet ses som en möjlig start till 
diskussion och ökad uppmärksamhet av målgruppens behov. Förhoppningen är även att 
studiens resultat kan implementeras i arbetsterapeutisk verksamhet och därefter utvärderas för 
att bidra med vidare studier inom området.  
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       Bilaga 1 - Inlägg i anhöriggrupp 
 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Jönköping som läser vår sista termin och snart ska 
påbörja vårt examensarbete. Vi är intresserade av att beskriva hur föräldrar till barn med 
ADHD upplever sin balans i vardagen - det vår profession kallar “aktivitetsbalans”. Det vi vill 
undersöka kring detta är att få höra hur ni upplever vardagen och det pussel som det ofta 
innebär mellan att få ihop arbete/fritid/uppgifter i hemmet/familjen etc. 

 

Vi söker nu deltagare till vår intervjustudie och skriver därför i denna grupp. De vi söker att 
delta i studien är vårdnadshavande förälder till ett eller flera barn diagnostiserade med 
ADHD. Om barnet har fler neuropsykiatriska diagnoser kombinerat med en ADHD diagnos 
går det också bra att delta i studien. Barnen ska vara i åldrarna 5-18 år och bosatta hemma. 
Intervjuerna genomförs genom att vi träffas eller per Skype alternativt telefonsamtal och är 
beräknad att ta ca 30 - 60 min. Det är självklart helt upp till dig som blir intervjuad hur länge 
du vill fortsätta samtalet eller om du vill avbryta. Intervjuerna kommer att spelas in och den 
information du väljer att lämna kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av den. 
Informationen kommer att presenteras i studien så att du som deltagare i studien inte kan 
identifieras. Med det innebär att inga namn kommer att skrivas ut vid renskrivning av inspelad 
intervju eller i själva examensarbetet och att dina svar inte kan härledas. Den insamlade 
informationen i form av inspelad intervju och renskrivning av intervjun kommer att raderas 
efter att examensarbetet blivit godkänt. 

 

Om du kan tänka dig att delta eller önskar få lite mer information får du gärna skicka ett PM 
till oss så berättar vi mer! 

 

Vänliga hälsningar, 

Matilda Christensson och Linn Suddergaard 
Arbetsterapeutprogrammet, Jönköping University  



  
 

 
 
 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Förfrågan om att delta i studien Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med 
ADHD.  
Hej! Vi är två arbetsterapeutstudenter från Jönköping University som under våren 2019 skriver vårt 
examensarbete. Vi vill undersöka hur föräldrar till barn med diagnostiserad ADHD upplever sin 
vardag och balans mellan arbete/fritid/familj/vila. För att undersöka detta kommer vi intervjua 10 
deltagare. 
 
Förfrågan om deltagande 
De vi söker att delta i studien är vårdnadshavande förälder till ett eller flera barn diagnostiserade med 
ADHD. Om barnet har fler neuropsykiatriska diagnoser kombinerat med en ADHD diagnos går det 
också bra att delta i studien. Barnen ska vara i åldrarna 5-18 år och bosatta hemma. 
 
Hur går studien till? 
Vi kommer att börja med intervjuerna tidigt i april månad. Tillsammans kommer vi överens om tid 
och plats som passar, gärna någonstans där det är lugnt och vi kan prata ostört. Förslagsvis i ditt hem 
eller annan lugn plats. Intervjun kommer pågå under max 60 minuter där vi kommer ställa dig frågor 
om din vardag, vad du gör under dagarna samt hur du upplever balansen mellan de saker du gör. 
Intervjun kommer vi att spela in och sedan skriva ner i textform.  
 
Hantering av uppgifter 
Den information du väljer att lämna kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av den. 
Informationen kommer att presenteras i studien så att du som deltagare i studien inte kan identifieras. 
Med det innebär att inga namn kommer att skrivas ut vid renskrivning av inspelad intervju eller i 
själva examensarbetet och att dina svar inte kan härledas. Den insamlade informationen i form av 
inspelad intervju och renskrivning av intervjun kommer att raderas efter att examensarbetet blivit 
godkänt.  
 
Frivillighet att delta 
Deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta utan att behöva uppge skäl.  
 
Studiens resultat 
Resultatet från studien kommer att presenteras genom en skriftlig rapport, i en muntlig redovisning för 
personal och studenter på högskolan, samt digitalt genom Högskolebiblioteket. Om du har frågor eller 
önskar ta del av resultatet när studien är klar kan du gärna kontakta oss eller vår handledare.  
 
Matilda Christensson      Linn Suddergaard 
Arbetsterapeutstudent      Arbetsterapeutstudent 
Jönköping University      Jönköping University 
chma1613@student.ju.se     suli1617@student.ju.se   
0708- XX XX XX      0723-XX XX XX 
 
Handledare för studien 
Inger Ahlstrand 
Universitetslektor 
inger.ahlstrand@ju.se 
036- XX XX XX 

 
  



  
 

 
 
 

 

Bilaga 3 - Samtyckesformulär 
 
Samtycke till att delta i studien “Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med 
ADHD” 
Jag har fått skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 
behålla den skriftliga informationen. 
  

● Jag förstår att inspelat material och personuppgifter förvaras på ett konfidentiellt och 
säkert sätt. 

● Jag förstår att deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 
utan att ange orsak. 

● Jag samtycker att delta i studien: Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn 
med ADHD. 

 

Underskrift      Namnförtydligande 
 

………………………………………..  …………………………………  
 
Ort och datum 
 

……………………………………….  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
 
 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide 
Inledande fråga: 

● Hur ser din familjesituation ut? 
● Hur ser en vanlig dag ut för dig, från att du kliver upp på morgonen tills att du går och lägger 

dig på kvällen? 
 
Vardag: 

● Kan du berätta om dina rutiner? 
 
Arbete: 

● Hur påverkar ditt arbete resten av din vardag? 
● Hur påverkar resten av din vardag dig på arbetet? 

 
Hem och Familj: 

● Hur balanserar du sysslor hemma med tid för familjen? 
● Vad gör du för dig själv i din vardag? 
● Vad gör du för familjen i din vardag? 

 
Fritid: 

● Vad av det du gör i din vardag är viktigast för dig? Varför? 
● Upplever du en tillfredsställelse i din vardag? Varför?  
● Vad upplever du är viktigt för att du ska må bra i din vardag? 
● Upplever du att du har tid för det du (vill/måste) göra? Kan du utveckla..? 

 
Vila: 

● Hur känner du att din energinivå är i vardagen? 
● Vad gör du för att vila och slappna av?  

 
Sömn: 

● Hur upplever du din sömn? 
 
Sammanfattning: 

● Hur upplever du din balans i vardagen?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exempel på följdfrågor: 

● Kan du berätta mer om det? 
● Kan du ge exempel…?  
● Kan du utveckla…? 

 
Tolkande frågor: 

● Förstår jag dig rätt om jag säger att …? 
● Du menar alltså att du sover dåligt varje natt? (exempel) 
● Är det så att du upplever att…?  

 
Avslutande fråga: 
Har du något mer du vill berätta eller tillägga? 
 


