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Sammanfattning 

 
Vardagen för barn med ADHD påverkas av problematik kring uppmärksamhet, impulsivitet och 
hyperaktivitet. Att vara förälder till ett barn med ADHD innebär ökade krav och en ökad belastning 
i vardagen, vilket ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Arbetsterapeuter arbetar med hela familjen 
vid interventioner för barn med ADHD, där vardagsaktiviteter i hemmet ofta är i fokus. Syftet med 
denna studie var att undersöka vilka strategier föräldrar till barn med ADHD använde för att skapa 
en hållbar vardag. För att svara på studiens syfte genomfördes en kvalitativ litteraturstudie. 
Datamaterialet bestod av inlägg från 6 bloggar som behandlade föräldraskap och ADHD. En 
kvalitativ innehållsanalys genomfördes av blogginläggen, Resultatet utmynnade i tre 
huvudkategorier Att som förälder ta hand som sig själv först, Barnens behov och anpassningar i 
vardagen och Ett nytt familjeliv som team. Resultatet visade att föräldrarna aktivt använde strategier 
för sitt egna mående och riktat mot barnen med skapandet av struktur, minskandet av konflikter 
samt för att stärka barnets självbild. Ett övergripande tema identifierades Resan mot ett nytt 
föräldraskap som visade föräldrarnas process, hur de genom personlig mognad, ett medvetet 
föräldraskap och ett omvärderade av förväntningar på familjelivet, skapade en ny hållbar vardag. 
Studiens resultat visade på vikten av ett lyhört, tryggt föräldraskap för stödjandet av sina barn, 
vilket bekräftades av tidigare forskning. Studiens resultat framhäver även föräldrarnas egna mående 
som en viktig aspekt. En hållbar vardag blev dels ett individuellt projekt för föräldrarna, samt ett 
gemensamt familjeprojekt.  
 

Nyckelord: Arbetsterapi, Barn, ADHD, föräldraskap, strategier, livsbalans 
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Abstract 

The everyday life for children with ADHD is affected by problems regarding inattention, 
impulsivity and hyperactivity. Parenting a child with ADHD consists of increasing demands in 
everyday life, which gives greater risks for poor mental health amongst parents. When working with 
a child with ADHD the occupational therapist work with the whole family, often focusing on 
interventions in the home environment. The aim of this study was to investigate strategies described 
by parents of children with ADHD to create a sustainable everyday life. A qualitative approach was 
used and data from 6 blogs about parenting children with ADHD, was analysed through a 
qualitative content analysis. The result was compiled into three main categories, Taking care of one 
self as a parent, Children’s needs and adjustments in everyday life and A new family life as a team. 
In the result it was shown that parents used strategies in an active way to manage their own well-
being, to create structure to support their children, to reduce the amount of conflicts and to 
strengthen their children's self-esteem. An overall theme emerged The journey towards a new 
parenthood, that showed the process the parents went through via personal growth, awareness in 
parenting style and new expectations on family life. The result shown in the study emphasizes a 
perceptive parenthood to support their children,  factors confirmed in previous studies.  The result 
also wishes to highlight the parents own personal health as an important aspect. A sustainable 
everyday life was both an individual project for the parent, as a joint project for the family as a 
whole.  
 
 
 
Keywords: Occupational therapy, Children, ADHD, parenthood, strategies, lifestyle balance  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Inledning 
 
Hela familjens mående påverkas när barn i familjen har en funktionsnedsättning. Kraven på 

föräldraskapet blir ofta högre och vardagslivet mer krävande och svårt att få ihop. Föräldrar till barn 

med ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) upplever i större utsträckning än övriga 

familjer en ökad stress och obalans i vardagen och tvivlar på sitt föräldraskap. Arbetsterapeuter 

möter hela familjen vid interventioner med dessa barn och ofta ska föreslagna åtgärder 

implementeras i hemmiljö. Kunskap om hur familjer där barnen har ADHD uppfattar sin situation 

och hur de hanterar vardagen, är därav värdefull för arbetsterapeuter verksamma med dessa 

familjer. Författaren till denna studie vill undersöka hur föräldrar till barn med ADHD beskriver 

sina strategier för att familjen ska få en hållbar vardag.  

 

 
Bakgrund  
Aktivitetsmönster i vardagen och hälsa  
 
Vardagen byggs upp av en mängd olika aktiviteter och kunskapen om vardagen tas ibland för given. 

Det är dock vardagens aktivitetsmönster och hållbarheten i dessa som utgör grunden för upplevd 

hälsa och känsla av balans i vardagen (Erlandsson, 2013; Larson & Zemke, 2003). En individs 

vardag i västvärlden består av att pussla samman arbete, transporter, hushållssysslor och fritid. 

Samordningen av dessa komponenter är en stor del av vad som upptar en individs energi under en 

dag (Ellegård & de Pater, 1999). Utförandet av aktiviteter i dagliga livet påverkas av en individs 

biologiska rytm, värderingar, arbete, sociala aktiviteter, kulturella normer och aktivitetsrepertoaren 

under dagen. Familjelivet och hemmet utgör en stor arena för aktiviteter i vardagen. Hemmets 

aktiviteter för en förälder handlar dels om basala behov som att laga mat, städa och sköta praktiska 

uppgifter, men även om att skapa en trygg plats för återhämtning och gemenskap. Ofta är 

förväntningar och behov stora på familjelivet och föreställningen om vad ett hem och dess 

aktiviteter ska innehålla (Larson & Zemke, 2003).  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Aktiviteter i vardagen vid ADHD  

 

Diagnosen ADHD förekommer hos barn världen över och uppskattningsvis har ungefär 5 % av barn 

runtom i världen ADHD, av dessa har 87% av barnen har ytterligare en komorbid diagnos och 67% 

två eller tre komorbida tillstånd utöver ADHD diagnosen (Tancred & Greeff, 2015). Femtio procent 

av barn med ADHD uppvisar även problem i den motoriska utvecklingen (Rosenbaum, Frisch, 

Deutsh-Castel & Josman, 2014; Socialstyrelsen, 2014). Symptomen vid ADHD innebär en 

problematik med nedsatta exekutiva funktioner vilket ger konsekvenser främst inom områdena: 

uppmärksamhetsproblematik, impulsivitet och hyperaktivitet. Uppmärksamhetsproblematik innebär 

att barn med ADHD har svårt att initiera en aktivitet. När barnen arbetar med en uppgift är de 

känsliga för störningsmoment i omgivningen, vilket gör att barnen tappar fokus på sin uppgift. Ofta 

kan barnen inte självständigt återgå till sin aktivitet. Uppmärksamhetsproblematiken inkluderar 

även svårigheter med att skapa en överblick, att följa en uppgift från planeringsstadiet, till att skapa 

förutsättningar för genomförande samt att avsluta aktiviteten. Problematik av detta slag blir ofta 

påtaglig i vardagens aktiviteter och utmärkande i en skolmiljö. Barnen behöver stöd med 

motivation, struktur och tidsramar. Miljön runt ett barn med ADHD behöver anpassas till att vara 

lugn där störande moment från omgivningen minimeras (Daley, 2006; Socialstyrelsen, 2010). 

Impulsivitet vid ADHD innebär att barnen reagerar omedelbart med känslor och med sina 

reaktioner. Problematiken innebär ett nedsatt konsekvenstänkande vilket leder till en svårighet att 

inse vad en handling kommer att leda till. Det finns även svårigheter att lära sig av sina misstag, på 

grund av att konsekvenser inte kopplas samman med handlandet. I vardagslivet kan impulsivitet 

handla om att prata utan att tänka sig för och inte inse hur det inverkar på omgivningen, som 

exempelvis att prata rakt ut i ett klassrum, eller att försätta sig själv och andra i ogenomtänkta 

farliga situationer. Barnet kan därav behöva stöd med att utveckla sina sociala färdigheter. 

Problematik med hyperaktivitet är en förhöjd aktivitetsnivå, barnen har ett fysiskt behov att röra sig 

mer än andra barn. Överaktiviteten resulterar i att dessa barn har svårt att sitta still en längre stund. 

Att röra på sig med repetitiva mönster som att vicka på stolen eller att skaka med ett ben, kan även 

vara ett sätt försöka behålla koncentrationen.  Barnen behöver stöd av en lugn miljö där det erbjuds 

regelbundna pauser och där det är tillåtet att röra på sig (Dunn, Coster, Orsmond & Cohn, 2009; 

Socialstyrelsen, 2010).  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Familjesituationen när ett barn har ADHD  

 

Svårigheterna när ett barn har ADHD blir ofta påtagliga i familjens vardagsliv och involverar  hela 

familjen (Rosenblum, Frisch, Deutsh-Castel & Josman, 2014; Socialstyrelsen, 2014). Vardagen i en 

familj inkluderar många moment knutna till rutiner som måltider, personlig vård, sociala aktiviteter 

och städning. Barnen blir automatiskt en del av familjens aktiviteter i vardagen och att vara delaktig 

i hemmets aktiviteter är en viktig träning för att bli en självständig vuxen (Dunn, Coster, Orsmond 

& Cohn, 2009). Studier visar att barn med ADHD är mindre delaktiga i familjelivets sociala 

umgänge och fritidsaktiviteter (Klassen, Miller & Fine 2004; Segal, 2004; Whalen, Henker, 

Jammer, Ishikawa, Floro, & Swindle, 2006). För att kunna vara delaktig i familjeaktiviteter och 

hushållssysslor, kräver dessa barn extra stöd från föräldrarna (Dunn, Coster, Orsmond & Cohn, 

2009). I familjer där ett barn har ADHD är det vanligare med svårigheter i familjerelationerna, 

vilket kan vara en konsekvens av den extra belastning denna problematik innebär (Socialstyrelsen, 

2014). En trygghet i föräldraskapet genom konstruktiv konflikthantering, involverande av barnen 

och tydlig kommunikation kan verka lindrande på de symtom ADHD kan ge upphov till (Moen, 

Hedelin & Hall-Lord, 2014; Cappe, Bolduc, Rouge, Saiag & Delorme, 2016). Den ökade stressen 

och kraven som ställs på föräldrar till följd av problematiken vid ADHD kan leda till ett mer 

auktoritärt och korrigerande föräldraskap, vilket kan bli en negativ spiral då barnens symtom 

förstärks ytterligare (Jones, Putt, Rabinovitch, Hubbard & Snipes, 2016; Munoz-Silva, Lago-

Urbano, Sanchez-Garcia & Carmona-Marquez, 2017). Om föräldrarna har egen problematik med 

ADHD, vilket är förekommande då ADHD till viss del är ärftligt, kan det bli en svårighet i 

vardagen att tillämpa den struktur och de rutiner som barnet behöver (Socialstyrelsen, 2014). 

Baumrind (1971) beskriver tre typer av grundläggande föräldraskap: ett auktoritärt föräldraskap 

vilket kännetecknas av en kontroll och dominans, ett auktoritativt föräldraskap med en viss grad av 

kontroll men även lyhördhet och tillgivenhet, samt ett eftergivet föräldraskap som innebär en låg 

nivå av kontroll där önskemål anpassas efter barnet. Föräldrar till barn med ADHD är ofta mer 

stressade och ökad risk för depression föreligger på grund av föräldraskapets krav jämfört med 

föräldrar till barn utan en funktionsnedsättning. Dessa föräldraskap kräver mer tid och energi i 

vardagen vilket resulterar i att föräldrarna riskerar att bli utbrända i högre omfattning än övriga 

föräldrar. (Whalen, Odgers, Reed & Henker, 2011; Tarver, Daley & Sayal, 2014; Moen, Hedelin & 

Hall-Lord, 2016; Tancred & Greeff, 2015; Munoz-Silva, Lago-Urbano, Sanchez-Garcia & 

Carmona-Marquez, 2017; Cappe, Bolduc, Rouge, Saiag & Delorme, 2016). Det extra engagemang 

som krävs för att få aktiviteter att fungera, tar mycket av vardagens tid i anspråk. Ofta upplever 
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föräldrar till barn med olika funktionsvariationer att kraven som ställs gör att tiden inte räcker till 

och det blir en upplevd obalans i vardagen (Donovan, VanLeit, Crowe & Keefe, 2005).  

En familjs hälsa är sammanlänkad, den social-ekologiska systemmodellen förklarar hur individers 

hälsa är beroende av och påverkar varandra. Modellen ger en förklaring för sambandet mellan de 

faktorer som påverkar hur familjen fungerar som helhet och hur detta ger olika förutsättningar för 

barnets resiliens, vilket innebär återhämtningsförmåga. Det som påverkar familjens hela mående 

och barnets resiliens är följande tre aspekter. Föräldrarnas personliga förutsättningar bestående av 

känsla av kontroll, påverkbarhet och emotionell stabilitet. Miljömässiga omständigheter och 

stressorer som att få ett barn med diagnos. Samt barnets personliga förutsättningar bestående av 

självförtroende, kompetens och emotionell status. En familjs sociala stöd kan ge både direkt samt 

buffrande effekt för föräldrarnas välmående. Utifrån dessa faktorer påverkar föräldern med sitt 

månde och typ av föräldraskap barnets självförtroende och kometens (se figur 1) (Armstrong, 

Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 2005). I en familj där ett barn får en diagnos av kronisk karaktär, så 

blir det en process för hela familjen att hitta ett förhållningssätt. Hela familjens mående och barnens 

förmåga att hantera situationen påverkas av flera faktorer, föräldrarnas förmåga att anpassa sig till 

den nya situationen, föräldrarnas förmåga till coping, vilken typ av föräldraskap som praktiseras i 

familjen samt det sociala stöd familjen har omkring sig (Witt & DeLeire, 2009).  

 

!  
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Figur 1 Den social-ekologiska systemmodellen. Modellen ger en förklaring vilka faktorer som 
påverkar en familjs totala funktion och ett barns resiliens, utifrån att familjen förhåller sig till en 
svårighet som ett barn med en funktionsnedsättning (Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 
2005). 

Det är viktigt att föräldrar upplever ett stöd hos varandra i relationen, har god kommunikation och 

att familjen har ett socialt nätverk. Detta kan minska barnens svårigheter vid ADHD och verka som 

en skyddande faktor (Munoz-Silva, Lago-Urbano & Sanchez-Garzia, 2017; Moen, Hedelin & Hall-

Lord, 2016). Familjer där ett barn har ADHD upplever oftare än andra familjer bristande socialt 

stöd och tvivlar i högre utsträckning på sitt föräldraskap jämfört med övriga föräldrar (Cronin, 

2004; Chen, Yeh, Lee, Chou, Shao, Shih, Chen & Lee, 2104; Moen, Hedelin & Hall-Lord, 2016; 

Donovan, VanLeit, Crowe & Keefe, 2005). 

Vardagens aktiviteter blir påverkade av hur föräldrar anpassar sitt görande och hur de guidar barnen 

i situationen. Segal (1999) har genomfört arbetsterapeutiska studier kring hur mödrar till barn med 

ADHD använder sig av strategier i sina dagliga rutiner. Studierna tar avstamp i olika tidsperspektiv 

beskrivna av Hall (1983). Ett monokront tidsanvändande beskriver att schemalägga och strukturerat 

genomföra en aktivitet i taget. Polykront tidsanvändning är ett subjektivt relativistiskt sätt att 

använda tid. Aktiviteter sker utan specifikt schema eller tidsangivelse och ofta utförs flera 

aktiviteter samtidigt. Segal (1999) kommer i sin forskning fram till att mödrarna till barnen har två 

strategier i sina dagliga rutiner, enfolding (inkluderande [författarens översättning]) och unfolding 

(uppdelande [författarens översättning]). Inkluderande aktivitet betyder att mödrarna använder en 

polykront förhållningssätt till tiden och gör flera aktiviteter samtidigt för att få vardagen att fungera, 

ofta med upplevelsen att alla krav inte kan tillgodoses och att tiden inte räcker till. Den andra 

strategin är att använda tiden monokront genom uppdelande av aktivitet, vilket kan göras med hjälp 

av scheman och struktur genom tydliga delmoment. De flesta barn med ADHD har i Segals studie 

behov av tydliggörande uppdelande när de ska utföra en aktivitet. Föräldrarnas egna behov i 

vardagen kan behöva tillgodoses när barnet inte är närvarande hemma eller sover (Segal, 1998).  

Livsbalans och en hållbar vardag  

Vad som utgör en hållbar vardag är dynamiskt över tid, Matuska och Christiansen (2008) ger en 

modell för hållbarhet och balans som inkluderar flera dimensioner och hur de samverkar över en 

längre tidsperiod. Sammansättningen av hur dimensionerna ser ut för att ge en individ balans ser 
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olika ut under livet. Aspekter som påverkar upplevelsen av balans i livet rymmer fem dimensioner. 

Den första dimensionen biologisk hälsa och fysisk säkerhet, innebär att vara vid god fysisk och 

psykisk hälsa samt att de basala behoven för trygghet är tillfredsställda. Den andra dimensionen är 

givande och bekräftande sociala relationer, vilken beskriver hur vi upplever våra relationer och vårt 

sociala stöd som har en stor inverkan på vår hälsa och tillfredställelse i livet. Den tredje 

dimensionen är att känna sig intresserad, engagerad, utmanad och kompetent, som är en stor del av 

vår känsla av att bli bekräftade i vår individuella identitet. Den fjärde dimensionen är att skapa 

mening och en positiv personlig identitet. De aktiviteter vi gör måste kännas meningsfulla för oss 

och emotionellt stämma överens med våra värderingar och att de relaterar till våra personliga mål. 

Den femte dimensionen handlar om att organisera tid och energi för att möta personliga mål och 

utveckling, för att uppleva välbefinnande måste vi ha en känsla av att vi kan prioritera och styra vår 

tid och energi så att den räcker till. Upplevelsen av livsbalans är enligt modellen en samverkan 

mellan dessa dimensioner relaterat till miljön. Detta är en dynamisk process som löper genom livet. 

I denna studie kommer balans i ett längre tidsperspektiv, livsbalans, definieras utifrån Matuska och 

Christiansens modell.  

 

Clark (2001) expanderar begreppet balans för en individ till balans för det sociala sammanhang 

individen samspelar med, familjebalans. Denna balans inkluderar att dagarna upplevs 

tillfredställande och välfungerande. Planeringen av arbete, familjeliv och fritid ska vara delad 

mellan föräldrarna, samt att rollkonflikter ska vara minimerade. I denna studie definieras hållbart 

vardagsliv enligt Clarks beskrivning av familjebalans.  

Arbetsterapi och ADHD  
 
Utgångspunkten inom arbetsterapi är att arbeta klientcentrerat. När klienten är ett barn är det viktigt 

att även arbeta familjecentrerat. Barn är beroende av sin familj och stöd av sina föräldrar för att en 

intervention ska fungera (Hanna & Rodger, 2001). Model of Human Occupation [MOHO] 

(Kielhofner, 2012) är en förklaringsmodell inom arbetsterapi för att resonera kring de faktorer som 

bygger upp en människas aktivitet. Centralt är begreppen, viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. En individs viljekraft är dennes personliga historia som ligger till grund för 

motivation till aktivitet och val i livet. Viljekraften påverkas av den egna självbilden, värderingar 

och intressen.  Dimensionen vanebildning  beskriver de rutinmässiga vanor en individ har i sin 
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bekanta miljö för att utföra vardagliga aktiviteter. Vanebildning inkluderar även roller som en 

individ har i sitt liv. Det påverkar  exempelvis vår identitet och vår sociala tillhörighet, om vi ser oss 

som förälder, arbetslös, pensionär eller ideellt engagerad. Utförandekapaciteten rymmer både 

objektiva faktorer och subjektiva perspektiv på en persons aktivitetsutförande. Objektiva 

observerbara faktorer består av motorisk och kognitiv förmåga. Den subjektiva upplevelsen är 

erfarenheten av den levda kroppen, vilken ger en individ just sin unika upplevelse kring sin förmåga 

och vad som är möjligt. Miljön är en övergripande faktor som dynamiskt påverkar dessa tre 

begrepp. Miljön inkluderar ekonomiska villkor, politiska villkor, kultur, fysiska miljöer, föremål 

och sociala grupper. För ett barn blir miljödimensionen extra viktig i denna modell, då den 

inkluderar den sociala grupp som familjen utgör. Miljöns inverkan i form av en familj kan verka 

stödjande eller hindrande för barnets möjlighet till aktivitet och hur familjen påverkar barnets 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet (Taylor & Kielhofner, 2017).  
 

Arbetsterapeutiska interventioner för barn med ADHD riktar sig mot kognitiva nedsättningar och de 

sensoriska och motoriska svårigheter som påverkar det dagliga livet. En ökad delaktighet och 

självständighet i dagliga rutiner hemma, i skolan och på fritiden är ofta målsättningen för 

interventioner (Dunn, Coster, Orsmond & Cohn, 2009). För att upprätta en familjecentrerad relation 

i familjer där barn har ADHD, är det av vikt att skapa en dialog och samverkan med familjen. I ett 

familjecentrerat samarbete vid dessa interventioner ska arbetsterapeuten göra föräldrarna delaktiga i 

resonemangen utifrån att de är experter på sina barn (Chu & Reynolds, 2007). Barn med ADHD och 

dess familjer kommer ofta i kontakt med arbetsterapeuter via Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

på grund av att det är vanligt förekommande att barn med ADHD har ytterligare psykiatriska 

problem som exempelvis tvångstankar, ångest och depression (Socialstyrelsen, 2014). 

Socialstyrelsen (2014) framhäver att det stöd som är mest betydelsefullt är det som finns i barnets 

vardagsmiljö. Föräldrar och barn är ofta delaktiga i planerandet av insatserna som ska stödja 

genomförande av aktivitet i vardagen. Många interventioner ska, efter att föräldrarna fått utbildning 

via vården, implementeras av familjen i hemmet som kognitiva hjälpmedel och strategier för 

struktur och stöd. Interventioner där träning för barnen fortsätter i hemmet har enligt Nielsen, 

Kelsch och Miller (2017) visat sig vara en framgångsfaktor. Familjens delaktighet och förmåga att 

genomföra interventioner kan därav bli avgörande för dess framgång (Chu & Reynolds, 2007; 

Elliott & Shewchuk, 2004; Segal, 2004).  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I denna studie används följande definition av strategi, en metod eller teknik för att långsiktigt och 

övergripande leda något (Svenska akademien, 2015). Metod definieras som ett systematiskt, 

planmässigt eller regelbundet tillvägagångssätt (Svenska akademien, 2015). Förhållningssätt 

definieras som ett sätt att se på saker och ting, ett tankesätt (Svenska akademien, 2015).  
 
Problemområde  
 
Genomgång av tidigare forskning har visat att föräldrar till barn med ADHD är en utsatt grupp för 

psykisk ohälsa, genom stress och ökade krav i föräldraskapet. Tidigare studier påvisar vikten av att 

ge föräldrar tillgång till strategier i sitt föräldraskap för att kunna hantera vardagen och skapa en 

hållbar vardag. Denna studie vill lyfta fram föräldrars erfarenheter av användandet av strategier i 

vardagen för att skapa en hållbar vardag. Att föräldrar är delaktiga i interventioner i hemmet är 

avgörande för att åtgärderna ska fungera. Genom att lära av föräldrars egna upplevelser kan 

arbetsterapeutiska interventioner bättre anpassas efter olika familjesituationer. 

 
Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar till barn med ADHD beskriver strategier som skapar en 

hållbar vardag.  

 

Metod  
Design  
 
För att besvara studiens syfte så har enData kvalitativ litteraturstudie genomförts, en studie av detta 

slag ger ett datamaterial som kan svara på frågeställningar kring upplevelser, reflektioner och 

personliga erfarenheter (Granskär & Höglund-Nilesen, 2012). Textmaterial som valdes för studien 

var blogginlägg skrivna av föräldrar till barn med ADHD, då de beskriver föräldrarnas upplevelser 

och erfarenheter kring deras vardagsliv och föräldraskap samt deras strävan efter att få ett 

fungerande familjeliv. Ett narrativt datamaterial som skildrar personers upplevelser med deras egna 

ord ger ett inifrånperspektiv (Granskär & Höglund-Nilesen, 2012). Blogginlägg lämpar sig som 

kvalitativt forskningsunderlag genom att de skildrar upplevelser och erfarenheter enligt Wilson, 
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Kenny och Dickson-Swift (2015). Att använda bloggar som datamaterial i studier innebär en 

demokratisk aspekt, deltagare blir tillgängliga för forskaren som denne geografiskt annars inte 

skulle ha möjlighet att nå. Att bloggar är anonyma och tillgängliga för användaren att skapa fritt, 

gör även att författare till bloggar öppet kan berätta om sina erfarenheter (Wilson, Kenny & 

Dickson-Swift, 2015). Författaren till studien har sedan genom en induktiv ansats (Granskär & 

Höglund-Nilesen, 2012) utifrån studiens övergripande syfte närmat sig datamaterialet. Genom en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012) har meningsbärande enheter, 

koder, kategorier och ett tema analyserats fram ur datamaterialet.  

 
Urval, inklusionskriterier och datainsamling  
 
Urvalet till studien bestod av bloggar skrivna av föräldrar till barn med ADHD. Bloggarna söktes 

genom sökmotorn Google med söktermerna ”förälder till barn med ADHD + blogg” varefter de 10 

följande sidorna med sökresultat undersöktes för att finna bloggar som matchade 

inklusionskriterierna (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Visar datamaterialets inklusionskriterier  

 

Tabell 2. Studiens datamaterial 

Inklusionskriterier

Svenska bloggar

Bloggar skrivna av en förälder till ett barn med diagnosticerad ADHD

Bloggarna ska vara skrivna mellan åren 2014-2018

Vid komorbiditet med ytterligare diagnoser ska ADHD vara den mest framträdande

Bloggarnas innehåll ska beröra föräldraskap och familjeliv

> 50 inlägg

Länkar Antal sidor Utgivna mellan åren

http://www.frufjellstrom.se/ 72 2016-2017

https://lillaspeedosmamma.wordpress.com/ 99 2017-2018

http://explain.se/sorgen-over-adhdn-blogg/ 28 2017-2018

http://adhdhjartat.se/ 59 2016-2018

Länkar
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Efter genomgång av sökmaterialet fann författaren 9 bloggar om att vara förälder till ett barn med 

ADHD, varav 6 uppfyllde studiens inklusionskriterier (Se tabell 2). De bloggar som valdes bort 

inkluderade fler diagnoser med problematik mer framträdande än den vid ADHD, andra bloggar 

valdes bort för att de innehöll för få inlägg. De bloggar som uppfyllde inklusions-kriterierna var 

samtliga författade av mödrar. Bloggarnas inlägg skrevs ut  och dokument skapades för respektive 

blogg, bilder och sponsrade inlägg exkluderades. Bilder inkluderades enbart då de innehöll text 

skriven av bloggförfattaren som inte återfanns i textflödet. Bloggarna fördes över i ett 

ordbehandlingsprogram med textstorlek storlek 12, det totala sidantalet var 424 sidor, var blogg 

lästes kronologiskt från början till slut.  

 

Analys av data 

 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012), denna 

analys ger ett strukturerat sätt att finna skillnader och likheter i en text vilka sorteras i kategorier. 

Analysen av datamaterialet har skett med en induktiv öppen ansats, de meningsbärande enheter som 

sorterades ut relaterade på något sätt till studiens syfte. Sammanlagt har 1346 meningsbärande 

enheter lyfts ut ur textmaterialet för vidare analys. De meningsbärande enheterna har kondenserats 

för att kärnfullt fånga andemeningen och efter genomgång av de kondenserade enheterna 

resulterade det i 73 koder. Koderna kategoriserades utefter ett liknande innehåll vilket gjorde att 

materialets 12 underkategorier och 3 huvudkategorier framträdde (Se tabell 3). För att fördjupa 

analysen från koder till kategorier och tema, lyftes analysnivån från det manifesta innehållet till det 

latenta (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012), vilket gjorde det möjligt att se sammanhang och 

underliggande meningar i materialet.  

 

 

 

 

 

https://www.kaosteknik.se/blogg/ 80 2014-2018

https://supermamsen.com/ 86 2017-2018

Antal sidor Utgivna mellan årenLänkar
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Tabell 3. Exempel på analys  

  

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Datamaterialet som bestod av publicerade bloggar på internet var offentligt tillgängligt material, 

därav har inga ytterligare respondenter behövt belastas för att svara på studiens syfte. 

Bloggförfattarna har själv valt att publicera sina skrifter på internet där de är tillgängliga för alla, 

vissa av författarna har även valt att vara anonyma. Autonomiprincipen enligt Olsson och Sörensen 

(2011) handlar om att visa respekt för en persons självbestämmande, att de själva ska kunna välja 

medverkan, genom att bloggarna är offentligt material anses denna princip uppfylld.  

Godhetsprincipen, att sträva efter att göra gott och inte skada (Olsson & Sörensen, 2011) har 

efterlevts genom att använda datamaterialet i syfte att sprida mer kunskap och lyfta 

bloggförfattarnas erfarenheter och kunskaper till ett vetenskapligt sammanhang. Rättviseprincipen, 

att behandla alla lika (Olsson & Sörensen, 2011), har efterlevts genom strukturerade urvalskriterier 

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad enhet Kod Underkategori Huvudkategori

Jag mår dåligt och 
gläds av bra stunder. 
Jag känner sorg och 
ensamhet samtidigt 
som jag känner 
tillhörighet i NPF-
comunityt!

Jag känner sorg och 
ensamhet men gläds 
åt tillhörigheten i 
NPF-comunityt.

- Samhörighet med 
andra i samma 
situation

Känsla av 
sammanhang

Ett nytt familjeliv 
som team

Det som driver mig 
framåt är att ingen 
förälder i framtiden 
ska känna skam eller 
skuld över att ens 
barn har en diagnos.

Det som driver mig 
är att ingen förälder 
ska känna skam över 
barns diagnoser.

- Drivkraft att sprida 
kunskap om NPF

Känsla av 
sammanhang

Ett nytt familjeliv 
som team

Att minska antalet 
konflikter är en 
utmaning med båda 
mina barn. (…) Jag 
försöker välja mina 
strider för att satsa på 
dem som verkligen 
räknas. Jag försöker 
hålla mig lugn och 
prata med mjuk röst.

För att minska 
konflikterna väljer 
jag mina strider, jag 
håller mig lugn med 
mjuk röst.

- Låg-affektivt 
bemötande

Strategier för att 
minska konflikter

Barnens behov och 
anpassningar i 
vardagslivet

För att hjälpa barnen 
att slippa börja denna 
brottningsmatch 
gäller det att vara 
uppmärksam på de 
oplanerade 
aktiviteterna!

För att hjälpa barnen 
att inte spåra ut gäller 
det att vara vaksam 
på oplanerade 
aktiviteter.

- Förutse problem 
och situationer

Strategier för att 
förbereda

Barnens behov och 
anpassningar i 
vardagslivet
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för att söka datamaterial och ett kritiskt förhållningssätt till författarens förförståelse.  

 
Resultat 

Tema och kategorier  
 

I analysen framkom ett övergripande tema, Resan mot ett nytt föräldraskap, som band samman 

föräldrarnas erfarenheter från resultatets huvudkategorier. Tidigare okunskap kring ADHD 

resulterade i att föräldrarna inte hade redskap att hantera barnens beteende och vardagslivet var ofta 

kaotiskt. Föräldrarna behövde skaffa kunskap kring ADHD och lära känna barnens behov utifrån de 

nya förutsättningarna. En ny hållbar vardag skapades genom struktur och förberedelse utifrån 

barnens premisser. Föräldrarna utarbetade metoder för att hushålla med sin egen energi och värna 

om sitt egna mående, för att efter det kunna tillgodose familjens behov. Genom att bli ett team i 

familjen som samarbetade och släppte taget om gamla förväntningar, kunde en ny grund för 

familjelivet gemensamt formuleras. Resan mot ett nytt föräldraskap resulterade i ett mer 

reflekterande föräldraskap med föräldrarnas egna personliga mognad i fokus. Målet för föräldrarna 

var att rusta barnen för framtiden, genom att ge dem redskap att kunna delta i aktiviteter utifrån 

egna förmågor och en tro på sig själva.  

 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier Att som förälder ta hand om sig själv först, Barnens 

behov och anpassningar i vardagslivet samt Ett nytt familjeliv som team (se tabell 4). Resultatet 

presenteras utifrån de tre huvudkategorierna och dess tillhörande underkategorier, innehållet 

redovisas i löpande text med utvalda citat.  

 

Tabell 4. Resultat: tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  

Underkategorier Huvudkategori

- Prioritera sin energi  
- Ett eget liv  
- Återhämtning

Att som förälder ta hand om sig själv först

- Strategier för att förbereda  
- Strategier för att minska konflikter 
- Strategier för struktur  
- Att hantera barnets känslor  
- Att stärka barnets självkänsla

Barnens behov och anpassningar i vardagslivet
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Att som förälder ta hand om sig själv först  
 

Analysen visade att centralt för föräldrarna var erfarenheten att egna behov behövde tillgodoses 

först, för att sedan klara av att tillgodose barnens olika behov. Förutsättningarna att klara av 

vardagens krav kommer genom att hitta strategier för skapandet av en stabil grund åt sig själv och 

sitt egna mående.  

Föräldrarna uttryckte vikten av att prioritera sin energi, genom att sänka kraven på sig själv och 

kraven på hushållet, var det lättare att hitta stunder för vila och egentid.  

”Så nu är jag mån om att må bra själv. Sätter mig ofta ner 10 minuter själv med en 
kopp kaffe när jag kommer hem. Försöker träna när tid ges. Lägger mig i ett bad 
själv med skön musik fast tvätten är överfull” 

Erfarenheter kring att prioritera sin energi handlade om att glädjas åt det lilla, åt små framsteg i 

vardagen. Föräldrarna försökte uppmärksamma små lugna stunder och använda dem för att fylla på 

med ny energi.  

Genom att ha ett eget liv skapade föräldrarna en fredad zon där de inte enbart var i rollen av att vara 

föräldrar, utan strävade efter egna personliga mål och avsatte tid till egna intressen. En aspekt i att ta 

hand om sig själv handlade om att aktivt prioritera vuxenlivet med dess intressen och sammanhang. 

Livet fick då fler dimensioner som inte enbart handlade om hem och familj. Föräldrarnas 

erfarenheter var att vuxenrelationer aktivt måste prioriteras för att rymmas i vardagen, dels 

partnerrelationer men även relationer till vänner och kollegor. Att bli sedd som en vuxen människa, 

med egna behov, av en vän eller partner gav värdefull energi.  

En förutsättning för att ta hand om sig själv var att vara medveten om det egna behovet av 

återhämtning. Föräldrarnas erfarenheter var att det var svårt med återhämtning i hemmiljö, där 

fanns alltid uppgifter som behövde påbörjas och barnen var närvarande med sina behov. Att finna 

sätt att skapa återhämtning utanför hemmet var centralt, som att gå promenader med ljudbok eller 

att smyga ut på verandan för en egen stund. Återhämtning behövde även ske så att föräldrarna 

- Vardagens krav  
- Personlig mognad  
- En ny vardag  
- Känsla av sammanhang

Ett nytt familjeliv som team

Underkategorier Huvudkategori
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kunde få en paus utan sina barn, genom att de aktivt bad om hjälp med avlastning och tog emot den 

hjälp som erbjöds.  

 
Barnens behov och anpassningar i vardagslivet  
 
Resultatet av analysen visade att föräldrarna beskrev vardagen som att den till stor del bestod av 

otillfredställda behov, aktiviteter som inte gick att genomföra utan konflikter, känsloutbrott och 

oförmåga från föräldrarnas sida att hantera vardagens moment. Genom att föräldrarna skaffade sig  

ökad kunskap kring problematiken vid ADHD, var det möjligt att utarbeta strategier för att få 

vardagen att fungera. Strategierna handlade om hur aktiviteter kunde delas upp och förberedas samt 

om att hitta förhållningssätt att hantera konflikter och känslor.  

Centralt var att barnen har stora behov av struktur och förutsägbarhet för att klara av aktiviteter, 

vilket ledde till att föräldrarna utarbetade strategier för struktur. Strukturen skapades även genom 

att anpassat hemmet för att ge en stödjande miljö. Föremål i hemmet placerades på givna platser 

tydligt uppmärkta för att motverka att saker spreds ut och för att avgränsa aktiviteter. Föräldrarna 

använde hjälpmedel för tidsuppfattning för att göra en aktivitet överblickbar, som timstockar eller 

appar med visuell tid. Dagens aktiviteter var synligt uppsatta på scheman ofta presenterades även en 

reservplan för att undvika orosmoment om något oförutsett skedde. Rutiner skapade trygghet för 

barnen, föräldrarna upprättade återkommande rutiner under dagen för att rama in en struktur kring 

aktiviteter. I genomförandet av uppgifter använde föräldrarna ofta listor där barnen själva kunde se 

vilka moment som skulle genomföras och i vilken ordning. Listorna kunde även innehålla bilder 

över olika moment för att barnen skulle kunna bli självständiga i sitt utförande. Strategier för 

struktur blev även ett sätt där föräldrarna fick kontroll över aktivitetssituationer.  

Att initiera en aktivitet samt att byta aktivitet, krävde att föräldrarna hade strategier för att 

förbereda hur detta skulle presenteras för barnen. Genom att prata igenom dagen eller en specifik 

aktivitet med barnen, så blev barnen inbjudna i vad som skulle ske och kunde både förbereda sig 

och lämna sina synpunkter. Förberedelse kunde ske genom att visa bilder på både platser, personer 

och aktiviteter så att barnet kunde känna igen sig i kommande situation. Föräldrarna kunde även 

använda en belöning för att förbereda barnen och motivera dem till en viss aktivitet. Då gjordes 

avvägningen att det var värt att erbjuda en belöning för att aktiviteten skulle kunna bli av utan att 

det uppstod en konflikt.  

Centralt var återkommande konflikter under vardagen, det fanns många friktionsytor när saker inte 
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skedde som barnen hade tänkt sig, när barnens energi tog slut och när aktiviteter avbröts. 

Föräldrarna använde då strategier för att minska konflikter. Föräldrarna såg det som sitt ansvar att 

hjälpa barnet hushålla med sin energi. Vid scenarier när barnets energi gick åt till en konflikt, fanns 

det mindre energi till övriga aktiviteterna som måste ske under dagen. Genom låg-affektivt 

bemötande så valde föräldrarna sina konflikter. Föräldrarna arbetade aktivt med att inte gå i affekt 

själva i konfliktsituationer och guidade barnet på ett lugnt sätt till olika handlingsalternativ i 

situationen. Barnens önskemål tillgodosågs i den mån det gick istället för att motarbeta dessa, 

föräldrarna försökte sedan bit för bit styra in situationen gentemot det som föräldern avsåg. Det låg-

affektiva bemötandet var även ett sätt för föräldrarna att spara energi i och med att de själva inte 

gick in i lika många konflikter. Denna typ av bemötande tog dock tid i vardagen, då situationer inte 

kunde skyndas på och krävde ett kontinuerligt arbete från föräldrarnas sida att behålla tålamodet 

och inte själva gå i affekt. En aspekt i att minska konflikter var att sluta säga nej, i många 

situationer upplevde föräldrarna att de tidigare sa nej per automatik, utifrån föreställningen att 

situationer skulle vara på vissa sätt och utifrån vad som passade sig. Föräldrarna beskrev vikten av 

att släppa på denna prestige och inte säga nej, utan ökade sin tolerans för situationer och beteenden. 

Föräldrarnas erfarenhet var att det inte fanns någon universalmetod, utan en stor del av att minska 

konflikter handlade också om att läsa av barnet och anpassa metod efter dagsform. Genom att 

föräldrarna förutsåg barnets status för dagen eller stunden och bedömde vad som var rimligt att 

kräva av barnet, kunde konflikter undvikas på förhand. Konflikter kunde undvikas genom att inte 

utsätta barnet för någonting de inte hade förutsättningar att klara av.  

Föräldrarna arbetade aktivt med strategier för att hantera barnets känslor. Det önskvärda var att 

hjälpa barnet behålla en emotionell balans under dagen för att undvika för stora toppar eller dalar 

som tog energi. För att hjälpa barnet att behålla emotionell balans var det viktigt att ge barnet stöd 

att skärma av kontinuerligt. Under dagen skapade föräldrarna tillfällen till ostördhet och 

återhämtning, det kunde ske genom att barnet fick spela mobilspel med hörselkåpor. Viktigt var att 

barnet fick skärmas av från omvärlden för att slippa intryck i form av ljud, ljus och socialt liv. 

Föräldrarna gav barnen stöd i att verbalisera sina känslor. När det blev för mycket för barnen 

behövde föräldrarna vara där och guida barnen genom känslan. För att sätta ord på känslor kunde 

även känslokort användas. Känslan definierades, vilken känsla barnet kände, som ilska, ledsenhet 

eller rädsla, föräldrarna hjälpte sedan barnet vidare genom att prata om känslan. En stor aspekt av 

att hantera barnets känslor var även att som förälder visa acceptans för alla olika typer av känslor 

och att det var tillåtet att känna alla känslor. En viktig del var att som förälder vara närvarande och 

engagera sig i situationer när barnet gick i affekt, ibland genom att bara finnas där och ibland 
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genom att ge fysiskt stöd i en aktivitet.  

En återkommande aspekt för föräldrarna var att de aktivt arbetade med att stärka barnets 

självkänsla. Genom det ville de skapa en vardag där barnen kände att de klarade av aktiviteter och 

att de kunde vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Föräldrarnas erfarenheter bestod av att det 

var miljön som begränsade deras barn. Uppgifter och miljöer som inte var anpassade exkluderade 

deras barn och gjorde det inte möjligt för dom att delta på samma villkor som andra barn. 

Föräldrarna var delaktiga med att skapa förutsättningar i miljön och kring aktiviteter, för att 

möjliggöra att deras barn kunde delta och få känna sig kompetenta. Föräldrarna arbetade aktivt med 

positiv förstärkning. Hyperaktivitet och nedsatt förmåga till impulskontroll ledde ofta till situationer 

där barnen fick tillsägelser från omgivningen. Föräldrarna använde positiv förstärkning för att 

uppmärksamma det positiva barnet gjorde istället för att fokusera på det negativa. En negativ spiral 

av tillsägelser skapade en negativ självbild hos barnen. Genom att istället fokusera på det positiva 

barnen gjorde, skapades situationer där barnen kunde känna att de klarade av uppgifter. 

Föräldrarnas erfarenheter visar på vikten av att sänka kraven. Det skulle vara möjligt för barnen att 

leva upp till de krav som ställdes. Krav delades upp i delmål och anpassades till en nivå som 

föräldrarna kände att deras barn skulle klara av. Detta skapade en positiv erfarenhet för barnen, att 

de levde upp till utsatta mål. Egenskaperna vid ADHD är inte enbart negativa, föräldrarna ville ge 

barnen en nyanserad bild av vad ADHD innebar och lyfta fram det positiva med diagnosen, som 

idérikedom, empati och energi. Det var viktigt att fortsätta ha positiva förväntningar på barnen, 

även om bakslag och misstag skedde vid upprepade tillfällen. Föräldrarna ville förmedla till barnen 

att de tror på deras förmågor.  

 
Ett nytt familjeliv som team  

 

Skapandet av ett nytt familjeliv som team innebar att rannsaka sig själv som förälder, för att inse det 

ansvar den vuxne bär i skapandet av fungerande situationer. Föräldrarna arbetade aktivt med både 

sig själva, sina hem, sin relation till sina barn, med att skaffa kunskap, strategier och nya 

förhållningssätt. Erfarenheterna föräldrarna delgav summerar en mödosam resa, men familjen stod 

sedan stärkt på andra sidan, med redskap, kunskap, djupare relationer och delaktiga barn i centrum. 

”Att leva med barn med särskilda behov (adhd) är att få särskilda behov själv. Jag 
är förälder till ett sådant barn och det har tvingat mig att ta ställning till vilken typ 
av förälder jag vill vara.” 

�  av �20 36



Den dagliga tillvaron beskrives genom vardagens krav, vilka innefattade en extra belastning kring 

barnens behov och allt extraarbete som ett barn med särskilda behov innebar. Samhället och de 

miljöer barnen vistades i var inte anpassade utifrån barnens behov vilket fick konsekvenserna att 

barnen inte kan delta på samma villkor eller att de inte alls vill delta. Föräldrarna delade en oro 

kring deras barns framtid och hur de skulle ge barnen de bästa möjliga förutsättningar att lyckas 

trots sina svårigheter. Skolan upplevdes ofta som en icke-anpassad miljö för barnen, föräldrarna 

behövde förutse problem och situationer och sedan kommunicera barnens behov till skolan. 

Föräldrarna tog ansvar att göra om skoluppgifter hemma, för att deras barn skulle ha möjlighet att 

klara av uppgifterna. Mycket tid gick åt till kontakter med myndigheter och skola för att föra 

barnens talan och strida för att barnen skulle få den hjälp och de anpassningar som de behövde. 

Föräldrarna mötte omvärldens okunskap på flera områden i samhället, från privatpersoner och i 

media, vilket föräldrarna behövde konfronteras med på daglig basis tillsammans med sitt barn. 

Föräldrarnas egna psykiska mående var påverkat av de ökade ansvaret för barnens välmående, 

föräldrarna utryckte utmattningssymptom, stressåkommor och perioder av depression. Ekonomiska 

krav i vardagen var påtagliga då barnens behov gick ut över föräldrarnas möjlighet att arbeta, ofta 

var den enda lösningen att vara delvis hemma med sitt barn utan ekonomisk ersättning. I vardagens 

krav ingick även att väga olika syskons behov mot varandra för att välja vilket syskons behov som 

skulle väga tyngst och prioriteras.  

För att kunna klara av vardagens krav samt att möta barnets behov utifrån där barnet befinner sig, så 

krävdes en personlig mognad av föräldrarna. Det var ett aktivt arbete med strategier och 

förhållningssätt som föräldrarna uttryckte, att hela tiden arbeta med sig själv så de kunde vara 

stabila nog att möta de situationer som uppstod. För att kunna agera låg-affektivt när barnet själv 

var i affekt krävdes personlig mognad, för att kunna hantera sina egna känslor och inte ryckas med. 

Det krävdes aktiv träning för att behålla sitt lugn i stressade och känslosamma situationer. Det 

krävdes även emotionell styrka för att som förälder kunna bära sitt barns känslor, tillåta och 

acceptera att barnet mådde riktigt dåligt. I konfliktsituationer som uppstod uttryckte föräldrarna att 

vuxenansvaret var centralt. Skulden skulle inte läggas på barnen om en situation fallerade utan då 

var det vuxenvärldens tillkortakommanden med att anpassa situationen och aktiviteten. Föräldrarna 

delgav att varje dag var en övning i acceptans över den situation som råder. Det var en sorg att 

familjelivet blev annorlunda än planerat. Vardagen beskrev föräldrarna som en process att förlika 

sig med, utifrån tidigare föreställningar om hur man själv skulle vara som förälder och vilka ens 

barn skulle vara.  
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”Det blev ju pinsamt, först trodde jag att det var adhd jag behövde lära mig om. Vad 
innebar det för min son? Vilka var svårigheterna? Vad kunde vara styrkorna? Vad 
var det för anpassningar som krävdes? Men det skulle visa sig att det var mig själv 
jag behövde lära känna för att komma vidare.” 

Utifrån aktiv acceptans och personlig mognad såg föräldrarna vardagen som den var istället för hur 

den borde vara och en ny vardag skapas. Den nya vardagen handlade mycket om att släppa 

prestigen. Tidigare tankar kring vad som var godtagbart för ens barn behövde revideras utifrån 

familjens ork och förmåga. Hemmet behövde bli en strukturerad plats där barnens behov var i fokus 

och det kunde innebära att hushållssysslor nödvändigtvis inte var det som prioriterades. Föräldrarna 

beskrev vikten av att bli ett team i familjen och att bjuda in barnen i dialogen. Föräldraskapet var 

inte något som skedde mellan två vuxna utan en dialog skulle vara riktad mot barnen, om barnen 

var involverade i hur situationer skulle lösas så var förutsättningarna bättre. Utifrån kunskap kring 

vad ADHD-diagnosen innebar så omvärderade föräldrarna sin vardag och hur de förhöll sig till 

varandra i familjen. Föräldrarna beskrev hur vardagen istället utgick från barnens dagsform och 

utan prestige att aktiviteter skulle leva upp till de vuxnas förväntningar.  

För att få stöd i resan mot ett nytt föräldraskap var känslan av sammanhang avgörande. Föräldrarna 

uttryckte en känsla av att omgivningen hade fördomar och var okunniga kring var ADHD innebar. 

Samhörigheten med föräldrar i samma situation var ett andningshål. Att få dela erfarenheter kring 

vardagen och svåra situationer som uppstod med människor som varit med som samma sak gav en 

känsla av sammanhang och gjorde att ensamheten bröts. Vardagens krav och den kamp föräldrarna 

bedriver upplevdes som att föräldrarna stred ensamma. Sammanhangen med familjer i samma 

situation bröt isoleringen, genom att föräldrarna fick förståelse och igenkänning gavs energi att 

kämpa vidare. Den drivkraft föräldrarna uttryckte i sin vardag var att sprida kunskap om 

neuropsykiatriska funktionshinder. Det var en gemensam drivkraft att ge den information till andra 

som de själva initialt hade behövt. De ville arbeta aktivt för att bryta stigman kring ADHD och dela 

med sig av de redskap de själva hade hittat för att skapa en hållbar vardag.  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Diskussion 
Resultatdiskussion    
 
Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar till barn med ADHD beskriver strategier som skapar en 

hållbar vardag. Resultatet visar att föräldrarna använder en rad strategier för att få vardagens 

aktiviteter att fungera. Dels kring hur konkreta situationer och uppgifter ska struktureras och 

förmedlas, samt hur de ska lära barnen att tro på sin egen förmåga. Strategier används efter  

föräldrarnas beprövade erfarenhet, på ett flexibelt sätt anpassat efter barnens dagsform. Resultatet 

visar på ett reflekterande föräldraskap som förhåller sig kritiskt till de metoder och strategier de 

själva använder, genom att utvärdera och förbättra. Föräldrarnas mål är att anpassa strategierna till 

ett dynamiskt familjeliv efter barnens växlande behov. Studiens resultat inkluderar begreppen 

metoder och förhållningssätt i hur föräldrarna relaterar till barnen och vardagens aktiviteter. Dessa 

begrepp inkluderas även som strategier i studiens resultat, med motiveringen att de har samma 

målsättning och långsiktighet som strategierna, en hållbar vardag. 

 
En viktig drivkraft i huvudkategorin Att som förälder ta hand om sig själv först,  är att återvända till 

sig själv för att hitta sin energi. Att ta hand om sig själv blir att separera sig som en egen individ och 

särskilja sig från familjen och dess behov. Studiens resultat visar att kraven i vardagen är höga och 

den egna psykiska hälsan är svår att prioritera. Detta stämmer överens med tidigare forskning som 

framhåller att föräldrar till barn med ADHD är extra utsatta för psykisk ohälsa (Whalen, Odgers, 

Reed & Henker, 2011; Tarver, Daley & Sayal, 2014; Moen, Hedelin & Hall-Lord, 2016; Tancred & 

Greeff, 2015; Munoz-Silva, Lago-Urbano, Sanchez-Garcia & Carmona-Marquez, 2017; Cappe, 

Bolduc, Rouge, Saiag & Delorme, 2016). Resultatet i studien ger en mer komplex bild än att enbart 

bekräfta föräldrarna utsatthet för psykisk ohälsa. Föräldrarna ser det egna måendet som ett 

personligt ansvar i och med att påfrestningarna uppstår i hemmet och inte går att undfly. Resultatet 

ger en bild av aktiva förhållningssätt och metoder för att hantera den egna psykiska hälsan. 

Föräldrarnas erfarenhet är att de inte kan råda över yttre omständigheter, det ligger utanför deras 

kontroll. Det redskap föräldrarna kan ha kontroll över är hur de styr och organiserar sin tid och 

energi för att påverka sitt mående. Dessa aspekter från studiens resultat återfinns som faktorer i den 

social-ekologiska systemmodellen, där förälderns redskap för sitt mående är just att hitta en känsla 

av kontroll, bemästrande och att känna emotionell stabilitet och därigenom påverka barnens känslor 
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och självkänsla positivt (Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005). Det som i den aktuella 

studiens resultat leder till en känsla av kontroll är att göra situationer till aktiva val, där det blir en 

tydlig strategi att välja det alternativet som påverkar måendet positivt. Genom att känna en 

valmöjlighet där det egna måendet går att prioritera bemästrar föräldrarna situationen och kan skapa 

utrymme för sitt välmående. Utöver modellens komponenter för föräldrarnas mående, vill studiens 

resultatet komplettera med ytterligare en aspekt som påverkar föräldrarnas mående, att ha ett eget 

liv med personliga mål. Dimensionen av att ha ett eget liv, gör det möjligt för föräldrarna att bejaka 

andra roller i sitt liv utöver att enbart vara förälder. Olika roller i tillvaron har olika förutsättningar 

för återhämtning. Att skifta roll är enligt föräldrarnas erfarenheter en återhämtning i sig även om de 

yttre omständigheterna kvarstår, en annan roll ger ett annat fokus i tillvaron. Kielhofner (2012) 

använder begreppet vanebildning för att benämna de olika vanor en individ har och de roller som är 

kopplade till olika vanor. Resultatet visar att genom att ha andra roller tillgängliga, som att bejaka 

ett intresse, träna eller vara social, gör det lättare att hitta vanor som inkluderar avkoppling i andra 

roller. En viktig grund för upplevd hälsa är att skapa ett hållbart förhållningssätt till den egna 

energin och hur den prioriteras. Enligt Matuska och Christiansen (2008) är en dimension i 

livsbalans att organisera tid och energi för att möta personliga mål och utveckling. För föräldrarna i 

studien är denna dimension avgörande för ett hållbart vardagsliv. Föräldrarnas erfarenhet är att den 

egna hälsan måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. För att skapa balans och hälsa på lång sikt så är 

organisering av den egna tiden och energin centralt, vilket även ger resultat under dagarna med 

genomtänkta prioriteringar.  

 

Huvudkategorin Barnens behov och anpassningar i vardagslivet, ger en inblick i de strategier 

föräldrarna genom erfarenhetsbaserad kunskap använder för att få vardagen att fungera. Resultatet 

visar att föräldrarna väger val av strategier mot långsiktiga eller kortsiktiga mål. För att bevara 

barnets emotionella balans och för att hushålla med barnet energi är det ofta kortsiktiga mål som 

föreligger, där dagen delas in i avgränsade, tydliga etapper som föräldrarna och barnen förhåller sig 

till. Detta relaterar till ett monokront användande av tiden (Hall, 1983), vilket tidigare studier har 

visat sig positivt för barn med ADHD (Segal, 1998,1999) I vardagssituationer handlar föräldrarnas 

strategier ofta om att väga vad som ska prioriteras utifrån vardagens etapper och den energi barnen 

har. Då används ofta kortsiktiga mål som att välja att inte ta konflikter eller att muta barnet för att 

motivera till en aktivitet, till förmån för att barnet ska hushålla med sin energi till kommande 

aktiviteter. Långsiktiga mål använder föräldrarna när de vill stärka barnens självkänsla och 

uppfattning om den egna förmågan. Där finns långsiktigheten i att föräldrarna genom små steg vill 
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ge barnen en upplevelse att de klarar av aktiviteter och att de får delta just utifrån deras 

förutsättningar.  

 

Föräldrarnas avvägning av mål med strategierna och graden av hur de låter barnen påverka kan 

relateras till typ av föräldraskap beskrivna av Baumrin (1971), det auktoritativa där en en viss grad 

av kontroll eftersträvas men med öppenhet för barnens känslor och ett eftergivet föräldraskap där 

föräldrarna låter barnen dominera. De strategier föräldrarna i den aktuella studien använder blir en 

balansgång mellan en auktoritativ uppfostran där en lyhörd kontroll finns och en eftergiven 

uppfostran där barnens önskningar styr. Föräldrarna använder primärt den auktoritativa uppfostran 

där kontroll finns men med stort fokus på lyhördhet för att navigera efter de långsiktiga målen de 

strävar mot. Den eftergivna typen av föräldraskap används till viss del vid kortsiktiga mål där 

föräldrarna gör sig passiva, dock förekommer alltid långsiktigheten i att vara passiv till förmån för 

ett mål längre fram. Det eftergivna föräldraskapet blir därav mer ett val av strategi i 

konfliktsituationer än en typ av föräldraskap. En lyhördhet i föräldraskapet och dess positiva 

inverkan på barnen bekräftas i tidigare forskning (Moen, Hedelin & Hall-Lord, 2014; Cappe, 

Bolduc, Rouge, Saiag & Delorme, 2016) Ett auktoritärt föräldraskap med en stor grad av dominans 

och kontroll (Baumrins, 1971), ger enligt föräldrarnas erfarenheter ökade konflikter och ett barn 

som inte har möjlighet att delta efter sina förutsättningar genom brist på lyhördhet. Att det 

auktoritära föräldraskapet negativa konsekvenser för barn med ADHD speglas även i  tidigare 

forskning (Munoz-Silva, Lago-Urbano, Sanchez-Garcia & Carmona-Marquez, 2017), där 

konsekvensen blir att barnens svårigheter förstärks.  

 

För att skapa ett lyhört föräldraskap där passande strategier väljs för stunden, möter föräldrarna 

barnen förutsättningslöst, genom lek och genom att nå barnen via dess intressen. Enligt Kielhofner 

(2012) är viljekraften grunden till en människas drivkraft. Föräldrarna bemöter barnen genom att 

närma sig deras viljekraft, vilket gör att barnens perspektiv även bjuds in. En viktig aspekt i val av 

strategier för att få vardagen att fungera, är att sänka kraven så att barnen kan känna att de klarar av 

delmoment. Genom att skapa genomförbara delmål och kombinera det med strategier för struktur, 

tydliga scheman, listor på vad som ska göras och visualiserad tid genom tidshjälpmedel, kan 

aktiviteter utföras självständigt av barnen. Tidigare forskning bekräftar vikten av att stödja 

strukturen kring barn med ADHD (Dunn, Coster, Orsmond & Cohn, 2009; Segal, 2004). Enligt 

Kielhofner (2012) är förmågan att praktiskt utföra en aktivitet, subjektivt och objektivt samlat i 

begreppet utförandekapacitet. Föräldrarnas strategier riktar sig dels mot barnens subjektiva 
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uppfattningar kring vad de klarar av, samt med att anpassa de objektiva fysiska och psykiska 

faktorer kring aktivitetens förutsättningar. I konkreta aktivitetssituationer blir strategierna riktade 

mot barnens utförandekapacitet. Tidigare studier (Dunn, Coster, Orsmond & Cohn, 2009) visar på 

vikten av att föräldrar är med som stöd i aktiviteter för att möjliggöra barnens görande. Studiens 

resultat framhäver här den tydliga växelverkan som finns mellan förälder och barn i aktivitet och 

beroendeställningen barnen står i gentemot föräldern. Föräldern blir där avgörande för barnens tro 

på sin förmåga och deras upplevda känsla av kompetens. Barnens beroendeställning är även tydlig i 

den social-ekologiska systemmodellen (Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005), där 

förälderns grundförutsättningar handlar om kontroll och bemästrande, medans barnets 

grundförutsättningar är självförtroende och kompetens. Det blir tydligt att det är föräldern som ska 

leda barnet som är i beroendeställning och påverka det i positiv riktning.  

 

Att skapa delmål och dela upp tiden i tydliga enheter är de strategier som mödrar till barn med 

ADHD använder genom uppdelande av aktivitet enligt Segal (1999). Denna studie fokuserar på 

observerbara dimensioner i görandet och tar inre med aspekter kring barnets intre processer som 

hushållning med energi och självkänsla. Resultatet i den aktuella studien ger genom föräldrarnas 

berättelser en ytterligare inblick i tankearbetet kring att vilja stärka sitt barn. Föräldrarnas arbete 

med struktur riktar sig både till barnens inre processer som motivation och självkänsla, samt till att 

anpassa uppgifter, miljö och skapa struktur. Strategierna föräldrarna använder inbegriper att alla 

dessa faktorer ska samspela vilket relaterar till Kielhofners syn på  aktivitetsanpassning. För att 

aktivitetsanpassning ska uppstå behövs en samverkan mellan en individs aktivitetsidentitet och 

aktivitetskompetens, där individen får vara delaktig utifrån sina förmågor (Keilhofner, 2012). 

Keilhofners begrepp aktivitetsanpassning stämmer överens med den social-ekologiska 

systemmodellens syn på barnens grundförutsättningar där även tro på den egna förmågan och 

upplevd känsla av kompetens utgör två dimensioner och emotionellt välmående den tredje. 

Arbetsterapeuter kan genom tydliggörande begrepp stödja föräldrarnas arbete med strategier i 

vardagen. Med avgränsade begrepp kring hur aktiviteter byggs upp för en individ, kan 

arbetsterapeuten ringa in det område strategin fokuserar på. Det blir ett tydliggörande av hur olika 

strategier behandlar olika förmågor samtidigt som helheten får ett sammanhang och riktning.  

 

Genom huvudkategorin Ett nytt familjeliv som team, så påverkar de yttre faktorerna i vardagens 

krav personlig mognad och skapandet av en ny vardag. Föräldrarnas insikter kring vikten av deras 

personliga emotionella mognad och förmåga att vara konstruktiva påverkar barnen, återfinns i den 
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social-ekologiska systemmodellen där förälderns typ av föräldraskap påverkar barnets 

självförtroende och resiliens i vardagen (Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005).  

Föräldrarna i den aktuella studien beskriver barnens resiliens genom att barnens 

återhämtningsprocess är kortare och att  barnen själva har närmare till en positiv självbild. Studiens 

resultat visar att en framgångsfaktor för en konstruktiv konflikthantering är en insikt kring den 

vuxnes ansvar i situationer och att undvika ett skuldbeläggande av barnen. Tidigare forskning 

(Moen, Hedelin & Hall-Lord, 2014; Cappe, Bolduc, Rouge, Saiag & Delorme, 2016) visar likt 

föräldrarna i studien att föräldrarnas bemötande kan lindra barnens svårigheter och symptom som 

kommer med ADHD. Ett nytt familjeliv som team innebär också att föräldrarna vill vara öppna 

kring sin vardag och erfarenheterna den ger. Denna öppenhet ger en känsla av samhörighet med 

andra i samma situation och föräldrarna finner mening i att verka för att sprida kunskap om ADHD. 

Detta återfinns även som en viktig aspekt i skapandet av livsbalans genom att skapa mening och en 

positiv personlig identitet (Matuska & Christiansen, 2008).  Resultatet visar på vikten av att hitta en 

ny positiv identitet som familj, som är mer flexibel i sina förväntningar på tillvaron och gläds åt det 

lilla. Tillvaron får en meningsfullhet genom att växa som team i familjen och känna att deras 

erfarenheter är värdefulla och kan hjälpa andra i samma situation.  

 

Studiens övergripande tema, Resan mot ett nytt föräldraskap, inkluderar föräldrarnas lärdomar, 

erfarenheter och strategier från de tre huvudkategorierna. Resultatets aspekter visar föräldrarnas 

övergripande strävan mot en hållbar vardag. Den hållbara vardagen blir för föräldrarna att ta hand 

om sina egna behov och ge sig själv näring, finna socialt stöd och meningsfullhet, skaffa kunskap, 

utvecklas som person och kompetent förälder, samt hitta redskap för att organisera sin egna och 

familjens energi och ork. Sammanfattat relaterar dessa aspekter till de dimensioner Matusksa och 

Christiansen (2008) beskriver för att uppnå livsbalans, skapa en grund för biologisk hälsa, givande 

sociala relationer, att känna sig kompetent, meningsfullhet i tillvaron och förmåga att organisera 

energi. Resultatets tema, resan mot ett nytt föräldraskap, visar att den nya vardagen är ett sätt för 

föräldrarna att skapa livsbalans. Genom att som förälder ta hand om sig själv först uppfylls 

dimensionen att skapa förutsättningar för fysisk och psykisk hälsa genom att ge sig själv 

återhämtning och egentid genom exemplevis träning. Det individuella behovet av organisering av 

tid och energi blir tillgodosett samt skapandet av mening och en positiv identitet genom att existera 

som en individ i sitt egna individuella liv. Livsbalans blir på så sätt ett individuellt projekt för 

föräldern. Livsbalansen finns dock även som ett familjeprojekt. Där betonas familjens behov och 

identitet i de olika dimensionerna. Där föräldrarna ansvarar för att ge förutsättningar för samtliga 
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familjemedlemmars fysiska och psykiska hälsa och säkerhet. Dimensionen av bekräftande sociala 

relationer arbetar föräldrarna med genom att verka för en social miljö i hemmet som bejakar känslor 

och relationer, med hjälp av dialog och konflikthantering. Individerna i familjen känner sig 

engagerade och kompetenta i sina olika roller i familjen, föräldrarna genom ett utvecklande av sitt 

föräldraskap och barnen genom att de får stöd att detta efter egna förutsättningar. Denna nya 

familjetillvaron, skapar även en mening och positiv identitet när familjen känner gemenskap som ett 

team. Genom att anpassa för barnen och skapa strategier i vardagen, fokuserar föräldrarna på   

dimensionen av att organisera tid och energi, för att skapa en hållbarhet i vardagen. Studiens resultat 

finner därigenom att livsbalans kan vara flera parallella projekt i den dynamik som finns i en familj. 

För att sträva mot livsbalans som en familj, så kan det vara en förutsättning att föräldern har en 

tydlig riktning i sin egna livsbalans.  

 

Den arbetsterapeutiska modellen MOHO (Kielhofner, 2012) vill ge en förklaring av hur en individs 

aktivitet byggs upp. Aktiviteter som beskrivs i resultatet är inte avgränsade till enbart föräldrarna 

eller till enbart barnen. De strategier och förhållningssätt som framkommer i resultatet uppkommer i 

en dynamik mellan föräldern och barnen. Studiens resultat lyfter därav fram nyttan av relaterad 

kunskap från närliggande discipliner som den social-ekologiska systemmodellen (Armstrong, 

Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005), vilket ger ett bra komplement för en fördjupad bild av aktivitet 

och samspel. Arbetsterapeuter möter dessa barn och föräldrar tillsammans som en familj, genom att 

arbeta familjecentrerat, ofta med interventioner som ska genomföras i hemmet. Tidigare forskning 

visar att föräldrars delaktighet är viktig för interventioners framgång och att dialog och samverkan 

med föräldrarna är centralt för att lyckas med ett familjecentrerat arbete (Chu & Reynolds, 2007; 

Elliott & Shewchuk, 2004; Hanna & Rodger, 2001). Studiens resultat ger kunskap kring vardagen 

och de processer en familj genomgår när ett barn har särskilda behov. Arbetsterapeutens kunskap 

om denna process ger en bra grund för att skapa en lyhörd dialog och för att föra processen framåt 

inom familjecentrerad arbetsterapi.  

 

Metoddiskussion 

 

För att svar på studiens syfte valdes en kvalitativ litteraturanalys, där datamaterialet analyserades 

enligt en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nilesen, 2012). Studiens design har 

bidragit till att svara på studiens syfte genom att låta föräldrarnas erfarenheter och berättelser stå i 

centrum. Ett textnära tillvägagångssätt är enligt Graneheim och Lundman (2004) en förutsättning 
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för att fånga de erfarenheter som ryms i texmaterialet, de meningsbärande enheter som lyfts ut ska 

inte omfatta innehåll som rymmer mer än en kod, men de meningsbärande enheterna ska heller inte 

vara för fragmentariska. Författaren har där gjort avvägningen att de meningsbärande enheter som 

valdes ut skulle relatera till syftet, samt att de skulle vara avgränsade i innebörd för att vara möjliga 

att koda. Datamaterialet till studien bestod av 6 bloggar vilka matchade inklusionskriterierna för 

studien, vilket gör att möjligheten till överförbarhet påverkas av ett litet urval. Datamaterialet 

uppvisade i den kvalitativa innehållsanalysen ändå ett homogent resultat vilket gör att författaren 

drar slutsatsen att även utökandet av fler bloggar som skulle uppfylla inklusionskriterierna, hade 

gett samma kvaliteter i  resultatet, vilket leder till att en mättnad nåtts i datamaterialet.  

Bloggförfattarna till texterna i studien består av kvinnor, vilket inte var ett medvetet val utan ett 

resultat av vilka bloggar som uppfyllde inklusionskriterierna. I västvärlden är det enligt Pedersen 

och MacAfee (2007) vanligare att kvinnor skriver bloggar om familjeliv och föräldraskap, vilket 

sökresultatet för den aktuella studien bekräftar. Att det enbart är bloggar författade av kvinnor kan 

påverka de strategier som beskrivs i vardagen. Huvudansvar för hushållsarbete och barn ligger 

fortsatt till största delen på kvinnan i ett heterosexuellt parförhållande (Orban, 2013). De strategier 

som beskrivs i datamaterialet ger ett kvinnligt perspektiv, ett manligt perspektiv som hade kunnat se 

annorlunda ut med tanke på arbetsfördelning i hemmet finns inte representerat i studien.   

Studien hade kunnat inkludera bloggar från andra länder för ett utförligare datamaterial. Detta 

valdes bort på grund av att sjukvårdssystemet ser annorlunda ut i andra länder, vilket kan påverka 

föräldrars vardag. Attityder i föräldraskap kan även skilja sig åt i andra länder vilket kan göra att det 

blir svårt att generalisera föräldrastrategier utifrån olika kontext. Bloggar från andra nordiska 

länder, där sjukvård och attityder är snarlika, valdes bort av författaren på grund av 

språkbegränsningar. Författaren hade då kunnat missa nyanser i språket som utgör en viktig del av 

hur innehållet ska tolkas.  

Att använda bloggar som datamaterial är som Wilson, Kenny och Dickson-Swift (2015) framhåller 

ett nytt källmaterial för kvalitativ forskning. Det ger möjligheter för att det är ett tillgängligt 

personligt datamaterial som speglar personers upplevelser. Tillgången med datamaterialet i studien 

är att föräldrarna uttrycker sig fritt kring sitt föräldraskap och sin vardag med barn med ADHD. 

Föräldrarna påverkas inte av en intervjusituation där de kanske skulle låtit bli att säga vissa saker 

som de gör i bloggen på grund av anonymitet. Nackdelen är att det inte går att rikta följdfrågor till 
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datamaterialet för att utförligare få svar kring det område studien handlar om. Sanningshalten kan 

vara svår att säkerställa på bloggmaterial, det finns inga garantier för att diagnoser som exempelvis 

bloggare uppger sig ha erfarenhet av stämmer. Att författaren till en blogg kan vara anonym kan 

försvåra överförbarheten från datamaterialet utifrån sanningshalten i det som sägs (Wilson, Kenny  

& Dickson-Swift, 2015). Författaren gör avvägningen att det datamaterial som presenteras i 

resultatet ger samlade erfarenheter kring föräldrarnas erfarenheter, där inga erfarenheter avviker på 

ett utmärkande sätt. Sanningshalten i föräldrarnas erfarenheter ger därav ett enhetligt relevant 

intryck. Den demokratiska aspekten i att använda bloggar som datamaterial är att respondenter från 

skilda geografiska platser blir tillgängliga (Wilson, Kenny & Dickson-Swift, 2015) samt 

informanter från skilda samhällsskikt och bakgrunder blir representerade. Det gör att personer som 

annars inte hade velat delta på en intervju på grund av att de inte anser att de har något att tillföra ett 

vetenskapligt sammanhang kan inkluderas i ett datamaterial.  

Bloggarna i studien har olika syfte där vissa bloggare har bloggen som en del av en inkomst, vilket 

även kan inkludera sponsrade inlägg. De flesta bloggarna i studien är inte anonyma. Att bloggarna 

skrivs med olika syften kan påverka vad som uttrycks i dom. Bloggar som är en del av en inkomst 

och innefattar sponsrade inlägg kan ha ett större intresse av att utrycka sig på sätt som inte kan 

tolkas negativt av sponsorer, vilket kan vinkla innehållet. Författaren har haft de olika syftena med 

bloggarna aktuella. Det har dock varit sekundärt, då resultatet från vad bloggarna uttryckte var 

homogent i sina erfarenheter som föräldrar.  

 

Flera bloggar har inkluderat syskon som även de har neuropsykiatriska diagnoser, vilket är en 

konsekvens av att neuropsykiatriska diagnoser är ärftliga till viss del (Socialstyrelsen, 2014). 

Författaren har där inkluderat bloggar där flera i syskonskaran har neuropsykiatriska diagnoser, där 

ADHD-diagnosen går att urskilja. Författaren har där gjort avvägningen att de föräldrastrategier 

som uttrycks i bloggarna ska inkludera och vara gynnsamma för barnet med ADHD. Strategier som 

är enbart riktade till syskon med rena autism-diagnoser och inte är gynnsamma för barn med ADHD 

har exkluderats från att användas i analysen.  

 

Inom kvalitativ forskning har forskaren ett ansvar att förhålla sig kritiskt till sin egen förförståelse, 

genom att granska vad i dennes personliga bakgrund kan påverka forskarens perspektiv (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012) Författarens förförståelse inkluderar att ha arbetat med barn med 

neuropsykiatriska diagnoser vilket har gett en inblick i problematiken kopplat till situationer utanför 
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hemmet. Författaren har ingen erfarenhet av ett familjeliv och livet i vardagen med barn med 

neuropsykiatriska diagnoser. I analysskedet har författaren närmat sig datamaterialet med ett så 

öppet sinne som möjligt. Genom att läsa datamaterialet flertalet gånger och omvärdera och göra om 

den kvalitativa innehållsanalysen flera gånger, har författaren försökt att inte bli påverkad av 

materialet och dra förutfattade slutsatser utifrån sin förförståelse. Den kvalitativa innehållsanalysen 

har inkluderat att det manifesta innehållet lyfts ut ur texterna och genom studiens analys dras 

slutsater kring det latenta innehållet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För att höja 

abstraktionsnivån till att göra tolkningar kring det latenta innehållet, har författaren tagit stöd av 

kunskapen beskriven i studiens bakgrund samt den förförståelse som kommer inom området från 

arbetsterapiutbildningen. För att stärka den kvalitativa innehållsanalysens reliabilitet fördes 

kontinuerliga diskussioner under analysskedet med studiens handledare, universitetslektor i 

arbetsterapi.  
 

Slutsats  
 

För att stödja barn med ADHD i vardagen visar tidigare forskning på vikten av ett medvetet 

föräldraskap, med konstruktiv konflikthantering och skapandet av struktur i vardagen. Den aktuella 

studiens resultat framhäver att de strategier föräldrarna använder sig av för att skapa en hållbar 

vardag består av flera delar. Föräldrarna har metoder för att ta hand om sin egen energi och sitt 

mående. Studiens resultat framhäver även vikten av att ha ett eget liv för föräldern, där denne kan 

hämta energi och återhämtning. För att få barnens vardag att fungera handlar strategierna dels om 

att skapa struktur kring aktivitet och att skapa genomförbara delmål. Samt att använda strategier för 

att stärka barnens självkänsla, genom att skapa förutsättningar där barnen klarar av att genomföra 

aktiviteter. Skapandet av en hållbar vardag blir dels ett individuellt projekt för föräldern med egna 

mål och en upplevelse av balans. Samt ett gemensamt skapandet av en hållbar vardag som ett team i 

familjen utifrån barnens förutsättningar. Arbetsterapeuter kan stödja arbete med att skapa strategier i 

vardagen, genom att kunna specificera vilka områden strategin riktar in sig på och sätta in 

strategierna i en helhet genom arbetsterapeutiska modeller. Ett familjecentrerat arbetssätt kan 

stärkas av kunskap om processen föräldrar till barn med ADHD går igenom och om dynamiken som 

uppstår i familjerelationer.  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Förslag till vidare studier och forskning  

Datamaterialet i den aktuella studien återger en förälders perspektiv. Förslag till vidare forskning är 

undersöka hur olika aktivitetsperspektiv samverkar i en familj. Genom att studera det delade 

aktivitetsmönster som uppstår när föräldrar samverkar samt mellan föräldrar och barn, kan värdefull 

kunskap ges kring dynamiken i aktivitetssituationer. Forskning kring delade aktivitetsmönster kan 

generera ytterligare kunskap för arbetsterapeuter kring hur stödjande interventioner kan skapas 

utifrån specifika typer av delade aktivitetsmönster och familjesituationer.  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