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SAMMANFATTNING  

 

Syfte: Det är en stor omställning i livet att få en ny familjemedlem. Därför finns det ett behov av 
att undersöka förstagångsföräldrars erfarenhet av aktivitetsbalans samt vilka aktiviteter som anses 

vara meningsfulla. Men även undersöka om det finns något intresse av att få stöd i att strukturera 

aktiviteter under den första tiden hemma med barnet. Metod: Informationen samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer, som sedan transkriberades. Meningsbärande enheter togs ut, 

kondenserades och kodades. Utifrån koderna gjordes en analys. Föräldrarna fick även skatta sin 
upplevda aktivitetsbalans på en skala mellan 1–10. Resultat: Av studien gick det att utläsa att det 

inte fanns ett uttalat behov av stöd under barnets första år, men att det utifrån beskrivningarna av 

situationen som uppstod efter barnets hemkomst, fanns ett visst behov av att få stöd i att hitta 
aktivitetsbalansen under den första tiden. Slutsats: Utifrån resultatet drogs slutsatsen att det fanns 

ett behov av stöd under den första tiden med barnet, då det beskrevs som en tid av osäkerhet. Det 
medförde en stor omställning vilket innebar att föräldrarnas vanor och rutiner ställdes på ända och 

de behövde hitta ett nytt aktivitetsmönster. Fortsatt forskning: För att få ett större underlag och 

inom ett bredare åldersspann på både föräldrar och barn, skulle det behövas kvantitativa studier. 
Men även fler kvalitativa studier vore nödvändigt för att kunna få en fördjupad förståelse för 

föräldrarnas erfarenheter och upplevelser.  
 

Nyckelord: Aktivitetsbalans, meningsfullhet, förstagångsföräldrar  
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ABSTRACT 

 

Purpose: It is a great change in life to get a new family member. Therefore there is a need to 
examine first-time parents' experiences of activity balance and which activities are considered 

meaningful. But also examine if there is any interest in getting support in structuring their activities 

during the first time at home with the child. Method: The information was collected through semi-
structured interviews, which were then transcribed. Sentences were taken out, condensed and 

coded. Based on the codes, an analysis was made. The parents estimated their occupational balance 
on a scale between 1–10. Results: The study showed that there is no explicit need for support 

during the child's first year. But based on the descriptions of the situation that arose after the child's 

homecoming, there was a certain need to get support in finding the occupational balance during 
the first period with the child. Conclusion: Based on the result the conclusion showed that there 

was a need for support during the first time with the child, as it was described as a time of insecurity. 
This involves a major change, which includes that the parents' habits and routines where turned 

upside down. They had to find a new activity pattern. Further research: To obtain a larger basis 

and within a broader range of ages for both parents and children, quantitative studies would be 
needed. But even more qualitative studies would be necessary in order to gain an in-depth 

understanding of the parents' experiences. 
 

Keywords: Occupational balance, meaningfulness, first-time parents 
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BAKGRUND  

Arbetsterapeutens ansvarsområde är relaterat till vardagliga aktiviteter, sådana aktiviteter som 

alla människor utför i vardagen. Det kan innebära att stödja människor i att hitta ett nytt mönster 

av aktiviteter som passar en förändrad livssituation (Erlandsson & Persson, 2014). Övergången 

till att bli förälder kan vara överväldigande, glädjen blandas med tyngden av föräldraansvaret 

(Pålsson, Kvist, Persson, Hallström & Ekelin, 2019). Hansson och Ahlborg (2012) beskriver 

föräldraskapet som en form av livskris eftersom det förändrar livsperspektivet och kräver 

anpassningar. En kris behöver inte vara negativ utan kan öka möjligheterna till positiva 

förändringar. Det krävs ofta coping-strategier att gå från att endast vara partners till att bli 

föräldrar. Att vara förberedd och ha kunskaper skulle kunna underlätta övergången, samt ta emot 

professionellt och socialt stöd (Pålsson, et al., 2019). I Sverige har det sedan slutet av 1970-talet 

erbjudits föräldraförberedande kurser oftast via mödrahälsovården som utförs i grupper eller 

individuellt. Men för att utveckla och skapa evidens gällande föräldrautbildningen, behövs mer 

kunskap om vad som erbjuds idag, men också vilka erfarenheter som finns hos dem som arbetar 

under tiden inför förlossningen (Pålsson, Persson, Ekelin, Kristensson Hallström & Kvist, 2017).  

 

Pålsson och medarbetare (2019) skriver att föräldrar även vill ha professionell vägledning när det 

gäller att hitta bra information på internet, en önskan som ställer krav på de yrkesverksamma att 

hålla sig uppdaterade inom ny teknik och den senaste forskningen. Det är okänt hur omfattande 

behovet är av att få vägledningen i att hitta evidensbaserad information på webbplatser eller i 

mobila applikationer (Pålsson et al., 2019). Svensk forskning har visat att det under 

föräldrautbildningen mest läggs fokus på själva förlossningen, men mindre på den första tiden 

hemma med barnet (Pålsson, Kvist, Ekelin, Kristensson Hallström & Persson, 2018). Slootjes, 

McKinstry och Kenny (2016) beskriver att arbetsterapeuter spelar en viktig roll när det kommer 

till kvinnors hälsa under tiden före förlossningen, men även efter förlossning. Det är därför 

viktigt att skapa en medvetenhet när det kommer till arbetsterapi inom mödravården. Vidare 

beskriver artikeln att australiensiska kvinnor vill ha fler möjligheter inom vården som kan möta 

deras behov. Något som ansågs vara viktigt var interventioner som var holistiska, 
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klientcentrerade samt att den psykosociala hälsan skulle prioriteras (Slootjes et al., 2016). En 

kvinnas förmåga att bevara dagliga rutiner kan utmanas av både inre och yttre faktorer som 

upplevs under tiden kring förlossningen. Den stora omställningen gör att nyblivna mödrar är i 

behov av klientcentrerat stöd genom hela perioden omkring förlossningen (Slootjes et al., 2016). 

Även Seefat-van Teeffelen, Nieuwenhuijze & Korstjens (2011) beskriver i sin studie att de 

blivande mödrarna uttryckte ett behov av professionellt psykosocialt stöd från barnmorskorna 

inför moderskapet samt information för att förbereda sig både fysiskt och psykiskt. Mödrarna 

upplever att det i början av föräldraskapet hade varit svårt att tolka barnets signaler, vilket kunde 

leda till känslan av hjälplöshet och frustration (Pålsson et al., 2018). En god relation och en tidig 

interaktionen mellan föräldrar och barn är av stor vikt för att utveckla en bra anknytning, men det 

anses också skapa en viktig grund för barnets mentala hälsa (Erickson, Julian & Muzik, 2019). 

 

När det infogas en ny roll i den personliga identiteten får vissa roller större betydelse än andra. 

Processen är dynamisk och förändrar sig med tiden i takt med att de olika rollerna kommer att ta 

olika mycket plats i livet eller kräver extra insatser och uppmärksamhet (Kielhofner, 2012).  

Att vara mor är ett komplicerat fenomen, få andra roller påverkar kvinnor så djupt över både 

sociokulturella och ekonomiska gränser, samt att det minskar möjligheten till personlig fritid 

(Francis-Connolly, 2000). Kielhofner (2012) beskriver att många föräldrar känner igen sig i 

situationen där de försöker prata i telefonen, hålla ett gnälligt barn i famnen och samtidigt hålla 

koll på maten på spisen. Deltagare i Francis-Connolly’s (2000) undersökning talade om de 

oändliga uppgifterna i samband med vården av sina små barn. På frågan vad som var oväntat med 

moderskapet, svarade kvinnorna vanligtvis att de var oförberedda på intensiteten av kraven på sig 

som mor (Francis-Connolly, 2000). Det är en stor omställning i livet att gå från rollen som kvinna 

till moder. De upplever olika typer av fysiska, affektiva, kognitiva och spirituella förändringar. 

Bristen på tilltro till sin egen förmåga samt stress påverkar moderns anpassning under hela 

perioden före och efter förlossningen (Slootjes et al., 2016). I Fägerskiölds studie från 2008, 

beskriver förstagångsfäder det som en stor förändring i livet att bli far, deras värld vändes upp 

och ner. I de fall när barnet höll föräldrarna vakna om natten, ledde tröttheten till en ökad 
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irritabilitet när det uppstod problem. Pålsson och medarbetare (2017) beskriver att fäderna blev 

mer bundna och att de hade betydligt mindre ledig tid än innan de blev föräldrar.  

 

Att uppleva harmoni, ha förmåga och resurser att hantera mängden aktiviteter är också av stor 

vikt. Det gäller också att individen har en balans mellan aktivitetsengagemang, värderingar och 

sin personliga mening (Eklund, Orban, Argentzell, Bejerholm, Tjörnstrand, Erlandsson, & 

Håkansson, 2017). Ett centralt begrepp inom arbetsterapi är aktivitetsbalans. För att kunna 

uppleva aktivitetsbalans i vardagen är det av största vikt att fördelningen mellan olika aktiviteter 

är organiserade så att det passar för respektive person (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 

2012). Aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse, vilket innebär att en individ kan uppleva både 

balans och obalans samtidigt (Eklund et al., 2017). Det visar att aktivitetsbalans är ett komplext 

fenomen. För att uppnå och bibehålla aktivitetsbalans är det av betydelse att ha en blandning och 

variation av aktiviteter. Aktivitetsbalans kan definieras som en individs uppfattning att ha rätt 

mängd aktiviteter och att ha rätt variation mellan aktiviteterna (Wagman, Håkansson & 

Björklund, 2012). Det som krävs för att en aktivitet ska kännas meningsfull är bland annat att den 

upplevs ha ett så kallat aktivitetsvärde. Värdet kan vara konkret, alltså att personen ser ett resultat 

av aktiviteten. Det kan också handla om ett sociosymboliskt värde som innebär att personen 

upplever en social samhörighet. En aktivitet kan också ha ett självbelönande värde då personen 

upplever glädje och njutning vid aktivitetsutförandet. Dessa olika typer av aktivitetsvärde gör att 

personen vill fortsätta att utföra aktiviteten (Erlandsson & Persson, 2014). Våra värderingar 

kommer från vår kultur och ger direktiv om vad som är viktigt, hur vi bör agera och vilka mål vi 

ska ha. Men när personens livssituation förändras kan det krävas en omfördelning eller 

omprioritering när det kommer till olika aktiviteter. När denna omfördelning sker påverkas 

dagsschemat och invanda rutiner. För att ändra vanorna krävs ansträngning och koncentration 

(Kielhofner, 2012).  
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Problemformulering 

Utifrån litteratursökningar som gjordes hittades artiklar rörande aktivitetsbalans till exempel 

Eklund och medarbetare (2017) och Wagman och medarbetare (2012). Däremot var artiklar som 

belyser ämnet aktivitetsbalans i förhållande till föräldraskap väldigt begränsad. Det fanns ett par 

utländska artiklar av Slootjes och medarbetare (2016) och Francis-Connolly (2000) som belyste 

sambandet mellan arbetsterapi och föräldraskap. Det fanns också ett flertal artiklar rörande 

nyblivna föräldrar som var skrivna av andra professioner som Pålsson och medarbetare (2017, 

2018, 2019). På grund av det nuvarande forskningsläget såg vi ett behov av att undersöka 

föräldrars erfarenheter av aktivitetsbalans i det dagliga livet samt hur de upplevde sin nya 

livssituation. Arbetsterapeuter skulle kunna utgöra en resurs när det gäller att hitta 

aktivitetsbalans och vardagsstruktur för förstagångsföräldrar.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva förstagångsföräldrars erfarenheter av aktivitetsbalans och 

meningsfulla aktiviteter samt vad de behövde för att uppleva en fungerande och balanserad 

vardag.  

 

METOD  

Design 

En kvalitativ studie utfördes för att få en fördjupad förståelse för förstagångsföräldrars upplevda 

aktivitetsbalans. För datainsamling användes semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) för att 

kunna ställa följdfrågor. En värdering av upplevd aktivitetsbalans hos de deltagande föräldrarna 

genomfördes. En semistrukturerad intervju är en vanlig benämning för en intervju med någon 

form av struktur, med en eller flera öppna frågor samt följdfrågor, där frågorna inte måste tas i en 

viss följd. Intervjuformen är vanligt förekommande och genom att använda en intervjuguide som 

stöd blir intervjun flexibel (Danielson, 2012, s. 167).  
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Rekrytering 

Rekryteringen av deltagare skedde genom annonsering på sociala medier (se bilaga 3). Några 

föräldrar fick en direkt förfrågan om deltagande i studien. De som var intresserade av att delta tog 

kontakt via digitalt medium. Efter att kontakt etablerats med aktuella deltagare skickades det ut 

ett informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet framkom det att deltagandet var frivilligt 

och konfidentiellt. Intressenterna fick också bestämma tid och plats. 

 

Urval 

I studien ingår förstagångsföräldrar med barn upp till och omkring ett års ålder, boende i Sverige 

och Danmark. Ytterligare ett kriterium var att båda föräldrarna skulle vara förstagångsföräldrar, 

alltså att det inte fanns andra barn sedan tidigare i familjen. För att begränsa urvalet ytterligare 

ingår inte förstagångsföräldrar med barn som börjat i förskola. Tanken med att göra urvalet på det 

här sättet är att aktivitetsbalansen med största sannolikhet skiljer sig åt, beroende på om 

föräldrarna har ett barn hemma på heltid eller om barnet går i förskola. Varken deltagarnas 

utbildningsnivå eller yrke påverkade urvalet. De föräldrar som fick en direkt förfrågan omfattas 

av ett så kallat tillfällighetsurval. Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär ett sådant urval att 

det inte är slumpmässigt utvalda personer, vilket betyder att personerna inte är representativa för 

urvalsgruppen.  

 

Deltagare 

Totalt deltog 9 förstagångsföräldrar, både män och kvinnor, i åldern 24 - 39 år. En del av 

deltagarna har föräldrar boende på annan ort, vilket påverkar möjligheten till regelbunden kontakt 

mellan barn och mor-och farföräldrar. Alla levde i ett förhållande men ingen av deltagarna levde i 

ett samkönat förhållande. Boendet varierade från lägenhet till hus eller gård, antingen på landet 

eller i städer. Flera av deltagarna hade husdjur, både som hobby och arbete.  
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Datainsamling 

Information inhämtades genom intervjuer efter en intervjumall. Beroende på var i landet 

personen befann sig utfördes den i ett fysiskt möte eller via digitalt medium. Intervjuerna hölls 

vid ett tillfälle/deltagare och bestod av totalt fyra fysiska möten och fem möten via digitalt 

medium. Författarnas mobiltelefon eller Ipad användes vid inspelningarna av intervjuerna. Efter 

intervjun gjordes en skattning för att ta reda på huruvida deltagarna upplevde aktivitetsbalans i 

sin vardag. Författarna använde sig av en VAS-skala (visuell analog skala). Genom att göra en 

skattning på en skala, är det möjligt att synliggöra en subjektiv upplevelse (McCormack, Horne 

& Sheather, 1988). Skalan i den aktuella studien består av siffror från 1 - 10, där 1 betyder ingen 

balans mellan aktiviteterna och 10 betyder total balans mellan aktiviteterna. För att få ytterligare 

information inom aktuellt ämne utförde författarna artikelsökningar i olika databaser, exempelvis 

PubMed och AMED. Det togs även stöd i kurslitteratur som använts under utbildningen, till 

exempel Cassidy (2003), Erlandsson och Persson (2014), Kielhofner (2012) och Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017).  

 

Analys  

De inspelade intervjuerna transkriberades för fortsatt analys. Transkriberingen genomfördes nära 

inpå intervjutillfällena. Intervjuerna lästes av båda författarna flera gånger för att minska risken 

för feltolkning av materialet, men också för att kunna ta ut meningsbärande enheter. Enheterna 

lades därefter över i ett separat dokument för vidare analys. Författarna arbetade tillsammans med 

att kondensera meningarna, för att därefter koda dem. Koderna sorterades sedan in i olika 

kategorier och underkategorier. Se exempel i tabell 1. Analysprocessen följer Lundman och 

Hällgren Graneheims (2017, s. 219–234) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Metoden 

används vanligen inom vård- och omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 219). Citat ur intervjuerna har använts för att 

underbygga författarnas analys av materialet. Wihlborg (2017, s. 115) menar att en sådan metod 

stärker trovärdigheten.   
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Tabell 1 

Tabellen visar exempel på det insamlade materialet behandlats och sorterats in i kategorier och 

underkategorier.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Där kan jag känna 

att en arbetsterapeut 

kan vara till hjälp att 

ringa in vad som är 

väldigt viktigt för en 

att fortsätta att göra 

och att man inte ger 

upp på det utan får 

hjälp att komma ut 

och så där  

 

En arbetsterapeut 

kan hjälpa till att 

ringa in vad som är 

viktigt  

Ringa in vad som är 

viktigt 

Planering av 

aktivitetsutförande 

och ändrade rutiner 

Aktivitetsbalans och 

vardagsstruktur 

Är det för länge 

mellan de där egna 

stunderna då man 

inte får göra nåt som 

man själv vill då blir 

det jobbigt. Då kan 

jag känna att då blir 

man trött och då blir 

man sur liksom, då 

kan man nästan bli 

lite bitter. Sen när 

man bara får den där 

timmen eller vad det 

handlar om, själv 

och bara få varva 

ner i ensamhet, det 

gör så mycket. Dom 

stunderna är 

jätteviktiga. 

Går det för lång tid 

mellan de egna 

stunderna då blir det 

jobbigt. Då känner 

jag mig trött och sur, 

lite bitter. Den där 

timmen till att varva 

ner för sig själv är 

jätteviktig 

Behov av egentid 

 

Blir trött och sur 

utan egentid 

Ökad 

aktivitetsbalans 

genom fysisk 

aktivitet, 

fritidsintressen och 

egentid 

Meningsfulla 

aktiviteter 

 

Forskningsetiska aspekter 

Inför arbetet med att söka intervjupersoner skrev författarna ett informationsbrev och förklarade 

syftet med undersökningen och beskrev hur det skulle gå till samt att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. De som anmälde intresse att vara med i studien kunde välja att avbryta sin 

medverkan utan att ange skäl. Det var viktigt att tänka på att informationen som delgetts skulle 
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behandlas konfidentiellt, för att på så sätt säkerställa att det inte framgick vem som hade deltagit. 

Intervjuerna har förvarats på ett sådant sätt att de inte varit tillgängliga för någon obehörig. 

Eftersom intervjuerna spelats in har personen i fråga informerats om att ingen obehörig kommer 

att lyssna på intervjun. När intervjuerna har transkriberats raderades inspelningarna. Risken med 

studien kunde ha varit att viss information som deltagarna delat med sig av till oss var 

utlämnande. Men nyttan med studien övervägde vissa risker. Under processen har författarna 

tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principerna: autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen, som finns beskrivna i Olsson och Sörensen (2007).  

Den färdiga studien kan vara till nytta för föräldrar eftersom målet är att belysa på vilket sätt 

aktivitetsbalansen kan förändras i samband med den nya rollen. När föräldrarna upplever att de 

har balans och struktur i sin vardag kan det ha en positiv inverkan på barnen.  

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras deltagarnas erfarenheter och upplevelser samt hur den nya rollen som 

förälder har påverkat vardagen. För vidare presentation av kategorier och underkategorier se 

tabell 2. Deltagarna fick med stöd av en VAS-skala, graderad mellan 1–10, skatta sin upplevelse 

av aktivitetsbalans utifrån situationen vid intervjutillfället. Deltagarna skattade sin 

aktivitetsbalans mellan siffran 5–9 och resultatet gav ett medelvärde på 7,4. Det visade att 

deltagarna upplevde en relativt hög grad av aktivitetsbalans i sin vardag. I citaten där namn 

förekommer är de utbytta mot bokstaven X, för att bibehålla konfidentialiteten.  
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Tabell 2  

En översikt över det insamlade materialets kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier   

Aktivitetsbalans och vardagsstruktur 

  

  

 

 

 

Utmaningar i samband med den 

nya livssituationen 

  

  

 

 

Meningsfulla aktiviteter 

Upplevelse av att fördela aktiviteter 

och möjlighet till avlastning 

  

Planering av aktivitetsutförande och 

ändrade rutiner 

    

 

Växlande känslor och nya roller 

 

Relationen med partnern och orsaken 

till konflikter 

  

 

Lek och tid med barnet prioriteras 

 

Ökad aktivitetsbalans genom fysisk 

aktivitet, fritidsintressen och egentid 

 

  

 

AKTIVITETSBALANS OCH VARDAGSSTRUKTUR 

Upplevelse av att fördela aktiviteter och få möjlighet till avlastning  

Deltagarna beskrev att sedan de fick barn hade hushållssysslorna blivit mer jämnt fördelade, men 

också att det krävdes mer koordinering mellan föräldrarna för att få sysslorna utförda. Samma 

sysslor behövde göras men med mindre tid till förfogande. Samtidigt hade det tillkommit nya 

sysslor i samband med föräldraskapet. Förändringen skulle kunna innebära att föräldrarnas 

upplevelse av effektivitet ibland minskade eftersom det primära fokuset handlade om att 

tillgodose barnets behov samtidigt som hushållet skulle tas omhand. Föräldrarna menade att de på 

egen hand lärt sig hur de skulle fördela tiden för att hinna med.  

 

Föräldrarna utnyttjade ofta tiden då barnet sov (dagtid), som en stund då de skulle hinna med att 

göra ett flertal sysslor som de inte hunnit tidigare. Vissa dagar gick det att vila när barnet sov, 

annars försökte föräldrarna ge varandra tid för vila. Vila behövde inte innebära sömn utan det 
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kunde vara att läsa en bok, se på TV eller kolla på mobilen. Även aktiviteter som innefattade att 

utföra hushållssysslor har framhållits som en typ av avkoppling, då det gavs möjlighet att lyssna 

på musik och vara för sig själv. Dygnsrytmen ändrades mer eller mindre efter att ha blivit 

förälder. Barnen var ofta morgonpigga och föräldrarna gick därför upp tidigare, vilket ledde till 

att det fanns ett behov av att lägga sig tidigare på kvällarna. Sömnkvaliteten stördes av att 

föräldrarna vaknade av ljud som barnet gjorde, men också av oro över att något var fel. Sömnen 

stördes också av att barnet behövde äta flera gånger under natten eller när barnet blivit sjukt. Vid 

sådana tillfällen fanns det behov av att vila på dagen och sänka kraven på sig själv.   

 
“...eftersom att jag då hade de här kunskaperna så gjorde jag ju inget dagen 

efter…asså…då var det ju återhämtning och bara ladda batterierna…” 
 

Samarbete sågs som en viktig faktor för att vardagen skulle fungera på ett bra sätt, samt att 

föräldrarna ”ger och tar” i syfte att avlasta varandra. Far- och morföräldrar hade också en viktig 

roll som en möjlighet till avlastning och närheten till dem har stor betydelse. Fanns de nära var 

det lättare att be dem vara barnvakt för att föräldrarna skulle få kvalitetstid med varandra. För 

dem som inte hade far- eller morföräldrarna i närheten eller för dem som hade yngre far- eller 

morföräldrar som arbetade, var det svårare att få avlastning. Föräldrarna uppgav också att de 

turades om att vara med barnet när olika aktiviteter behövde utföras. Ett exempel var när den ena 

föräldern var och tränade, passar den andra föräldern barnet, för att sedan byta när den andre kom 

hem. Ytterligare exempel var när ena föräldern kom hem från arbetet och tog hand om barnet. 

Föräldern som varit hemma gavs då en möjlighet till att göra annat. Det gällde att hitta lösningar 

och samarbeta för att fördela sysslor och aktiviteter. 

 

“Om han är hemma på förmiddagarna då brukar jag kliva upp och gå ut med hunden. 
Och så får X ligga kvar i sängen med honom och sen så tar jag över när jag kommer in”  

 
Planering av aktivitetsutförande och ändrade rutiner 

Många av deltagarna beskrev den första tiden hemma med barnet som kaotisk och utan 

aktivitetsbalans. De hade svårt att planera hushållssysslor och andra aktiviteter, eftersom barnet 
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krävde deras uppmärksamhet. Det framkom även en känsla av att det “går-i-ett”. Det var svårt att 

avsätta tid för en aktivitet i taget, det ledde ofta till att olika aktiviteter utfördes parallellt, vilket 

gör att det kan uppstå en känsla av ineffektivitet när det kom till vardagsaktiviteterna. Det blev 

till att bara göra “måsten”. Rutinerna under dygnet formades och styrdes av barnets behov. Men 

eftersom föräldraskapet innebar att livssituationen förändrades avsevärt, påverkades 

vardagsrutinerna också av partnerns arbetstider. Från att ha varit van att strukturera vardagen och 

göra saker på ett visst sätt har föräldraskapet inneburit en förändring när det kommer till 

utförandet av olika aktiviteter. Det var viktigt med förberedelse för att underlätta nästkommande 

dag. 

 

“...jag blir nästan lite manisk på ett sätt för jag vill ha kaffeperkulatorn laddad, […] jag 
är en rutinmänniska så att det ska vara exakt samma varje kväll…det tycker jag är viktigt 

för mej… att jag får tid och göra det.”  
 

Trots sina upplevelser under den första tiden, ansåg flera av de deltagande föräldrarna att de med 

tiden löst situationen på egen hand. De upplevde inte att det fanns något behov av stöd för 

aktivitetsbalans och struktur. Någon uttryckte dock att det skulle ha varit värdefullt att få tips och 

råd för att vardagen skulle fungera på ett bra sätt. Det skulle möjligtvis även finnas ett behov av 

att få hjälp med att identifiera vad som känns viktigt att kunna, eller hinna med att göra för sin 

egen skull. Deltagarna upplevde att det var svårt att planera in aktiviteter och att bestämma tid för 

något, då de inte visste vilket humör barnet var på eller när barnet blev hungrigt.  

 
 “...en arbetsterapeut kan vara till hjälp att ringa in vad som är väldigt viktigt för en att 

fortsätta att göra och att man inte ger upp på det…” 
 

Personliga egenskaper påverkade hur föräldrarna klarade av att hitta lösningar på hur de skulle 

skapa en bättre struktur i vardagen. Att skriva listor var ett sätt, att göra en kartläggning över vad 

de egentligen lade sin tid på och att begränsa antalet aktiviteter per dag, var andra metoder 

föräldrarna använde. Vilka krav de ställde på sig själva som föräldrar visade sig också ha 

betydelse.  
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UTMANINGAR I SAMBAND MED DEN NYA LIVSSITUATIONEN  

Växlande känslor och nya roller 

Deltagarna beskrev föräldraskapet som något fantastiskt och underbart samt något som gav 

mycket glädje. Men det framkom att den nya situationen inneburit mycket stress, oro, frustration 

och i vissa fall ångest. Oron kunde bli väldigt stark på kvällen, vilket gjorde att ett flertal alarm 

ställdes inför natten för att säkerställa sig om att barnet fortfarande levde. Några av deltagarna 

beskrev ett visst mått av stress vid sin personliga vård, då barnet var otröstligt när modern var i 

duschen eller om barnet ville vara med vid toalettbesök. Känslor av stress uppkom också när det 

blev oreda i hemmet. Den nya rollen kunde upplevas som överväldigande, liksom känslan av att 

ha ansvar för en ny liten varelse och att inte räcka till. 

 

“...jag har så många roller just nu […] jag ska försöka räcka till, till allihopa på en dag”.  

 

Det var stressande att inte kunna läsa de olika signalerna från sitt barn och det kunde upplevas 

som ett stressmoment att ta med barnet på olika aktiviteter eftersom barnets tålamod kunde ta slut 

eller att barnet behövde äta. Men allt eftersom tiden gick uppstod en känsla av att bli en bättre 

förälder i och med att barnets behov och signaler kändes igen. Med tiden blev deltagarna också 

tryggare i rollen som förälder.  

 

Omgivningens negativa kommentarer om föräldraskap påverkade de nyblivna föräldrarna den 

första tiden. Deltagarna berättade att de fick höra att de inte skulle få sova, att de inte skulle få 

någon tid med varandra, ingen tid för sig själv, allt blev svårt och så vidare. Sådana kommentarer 

påverkade förväntningarna den första tiden, skapade en viss oro samt att föräldrarna fick en 

förutfattad mening om att det skulle bli otroligt krävande. 

 

“...inställd på att det kommer vara skitjobbigt, men jag upplever inte alls att det är så 
nu…men det var ju liksom det jag trodde innan hon kom att så kommer det va…” 
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Relationen med partnern och orsaken till konflikter 

Deltagarna uttryckte att relationen till partnern inte längre kom på första plats, utan fokus låg på 

att vara förälder och att tillgodose barnets behov. Ibland kunde det upplevas som att partnern 

glömdes bort och att det var lätt att ta varandra för givet. Det kunde även vara svårt att få tid 

tillsammans och hinna samtala om viktiga saker. Samtidigt beskrevs barnet ha haft en positiv 

inverkan på relationen, på så sätt att föräldrarna upplevde att de delar något dyrbart tillsammans. 

Den faktiska tiden som tillbringades med partnern uppskattades och de aktiviteter som gjordes 

tillsammans med hela familjen kändes viktiga. Föräldrarna beskrev att när nattsömnen blev störd 

ökade tröttheten och med den minskade toleransnivån som i sin tur ökade risken för konflikter. 

Det blev lätt att ta ut frustrationen på sin partner när det skulle planeras och förhandlas om hur 

saker skulle fungera. En nyckel till att vardagen skulle fungera så smärtfritt som möjligt var 

förmågan att kunna kommunicera och samarbeta med sin partner. 

  

“...man har sambon som man tappar bort någonstans i allt det praktiska och man är lite 

trött och kanske inte alltid är jättetrevlig mot varandra fast man försöker...man försöker 

och vara liksom gullig mot varandra och så såklart att man försöker peppa varandra.” 

 

Citatet ovan visar att trots den upplevda tröttheten försökte föräldrarna uppmuntra och visa sin 

partner omtanke.   

 

MENINGSFULLA AKTIVITETER 

Lek och tid med barnet prioriteras 

Resultatet visade att deltagarna prioriterade barnens behov av omvårdnad och stimulans. Allt 

annat som involverade hushållssysslor och andra aktiviteter fick en underordnad betydelse. 

Barnet styrde i många fall hur dagen kom att se ut. 

 

“Även om det är svårt ibland att lägga ifrån sej andra grejer så känner jag ändå att hon 
ska må bra och få tiden först…” 

 

Under dagen läggs därför ofta tid på lek, men även att åka iväg på aktiviteter såsom babysim, 



 

 

 

 

19 

musiklekis eller åka till någon annan som har barn i samma ålder. På morgonen blir det ofta en 

mysstund med barnet och en stunds lek. Promenader tillsammans med barnen var en populär 

aktivitet och barnen fick även följa med på olika aktiviteter som föräldrarna gjorde.  

 

“han har blivit en bästa kompis, så man har fullt upp och leka med han och roa honom” 

 

Ökad aktivitetsbalans genom fysisk aktivitet, fritidsintressen och egentid 

Deltagarna uttryckte att det var viktigt med fysisk aktivitet och träning, både för att stärka 

kroppen men också för psykiskt välbefinnande. Genom att omfördela aktiviteter, gav föräldrarna 

varandra möjlighet att komma ifrån och utöva sitt fritidsintresse, att få göra det som kändes 

viktigt för att inte “tappa bort sig själv”. Även matlagning kunde vara ett sätt att koppla av och få 

egentid. Andra aktiviteter som upplevdes som värdefulla var att få tid med att till exempel gå på 

museum, läsa böcker, ha ett socialt liv som att umgås med vänner. Alla aktiviteter som hade ett 

högt aktivitetsvärde bidrog till en ökad känsla av aktivitetsbalans.   

 

“Sen när man bara får den där timmen eller vad det handlar om, själv och bara få varva 

ner i ensamhet, det gör så mycket. Dom stunderna är jätteviktiga.” 

 

När barnet kom ändrades prioriteringarna och fokuset förflyttades till att sätta barnet först i alla 

sammanhang. Aktiviteter som deltagarna tyckte var viktiga tidigare hade inte längre samma 

betydelse. En del aktiviteter kunde bli helt bortprioriterade i samband med barnets födelse, 

eftersom tiden inte längre fanns. Många uttryckte dåligt samvete över att inte hinna med sina 

husdjur lika mycket som innan de fick barn. Husdjuren var tidigare högt prioriterade och något 

som det spenderades mycket tid tillsammans med. Samvaron och aktiviteter med djuren 

upplevdes samtidigt som lugnande och vilsamt, det gav också möjlighet till egentid. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Deltagarna i studien beskrev att deras prioriteringar och aktivitetsmönster hade förändrats sedan 

de blev föräldrar och att det blivit en stor omställning. När barnet sov passade föräldrarna på att 
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utföra sysslor som var svåra att utföra när barnet var vaket. Föräldrarna kunde också passa på att 

vila medan barnet sov. Med tanke på att barnet kommer på första plats i alla sammanhang 

ändrades dygnsrytmen och tiden minskade när det kom till utförandet av olika aktiviteter. Barnets 

rutiner och behov krävde anpassning, vilket kunde innebära mer förberedelse när det gällde 

dagliga aktiviteter. Det kunde ge en känsla av minskad aktivitetsbalans och det kunde upplevas 

som att effektiviteten minskade när olika aktiviteter behövde utföras parallellt. Även tiden med 

partnern minskade eftersom fokus, i första hand, låg på att vara förälder. Trots den ofta upplevda 

obalansen skattade deltagarna sin aktivitetsbalans över medel, på en skala mellan 1–10. 

Föräldrarollen gav upphov till olika typer av känslor, exempelvis glädje, men även känslor som 

stress, oro, frustration och ångest. De som hade husdjur beskrev att de hade dåligt samvete för att 

de som förälder, inte hade lika mycket tid med sina fyrbenta vänner. Samtidigt gav aktiviteter och 

tid med husdjuren en möjlighet till egentid och avkoppling. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I det insamlade materialet framkom att föräldrarna fick fler aktiviteter, men de upplevde att de 

hade mindre tid för tidigare prioriterade aktiviteter. De hade mindre tid för avkoppling och vila. 

Föräldrarna beskrev även ett rubbat aktivitetsmönster, vilket medförde minskad aktivitetsbalans.  

Aktivitetsbalans framhålls som en viktig faktor för välbefinnandet (Erlandsson & Persson, 2014; 

Kielhofner, 2012).  

 

Studien har gjorts med syftet att undersöka förstagångsföräldrars erfarenheter av aktivitetsbalans 

och vilka aktiviteter de anser vara meningsfulla, men också vad de behöver för att uppnå balans i 

vardagen. Trots att deltagarna beskrev att föräldrarollen innebar en stor omställning och att 

aktivitetsmönstret förändrades, beskriver Matuska och Christiansen (2008) att bevarade 

aktivitetsmönster kan leda till en reducering av stress, förbättrad hälsa och välbefinnande. 

Påståendet indikerar att det skulle vara gynnsamt för föräldrarna att så långt det är möjligt försöka 

bevara ett fungerande aktivitetsmönster som ger aktivitetsbalans i vardagen. Utifrån det 
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insamlade materialet framkom att föräldrarna efterhand skapade en aktivitetsbalans genom att 

förändra sina tidigare vanor, aktivitetsmönster och prioriteringar. Genom ett samarbete med sin 

partner skapade de möjligheter att få tid till att göra meningsfulla aktiviteter, antingen för sig 

själva, tillsammans med partnern, familjen eller vänner. Resultaten i Pålsson och medarbetares 

studier (2017) och (2018) går att jämföra med fynden i den nu genomförda studien som visar att 

förstagångsföräldrarna är oförberedda på svårigheten att förbereda sig inför att bli förälder. I 

samma studier framkommer en önskan om att redan innan födseln få stöd i att hitta strategier för 

att hantera den nya livssituationen, men också mer stöd efter födseln (Pålsson et al., 2017; 

Pålsson et al., 2018).  

 

Det framkom i materialet förslag på att det eventuellt skulle funnits ett behov av stöd för att hitta 

de aktiviteter som kändes viktiga att få tid med. Men i övrigt ansåg inte föräldrarna att de 

behövde något stöd i att hitta aktivitetsbalans. Resultatet visade däremot att det egentligen fanns 

ett behov av stöd, i form av strategier för att få struktur i vardagen, eftersom den första tiden 

många gånger beskrivits som kaotisk. Flera deltagare upplevde minskad aktivitetsbalans samt en 

ökad nivå av stress i samband med den nya rollen. Yu, Manku och Backman (2018) menar att det 

finns ett tydligt samband mellan aktivitetsbalans, stress och psykisk hälsa.  

 

Att hela tiden ha fokus på barnet och inte få tid för att vårda relationen med sin partner, skulle 

kunna leda till att försvaga bandet mellan föräldrarna. Föräldrautbildning kan hjälpa par att 

uppmärksamma varandra mer, samt att se mönster som kan orsaka en försämrad relation 

(Hansson & Ahlborg, 2012). Hansson och Ahlborg (2012) beskriver även att det finns en risk att 

det emotionella och fysiska bandet mellan föräldrarna försämras om intimiteten minskar.  

 

Upplevelse av bland annat stress var något som var gemensamt för de flesta föräldrarna, andra 

känslor innefattade oro och ångest. Hansson och Ahlborg (2012) menar att föräldraskapet är mer 

fysiskt och känslomässigt krävande för mödrar, vilket i sin tur kan leda till en högre grad av 

stress och depression än vad fäderna upplever. Slootjes och medarbetare (2016) beskriver att det 
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finns en ökad kunskap när det kommer till de emotionella och psykosociala utmaningarna under 

tiden kring förlossningen. Utmaningarna kan innefatta posttraumatiskt stressyndrom, depression, 

ångest, förändrad självbild och identitet. För att underlätta övergången från rollen som kvinna till 

att även få rollen som moder, kan arbetsterapeuter spela en viktig roll för att minska stress och 

depression (Slootjes et al., 2016). Cassidy (2003) beskriver hur upplevelsen av stress uppkommer 

vid krav på resultat och från stressorer i omgivningen. Hur stress påverkar den psykiska och 

fysiska hälsan, beror på individens sätt att handskas med den och på individens egen upplevelse 

av stress.  

 

Resultatet av studien visade att aktivitetsbalansen inte bara stördes av ett utökat antal aktiviteter, 

utan också av att dygnsrytmen ändrades på grund av dålig sömnkvalitet och störd nattsömn. Flera 

upplevde en ständigt närvarande trötthet och att det ledde till irritation, samt en minskad kontroll 

över planeringen av dagliga aktiviteter. Det stöds av Hansson och Ahlborg (2012) och 

Fägerskiöld (2008) som skriver att en ständig känsla av trötthet gör att toleransnivån sänks, 

konflikter med partnern uppkommer lättare och beskriver att sömnbrist kan innebära att 

relationen till partnern kan försämras. Pålsson och medarbetare (2017) skriver att fäderna uppgav 

att de inte hade kunnat föreställa sig hur bristen på sömn skulle påverka dem. Resultatet i den här 

studien visar inte på någon försämrad relation till partnern hos deltagarna, men de beskrev att 

frustration ofta går ut över partnern. En arbetsterapeut strävar efter att stödja människor i att 

kunna utföra meningsfulla aktiviteter samt uppleva aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 

2014). Eftersom föräldrarna beskrev att föräldraskapet inneburit en stor omställning skulle tips 

och råd av en arbetsterapeut kunna underlätta vardagen.  

 

Barnet var ständigt i fokus och rutinerna styrdes av barnets behov och innebar att 

hushållssysslorna inte längre hade samma prioritet som innan. Genom att koordinera sina 

aktiviteter och fördela hushållssysslorna, samt utnyttja tiden då barnet sov, försökte föräldrarna 

skapa förutsättningar för att klara av de nödvändiga sysslorna samtidigt som de fick tid till 

återhämtning. Men det kunde vara svårt att planera och hinna med andra aktiviteter. Även om 
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deltagarna gjorde sitt yttersta för att få balans i vardagen kunde det ändå upplevas som att många 

aktiviteter behövde utföras parallellt och att det på så sätt kunde upplevas som att aktivitetsvärdet 

minskade. Studier har visat att det finns en hälsorisk ifall personen i fråga upplever obalans i 

värdeupplevelsen och har en upplevelse av låg kontroll (Erlandsson & Persson, 2014).  

 

I studien beskrev deltagarna tydligt att det var viktigt att samtala och samarbeta med sin partner. 

Pålsson och medarbetare (2018) skriver också att kommunikation med sin partner anses viktigt 

för att främja engagemang och stödja varandra i föräldrarollen. För att få en möjlighet till 

avlastning och rekreation är det viktigt med ett bra samarbete mellan föräldrarna.  

 

Deltagarna nämnde att det även kändes viktigt att ha stöd från sina egna föräldrar. Enligt 

Wagman, Håkansson, Jacobsson, Falkmer och Björklund (2012) är bra relationer med dem som 

står en närmast högt värderad. Svärföräldrarna spelade en viktig roll som en möjlighet till 

avlastning. Den aktuella studien visade att svärföräldrarna kunde bidra till att skapa 

aktivitetsbalans genom att ta hand om barnet, så att föräldrarna kunde göra aktiviteter 

tillsammans. Cassidy (2003) skriver att personer med ett socialt stöd klarar bättre av att hantera 

stress.  

 

Den genomförda studiens resultat kan jämföras med tidigare forskning (Francis-Connolly, 2000; 

Hansson & Ahlborg, 2012; Pålsson et al., 2019; Slootjes et al., 2016) och visar på att 

föräldraskapet medför en stor omställning för de nyblivna föräldrarna. Det skapar ett behov av 

anpassning och strategier för att hantera den nya situationen. Det insamlade materialet visade att 

det fanns mindre ledig tid för självvalda aktiviteter, som träning, egentid eller tid med partnern.  

För att uppleva aktivitetsbalans är det av stor vikt att få tid för aktiviteter som ger avkoppling och 

tillfredsställelse (Eklund et al., 2017). Föräldrarna beskrev också vikten av aktiviteter som gav 

avkoppling. De försökte att inte ta varandra för givet utan strävade efter att få tid med varandra. 

Men samtidigt gav föräldrarna varandra tid och möjlighet till att utföra egna aktiviteter, såsom 

självvalda fritidsintressen, för att känna en större förnöjsamhet i tillvaron.  
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Ett balanserat aktivitetsmönster anses inom arbetsterapi, vara en förutsättning för hälsa och för få 

aktiviteter som ger återhämtning kan leda till överbelastning (Erlandsson & Persson, 2014). 

Deltagarna i studien betonade vikten av att få egentid och möjlighet till avkoppling för att minska 

känslan av stress, som ur hälsosynpunkt anses viktigt. Påståendet styrks av Wagman och 

medarbetare (2012). Enligt ValMO-modellen påverkas människors uppfattning om mening i livet 

av aktivitetsvärdet de upplever när de utför dagliga aktiviteter. De aktiviteter som har ett 

självbelönande värde verkar vara av stor betydelse när det kommer till att uppleva en känsla av 

mening och hälsa (Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). 

 

Personer som har en högre grad av självsäkerhet är mer benägna att organisera och vidta åtgärder, 

det är värdefulla färdigheter när det gäller att gå in i den nya rollen som förälder (Pålsson et al., 

2018). I studien framkom att personlighet spelade roll när det kom till hur föräldrarollen 

upplevdes. Om föräldern redan innan förlossningen haft lätt att göra flera saker samtidigt och är 

stresstålig, blir förändring inte så stor. Det argumentet stöds av Eklund och medarbetares (2017) 

studie som beskriver personens förmåga och resurser att hantera flera aktiviteter som viktiga 

faktorer för att uppleva harmoni.  

 

Enligt Slootjes och medarbetare (2016) spelar arbetsterapeuter en viktig roll i att främja hälsan 

hos kvinnor både före och efter förlossningen. Arbetsterapeuten kan använda sig av olika 

tekniker, till exempel mindfulness, för att hjälpa kvinnor att hantera fysiologiska, känslomässiga 

och kognitiva förändringar. I flera länder har mödrar med funktionsvariationer eller annan 

sjukdom möjlighet att få stöd av en arbetsterapeut. Men de kliniska bevisen är begränsade när det 

kommer till arbetsterapeutens roll för mödrar som inte har någon bakomliggande sjukdom eller 

funktionsvariation (Slootjes et al., 2016). Med tanke på att mödrar skulle kunna uppleva positiva 

effekter av att få stöd av en arbetsterapeut, finns det även möjlighet att det har positiv inverkan på 

fädernas välbefinnande. Föräldrarna i den genomförda studien hade inte getts möjlighet att få 

kontakt med någon arbetsterapeut. Eftersom tidigare forskning belyser positiva effekter av 
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kontakter med arbetsterapeuter, vore det önskvärt att det implementeras i förberedande 

föräldrautbildning. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, var att få in önskat 

material för vidare analys. Den semistrukturerade intervjumetoden gav författarna möjlighet till 

att ställa öppna frågor och eventuella följdfrågor. Informationen som intervjuerna gav visade på 

föräldrarnas erfarenhet av upplevd aktivitetsbalans och erfarenheter av att vara nyblivna 

föräldrar. Genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, blir inte intervjuaren styrd av 

frågorna utan kan utveckla en bättre interaktion med den intervjuade. Övergripande frågor kan ge 

utförliga och detaljerade svar (Danielson, 2012, s. 167). Under samtalets gång ställdes frågor som 

skulle kunna uppfattas som känsliga, men trots det så upplevde författarna inte att viktig 

information saknades för att kunna göra en utförlig analys. De flesta intervjuerna skedde via 

digitala medium, andra vid ett personligt möte och gjordes i den av deltagarna valda miljön. 

Ungefär hälften av deltagarna var bekanta med vad en arbetsterapeut arbetar med, resten fick 

muntlig information under intervjun. För att ge författarna en bild av hur föräldrarna upplevde sin 

aktivitetsbalans fick deltagarna skatta sin upplevelse på en skala mellan 1–10. 

 

Deltagarna som hade vetskap om arbetsterapi använde oftare ord som till exempel 

aktivitetsbalans och struktur, vilket påverkade beskrivningen av upplevelsen att vara 

förstagångsförälder.  

 

Båda författarna gjorde intervjuer och transkribering var för sig. Intervjuerna delades sedan i ett 

dokument via webben, på så sätt kunde båda författarna få tillgång till alla intervjuerna. Allt 

arbete med intervjumaterialet och med uppsatsen har gjorts tillsammans i samma dokument. 

Författarna ansåg inte att förförståelsen för ämnet har påverkat analysen, utan författarna har 

utgått ifrån datan i intervjuerna och har under hela processen haft en öppen dialog kring hur 

materialet skulle kunna tolkas. Dock har ingen annan läst igenom materialet för att säkerhetsställa 
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om det hade kunnat tolkats annorlunda. Genom att reflektera över betydelsen av förförståelsen, 

kan forskaren minska risken att den påverkar analysen (Priebe & Landström, 2012, s. 46). 

 

Om undersökningen hade haft andra inklusionskriterier hade resultatet troligen blivit ett annat. 

Till exempel går det att anta att föräldrar, med barn på förskolan eller med äldre barn i skolan 

med egna fritidsaktiviteter, har ett annat aktivitetsmönster än föräldrar med hemmavarande 

mindre barn. Situationen hade också sett annorlunda ut om föräldrarna i undersökningen haft 

tvillingar, barn med särskilda behov, barn som lidit av någon sjukdom, eller om föräldrarna själva 

hade haft någon form av funktionsvariation. Om de deltagande föräldrarna haft fler barn, eller 

barn ifrån tidigare förhållanden går det att utgå ifrån att de lärt sig sedan tidigare hur de kan 

förhålla sig till en ny familjemedlem och vilka strategier de kan använda för att hitta en balans i 

sina aktiviteter. Eftersom inga andra studier med liknande syfte hittades, som var utförda av 

andra arbetsterapeuter, har det inte funnits möjlighet att direkt jämföra resultatet med tidigare 

studier. Studier utförda av andra professioner har bidragit till material som går att tolka ur 

arbetsterapeutisk synvinkel.  

 

Eftersom många vill skaffa barn eller redan har barn, är det relevant och rimligt att ta reda på om 

förstagångsföräldrar upplever att de skulle behöva professionellt stöd. Studien är meningsfull så 

till vida att den utifrån förstagångsföräldrars egna berättelser belyser behovet av stöd för att hitta 

aktivitetsbalans. Det framkom också i studien att det funnits viss psykisk ohälsa bland deltagarna. 

Folkhälsomyndigheten verkar för att förebygga psykisk ohälsa i alla åldersgrupper genom hela 

livet och bidra med kunskapsstöd på samhällsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2016). Studien är 

därför överförbar till folkhälsa, eftersom stress och oro kan leda till både psykisk och fysisk 

ohälsa. Om resultaten kan överföras till andra situationer och för andra personer, kallas det 

överförbart (Priebe & Landström, 2012, s. 44–45).  
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SLUTSATS 

Att bli förälder kan leda till obalans i aktivitetsmönstret som påverkar dygnsrytmen och även 

sömnkvaliteten. Barnet kommer alltid i första hand, hushållssysslor samt föräldrarnas egna 

intressen och aktiviteter kommer i andra hand. För att få vardagen att fungera är det viktigt med 

en bra kommunikation mellan de båda föräldrarna, samt att de ger varandra tid till avkoppling. 

Det innebär även att föräldrarna samarbetar för att hitta strategier när det gäller fördelning av 

vardagsaktiviteterna. Det är också viktigt för deltagarna att få möjlighet att hålla sig i god 

kondition för att orka med. För att ge förstagångsföräldrar en bra start i sina nya roller, finns det 

en nytta med att erbjuda kontakt med en arbetsterapeut redan på mödravården. Det finns då 

möjlighet att förbereda sig på att prioriteringarna kommer att förändras samt att 

vardagsstrukturen kommer rubbas. Arbetsterapeuten kan då erbjuda stöd och verktyg för att få ett 

fungerande aktivitetsmönster och hitta aktivitetsbalans i tillvaron.  

 

Fortsatt forskning 

I den nya rollen som förstagångsförälder uppkommer många frågor och det finns en uppsjö av 

information på internet. Pålsson och medarbetare (2019) beskriver att deltagarna ville ha 

vägledning när det gäller att hitta information och tips på internet. I den genomförda studien 

framkom att föräldrarna sökte information på internet, men att de inte hittade tillfredsställande 

svar på sina frågor. Då uppkommer därför frågan: vad är tillförlitlig information? Det här är ett 

område som behöver utvecklas och undersökas mer. Ett sätt skulle kanske vara att skapa en 

hemsida med information som är beforskad och beprövad genom erfarenhet. Det skulle innebära 

att mycket av den tillförlitliga informationen går att hitta på ett och samma ställe, vilket även 

sparar tid. 

 

Eftersom den genomförda studien endast omfattade nio deltagare krävs det fler studier för att få 

en tydligare bild av hur aktivitetsmönstret och aktivitetsbalansen påverkas hos fler 

förstagångsföräldrar. Påståendet styrks av Slootjes och medarbetare (2016) som menar att det 

krävs fler belägg och tydlighet för att använda arbetsterapi inom mödrahälsovården. 
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Den geografiska spridningen av deltagarna i studien är ganska vid, men för att få en bredare bild 

av aktivitetsmönstret hade det varit intressant om den varit större, med tanke på att boendemiljön 

påverkar möjligheterna till aktivitet. Det skulle även vara av intresse att inhämta mer information 

kring vilka aktiviteter som anses vara meningsfulla i samband med rollen som förälder. Har det 

tillkommit nya aktiviteter som inte tidigare haft någon betydelse, men som nu har fått ett nytt 

aktivitetsvärde? Hur ser aktivitetsbalansen ut i familjer som har flera barn i olika åldrar? Hur 

förändras aktivitetsbalansen när båda föräldrarna börjat arbeta eller studera och barnet är på 

förskola? Det här är frågor som kan vara underlag för vidare forskning. 

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Vi vill rikta ett stort tack till alla förstagångsföräldrar som delgett sina erfarenheter av 

aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, 

Ellinor Larsson, som bidragit med värdefulla kommentarer och synpunkter under arbetets gång. 
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BILAGA 1  

 

Intervjuguide  

 

Studie: Aktivitetsbalans hos förstagångsföräldrar 

Inledning: Gå igenom informationsbrevet, frågor på det? Inspelning 

- Hur ser en vanlig dag ut? 

- Kan du berätta om din erfarenhet av att vara förälder?  

- Hur var tiden före förlossningen, vad hade du för förväntningar? 

- Hur var tiden efter hemkomsten? (jämfört med aktiviteter innan förlossningen?) 

- Hur upplever du att det du gör hemma har förändrats? Är det något som förändrats? 

- På vilket sätt har sömnen eller möjlighet till vila påverkats? 

- Vad tycker du är viktigt att du kan/hinner göra? 

- Hinner du med att utföra din hobby/ditt fritidsintresse? 

- Hade du önskat att du blivit erbjuden något annat via mödravården? 

- Upplever du att du skulle behöva/har behövt, hjälp att strukturera vardagen under den 

första tiden? (arbetsterapi) 

- Hur upplever du att relationen till din partner förändrats sedan du blivit förälder? / Hur 

upplever ni att er relation har förändrats sedan ni blev föräldrar? 

- Är det något annat ni skulle vilja berätta om som vi inte ha pratat om? 

Avslutningsfråga:  

- Utifrån det vi har pratat om upplever du aktivitetsbalans?  Hur nöjd är du med hur dina 

aktiviteter är fördelade? Hur skulle ni gradera er upplevda balans? 

Om ja/nej - Kan du utveckla svaret?  

Använd VAS-skala för värdering (1–10)   

Följdfrågor att använda till frågan eller fråge-områdena: 

Kan du utveckla detta lite mera? 

På vilket sätt? Vad kände du? Vad menar du? 
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BILAGA 2 

   

Information till forskningspersoner 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 

Att bli förälder för första gången kan innebära stora omställningar och kan göra att mycket 
förändras i livet. När vi gjort efterforskningar har vi kommit fram till att förhållandet mellan 

arbetsterapi och föräldraskap är relativt obeforskat. Kontakten med arbetsterapeuter är begränsad 
eller rentav obefintlig när det kommer till att ta reda på föräldrars fördelning av aktiviteter för att 

känna välbefinnande, så kallad aktivitetsbalans. Detta är något vi därför vill fördjupa oss i. 

 
Syftet med studien är att ta reda på vilket behov som finns hos föräldrarna för att de ska kunna få 

en fungerande och balanserad vardag, samt ifall det finns behov av ytterligare stöd från 
mödravården när det kommer till aktivitetsbalans. 

 

Vi söker förstagångsföräldrar med barn omkring ett års ålder som är intresserade av att delta i en 
intervjustudie. Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas ta mellan 30–60 minuter.  

 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Ingen identitet kommer att 

finnas på inspelningen och de transkriberade intervjuerna. Inga enskilda personer kommer att 
kunna identifieras i det färdiga examensarbetet. 

 
Om du är intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange skäl.  

 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via Universitetsbibliotekets hemsida 

http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets publikationer”. 
 

Vi läser till arbetsterapeuter vid Luleå Tekniska Universitet. I utbildningen ingår kursen 

“Arbetsterapi: Examensarbete” då vi ska göra en kandidatuppsats, vilket är anledning till att 
denna intervjustudie kommer att göras. 

 
Med vänlig hälsning  

 

Sophie Nygren och Ulrika Pettersson 
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BILAGA 3   

Inlägg på sociala medier 

 

Till alla nyblivna förstagångsföräldrar! 

 

Vi läser tredje året på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och under våren 

skriver vi vårt examensarbete. Vi söker er som är förstagångsföräldrar med barn under ett års 

ålder, som är intresserade av att delta i en intervju. Syftet är att undersöka hur ni upplever er 

vardag och hur balansen mellan olika aktiviteter har förändrats sedan ni fick barn.  

 

Jag (Sophies inlägg) finns i Trelleborg, Skåne. Vid intresse är ni välkomna att kontakta mig via 

PM för vidare information och för att boka en tid för en intervju.   

 

Jag (Ulrikas inlägg) finns på Gotland. Vid intresse är ni välkomna att kontakta mig via PM för 

vidare information och för att boka en tid för en intervju. 

 


