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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Inom barnhälsovården erbjuds föräldrastöd både individuellt och i grupp. 

Barnhälsovården samverkar med personal på familjecentrum, förskollärare och 

förebyggande socialtjänst, i föräldragruppsarbetet. Barnhälsovårdssjuksköterskor är också 

beroende av ett samarbete med förskolepersonalen som arbetar där barnet vistas. Stödet i 

föräldragruppsarbetet som erbjuds inom barnhälsovården verkar inte vara uppdaterat mot 

dagens föräldrars behov. Forskning visar att föräldrar efterfrågar stöd och trots detta är 

deltagandet i föräldragruppsverksamheten låg. Yrkesprofessionernas syn på 

föräldrastödsverksamheten avspeglas i planerande och genomförande. För att underlätta att 

erbjuda rätt typ av tvärprofessionellt stöd med rätt metoder är denna studie genomförd. 

 Syfte: Syftet med studien är att belysa hur personal inom barnhälsovården, förskolor och 

familjecentrum ser på föräldraskap och behov av stöd samt på tvärsektoriell samverkan. 

Metod: Som metod genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av insamlat datamaterial efter 

en tvärprofessionell workshop med rundabordssamtal där personal från barnhälsovården, 

förskolor och familjecentraler deltog. 

Resultat: Synen på föräldraskap, behov av stöd samt tvärprofessionell samverkan beskrevs 

genom 6 kategorier som sammanfattas i nedanstående slutsats. 

Slutsats: Personalen från verksamheterna beskriver att det finns svårigheter för föräldrar 

idag i deras föräldraskap och att detta leder till att de är i behov av ett allsidigt generellt stöd 

samt ett välfungerande selektivt riktat stöd. Föräldrar behöver framför allt stöd att stärka 

tron på sig själva och sitt föräldraskap och att stärka relationer både till barnet och till andra 

vuxna. För att kunna erbjuda detta bör föräldrarna involveras mer och samverkan mellan 

yrkeskategorierna förbättras.  

 

Nyckelord: Barnhälsovård, Föräldrastöd, Samverkan, Förskolor, Familjecentrum  

  



ABSTRACT  

Background: Within the Swedish Child Health Care system parents are offered support 

both individually and in groups. The work with parental groups is a joint effort including the 

child health care nurses, the staff at Family Centers, preschool teachers as well as social 

workers. The child health care nurses also need to cooperate with the preschool teachers 

working where the child spend its days. The support offered to parental groups within the 

Child Health Care system does not seem to be updated to meet today’s parents’ need. There is 

research showing that parents ask for support. In spite of this participation in parental group 

education is low. The professionals’ view of the parental support work is reflected in their 

planning and implementation. The aim of this study was to make it easier to offer the right 

kind of interdisciplinary support using the right kind of methods.  

Aim: The aim of this study is to illustrate the view on parenting by staff in Child health care 

units, preschools and family centers and their need of support as well as interdisciplinary 

cooperation. 

Method: A qualitative content analysis was made of collected data from an interdisciplinary 

workshop with focus groups discussions. Staff from the child health care department, 

preschools and family centers participated in the workshop.  

Results: The professionals´ view of parenting, need of support and interdisciplinary 

cooperation was described through six categories which is summarized in the conclusion.  

Conclusion: The staff from the diverse sectors describes that there is difficulties for today’s 

parents in their parenting and this results in a need of a versatile kind of support that is both 

general and selectively directed. The main findings is that parents need support to believe in 

themselves and in their parenthood and to strengthen their relationship with their child as 

well as other adults. In order to offer this the parents should be more involved and the 

cooperation between the sectors should be improved. 

Keywords: Child Health care, Parental support, Cooparation, Preschools, Family Centers  
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1. INLEDNING  

 

I den omvälvande livshändelse som det innebär att få ett barn kan föräldrar känna sig 

oförberedda i sin nya roll. Att ge stöd till föräldrar är ett samhällsansvar och ett viktigt 

uppdrag i barnhälsovårdens omvårdnadsverksamhet. Även förskola och socialtjänst delar 

detta uppdrag.  

Synen på föräldraskap påverkas av de olika förutsättningar som är rådande i samhället. Före 

förra sekelskiftet var barn något som man fick, antingen som gåva eller straff. Ett barns 

förutsättningar i livet var i stor utsträckning förutbestämda. Föräldrarna hade inte stor 

möjlighet till påverkan utan det ”blev som det blev”. Under 1900-talets samhällsutveckling 

växte idéer fram om att föräldrar genom sina handlingar gentemot barnet påverkade hur 

barnet formades fram till vuxen människa och barnets öde ansågs därmed ligga i 

föräldrarnas händer. Därför sågs föräldrarna som ansvariga om något skulle gå snett för 

barnet i livet.  

Numera är barn något som vi oftast medvetet skaffar oss och ofta samplanerar med 

utbildning, arbete, bostad och val av passande partner. Barndomen och synen på 

föräldraskap är inte alltid densamma som föräldrarna själva växt upp i. Familjer lever under 

andra relationsmönster och omsorg för ett barn är ett delat ansvar mellan föräldrar och 

samhälle och förutsätter samspel mellan dessa parter.  

Oavsett rådande samhällsdiskurs eller kulturellt sammanhang är föräldrar och barn 

beroende av samspel med andra som kan ge råd och stöd gällande föräldraskapet och barns 

uppväxt. Generellt föräldrastöd i grupp är en sådan insats. Denna studie handlar om vilken 

syn de professionella som samverkar kring denna verksamhet har för syn på föräldraskap, på 

föräldrars behov av stöd och idéer om hur samverkan kan ske.  
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1. BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs föräldraskap utifrån synen på det som en vårdrelation där anknytning 

är betydande för barns utveckling och hälsa. En beskrivning av barns rätt till goda 

uppväxtvillkor, utifrån barnkonventionen, görs eftersom barnkonventionen är grunden för 

allt barnhälsovårdsarbete som bedrivs i Sverige. Vidare i bakgrunden beskrivs samhällets 

insatser av föräldrastöd utifrån olika ansvarsområden, preventionsnivåer och aktuell 

forskning. 

1.1 Föräldraskap 

I denna studie förstås begreppet föräldraskap som en vårdrelation mellan förälder och barn. 

Då forskare inom vårdvetenskap vill kartlägga avgörande faktorer för en människas 

utveckling mot god psykosocial hälsa är anknytningsfaktorer tongivande. Det handlar om på 

vilket sätt nära och känslomässiga relationer, i vårdrelationen, får betydelse för en individs 

utveckling.  

1.1.1 Att knyta an till sitt barn 

Alla barn föds med ett antal behov men är själva oförmögna att tillgodose dem. De är helt 

beroende av andra för att kunna överleva. Broberg et al. (2006) menar att barnet har ett 

medfött beteendesystem som ska säkerställa att det får den omvårdnad det behöver. Ett 

nyfött barn skriker eller ökar rörelserna då obehagskänslor uppstår. Ett några månader 

gammalt barn kan använda sig av kroppsspråk eller leenden för att hålla kvar den vuxnes 

uppmärksamhet och därigenom uttrycka till ogillande eller gillande. Barn har också en 

medfödd förmåga att anpassa sig till olika typer av omhändertaganden eftersom barnet självt 

inte väljer vilken miljö det växer upp i eller vilka som blir vårdnadshavare. På grund av detta 

försöker barnet redan tidigt i livet knyta an till en eller flera personer i sin omgivning som 

mer eller mindre regelbundet tillgodoser dess behov (Suchman et al., 2010).  

Hur denna anknytning skapas, om den blir trygg eller otrygg, kommer att prägla barnets sätt 

att relatera till andra människor för resten av livet. Detta karaktäristiska sätt att relatera till 

andra utformar ett anknytningsmönster. Tydligast framkommer anknytningsmönstret i 

relationen till de som kommer att stå barnet nära, även i vuxen ålder (Darvill et al., 2010). 
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1.1.2 Anknytningens betydelse för utvecklingen av föräldrarollen 

Att bli förälder är både en del av en normal utvecklingsperiod i livet samtidigt som det kan 

vara oerhört omvälvande. Föräldrarna tar till sig barnet och utvecklar en ömsesidig relation 

där föräldrarna lutar sig mot sina egna erfarenheter av omhändertagande (Ferriby et al., 

2015). Yunying et al. (2016) menar att det finns variationer i föräldrars sätt och förmåga att 

möta sina barns känslomässiga behov. Förmågan att växa in i den nya rollen som förälder 

bygger på föräldrarnas tidigare upplevelser. Att förälderns själv har en god anknytning är en 

förutsättning för att känna sig trygg som förälder.  

I anknytningsprocessen sker flera förlopp parallellt. Medan spädbarnets olika 

beteendesystem väcks påbörjas förälderns omvårdnadssystem för att kunna tillgodose 

barnets behov. En gynnsam omvårdnadsstrategi skapas genom att föräldern är flexibel i 

förhållande till de olika roller som reglerar livet och kan anpassa dessa efter barnets behov i 

dess olika utvecklingsfaser. Ett nyfött barn kräver konstant uppmärksamhet från föräldern. 

Men i och med att barnet gradvis utvecklar sin självständighet sker utveckling av 

föräldrarollen (Ferriby et al., 2015). Ett barn behöver en trygg anknytning till minst en 

person för att bli en individ med god självkänsla och för att senare i livet själv kunna utveckla 

kärleksfulla relationer. Barnet knyter an till fler än en person men det sker ofta i en viss 

rangordning. Kön, mammor eller pappor, eller nära biologiskt släktskap saknar betydelse. 

Därför kan anknytningsrelationer uppstå mellan barnet och exempelvis förskolepedagoger 

eller mor- och farföräldrar (Bruskas 2010). 

1.1.3 Anknytning som skyddsfaktor 

Med skyddsfaktorer menas förhållanden som i forskning visat sig öka ett barns 

motståndskraft mot påfrestningar och kapacitet att anpassa sig till sin situation trots 

utmaningar och problem (Dubois-Comtois et al., 2006). En viktig del i barns socialisering 

och utveckling mot självständighet är dess förmåga till känsloreglering.  Rasmussen et al 

(2017) har i en studie kunnat visa att en trygg anknytning främjar barnets förmåga till detta. 

En trygg anknytning skapas genom ett gott samspel. Samspel påverkas av på vilket sätt 

kommunikationen sker. Det talade ordet är av stor betydelse men även tonfall, ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. Studier visar att även på vilket sätt beröring sker är betydande för en god 

anknytningsutveckling (Duhn 2010). Om anknytningen är trygg främjas också barnets 

förmåga till problemlösning under skolår och uppväxt (Rasmussen et al., 2017). En tidig 

anknytning med föräldrar och andra är en skyddsfaktor för psykisk ohälsa och friskfaktor för 

social förmåga med jämnåriga. Tryggheten handlar om barnets syn på sig självt och sina 

medmänniskor. En trygg anknytning behålls ofta genom hela livet (Dubois-Comtois et al., 

2006). 
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I ett uppmärksamt föräldraskap ingår färdigheter som hjälper föräldern att fullt fokusera på 

sitt barn i den aktuella situationen, så kallad mindful parenting. Ett flertal 

föräldrautbildningar syftar till att ge föräldrar redskap till detta förhållningssätt för att i sin 

tur kunna förbättra föräldra-barnrelationen. Men även här är trygg anknytning en faktor som 

påverkar denna förmåga (Moreira et al., 2016). 

Moreira et al (2016) har i en studie visat att mödrars förmåga till mindful parenting är 

beroende av om en god anknytning mellan mor och barn har utvecklats. Om mödrar känner 

sig osäkra på sin förmåga att uppfylla barnets behov blir det svårare att fokusera på sitt barn. 

Om föräldrarna uppfattar barnets signaler och reagerar adekvat på detta utvecklas en trygg 

anknytning hos barnet. Detta främjar föräldra- barnrelationen inte enbart för barnet utan 

även föräldern upplever tillfredsställelse (Dubois-Comtois et al., 2006). 

En trygg anknytning har visats ha betydelse även för fysisk hälsa senare i livet. Kvalitén på 

samspelet mellan föräldrar och barn har inte enbart effekter på psykisk mognad utan även på 

hjärnaktivitet och andra kroppsfunktioner. Studier visar att trygg anknytning kan förhindra 

hjärtkärlsjukdomar, depressioner och till och med för tidig död (Bruskas 2010). 

1.2 Barns rätt till goda uppväxtvillkor 

 
Enligt FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2006) har alla barn rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som 

slår fast att barn är egna individer med egna rättigheter. I första hand är det barnets föräldrar 

som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till. Det är därför viktigt att 

föräldrarna har kunskaper om barnets behov, utveckling, hälsa och rättigheter. Olika hinder 

för detta kan vara stress och osäkerhet hos föräldrar, otydlig identitet i föräldrarollen eller låg 

självkänsla. 

Flera av barnkonventionens 54 artiklar anknyter till frågan om föräldrastöd liksom till 

föräldraskapet i sig. Några artiklar som särskilt kan nämnas är: 

 Artikel 3 som betonar att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör 

barnet. 

 Artikel 12 som påtalar barnets rätt att bli hörd och lyssnad till, vilket behöver beaktas särskilt 

då det lilla barnet ska uttolkas. 

 Artikel 18 och 19 som fastställer föräldrars respektive samhällets ansvar för barnets 

utveckling.   

 Artikel 24 som tar upp behovet av att satsa på föräldrastöd och barnets rätt till hälsa genom att 

utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. Föräldrar har rätt till kunskap och 
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information om det som rör barnet och dess miljö. Gravida och nyblivna mammor har rätt till 

hälsovård (a.a. ).  

                                                                                                                                                         

Samhället har skyldighet att stödja föräldrarna i att tillgodose sitt barns behov. 

Föräldrastöds-perspektivet kan därför ses som en förstärkning av barnrättsperspektivet och 

har därmed barnets bästa i fokus. Innehåll och förhållningssätt i allt föräldrastöd ska vara 

utformat i enlighet med barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006).  

1.3 Föräldrastöd 

 

Föräldrastöd är ett brett begrepp och förkommer i flera olika varianter. En basal och 

grundläggande form är det så kallade informella stödet som ges och tas emot i det egna 

sociala nätverket. Föräldrars behov av stöd kan växla under barnets uppväxt, beroende på 

faser i barnets utveckling, händelser i familjen och utvecklingen i samhället (Bremberg & 

Eriksson 2010). Samhället erbjuder ett grundläggande stöd i form av till exempel barnbidrag, 

föräldrapenning, hälso- och sjukvård och förskola/skola(Socialstyrelsen, 2014). 

1.3.1 Nationell strategi för föräldrastöd 

  
I maj 2008 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en nationell 

strategi för föräldrastöd. Syftet var att få fram en långsiktig nationell strategi för att höja 

kvalitén och kompetensen inom föräldrastöd och att utbudet av stöd skulle vidareutvecklas. 

Utredningen resulterade i publikationen Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131), 

som kom 2009. Strategins övergripande mål är att alla föräldrar med barn under 18 år ska 

erbjudas stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt. Fokus ligger på ett universellt 

förebyggande föräldrastöd, som syftar till att ge bästa möjliga skyddsfaktorer mot fysisk och 

psykosocial ohälsa. Genom att erbjuda ett välfungerande stöd till föräldrar kan andelen barn 

som har goda relationer med sina föräldrar öka, vilket är betydande för både barnets och 

föräldrars välmående (Regeringen, 2009).  I den nationella strategin poängteras att 

föräldrastöd ska vara frivilligt och regleras efter familjernas behov. Den innehåller tre delmål. 

Det första delmålet är ökad samverkan kring föräldrastöd mellan olika aktörer vars 

verksamhet riktar sig till föräldrar. Samordning och även samlokaliseringen mellan 

exempelvis kommun, landsting och olika privata aktörer ökar samhällets förutsättningar att 

ge alla föräldrar föräldrastöd under barnets hela uppväxt. Det andra delmålet är att öka 

antalet mötesplatser och hälsofrämjande arenor för föräldrar. Det underlättar för föräldrar 
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att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter och är gynnsamt för ett utvidgande av det 

sociala nätverket. Exempel på sådana arenor är öppen förskola, familjecentral, 

föräldragrupper inom mödrahälsovården och barnhälsovården och även internetbaserade 

föräldraforum. Det tredje delmålet är att utbilda fler föräldrastödsaktörer i hälsofrämjande 

metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram. Det föräldrastöd som 

erbjuds ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet och ha barnkonventionen som 

värdegrund (Regeringen, 2009).  

1.3.2 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - MFoF 

Sedan ett par år har myndigheten MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

ett nationellt samordningsansvar för föräldrastödet. MFoF har i uppdrag att sprida, förvalta 

och utveckla den kunskapsbas som tidigare tagits fram inom ramen för den nationella 

föräldrastödsstrategin som Folkhälsomyndigheten (Statens folkhälsoinstitut) ansvarade för. 

Publikationer, som nu finns på MFoF:s hemsida framtagna av Folkhälsomyndigheten, att 

hantera är ”Vägledning i föräldrastödsarbetet – Föräldrar spelar roll” och den 

hälsoekonomiska rapporten ”Föräldrastöd – en lönsam satsning?”. Vägledningen togs fram 

av Folkhälsomyndigheten (2013) och vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och 

genomförare på lokal och regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla 

föräldrastödjande arbete. Den ger dels en översiktlig bild av aktuell forskning om 

föräldraskap och olika former av föräldrastöd. Den innehåller även praktiska beskrivningar 

för föräldrastödsarbete och fungerar som ett som både stöd och inspiration. Vägledningen 

lyfter fram erfarenheter från ett flertal föräldrastödsprojekt som genomförts inom ramen för 

regeringens nationella strategi ”En vinst för alla”( Statens folkhälsoinstitut 2013).  

Föräldrastödsinsatserna ska stärka föräldrarna i deras föräldraskap och leda till förbättrad 

hälsa hos barnen. Dessutom bör insatserna ge god nytta i förhållande till kostnaderna. För att 

få veta om föräldrastöd är en lönsam satsning för samhället genomförde Statens 

folkhälsoinstitut en hälsoekonomisk analys, ”Föräldrastöd – en lönsam satsning?” (2013), av 

de 18 mest använda föräldrastödsprogrammen i Sverige. Analysen ska fungera som ett stöd 

för politiker och tjänstemän vid beslutsfattande angående föräldrastödsinsatser. Resultatet 

av analysen visade att de generella programmen är hälsoekonomiskt motiverade eftersom det 

till en låg kostnad syns effekter som minskning av utåtagerande beteende hos de barn vars 

föräldrar deltagit samt upplevelse av ökad hälsorelaterad livskvalitet hos familjerna. 

Föräldrarna som deltagit i programmen blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott 

och hade ett mindre bestraffande beteende. Även de selektiva programmen visade sig vara 

lönsamma att satsa på eftersom de minskar barns beteendeproblem till över 90 % och det 

kostar samhället avsevärt mindre att förhindra detta än att åtgärda problem som redan 
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framträtt när barnen blivit äldre. Samhället sparar pengar när barn inte i lika stor 

utsträckning behöver besöka t.ex. psykolog, kurator eller specialpedagog. Analysen visar även 

att föräldrastödsprogram är en relativt billig insats och även att det är en lönsam långsiktig 

satsning för samhället (Statens folkhälsoinstitut 2013).  

1.3.3 Preventionsnivåer av föräldrastöd 

Föräldrastöd delas upp även i preventionsnivåer. Vanligtvis används definitionerna 

universellt, selektivt och indikerat föräldrastödsarbete (Bremberg 2010). Det universella 

stödet benämns som hälsofrämjande arbete. Detta är riktat till alla familjer och inte enbart 

de som är utsatta för en risk. Syftet är att erbjuda alla samma möjlighet till stöd och att 

arbeta preventivt innan svårigheter eller problem uppstår. Det universella stödet utgör basen 

och genom att rikta sig till alla föräldrar behöver ingen känna sig utpekad. Exempel på 

generella insatser är det stöd som erbjuds via mödra- och barnhälsovårdens 

gruppverksamhet under graviditeten och barnets första levnadsår. Det kan vara att skapa en 

mötesplats för föräldrar och barn och att göra information och gruppaktiviteter tillgängliga. 

Det kan också handla om enskilda möten med föräldrar som känner oro för barnets 

utveckling, familjens situation och barnets dagliga aktiviteter som sömn och matvanor 

(Abrahamsson 2014). 

Selektivt föräldrastöd riktas till familjer som befinner sig i riskzon och har ofta identifierats 

via det universella preventiva arbetet. Det kan handla om problem som växer sig stora om 

föräldern inte får hjälp, exempelvis vid depression i samband med barns födelse. Det kan 

även vara olika insatser som ges till föräldrar med särskilda behov, till exempel 

föräldrastödsprogram till föräldrar som har barn med beteendeproblematik (Bing 2011). 

Indikerat föräldrastöd innebär behandlande eller kliniska insatser till familjer med ett redan 

identifierat problem. Det kan både handla om att personer själva söker hjälp för att de har 

problem eller att andra i omgivningen uppmärksammat att ett barn far illa. Sådana insatser 

kan exempelvis vara individuella råd- och stödsamtal men också åtgärder som görs för att 

garantera ett barns skydd, förmedla kontakt med socialtjänsten med mera (a.a. ). Gränsen 

mellan det universella, selektiva och indikerade föräldrastödet är inte alltid tydlig eftersom 

det kan krävas insatser på flera nivåer samtidigt. Föräldrar som har akuta svårigheter ska få 

det stöd de behöver. Men att erbjuda stöd till alla föräldrar är av största vikt eftersom det 

påverkar många familjer positivt. Om samhället inte erbjuder ett generellt stöd till hela 

befolkningen kommer inte barn som senare kan komma att utveckla ohälsa i olika former att 

nås. Det är svårt att förutsäga vilka barn som i ett senare skede kommer att utveckla problem 

(Statens folkhälsoinstitut 2011).  
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1.3.4 Samhällets ansvarsområden 

 
På nationell nivå har Sverige som konventionsstat enligt Barnkonventionen åtagit sig att ge 

föräldrar stöd såsom exempelvis föräldrarådgivning för att skapa bästa förutsättningar för ett 

gott föräldraskap. Konventionsstaterna ska säkerställa att föräldrar och barn får information 

om bland annat förutsättningar för goda uppväxtvillkor, barnhälsovård, näringslära med 

mera och att de får stöd vid användningen av dessa kunskaper (Regeringen 2009). 

Konventionsstaterna ska också säkerställa verifikationen av principen att båda föräldrarna 

har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar ska få kunskap om 

barnets rättigheter och innebörden av dessa. Insatser som berör barn ska utgå från 

barnkonventionens princip om barnets bästa och barnet har rättighet att uttrycka sin mening 

i frågor som berör det. Barnets perspektiv på hur en bra föräldrar bör vara och barnets syn på 

föräldrastöd ska beaktas.  Ansvaret för att genomföra och stärka barnets rättigheter ligger 

ytterst hos regering och riksdag men alla myndigheter och andra organ har ett ansvar att 

fullfölja de förpliktelser som Sverige har tagit på sig genom att ansluta sig till konventionen. 

Även civilsamhället och det privata näringslivet bidrar på flera sätt i arbetet med att stärka 

och genomföra barnets rättigheter (Regeringen, 2009).  

På kommunal nivå (Socialstyrelsen 2015) har varje kommun det yttersta ansvaret för att de 

som bor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Under hänsyn till varje individs 

ansvar för sin egen och andras sociala situation ska kommunernas arbete inriktas på att 

frigöra och utveckla enskilda personers och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga 

på respekt för frivillighet och integritet. Socialnämnden har ett speciellt ansvar när det gäller 

barn. Nämnden ska verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och i 

nära samarbete med hemmen främja god utveckling för barnen. Nämnden har också till 

uppgift att upprätthålla kunskap om levnadsförhållandena i kommunen, bidra i 

samhällsplaneringen i samarbete med andra myndigheter och organisationer och verka för 

bra miljöer i kommunen (Socialstyrelsen 2015). 

I förskolan gestaltas föräldraskapet dagligen och samspel inom familjen synliggörs i och med 

att förskolepersonal kontinuerligen möter barnen och föräldrarna. Förskolan har dock inget 

formellt uppdrag i sin arbetsbeskrivning att arbeta med föräldrastöd. Men man har ändå en 

skyldighet att samverka med föräldrar och att fortlöpande lämna information om barnets 

kunskapsutveckling och situation under exempelvis utvecklingssamtal (Sandin, 2011). 

Förskolan får därmed en indirekt roll som föräldrastödjare. Barnets utveckling på alla 

områden sker i relation till alla arenor som barnet och familjen vistas i, så som förskola, skola 

och hälso-och sjukvårdsinrättningar med mera(Bergnéhr 2012).  

Inom hälso- och sjukvården har landstingen som uppgift att förebygga ohälsa. I enlighet med 

hälso- och sjukvårdslagen ska den som vänder sig till hälso- och sjukvården upplysas om 
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metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Landstingen har ansvar för bedrivandet av 

mödra- och barnhälsovård och även deras föräldrastödjande verksamhet med 

föräldrautbildning under perioden kring barnets födelse (Socialstyrelsen 2014). 

Barnhälsovårdens folkhälsoarbete förtydligas i föräldrastödsuppdraget och beskrivs senare.  

Barnhälsovården i Sverige erbjuder hälsoövervakning, vaccinationer och stöd till föräldrar 

under barnets första levnadsår. Fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter 

i stället för kontrollerande och godkännande av föräldrars beteende och förmåga. Den är en 

frivillig tjänst för föräldrarna och omfattar 95-100% av alla barn 0-6 år i Sverige. 

Nyckelpersonen är en sjuksköterska, BHV-sjuksköterskan, som samarbetar med andra 

yrkeskompetenser, t ex läkare och psykologer, för att erbjuda barnet en god hälsovård.  

Föräldrastödet inom Barnhälsovården är en del av samhällets insatser för att främja barns 

hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta barnets behov. Föräldrastöd i 

barnhälsovården ges i alla möten med föräldrar och barn, både enskilt och i grupp. Stödet 

kan både vara av generell och riktad/ selektiv karaktär. Mötena präglas av ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som innebär att stödja och stärka individens förmåga till kontroll över sin 

egen hälsa och förmågan att förbättra den (Socialstyrelsen 2014).  

Eftersom barnhälsovården möter i stort sett alla föräldrar och barn i Sverige finns det goda 

förutsättningar att erbjuda ett brett generellt stöd. BHV möter familjer med olika bakgrund, 

levnadsförhållanden och olika förmåga att söka information. En viktig uppgift för 

barnhälsovården är att i dessa möten, med respekt för föräldrarnas erfarenheter, förutsätt-

ningar och värderingar, vägleda om vad som gynnar barnets hälsa och utveckling 

(Socialstyrelsen 2014). Föräldrastödsverksamheten ska ta hänsyn till kulturella och 

socioekonomiska förutsättningar samt olika former av familjebildningar. (Rikshandboken 

2014).  

Sedan slutet av 1970-talet ingår föräldrastöd i form av generell gruppverksamhet i 

barnhälsovårdens uppdrag. Ett av målen med föräldrastöd i grupp är att ge ökad kunskap. 

Det kan både gälla grundläggande kunskaper om barns utveckling och behov, praktiska 

kunskaper om vård av barnet eller kunskaper om relationer mellan barn och föräldrar. Det 

gäller också en ökad kunskap om det egna jaget, att lära känna sig själv och utveckla sina 

resurser. Detta kan förmedlas både genom att personalen ger av sina yrkeskunskaper och 

genom att föräldrarna får dela med sig till varandra av sina erfarenheter (Rikshandboken 

2014). 

Ytterligare ett mål är att skapa möjlighet till kontakt och gemenskap. Många föräldrar känner 

sig ensamma och isolerade i sin föräldraroll. Att ha ett fungerande socialt nätverk är en 

förutsättning för att föräldrarna ska ha en välfungerande relation till sitt barn. En förälder i 

gruppen kan finna förebilder och lösningar hos andra föräldrar. Information som diskuteras i 
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gruppen främjar delaktighet och kan visa på alternativa förhållningssätt. Detta utvecklar 

föräldrars egen förmåga att göra hälsosamma livsval för sig och sitt barn (Rikshandboken 

2014). 

Ett tredje övergripande mål är att öka föräldrars medvetenhet om förhållanden som råder i 

samhället. Genom förvärvande av sådan kunskap ges verktyg för att kunna påverka sin egen 

och barnens situation (Blas, et al., 2008). Det kan till exempel gälla att påverka närmiljön 

och eller att utöva inflytande över institutioner där barnen vistas eller tas om hand (a.a.)  

Gruppträffarna inom barnhälsovården består ofta av att olika teman tas upp så som 

barnsäkerhet, barnsjukdomar, barnets kost med mera. De internationellt utvecklade 

manualbaserade föräldrastödsprogram som tidigare nämnts används endast i liten 

utsträckning inom barnhälsovården har undersökningar visat. I de fall BVC är knutet till en 

familjecentral används ibland internationellt utvecklade manualbaserade 

föräldrautbildningar men detta är sällan förekommande då BVC saknar samverkan med 

familjecentralen(Eriksson & Bremberg 2008).  

1.3.5 Familjecentrum som föräldrastödjande arena 

Familjecentrum är en mötesplats som riktar sig till föräldrar och barn där flera 

yrkeskategorier arbetar tillsammans. Verksamheten är hälsofrämjande och generell och 

inriktad på tidigt förebyggande och stöd. Huvudmännen, vanligtvis kommuner och landsting 

men även andra aktörer, samverkar med sina kompetenser vilket överensstämmer med 

regeringens föräldrastödsstrategi. Socialstyrelsen definierar familjecentraler som en 

samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 

förebyggande verksamhet (Regeringen 2009).  Exempel på yrkeskategorier inom 

familjecentralen är förskolelärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och barnmorskor men 

även psykologer, fritidsledare och familjerådgivare kan vara aktuella. Hur verksamheten är 

utformad beror till stor del på behov och önskemål från barnfamiljerna i det bostadsområde 

där familjecentralen ligger.   

På en familjecentral tydliggörs socialtjänstens förebyggande insatser som skiljer sig från det 

myndighetsutövande arbetet med ärendehantering, utredning och beslut som är vanligast 

förekommande arbetsuppgifter för socialtjänsten. På en familjecentral arbetar socialtjänsten 

med att tidigt försöka påverka förhållanden i gynnsam riktning och deltar i en verksamhet 

som kommer i kontakt med olika småbarnsfamiljer i ett upptagningsområde som har 

bekymmer av både mindre och större karaktär (Abrahamsson et al. 2014).  

Föräldrar använder sig omväxlande av familjecentralen utifrån pågående livsfas. Den har en 

viktig kontaktskapande funktion för både barn och föräldrar och olika aktiviteter, som 
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sångstunder och babymassage med mera, som kan underlätta detta genomförs. En del 

föräldrar vill låta sitt barn leka en stund medan andra kan ha ett socialt eller medicinskt 

ärende som de behöver stöd kring där förskollärarna, sjuksköterskorna och socialtjänsten 

antingen kan samverka eller ge enskilda råd beroende på ärende. 

Den breda basverksamheten med Öppna förskolan skapar förutsättningar för socialtjänsten 

att tidigt komma in i oroande skeenden i en familj. På en familjecentral deltar socialtjänsten i 

folkhälsoarbetet som kännetecknas av att vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Socialtjänsten blir mer vardaglig och åtkomlig för grupper som behöver hjälp vid den kritiska 

tiden runt barnafödandet och småbarnsåren. Tack vare samlokalisering med barnhälsovård 

och mödrahälsovård, som når i det närmaste alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar, 

kan socialtjänsten nå föräldrar och barn utifrån behov. Familjecentrum är också en arena för 

olika föräldrautbildningar som föräldrar själva anmäler intresse till (Abrahamsson et al. 

2009).  

Genom att barnhälsovården erbjuder ett generellt riktat program till alla barn underlättas 

identifieringen, inom familjecentralen, av de familjer som behöver extra stöd. Att identifiera 

behov av särskilt stöd underlättas av synergieffekter som den teamsamverkan som sker på en 

familjecentral får. Här fungerar BHV-sjuksköterskan som spindeln i nätet. Det är oftast den 

yrkeskategori som möter familjerna först och eftersom så gott som alla familjer deltar i 

barnhälsovårdens verksamhet. BHV-sjuksköterskan blir en nyckelperson som introducerar 

familjen till familjecentralsverksamheten, gör den känd och kan visa på vilka resurser som 

finns där (Socialstyrelsen, 2014).  

1.4 Tidigare forskning om föräldrastöd 

Databassökning efter internationella studier kring generellt föräldrastöd har gett mycket 

magert resultat. De studier som är gjorda handlar antingen om föräldrar med speciella behov 

på grund av missbruksproblematik, fattigdom, kroniska sjukdomar etc. eller om barn med 

problematik till följd av autismspektrumstörning, Downs syndrom, epilepsi eller andra 

sjukdomstillstånd. Kontexten är huvudsakligen sjukhusvård. Viss forskning finns om 

barnmorskors stöd den första veckan efter barnets födelse med den är huvudsakligen gjord i 

Sverige och går ej relatera till barnhälsovård. Förklaringen till detta är troligen att 

barnhälsovårdsverksamhet i Sverige är unik i sitt slag och det finns ingen direkt motsvarighet 

internationellt. Samma gäller för familjecentraler. Under sökorden ”transition to 

prarenthood” finns ett par australiensiska studier gjorda med hälsovårdssjuksköterskor som 

gör hembesök under barnets första levnadsmånader. Den forskningen är presenterad nedan.  
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1.4.1 Föräldrars behov av stöd 

Det finns forskning som tyder på att det stöd som föräldrar värdesätter högst är ett informellt 

stöd. I en enkätundersökning gjord 2005 i Landskrona kommun framkommer att en 

majoritet av föräldrarna önskade stöd i sin föräldraroll och uppgav vänner, bekanta, släkt 

samt förskola och skola som de viktigaste aktörerna. En liten grupp ansåg sig inte ha något 

behov alls av stöd och dessa uppger även att de har ett gott socialt kontaktnät med personer 

de känner förtroende för (Andersson & Eriksson 2005). En stor grupp kunde tänka sig 

föräldrastöd både i informell och organiserad form. Det organiserade stödet önskades främst 

komma från BVC, förskola/skola, privata föräldracirklar eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

Dock önskade ingen i denna studie enbart organiserat stöd utan de informella stödet sätts 

främst hos föräldrarna. Studien visade även att få föräldrar ansåg att det var de vuxna själva 

som hade behov av stöd utan man kopplade främst behovet av stöd till sitt eget barns ålder. 

Föräldrarna ansåg att barnets beteende är det som skapar behovet av stöd (a.a. ). Statens 

folkhälsoinstitut genomförde 2008 en telefonundersökning där drygt 1000 föräldrar 

besvarade frågor om intresset för föräldrastödsinsatser och erfarenheter av dem. Den visade 

att det finns ett större intresse för specifika föräldrastödsprogram än de som faktiskt deltar i 

dem (Eriksson & Bremberg 2008). Föräldrarna var huvudsakligen intresserade av stöd via 

internet och önskade lättillgängliga expertråd och svar på frågor som andra föräldrar ställt 

utan att själva nödvändigtvis behöva ställa frågan. Men en stor andel, 50-70%, var även 

intresserade av mötesplatser där de kunde träffa andra föräldrar samt få individuell 

rådgivning (a.a. ). Detta överensstämmer med Andersson och Erikssons studie som pekar på 

att föräldrar främst värdesätter ett informellt stöd från det sociala nätverket. Dessa 

mötesplatser kan fungera som kontaktskapande arenor för föräldrar med få nära relationer. 

I ett landsövergripande delprojekt i FHI-rapporten ”Föräldrastöd i Sverige idag, vad, när, 

hur?” från 2009 undersöktes vilka föräldrastödsinsatser småbarnsföräldrar känner behov av. 

Resultaten visade även här på den stora betydelsen av ett informellt stöd och att ett 

fungerande socialt stöd kan verka som skyddsfaktor mot stressande faktorer i samhället. I 

och med förändrade familjestrukturer förändras samhällets roll i kontaktskapandet. Även i 

denna studie efterfrågades informella mötesplatser där samtal med andra föräldrar kan föras 

och Öppna förskolor lyfts fram som en bra arena för detta (Sarkadi, 2009).  

Smeds (2009) visar i sin studie att under det första levnadsåret sågs barnhälsovården som en 

självklar partner där föräldrar upplevde sig delaktiga och trygga. Men när besöken avtog 

parallellt med att föräldrarna återgick till arbetslivet och barnet börjat i förskola minskades 

fortsatt kontakt och saknades av föräldrarna. Resultatet visade även att föräldrar idag har 

uppfattningen att de som föräldrar har ett stort ansvar för barnens upplevelser av sin 

uppväxt. Men föräldrarna har stor integritet och vill ha stöd på sina egna villkor. I Eriksson 

och Brembergs studie ovan framkom att expertråden ska vara tillgängliga vid det tillfälle då 
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föräldrarna behöver dem och det kanske inte är under just kontorstid som behoven uppstår. 

Här har internet kommit att bli en viktig informationskälla vilket visar sig i ett snabbt 

växande antal websidor riktade till föräldrar. Informationen på dessa hemsidor förmedlas 

inte via envägskommunikation, ”uppifrån-och-ned” utan med ett ökat interagerande med 

användarna. Plantin & Daneback (2010) visar i sin studie på att upplevelsen av att kontakten 

med hälso- och sjukvården kan efterlämna många obesvarade frågor. Att vända sig till 

internet upplevs mer lättillgängligt. I interaktiva forum finns möjligheten att kommunicera 

kring upplevelser under betydligt längre tid än vad som ges möjlighet till inom sjukvården. 

Den stora mängden av lättillgänglig information på internet kring föräldraskap, att den är 

generellt formulerad och att expertkunskap ofta upplevs som splittrad, bidrar till att föräldrar 

istället söker råd från andra föräldrar via olika interaktiva diskussionsforum menar Plantin & 

Daneback. Men det finns även risker med att söka stöd och information på nätet. 

Diskussionerna kan bli alltför allmänna eller utelämnande. Det kan också bli svårt att föra 

diskussionen vidare eftersom det saknas professionella inlägg från experter.  

1.4.2 Barnhälsovårdens föräldrastöd 

 
I Smeds studie från 2009 har det framkommit att BHV-sjuksköterskor har stort förtroende 

hos föräldrarna. Barnhälsovårdens generella föräldrastödsarbete har beskrivits under punkt 

1.3.4. Ett exempel på selektivt stöd inom barnhälsovården är erbjuda ett upprepat antal 

hembesök vilket har visat sig ha goda hälsoeffekter. Hembesök skapar också goda 

förutsättningar för en god och tillitsfull relation mellan sjuksköterska och förälder (Olds, et 

al. 2007).   

Fägerskiöld (2003) visar att en förtroendefull relation mellan sjuksköterskor och nyblivna 

mödrar är nödvändigt för att kunna ta emot stöd. På samma sätt upplever nyblivna fäder att 

sjuksköterskans stöd och förmåga att skapa kontakt påverkar deras känsla av inkluderande 

under spädbarnstiden (Fägerskiöld, 2008). En central relationsfrämjande faktor i 

Fägerskiölds studie från 2003, var om sjuksköterskan var villig att dela med sig av egna 

erfarenheter. Detta parallellt med att vara inkännande, lugnande och tillgänglig gjorde att 

mödrarnas tillit till sjuksköterskan stärktes. I de fall föräldrarnas var missnöjda med 

sjuksköterskans stödjande funktion var orsaken främst att man hade olika idéer och 

perspektiv på innebörden av gott föräldraskap baserat på sina egna erfarenheter 

(Fägerskiöld, 2008).  

Även i en australiensk studie framkommer att en förtroendefull relation mellan 

hälsovårdssjuksköterskor och föräldrar ökar mottagligheten för det stöd som erbjuds (Clerke 

et al. 2017). Under ett barns första levnadsår är ett gott föräldraskap särskilt avgörande för 
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ett barns utveckling. Studien visar att sjuksköterskor genom sitt förhållningssätt kan öka 

föräldrars självkänsla och medvetenhet i föräldraskapet. Detta visar sig ytterligare fungera 

som skydd mot psykosociala påfrestningar och som hälsofrämjande faktorer för både barns- 

och föräldrars hälsa (Clerke et al. 2017).  

I en ytterligare australiensisk studie (Shepherds, 2011) framkommer att om 

hälsosjuksköterskor i mötet med nyblivna familjer fokuserar på barnet, istället för mamman, 

och dess välmående underlättar det för mödrar att ta upp sitt eget behov av stöd och våga 

ställa frågor som rör deras egen psykosociala hälsa. Detta står i viss kontrast till Clerke´s och 

Fägerskiölds studier om att skapa en nära och förtroendefull relation då Shepherds studie 

snarare talar om behov av att distansera sig med ett annat fokus för att våga ställa frågor.  

Att sätta barnet i centrum under besöket, enligt Shepherds studie, kan vara en metod att 

pröva om sjuksköterskan inte har åstadkommit den förtroendefulla relation som Fägerskiöld 

och Clerke skriver om eftersom olika föräldrar har olika behov. 

1.4.3 Förskolans föräldrastöd 

Forskning visar att förskolepedagoger ser det som en naturlig del av sitt arbete att ge stöd till 

föräldrar på grund av att föräldrar ofta ställer frågor rörande sitt barns beteende och 

utveckling. Förskolelärarna har stor kännedom om det enskilda barnet som de arbetar med 

men även professionell, teoretisk kunskap (Bokström & Sarkadi 2013).  

Annan forskning har visat att föräldrar ser på förskolan och personalen som ett stort stöd i 

familjens vardagsliv, framför allt i de fall man upplever att barnet trivs och det fungerar väl. I 

de fall upplevelsen är det motsatta känner föräldrar sig svikna av samhället (Smeds 2009).  

Historiskt sett har de flesta evidensbaserade föräldrastödsprogram i Sverige skett inom 

socialtjänsten eller socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården och har haft 

inriktning på beteendeproblematik snarare är generellt förebyggande. Inom förskolan finns 

ingen tradition av att arbeta med systematiska föräldrastödsprogram trots att 

förskolepedagogerna redan arbetar praktiskt med visst föräldrastöd. Enligt Skolverket går 

över 90 % av alla barn över 2 år i Sverige på förskola, vilket gör att förskolepedagoger är 

mycket lämpliga att fånga upp föräldrars behov av stöd (Sarkadi et al 2009). Föräldrastöd 

inom förskolan kan vara både informellt och formellt. Det informella stödet sker i form av 

spontana samtal och diskussioner med föräldrar, trivselkvällar och andra gemensamma 

aktiviteter visar Gustafsson och Kihlbom (2010). Men det finns forskning som visar på att 

förskolan även kan vara en lämplig arena även för formellt föräldrastöd (Bokström & Sarkadi 

2013). År 2008 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner 

kronor till sex kommuner för att de i samarbete med ett forskningslärosäte skulle arbeta för 
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att stärka och utveckla det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. En av dessa 

kommuner var Uppsala kommun som tillsammans med Landstinget i Uppsala län beviljades 

medel för ett 3-årigt projekt (Sarkadi et al 2009). Under 2009-2011 pågick därför projektet 

”Förskolan som arena för föräldrastöd”. Syftet var att undersöka om förskolan kunde vara en 

lämplig arena för att erbjuda föräldrastöd och att testa programmet Triple P (Positive 

Parenting Program/Programmet för positivt föräldraskap) i en svensk kulturell kontext. Det 

var en klusterrandomiserad kontrollerad studie där interventionsförskolornas pedagoger fick 

utbildning i Triple P och i sin tur erbjöd föräldrar seminarier eller enskilda samtal (Sarkadi et 

al 2009). Triple P är en evidensbaserad metod för positivt föräldraskap från Australien som 

anpassats till svenska förhållanden. I en australiensisk studie från 2008, har det framkommit 

att Triple P kan förbättra samspel mellan föräldrar och barn och även mellan barn och andra 

omsorgsgivare (Sanders, 2008). Andra omsorgsgivare kan exempelvis förskolepersonal.   

 I Uppsala-projektet utgick förskollärarna från Triple P:s fem principer; att försäkra sig om 

en trygg och intressant miljö för barnet, att skapa en positiv inlärningsmiljö, att vara lugn och 

konsekvent vid gränssättning, att ha realistiska förväntningar och att som förälder ta hand 

om sig själv. 

Resultatet efter projektets genomförande visade att systematiskt föräldrastöd är något som 

tidsmässigt och praktiskt kräver mer resurser och går utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Förskolan som organisation behöver anpassa sig till detta och ledningen på förskolan måste 

ha en genomtänkt plan för på vilket sätt arbetet ska genomföras i praktiken. Det behöver 

finnas en förståelse för att det måste frigöras tid och utrymme för när föräldrastödet ska 

genomföras och det måste finnas en samsyn hos praktiker, kolleger och förskolechefer. Det 

framkom även att förskolelärare upplevde att rollen som föräldrastödjare passade deras 

profession och verksamhet och att de kunde upptäcka behov av stöd hos föräldrarna (Sarkadi 

et al 2009).  

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Föräldrastöd kan ses som stöd i egenvård och därför är Dorotea Orems omvårdnadsteori en 

lämplig teoretisk referensram. Den handlar om att ge goda förutsättningar för att människor 

ska kunna bibehålla sin förmåga att ge omsorg både till sig själva och sina närstående vilket 

kallas egenomsorg eller egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I studien innebär 
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egenvård att möjliggöra för människan, i detta sammanhang föräldrar, att både främja sin 

egen och sitt barns hälsa. 

Att uppnå hälsa är beroende av personens förmåga till egenomsorg och hur hon klarar att 

förhålla sig på ett optimalt sätt till krav i tillvaron. Enligt Orem är alla människor i grunden 

redan kapabla till detta. Förmågan påverkas av olika faktorer så som socialt nätverk, egen 

uppväxt och familjesituation, hälsostatus och livsstil. Men alla människor kan också komma i 

situationer då egenomsorgsbehoven är större än personens egen kraft och detta kan ha såväl 

somatiska som psykologiska orsaker. Eftersom förutsättningar för god hälsa är avhängigt 

personens förmåga till egenomsorg finns det starka motiv till att erbjuda föräldrastöd som 

kan öka denna kompetens (Orem, 2001).  

För att utföra vårdprocessens faser; bedömning, planering, genomförande och utvärdering, 

vill Orem se tillämpandet av fyra olika reflektionsmönster kallade kognitiva operationer. 

Därigenom kan förutsättningarna för patientens och närståendes delaktighet öka(Orem, 

2001). Inom barnhälsovården är intentionen att stödja egenvårdinsatsen. En bärande idé är 

att genom att stödja föräldrar förbättras barnens hälsa. Det är på grund av detta synsätt som 

fokus, historiskt sett och fram till idag, ligger lika mycket på föräldrarna som på barnen inom 

barnhälsovården. 

I den första kartläggande bedömningsfasen reflekterar BHV-sjuksköterskan över de 

observationer som genomförts för att identifiera både aktuella och tänkbara framtida 

egenvårdkrav och vilka hinder, egenvårdbrister, som eventuellt kan uppstå. Orem kallar detta 

för ett utforskande av patientens omvårdnadshistoria. För att detta utforskande ska bli så 

korrekt som möjligt förutsätts en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Inom 

barnhälsovården finns flera metoder för att skapa en god vårdrelation. Hembesök är ett 

sådant exempel. Uppmärksamheten i utforskandet ska ligga på att jämföra krav på egenvård i 

den aktuella situationen med personens kapacitet att uppfylla kraven. Inom barnhälsovården 

kan detta ses som att ställa barnets behov i förhållande till förälderns förmåga (a.a.).   

Genom att barnhälsovårdssjuksköterskan gör denna reflektion i samtliga möten med alla 

barn och föräldrar finns goda möjligheter att upptäcka vilka familjer som är i behov av extra 

stöd. Detta motiverar det generellt riktade stödet som tidigare nämnts i bakgrunden.  

I den andra fasen, planeringsfasen, ska tydliga målsättningar och design av 

omvårdnadssystem ske. Omvårdnadssystemet bör utformas så att det ger bästa möjliga stöd 

för egenvårdbehovet. I detta ingår att planera för hur en balans skapas mellan det 

sjuksköterskan ska göra och det patienten ska göra(Orem, 2001). Detta kan kopplas till att 

genom olika metoder som används inom barnhälsovården kan föräldrarna uppnå 

empowerment. Empowermentbegreppet ligger i grunden för Socialstyrelsens vägledning för 

barnhälsovården där ett nytt hälsofrämjande arbetssätt förespråkas. I detta arbetssätt ska 
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barnhälsovårdssjuksköterskan gå från den klassiskt informerande rollen till att istället 

utforska vad som är aktuellt för den familj man just då möter.  

I den följande genomförandefasen, vilken Orem kallar reglerande operationer, sker ett 

samarbete mellan sjuksköterskan och patienten för att kunna tillgodose egenvårdskraven. 

Vårdhandlingen som utförs ska stämma överens med omvårdnadsplanens mål för att stödja 

patienten att använda sina egna resurser, samt vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Här kan sjuksköterskans roll variera som både vägledande och stödjande och 

sjuksköterskans pedagogiska funktion kan även förtydligas (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). I den sista utvärderingsfasen kontrolleras om egenvårdsförmågan har blivit förbättrad 

genom de utförda vårdhandlingarna (Orem, 2001).   

Som ytterligare teoretisk referensram är teorin om Vägledande samspel relevant (Hundeide, 

2008). Teorins utgångspunkt är att ett positivt samspel mellan omsorgsgivare och barn är en 

avgörande faktor för en god uppväxt. Att skapa förutsättningar att kunna aktivera de positiva 

omsorgsideal och färdigheter som redan finns i de familjer och samhällen där barn ska växa 

upp och anpassa sig är viktigt. Omsorgsgivarens egna uppfattningar och erfarenheter ska 

vara utgångspunkt. Samspel och aktiviteter som redan finns tillgängliga och som 

överensstämmer med omsorgsgivarens egna värderingar betonas. På så sätt förmedlas en 

känsla av kompetens till föräldrar som omsorgsgivare genom att positiva sidor av deras egen 

förståelse och erfarenhet bekräftas. Med detta synsätt kan teorin appliceras i olika 

samhällsdiskurser och i skilda kulturella sammanhang (Hundeide, 2008).  

Här finns en tydlig koppling till Orems syn på människan som kompetent och kunnig (Orem, 

2001). Föräldrar är kapabla att resonera och komma fram till medvetna handlingar och 

klarar därigenom också att ta hand om sig själv och sina barn. Föräldrar lever i en kulturell 

och social verklighet som är präglad av sin samtid och som i sin tur formar hur de förhåller 

sig till sina barn. I Hundeides teori ska det goda som redan finns i samhället tas tillvara på 

(a.a.).  

Teorin Vägledande samspel har utmynnat i en metod som Hundeide kallar ICDP, vilket står 

för International Child Development Programme. Utgångspunkt i denna metod är att 

människan föds som en social varelse och redan från start söker spädbarnet kontakt med 

andra människor. Om detta kontaktbehov besvaras på ett positivt sätt skapas glädje och 

tillfredsställelse hos både barn och omsorgsgivare.  Med omsorgsgivare avses inte enbart 

föräldrar utan det kan även vara mor- och far föräldrar, förskollärare eller personal på 

institutioner. Metoden passar därför även inom barnhälsovården, förskola och skola förutom 

i familjerna. Målsättningen med programmet är att stödja och främja psykosocial 

omsorgskompetens hos de personer som ansvarar för ett barns omsorg (Hundeide, 2008).   
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Det finns goda motiv ur ett vårdvetenskapligt perspektiv att utgå från Orems teori då stöd i 

föräldraskapet kan ses som stöd i egenvård. Men för att förstå föräldrastöd även utifrån de 

andra professionerna är Hundeides teori och metod presenterad. Teorierna är möjliga att 

sammankoppla genom Orems syn på människan som kompetent att utföra hälsofrämjande 

handlingar och Hundeides teori att dessa kompetenser ska aktiveras och vara utgångspunkt i 

föräldrastödet. Resultatet i denna studie kommer att relateras till dessa teoretiska 

referensramar inom diskussionen. 

3. PROBLEMFORMULERING 

Villkoren för föräldraskap och barns uppväxt står i relation till samhällsutvecklingen och är 

därför under ständig förändring. Att som förälder försöka sträva efter att skapa bästa 

förutsättningar för ett litet barn och samtidigt förhålla sig till strömningar i samhället kan 

skapa osäkerhet. Trots att mängden tillgänglig information idag är stor är behovet av 

föräldraskapsstöd lika stort idag som någonsin tidigare.  

Tidigare forskning visar att föräldrar efterfrågar stöd och att de har högt förtroende för de 

professionella som arbetar med föräldrastöd. Men tendenser som framkommit är att 

föräldrar i allt större utsträckning ändå väljer bort föräldragruppsverksamheten.  

För att undersöka om föräldragruppsverksamheten behöver uppdateras mot dagens 

föräldrars behov behövs kunskap kring vilken syn de yrkesverksamma som samverkar kring 

generellt föräldrastöd i grupp har på föräldraskap och föräldrars behov av stöd. Detta 

avspeglar sig i planering och genomförande av verksamheten och för att kunna erbjuda rätt 

typ av stöd och på rätt sätt är denna studie genomförd.  

4. SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur personal inom barnhälsovården, förskolor och 

familjecentrum ser på föräldraskap och behov av stöd samt på tvärsektoriell samverkan. 
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5. METOD 

5.1 Design 

För att uppnå studiens syfte har denna studie en kvalitativ induktiv ansats med deskriptiv 

design. Induktiv ansats är lämplig då det inte finns några tidigare studier som behandlar 

erfarenheter från denna tvärprofessionella grupp. Metoden möjliggör att sätta validerade 

slutsatser i sin kontext och syftar till att ge kunskap, nya insikter praktisk vägledning. Målet 

är att uppnå en bred beskrivning. Den induktiva ansatsen används för att förutsättningslöst 

undersöka och analysera deltagarnas syn och på vilka grunder deras diskussion vilar (Elo & 

Kyngäs, 2008). 

5.2 Datainsamling 

Under våren 2016 inleddes ett samarbete mellan Mälardalens högskola, 

Barnhälsovårdsenheten i Västmanland samt Västerås stad i samverkan med 

Samhällskontraktet. Samhällskontraktet är ett avtal om fördjupad samverkan mellan 

Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och 

Mälardalens högskola. Syftet med Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån i 

Mälardalen genom bland annat gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt och fokus 

ligger på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens arbetskraft. 

Vid Mälardalens högskola finns en forskningsfond till Alva Myrdahls minne inrättad. Under 

2016-2017 var en gästprofessur tillsatt utifrån intresseområdet barns hälsa. Inom samarbetet 

med Samhällskontraktet sattes fokus på föräldrastöd inom olika verksamheter.  

Yrkesverksamma inom barnhälsovården, barnhälsovårdssjuksköterskor, och Västerås stad, 

förskolelärare och socialtjänstens familjevägledare- förbyggande socialtjänst som arbetar på 

familjecentrum, inbjöds till en workshop med runda-bordssamtal i oktober 2016 (BILAGA 

A). Barnhälsovårdsenheten i Västmanlands län arbetar länsövergripande medan Västerås 

stad riktade sig till förskolor och familjecentrum.  

Inbjudan gjordes till samtliga medarbetare inom barnhälsovården i Västmanlands län och 

samtliga familjecentraler och förskolor i Västerås stad. Antalet deltagare blev 80 personer, 

vilket var ett lämpligt antal för att workshopen i form av runda bordssamtal skulle bli 

hanterbar. Workshop med runda bordssamtal kan ses som en variant av fokusgrupper genom 

att ett gemensamt intresse belyses. I denna metod, i jämförelse med enskilda intervjuer 

skapas möjlighet till en bred och grundlig diskussion där deltagarna inspirerar varandra 
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(Henricsson 2012). Det som utmärker fokusgrupper är att gruppdiskussionen har ett tydligt 

fokus som baseras på en företeelse eller erfarenhet som deltagarna har likartad kännedom 

om. 

Deltagarna vid rundabordssamtalen i denna studie hade praktisk erfarenhet av möten och 

arbete med barn och föräldrar. Föräldrastöd finns i deras uppdrag men är olika tydligt 

uttryckt.  

För att få blandade professioner vid de åtta runda borden tog varje deltagare en färgad post-it 

vid ankomst och satte sig sedan vid en plats med matchande färg. Antalet personer kring 

varje bord blev 10, inklusive en extern person som fungerade som note-taker vilkens uppgift 

var att enbart skriva ner vad som sades i diskussionerna. Dessa note-takers var personal från 

Mälardalens högskola, från barnhälsovårdsenheten samt från Västerås stad, och de flesta var 

samma personer som ingått i planeringsgruppen för work-shopen.  

Minst två personer representerade varje yrkeskategori; barnhälsovården, förskolor och 

familjecentrum, vid borden.  

Inledningsvis gavs en presentation om det föräldrastöd som ges inom kommunen och inom 

barnhälsovården samt ett internationellt perspektiv med aktuell forskning om föräldrastöd.  

Därefter fördes fokusgruppsdiskussioner utifrån frågorna: 

1. Hur ser du på föräldraskap och behov av stöd i föräldraskapet? 

2. Hur kan professionella samverka? 

Varje note-taker förde anteckningar i A5-block av gruppens diskussioner. Inga namn 

nedtecknades. Gruppen sammanfattade även diskussionen på ett flipchart-ark, som övriga 

deltagare fick ta del av. 

Åtta anteckningsblock och sexton flip-chart ingår utgör data i dataanalysen. Dataanalys 

Dataanalysen följer olika steg med utgångspunkt från Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 

För att uppnå familjaritet med den insamlade texten lästes först alla åtta 

anteckningsböckerna samt de sexton flipchart-arken igenom. Datamaterialet från båda 

källorna var huvudsakligen skrivet i kondenserad form av note-taker.  

Utifrån syftet analyserades tre domäner; professionellas syn på föräldraskap, professionellas 

erfarenhet av föräldrars behov av stöd och erfarenheter av att samverka.  

Därefter lästes materialet ytterligare igenom och alla betydelsefulla meningsenheter från flip-

chart och anteckningsblock skrevs in i en övergripande första analysmatris. Några 

meningsenheter från anteckningsblocken plockades bort. Orsakerna till denna exkludering 

var antingen att undertecknad inte kunde se vad som stod skrivet för hand eller att meningen 
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inte hade någonting alls med studien att göra och därför inte gick att tolka, t ex ”Vem har 

ansvar på bussen?”. På flip-chartarken var den handskrivna texten tydligare och mer 

koncentrerad så därifrån exkluderades inget. Totalt antal meningsenheter blev 272, efter att 

26 meningsenheter exkluderats. 

Meningsenheterna kondenserades sedan ytterligare och kontrollerades så att 

huvudinnehållet fortfarande fanns kvar. Därefter kodades varje meningsenhet utifrån ”vad är 

detta”.  

I nästa del av analysen gjordes en ny matris där varje meningsenhet och kod klipptes ut och 

jämfördes med varandra för att likheter och olikheter skulle framträda (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2008). Därefter gjordes en gruppering av koder med gemensamma 

karaktäristiska drag. På så sätt utkristalliserade sig sex kategorier. På nästa blad följer 

exempel på analys av domänen ”syn på föräldraskap”. Ett större exempel finns i bilaga B. 
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Exempel på analysprocessen av syn på föräldraskap: 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 
Idag har föräldrar ingen 
auktoritet, de sätter inga 
gränser även om de 
påpekar att det är det 
som barnen behöver 3 

Föräldrar har svårt 
att sätta gränser 

Föräldrar har brister i 
sin föräldraauktoritet 

Föräldrar har 
svårigheter i 
föräldraskapet 

Det är vanligt att man ger 
barnet hela ansvaret om 
att fatta beslut 1 

Föräldrar låter 
barnen bestämma 

Många föräldrar vill ha 
lösningar som ska vara 
konfliktfria 1 

Föräldrar är 
konflikträdda 

Det är vanligt att 
föräldrar hotar sina barn 
4 

Föräldrar hotar sina 
barn 

Föräldrar blir påverkade 
och stressade av sociala 
medier som visar upp 
den perfekta bilden 2 

Föräldrar känner 
krav och stress från 
sociala medier 

Föräldrar känner krav 
och upplever stress 

De flesta föräldrar jobbar 
heltid, de har inte tid 
eller råd att vara hemma 
om barnet är sjukt 6 

Arbetsgivare ställer 
krav 

Föräldrar vill aktivera 
barn hela tiden, de får 
inte ha tråkigt 5 

Barnet ställer krav 

Mor och far föräldrar 
ställer höga krav på 
föräldrar att de t ex inte 
ska ligga och sova när 
barnet sover 5 

Släktingar ställer krav 

Föräldrar vill ha mycket 
tid för sig själva 6 

Föräldrar vill ha tid 
för sig själva 

Föräldrar brister i sin 
uppmärksamhet 
gentemot barnet Föräldrar vill träna och 

förverkliga sig själva 6 
Föräldrar vill ha egna 
aktiviteter 

Många gånger sätter den 
vuxne föräldern sina 
egna behov i fokus 3 

Föräldrar är 
fokuserade på sina 
egna behov 

Föräldrarna har egen 
problematik som 
påverkar barnen 2 

Föräldrar har egna 
problem 

Föräldrar hämtar sina 
barn på förskolan utan 
att se leken de är i 2 

Föräldrar saknar 
lyhördhet 

Föräldrar vet inte hur 
man umgås i vardagen 
tillsammans med sitt 
barn 7 

Föräldrar saknar sätt 
att umgås 

Mobilanvändandet är 
negativt för både barn 
och föräldrar för det gör 
att föräldrarna inte är 
vana att samspela med 
barnen 3 

Föräldrar hindras av 
medier 
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6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De forskningsetiska principerna har följts, vilket innebär att studien tagit hänsyn till de fyra 

huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

I inbjudan har det framgått vilka som ansvarade för workshopen samt kontaktuppgifter vid 

eventuella frågor. Deltagandet var frivilligt och ingen påminnelse för att få fler deltagare 

skickades ut då intresset blev stort. Både i inbjudan och under inledningen av dagen 

förklarades work-shopens syfte. 

Vid dagens början informerades deltagarna om att en note-taker skulle finnas vid varje bord 

och skriva ner de exakta kommentarer som sades vid borden. För att uppnå 

konfidentialitetskravet framgick information att alla grupper enbart skulle benämnas vid 

gruppnummer och att inga personnamn skulle återges.  

Deltagarna fick information om att en sammanfattning av diskussionerna skulle återkopplas 

till dem, vilket skedde efter workshopen, samt att materialet skulle sammanställas i en studie.  

Alla deltagare fick också veta att alla anteckningsblock och flip-chart skulle samlas in och 

förvaras av deltagare i forskargruppen så att en studie kunde göras.  

7. RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa hur personal inom barnhälsovården, förskolor och 

familjecentrum ser på föräldraskap och behov av stöd samt på tvärsektoriell samverkan. 

Nedan redovisas resultatet utifrån de kategorier som utkristalliserades. 

7.1 Föräldrar har svårigheter i föräldraskapet 

Synen på dagens föräldrar beskrev workshopdeltagarna som att de lever i en komplex tillvaro 

och därför har svårigheter i sitt föräldraskap. Denna domän fick störst innehåll och följande 

subkategorier framkom; föräldrar känner krav och upplever stress, föräldrar brister i sin 

föräldraauktoritet och föräldrar brister i uppmärksamhet av barnet. 
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7.1.1 Föräldrar känner krav och upplever stress 

I diskussionerna framkom att deltagarna menar att föräldrar känner både inre och yttre krav 

och upplever stress utifrån detta. Föräldrar arbetar mycket och detta beror dels på att 

arbetsgivare ställer höga krav. Föräldrar känner press att snabbt gå tillbaka till arbetslivet 

efter en föräldraledighet; ”föräldrar tvingas lämna bort barnen för tidigt, barn som är knappt 

1 år ska vara på förskolan mellan kl 7-17” (7).   

Förskolepersonalen såg det som ett bekymmer att barnen är så unga när de börjar förskolan 

och menade att det är svårt att ge en grupp med små barn all den uppmärksamhet de behöver 

och att personalgruppen är för få för detta. Att föräldrar börjar arbeta tidigt och arbetar långa 

dagar kan även bero på att föräldrar känner krav på att ha en hög ekonomisk standard 

menade deltagarna; ”föräldrar vill ha råd med bilen, boendet och åka utomlands. Krav 

utifrån gör att de behöver jobba så mycket” (7).  

Kraven på hög ekonomisk standard sågs i stor utsträckning komma från sociala medier; 

”föräldrar blir påverkade av sociala medier som visar upp den perfekta bilden” (2) 

Work-shopdeltagarna menade att det sker en social jämförelse på sociala medier som skapar 

stress. Deltagarna beskrev att de hade identifierat att det finns också många ensamstående 

föräldrar idag som på grund av detta många gånger är i en utsatt ekonomisk situation. Dessa 

ovanstående faktorer kan leda till att föräldrar känner hinder att vara hemma exempelvis om 

barnet är sjukt. Man upplever sig inte ha varken råd eller tid att vara hemma vid dessa 

tillfällen menade man. 

De yrkesverksamma tänkte även att jämförelse på sociala medier kan leda till upplevelse av 

att barnet ställer krav på att aktiveras. I jämförelsen och i all välmening bokas för många 

aktiviteter in; ”föräldrar bokar in för många aktiviteter för sina barn” (2) 

Detta sker på grund av föräldrars uppfattning om att aktiviteter är betydande för barnets 

utveckling och att ge dem möjlighet till detta är en del av ett gott föräldraskap. Föräldrar är 

även rädda för att barn ska ha tråkigt menade deltagarna och därför vill föräldrar ha 

aktiviteter inbokade. Istället stressar detta både barnen och föräldrarna ansågs det. 

Barnhälsovårdspersonalen uppgav att även släktingar ställer höga krav och har förväntningar 

på hur föräldraskapet och skötsel av hemmet ska se ut och detta kan stressa föräldrar. Mor- 

och farföräldrar kan ge kommentarer om att föräldrarna bör passa på att göra hushållssysslor 

när barnet sover och detta är i motsats med budskapet att föräldrarna kan vila samtidigt som 

barnet sover, vilket är ett råd som ofta ges från barnhälsovården. 

Att släktingar ställer krav sågs som kopplat till att mor- och farföräldrar inte har förståelse 

för att dagens generation föräldrar lever under andra villkor och därför måste göra andra 

prioriteringar.  
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Flera meningsenheter handlade också generellt om stress. ”Stressen idag gör att det blir ont 

om tid att vara med barnet” (3) och ”stressen hos föräldrarna är stor” (5) är sådana exempel. 

7.1.2 Föräldrar brister i sin föräldraauktoritet 

Vidare ansåg de professionella att föräldrar brister i föräldraauktoriteten. Att föräldrar har 

svårt att sätta gränser nämndes ofta. Deltagarna menade att ” Idag har föräldrar ingen 

auktoritet, de sätter inga gränser även om de påpekar att det är det som barnen behöver” (3). 

Reflektioner framkom även om att ” Föräldrar ser inte konsekvenser av att de inte vågar sätta 

gränser” (7).  

Detta leder till att föräldrar överlåter till barnen att fatta beslut om sådant de kanske inte alls 

är mogna för ansåg man. Även ett ungt barn tillfrågas om vilket middag som ska lagas eller 

vilka kläder som ska inhandlas eller bäras. Detta sågs till viss del bero på föräldrars 

konflikträdsla. Om barnet får fatta besluten tänker föräldrar att barnet blir mer nöjt menade 

deltagarna. Den korta tid föräldrar är tillsammans med sitt barn, eftersom de vistas långa 

tider på förskolan, önskar föräldrar ha ett konfliktfritt umgänge med barnet; ”föräldrar vill 

vara sams till varje pris den korta tid man umgås med sitt barn (1). 

Work-shopdeltagarna menade att föräldrar därför ger efter för barnets önskningar. Synen på 

att föräldrar har en otydlig uppfattning om vad det innebär att barnet ska vara delaktig i 

beslut resulterar i att ansvaret att fatta beslut läggs över på barnen framkom ur 

diskussionerna. 

7.1.3 Föräldrar brister i uppmärksamhet av barnet 

Work-shopdeltagarna menade att föräldrar brister även i uppmärksamhet av barnet och att 

”många gånger sätter den vuxne sina egna behov i fokus” (3).  

Brist på tid sågs som en bidragande orsak. Efter att ha arbetat vill föräldrar ha mycket tid för 

sig själva för återhämtning och har inte kraft över till umgänge med barnet menade man. 

”Föräldrar är inte redo att släppa egot, de vill ha egen tid”(7) är en meningsenhet som talar 

om detta och begreppet ”egen tid” nämndes i många kommentarer.  

I diskussionerna framkom tankar om att det kan uppstå svårigheter att sätta barnet i första 

rummet på grund av andra distraktioner. De yrkesverksamma menade att föräldrar vill 

behålla sina egna intressen i samma utsträckning som innan barnets ankomst och att 

”föräldrar har behov av att träna och ha ett fint hem, då kommer barnen ej i första rummet” 

(6).  
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Men det finns ytterligare hinder för föräldrars uppmärksamhet gentemot barnen och 

föräldrar kan ha egen problematik som påverkar barnet menade deltagarna. 

”Vårdnadshavarna idag har större egna problem som blir problem för barnen” (2) och 

exempel fanns i flera kommentarer om en växande psykisk ohälsa bland föräldrar. Detta 

kombinerat med stress leder till att föräldrarna saknar lyhördhet gentemot barnet ansågs det. 

Flera meningsenheter handlade om att föräldrarna inte sällan hämtar sitt barn på förskolan 

utan att se leken de är i eller att de inte tar sig tid att komma in om barnet vill visa något som 

det har gjort under dagen. 

De yrkesverksammas menade att bristerna i att uppmärksamma sitt barn även orsakas av 

medier, framför allt smartphoneanvändande inklusive sociala medier men även TV. 

7.2 Att stärka relationen till barnet 

Resultatet visade att deltagarna ansåg att föräldrar behöver stöd som stärker förälderns 

relation till barnet. I denna kategori framkom subkategorierna; att stärka uppmärksamheten 

av barnet och att stärka föräldraauktoriteten.  

7.2.1 Att stärka uppmärksamheten av barnet 

Enligt de yrkesverksamma var exempel på föräldrastödsaktiviteter som stärker 

uppmärksamheten mot barnet anknytningsinformation, amningsinformation och 

information om barns utveckling. 

Ett flertal meningsenheter belyste också synen på att föräldrar behöver kunskap i att se sitt 

barns behov som ”föräldrar behöver kunskap och stöd i hur man bekräftar sitt barn” (8) och 

”föräldrar behöver hjälp att träna sig att se vad sitt barn behöver” (2).   

7.2.2 Att stärka föräldraauktoriteten 

Det som de yrkesverksamma ansåg att föräldrar främst behöver stöd kring, räknat enligt 

antal meningsenheter, är att kunna sätta gränser och hantera konflikter med barnet och att 

stärka sin föräldraauktoritet. ”Vi behöver stödja föräldrar med gränssättning, de får dåligt 

samvete av att säga nej” (6) och ”föräldrar har behov av kunskap om konflikthantering, 

föräldrar har svårt med lågaffektivt bemötande” (2) är exempel på detta. 

Flera meningsenheter handlade om stöd i att vara tydlig i sin föräldraroll och om sunt förnuft 

gällande gränssättning; så som ”stöd att vara tydlig förälder, det sunda förnuftet finns inte” 

(6).  
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7.3 Att stärka tron på sig själva 

En syn som framkom frekvent är att föräldrar saknar tillit till sitt eget föräldraskap och är 

osäkra i sin föräldraroll. Deltagarna menade att föräldrar söker bekräftelse i att de gör rätt 

och har svårt att lita på sin egen förmåga.  

I diskussionerna framkom åsikten att det finns föreställningar i samhället om att förskolan är 

så viktig för barnet att det närapå utkonkurrerar föräldrarnas betydelse. Det förekommer 

därför att föräldrar vill lägga över huvudansvar på förskolan. Föräldrar kan också känna sig 

osäkra på att begränsa barnets vistelse där av rädsla att barnet skulle gå miste om viktiga 

pedagogiska kunskaper och utvecklande av sociala färdigheter. På grund av detta söks 

tillstånd till utökad vistelse på förskola i samband med att en förälder tar ut föräldraledighet 

för ett yngre syskon menade man.  

Deltagarna diskuterade även att föräldrar gärna vill vara kompis med barnet istället för att 

vara en ledande vuxen. Några föräldrar är inte trygga i sin vuxenroll innan de får barn och 

det kan därmed uppstå svårigheter att identifiera sig som förälder ansågs det.  

De yrkesverksamma menade vidare att föräldrar får information från många olika källor och 

behöver stöd i att vara källkritiska. Det är lätt att förlora sig i nätbaserade diskussionstrådar 

utan att ifrågasätta om informationen är korrekt. Att budskapen inte är tydliga och koncisa 

skapar ytterligare osäkerhet menade man. 

Enligt datamaterialet finns det också en osäkerhet hos föräldrar kring vilka rättigheter och 

skyldigheter som medföljer föräldraskapet. 

Att vara en god förälder i ett stressat och tidspressat samhälle nödvändiggör prioriteringar. 

Därför menade deltagarna att föräldrar behöver stöd i att reflektera över sin tid, prioritera 

rätt i vardagen och ha sinnesnärvaro i nuet; ”föräldrar behöver stöd i att vara här och nu och 

vara närvarande i nuet” (6).  

7.4 Att stärka relationer till andra 

Från flera grupper framkom en syn på att föräldrar behöver stöd att stärka samspelet i 

familjen, inte enbart med barnet, utan även med varandra. Tydligast blir detta då föräldrar 

har separerat och vårdnadstvister är vanligt förekommande menade man. Men att ge stöd 

gällande samspel kan även förebygga splittring av familjer. Att barnet behöver höra 

anklagelser och bråk mellan föräldrar är en annan vinst av ett sådant förebyggande stöd 

menade deltagarna. 
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Idag är det förekommer det ofta att familjen är utökad med fler vuxna, exempelvis nya 

partners till föräldrarna. Den här rollen som extraförälder är inte alltid enkel att bemästra 

och tankar om att dessa föräldrar behöver stöd i sin roll framkom i meningsenheterna. 

Föräldrars nätverk ser olika ut och ur diskussionerna kom det fram att de yrkesverksamma 

identifierat att många föräldrar upplever ensamhet. Därför behövs stöd i att skapa nätverk 

med andra för att bryta isolering. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel unga föräldrar 

eller personer med annan kulturell bakgrund än svensk ansågs det. Även den äldre 

generationen saknas då det är vanligt att de är fullt yrkesverksamma eller har egna 

minderåriga barn menade man.  

7.5 Utveckla samverkan med föräldrar 

Att öka föräldrars delaktighet i utvecklingen av föräldrastöd handlade huvudsakligen om 

föräldragruppsverksamhet i diskussionerna men även om vikten att ha en 

förtroendeskapande relation. I denna kategori framkom subkategorierna ”involvera och öka 

föräldrars delaktighet” och ”förtroendeskapande relation med föräldrar”.  

7.5.1 Involvera och öka föräldrars delaktighet  

Deltagarna menade att föräldragrupper är ett bra forum men att flera faktorer kan förbättras. 

Föräldrars önskningar och tankar kan på ett tydligare interaktivt sätt efterfrågas gällande 

grupptillfällenas innehåll. Erfarenheter av att gruppdynamiken är avgörande för att få en 

välfungerande grupp framkom också och därför behövs utbildning kring gruppledarskap 

förekomma i större utsträckning.  

Flera work-shopgrupper menade att nuvarande föräldrastöd är i behov av att kompletteras 

med nya former och att ett välutvecklat onlinestöd behöver utformas; ”onlinestöd med olika 

professioner representerade” (8), ”vi kanske måste tänka utanför boxen angående hur vi når 

föräldrarna, använda internetsammankomster, sociala medier” (3) och ”vi behöver finnas där 

föräldrar finns, de är på internet” (1).   

7.5.2 Förtroendeskapande relation med föräldrar  

I diskussionerna framkom tankar om vad som ger goda förutsättningar för att nå fram med 

föräldrastöd. Av betydelse är att ha en förtroendeskapande relation med föräldrarna. 

Upprepade kontakter för att lära känna varandra är av vikt och detta underlättar att föräldrar 

vågar ställa känsliga frågor menade man. Att ha rätt timing skapar också gynnsammare 
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förutsättningar för också att nå fram med avsett föräldrastöd ansåg deltagarna; ”konsten att 

nå föräldrar är att ha rätt timing” (1).  

7.6 Utveckla samverkan genom samordning med andra professioner 

I denna kategori utkristalliserade sig subkategorierna; lära känna varandra, utveckla ett 

gemensamt arbetssätt, samverka mellan enheter och samverka kring teman. I diskussionerna 

framkom tankar om att för att möjliggöra erbjudandet av ett allsidigt föräldrastöd behövs 

samverkan mellan de olika professionerna utvecklas. Samtliga professioner önskade mer 

samverkan men resultatet visar att förskolorna var de som mest hade en avsaknad av ett 

samarbete med de andra professionerna i work-shopen. 

7.6.1 Lära känna varandra  

Ovan nämnda samverkan kan ske genom regelbundna möten för att lära känna varandras 

verksamheter menade work-shopdeltagarna. Att få kännedom om varandras olika 

utmaningar kan öka förståelsen och därigenom även samverkan; ”om vi visste mer om 

varandra och våra olika utmaningar skulle samverkan gå lättare” (4).  

Att gå gemensamma utbildningar var ytterligare en idé som framkom.  

7.6.2 Utveckla ett gemensamt arbetssätt  

Andra idéer som framkom var att förlägga föräldramöten i andras verksamhetslokaler eller 

att bjuda in varandra till föräldramöten. Deltagarna önskade även att använda nya och 

gemensamma arbetssätt och Vägledande samspel/ICDP nämndes från flera grupper; ”arbeta 

med nya program till exempel ICDP” (4).  

7.6.3 Samverka mellan enheter  

Från samtliga grupper framkom en positiv bild av familjecentralerna samt en önskan om 

utbyggnad av fler familjecentraler så att fler kunde få möjlighet till samverkan med dem. För 

att utveckla samverkansmöjligheterna finns behov av en övergripande samordnande funktion 

menade deltagarna; ”det borde finnas en övergripande samordning för förskola, BVC och 

familjecentrum” (3) och ”det skulle behövas en samordnare mellan kommun och landsting” 

(6).  
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7.6.4 Samverka kring teman 

Idéer om att samverka kring olika teman i föräldragrupper framkom. Från flera work-

shopgrupper framkom goda erfarenheter av att alla tre yrkeskategorierna tillsammans hade 

arbetat med teman som exempelvis sömn eller mat. ”man har pratat om sovrutiner på Öppna 

förskolan, blivit bättre, gett gott resultat” (2) är ett sådant exempel. Föräldrar hade bjudits in 

efter intresse. Ett samarbete mellan de olika kompetenserna hade haft gynnsamma effekter 

menade man. Det framkom även nya förslag på teman att arbeta tillsammans kring; ”tema 

om att begränsa skärmtid till alla barn” (6). 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

För att undersöka studiens trovärdighet används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens giltighet är säkerställt 

genom att resultatet med sina 6 beskrivna kategorier svarar mot studiens syfte. Kategorier 

och subkategorier är beskrivna i text och illustrerade med tabeller och citat vilket förtydligar 

resultatet och därigenom ökar giltigheten. Tillförlitligheten är styrkt genom att 

forskargruppen som var en del av de ansvariga för work-shopen har del av all insamlad data 

eftersom det från början inte var bestämt vem som skulle hur och av vem studien skulle 

genomföras. Det insamlade datamaterialet förvarades på Mälardalens högskola fram till 

studiens genomförande. Undertecknad författare har kunnat använda sin förförståelse som 

en styrka eftersom denne genom sitt yrke har god kännedom om barnhälsovårdens 

föräldrastödsuppdrag vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. Författaren har genom hela 

studien strävat efter att förhålla sig neutral till materialet.  

Under forskningsprocessen fanns det faktorer som kunnat påverka tillförlitligheten. Note-

takers hade varit olika mycket involverade i förberedelserna och i anteckningsböckerna syns 

att man till viss del därför uppfattat uppgiften olika. Mängden text i varje block skiljde sig åt 

och även hur mycket av det som sades som egentligen inte hörde till frågorna som valts att 

skrivas ned. På flip-chartarken var informationen mer samstämmig och likartad och därmed 

lättare att bearbeta.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ska resultatet vara överförbart till andra 

grupper eller situationer. Denna studies resultat skulle kunna vara överförbart till andra 
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grupper som tillhandahåller föräldrastöd, exempelvis privata aktörer så som föreningslivet 

eller andra organisationer. Enligt nationella riktlinjer samverkar de yrkeskategorier som 

ingår i studien kring föräldrastöd. Denna studie skulle därför kunna genomföras i ett annat 

län med samma professioner representerade. Den skulle eventuellt kunna överföras till andra 

grupper som tillhandahåller föräldrastöd, exempelvis privata aktörer så som föreningslivet 

eller andra organisationer. Inledningen av dagen hade i så fall behövt se likadan ut; med en 

presentation av föräldrastödet som erbjuds samt ett internationellt perspektiv. En reflektion 

är hur stor inverkan de inledande talarna, då det aktuella föräldrastödsinsatserna 

presenterades, hade på diskussionerna som följde vid borden. Om studien skulle genomföras 

ytterligare en gång och detta inslag hade uteslutits hade eventuellt fler tankar framkommit 

kring uppfattningar om behov av uppdatering gällande föräldrastödet. Å andra sidan hade 

diskussionerna eventuellt tappat fokus och ännu fler punkter som inte hörde till ämnet hade 

diskuterats. Gällande överförbarheten görs reflektionen i hur hög grad resultatet verkligen 

representerar samtliga professioners syn på föräldraskap då meningsenheterna bitvis 

framstår som ett underkännande av dagens föräldrar eller om det var metoden som gav detta 

resultat.   

Metoden hade både styrkor och svagheter. Ingen modererade det som diskuterades vid 

borden utan istället hölls fokus på frågorna genom att ansvariga bad om en redovisning på 

flip-chart efter varje diskussion. Diskussionerna kring borden fick flöda fritt med mycket lite 

inblandning av note-taker. Syftet med fokusgruppsdiskussioner var att själva diskussionerna 

skulle ge synergieffekter gällande att frambringa nya idéer om fortsatt samverkan. En styrka 

var att diskussionerna blev kreativa. Syftet var också att de olika professionerna skulle få 

tillfälle att mötas och ytterligare en styrka var att det insamlade materialet blev tydligt 

tvärprofessionellt vilket motsvarade studiens syfte. En annan reflektion är att synergieffekten 

kanske inte alltid blev positiv. Det är lätt att stämma in i andras kommentarer och att inte 

högt ifrågasätta vilket eventuellt bidrog till att en del meningsenheter framstod lite väl 

kategoriska. Undertecknad blev därför tveksam till om en meningsenhet verkligen 

representerade hela gruppen. Detta hade kunnat undvikas i en intervjustudie då varje 

informant getts möjlighet att förklara på ett djupare plan vad som menades. Å andra sidan 

hade nackdelen blivit att det är svårt att få lika många informanter vid intervjuer och det 

tvärprofessionella perspektivet hade då inte blivit lika tillförlitligt 

Svagheten var att det blev svårt att hinna anteckna allt som sades och att det som 

nedtecknades ibland inte alls hörde till frågan. Därav blev det en hel del bortfall och 

datainsamlingen blev bitvis svåranalyserad. Den sista frågan, gällande samverkan, 

genererade minst antal meningsenheter på grund av att denna fråga redan att diskuterats 

tidigare i samband med de andra frågorna. En ytterligare svaghet med de fria diskussionerna 
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var att det lätt fastnade i att berätta om egna exempel från sin verksamhet. Att berätta egna 

exempel kan hjälpa till att förtydliga men det kan bli svårt att föra diskussionen framåt.  

En ytterligare tänkbar metod hade varit att göra en enkätstudie. Genom det hade det varit 

möjligt att fått mer standardiserade svar som gått att analysera kvantitativt och ett stort antal 

informanter hade kunnat ingå.  Dock hade då möjlighet till en djupare förståelse som alla de 

praktiska exemplen gav inte tillgängliggjorts.  

Urvalet bestod av 80 personer med nästan exakt jämn fördelning mellan varje profession. 

Detta var en styrka eftersom det lätt gick att fördela så att alla grupper innehöll 

representanter från alla yrkeskategorier. Intresset var stort och alla som anmälde intresse 

kunde ändå beviljas deltagande. Alla i urvalet var kvinnor vilket eventuellt kan ha påverkat 

diskussionerna. Önskvärt hade varit med en större blandning men orsaken är att det är en 

totalt sett låg andel manlig personal inom alla tre yrkesgrupperna. Spridningen med antal år i 

yrket var god vilket bidrog till intressanta diskussioner.  

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket är lämpligt då ett stort 

datamaterial ska analyseras. Målet var att komma fram till en bred och kondenserad 

beskrivning av professionernas syn på behov av föräldrastöd (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Eftersom insamlad data var anteckningar var materialet redan 

kondenserat. Det manifesta innehållet framkom därigenom och analysbearbetningen låg 

därför på det direkt uppenbara, beskrivande planet.  

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att professionella beskriver att föräldrar har svårigheter i 

föräldraskapet som gör att de är i behov av stöd. Tidigare forskning visar att föräldrar 

värdesätter ett informellt föräldrastöd högt, som ges av närstående (Andersson & Eriksson, 

2005). Men resultatet pekar på att det informella stödet många gånger saknas. Work-

shopdeltagarna ansåg att föräldrar känner sig ensamma på grund av ett sviktande socialt 

nätverk.  

Ett informellt stöd kan fungera som skyddsfaktor i ett samhälle fullt av yttre påfrestningar. 

(Sarkadi 2009). Resultatet i den här studien visar att de yrkesverksamma menar att föräldrar 

lever i en komplex tillvaro som utgör hinder för ett välfungerande föräldraskap. För att kunna 

förhålla sig på ett optimalt sätt till omvärldens krav behövs förmåga till egenomsorg enligt 

Orems egenvårdmodell. Modellen består av tre olika delteorier; teorin om egenvård - den 

förmåga en individ har för att upprätthålla hälsa och välbefinnande, teorin om 

egenvårdsbrist - då egenvårdskapaciteten är mindre än kravet på egenvård för att 
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upprätthålla hälsa och teorin om omvårdnadssystem – förmåga till omvårdnadskapacitet 

som syftar till att kompensera en individs egenvårdsförmåga (Orem, 2001).  

Förmåga till omvårdnadskapacitet finns hos alla föräldrar. Att den personal som föräldrarna 

möter visar tilltro till deras kapacitet är betydelsefullt för att de ska känna sig trygga i att 

använda sig av denna förmåga och det är därför viktigt att professionella reflekterar över 

vilka signaler man sänder. Deltagarna menar att även samhället pekar på att föräldrars 

kompetens inte skulle räcka till. Tecken på det är exempelvis beslut om inrättande av 

föräldrars rätt att ha barn på förskolan även fast de är föräldralediga med ett yngre syskon. 

Det skapar en överbetoning på förskolans betydelse gentemot föräldrarnas betydelse och 

bidrar till en uppfattning hos föräldrar att barn behöver mer stimulans och aktiviteter än de 

troligen behöver i förskoleåldern. 

Forskning visar att föräldrar bygger sitt föräldraskap utifrån erfarenheter från sin egen 

barndom (Ferriby, et al., 2015). Om föräldrar saknar goda erfarenheter och en trygg 

anknytning indikeras ett informellt föräldrastöd desto mer. Det är därför viktigt att inte 

underskatta de kontaktskapande aktiviteter som sker inom alla tre yrkeskårernas 

verksamheter.  

Deltagarna i den här studien menar att det finns krav och andra faktorer i samhället som 

orsakar stress vilket gör att föräldrar behöver stöd. Men det är vanligt att föräldrar kopplar 

behovet av stöd till barnets beteende än till att det är samhällsförhållanden som behöver 

ändras (Andersson & Eriksson, 2005). Att påverka samhällsstrukturer upplevs som svårare 

än att försöka få sitt barn att anpassa sig till dem. Detta kan göra att föräldrar ställer höga 

krav på barnet att hänga med i samtiden. Om detta inte lyckas fungerar inte den tillvaro man 

byggt upp.  

Resultatet visar vidare att föräldrar behöver stöd i att stärka sin relation till barnet. Att 

förmåga att reglera känslor är en betydelsefull komponent för ett barns utveckling 

(Rasmussen, et al., 2017) talar för angelägenheten av en trygg anknytning.  Resultatet visar 

dock att föräldrar har svårigheter gällande konflikthantering och är konflikträdda. 

Deltagarna menar att föräldrar även har svårt att sätta gränser. En otrygg och otydlig 

föräldraroll försvårar barnets känsloregelring och konflikter uppstår därmed lättare. 

Föräldrar behöver därför tydliga redskap i hur de ska göra för att bemästra sådana 

situationer. Deltagarnas syn på att föräldrar behöver stöd i att bli trygga i sin roll som 

förälder indikeras även av detta. Förmåga till flexibilitet är varierande från barn till barn och 

vissa är i behov av tydliga vardagliga rutiner för att underlätta att reglera sina känslor. Detta 

överensstämmer med resultatet som visar att föräldrar behöver stöd och hjälp att bygga 

rutiner.  
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I resultatet av studien framkommer att deltagarna erfar att föräldrar behöver stöd och 

information om anknytningens betydelse. Anknytningen mellan förälder och barn är en form 

vårdrelation enligt Orem (2001). Enligt Orems teori om omvårdnadssystem uppstår olika 

omvårdnadssituationer när någon är i behov av hjälp och när en annan har förmågan att 

hjälpa. Barn är i behov av hjälp och omvårdnad och i relationen mellan föräldrar och barn är 

föräldern den som har förmågan att hjälpa. Detta kan tydligt kopplas till anknytningsteorin 

som menar att barnet knyter an till den person i dess närhet som kan tillgodose dess behov.  

Enligt anknytningsteorin (Suchman et al., 2010) har barn en inneboende förmåga att skapa 

kontakt med personer i deras närhet och i Orems tankar om egenvård ses människan ha 

egenskaper som gör att de är kapabla att genomföra handlingar som främjar deras hälsa och 

välmående (Orem, 2001).  

Enligt Hundeide (2008) söker alla barn redan från födelsen en relation med sina 

medmänniskor. Genom att besvara denna kontakt på ett positivt sätt utvecklas en trygg 

anknytning med dess hälsofrämjande effekter.  

Ytterligare en kategori som framkom i resultatet är att föräldrar behöver stöd i att stärka 

tron på sig själva, vilket redan nämnts ovan. Enligt Eriksson & Bremberg (2008) önskar 

föräldrar individuellt utformade råd i individuella möten med professionella. I sådana möten 

finns möjlighet att ta upp frågor rörande föräldrarollen. Men även i gruppform är det möjligt 

att diskutera föräldrarollen eftersom forskning visar föräldrar vill ha andra föräldrar att 

hämta goda exempel av (Bremberg, 2010).   

Tidigare studier visar att föräldrar känner att de har ett stort ansvar för att barnet får en god 

uppväxt (Smeds 2009).  Detta stämmer med resultatet som visar att föräldrar behöver stöd i 

att lita på sig själva. Om kraven för att klara uppgiften känns så svåra och stora kan tvivlet på 

att man gör på rätt sätt i alla situationer uppstå. Men resultatet visar att föräldrar behöver 

stöd i känna sig ”good enough”. När professionen heller inte upplevs lättillgänglig vänder sig 

föräldrar flitigt till internet för att söka information där källorna ibland är tvivelaktiga. 

Det finns många motstridiga behov i dagens föräldraskap. Barnes behov ska förenas med 

föräldrarnas behov och det är många individuella val som ska balanseras.   

Behovet av att föräldrar ska styrka tron på sig själva stämmer med Orems, 2001, tankar om 

egenomsorg. Barn speglar sig i sina föräldrar och en trygg förälder ger ett tryggt barn vilket är 

en friskfaktor för psykisk ohälsa genom hela uppväxten och även i vuxen ålder (Dubois-

Comtois & Bernier, 2006).  

I resultatet framkommer att föräldrar har behov av att stärka relationerna till andra. 

Enligt Bremberg & Eriksson, 2010, önskar föräldrar mötesplatser (Eriksson Bremberg) där 

det ges möjlighet att träffa andra föräldrar. Work-shopdeltagarna hade en föreställning om 
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att eftersom föräldrarna inte deltar i föräldragrupper i lika hög utsträckning längre berodde 

detta på att intresset av att träffa andra i den typen av forum inte fanns och att föräldrar 

umgås i andra gruppkonstellationer ändå. Undertecknad ifrågasätter om det är den verkliga 

orsaken. Kan det finnas andra orsaker? Den metod som används? Eller något annat?  

Å andra sidan visar resultatet att många föräldrar saknar nätverk och upplever ensamhet, 

vilket nämnts ovan. Utifrån dessa motpoler gör författaren tolkningen att syftet och målet 

med gruppverksamheten ibland är okänd för professionerna. Föräldragruppsforumet som 

mötesplats bör inte underskattas. 

Om ett informellt stöd saknas i förälderns nätverk har alla de deltagande professionerna en 

viktig roll att träda in i närståendes ställe. Därför är det betydelsefullt att bygga 

förtroendefulla relationer så att föräldrar upplever stödet som just informellt och att få ställa 

frågor underlättas av detta klimat, vilket bekräftas i resultatet.  

Resultatet visar även att de yrkesverksamma önskar involvera och öka föräldrarnas 

delaktighet i föräldrastödet vilket ligger under kategorin ”utveckla samverkan med 

föräldrar”. Studier visar att föräldrar önskar stöd via internet och lättillgängliga expertråd 

(Bremberg & Eriksson, 2010). Ingen förälder vill gärna erkänna sig otillräcklig i sitt 

föräldraskap. Att ges möjlighet att anonymt få ställa frågor kan svara mot föräldrars 

önskningar om lättillgänglighet och krav på integritet (Plantin & Daneback, 2010). Det kan 

också fungera som en första ingång till professionella och att man därifrån kan guidas vidare 

till andra professioner. Ett internetbaserat stöd skulle också ge möjlighet för föräldrar att 

diskutera frågor över lång tid vilket ytterligare skulle öka tillgängligheten. I resultatet 

framkommer att för professionen är det nödvändigt att förnya sina arbetsmetoder och finnas 

till hands på de arenor där föräldrar finns, till exempel online.  

Även i uppgiften att bryta isolering kan föräldrastöd online fylla en funktion vilket kan tyckas 

kontraindicerat. Men för föräldrar som inte har byggt nära relationer till andra kan ett 

internetbaserat forum fungera som en ingång till den fysiska mötesplatsen. Ett 

internetbaserat stöd bör utformas så att detta underlättas. Det finns många exempel på 

internetbaserade verksamheter som idag används av föräldrar på ett sådant sätt; Facebook-

grupper, kontaktskapargruppen ”Rulla vagn” som ska underlätta att få kontakt med föräldrar 

i samma bostadsområde med mera. 

Ett onlinestöd ska vara en samverkansmodell där alla aktörer är iblandande. De 

professionella behövs för att nyansera diskussionerna. Det finns annars en risk att enbart en 

gällande korrekt åsikt gäller i forumet och att känsla av utanförskap uppstår om man 

uttrycker sig annorlunda.  

I resultatet av denna studie framkommer även att deltagarna har erfarenhet av det är viktigt 

att ha rätt timing för att nå föräldrar och att det behövs många möten med föräldrarna för att 
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skapa den förtroendefulla relation som gör att föräldrarna vågar ställa frågor. Detta är 

förenligt med tidigare forskning som visar att en förtroendefull relation är nödvändig för att 

kunna ta emot stöd (Fägerskiöld, 2003). Fägerskiölds studie visar också att mödrars 

upplevelse av att det var viktigt att sjuksköterskan var inkännande och det stämmer med det 

som deltagarna benämner som att ha rätt timing. Tidsfaktorn är också av betydelse för 

upplevelse att det finns tid avsatt för att föräldrar ska få ställa frågor. I resultatet framkom att 

framför allt förskolepersonalen upplevde att sådana tillfällen uppstod spontant när tid gavs 

och att ett välfungerande system för frigörelse av tid för samtal saknades. 

I det som Orem kallar för att utforska patientens omvårdnadshistoria (Orem, 2001) 

framkommer vikten av en förtroendefull relation mellan den som ger föräldrastöd och den 

som tar emot. Eftersom föräldrar uppger en avsaknad av kontakt med BVC vartefter barnet 

blir äldre (Smeds 2009) bör det finnas utrymme i barnhälsovårdsprogrammet för att erbjuda 

tätare kontakter även då. Införandet av nya barnhälsovårdsprogrammet möjliggör detta och 

det finns goda anledningar att fortsätta verka för fler hembesök.  

En sista kategori som framkom i denna studies resultat var behov av att utveckla 

samverkan genom samordning av andra professioner.  Tidigare forskning visar att 

förskolorna kan var en lämplig arena inte enbart för informellt stöd utan även för det 

formella stödet (Sarkadi 2009) men att det ännu inte ingår i deras officiella uppdrag. Detta 

gör att det blir betydelsefullt för alla tre aktörerna att samverka. Förskolorna har en 

särställning gällande flest kontakter med barnen och föräldrarna och är oftast de som känner 

familjerna bäst. Ändå visar resultatet att förskolorna är den profession som mest saknar 

samverkan. Föräldrarna har ofta ett stort förtroende för förskolepersonalen (Smeds, 2009) 

och en ökad samverkan kan minska risken för att inget barn missas och hamnar i en gråzon. 

Några kommentarer i denna studie handlade om att man från förskolans sida tänkte att en 

problematik gällande barnet skulle vara så uppenbar att barnhälsovården skulle upptäcka det 

i samband med hälsokontrollen och därmed sätta in resurser. 

Barnhälsovårdssjuksköterskorna å sin sida menade att då barnet är i förskoleålder är 

besöken så glesa och korta att det blev svårt att identifiera problem och vid misstanke om 

detta hände det att man avfärdade misstankarna eftersom förskolan inte signalerat. Båda 

professionerna litar alltså på att den andra parten sätter in åtgärder vilket hade kunnat 

förhindras av att kontakt togs. I materialet framkom erfarenheter av att föräldrar vanligtvis 

inte hade något emot att professionerna tog kontakt med varandra. Vårdnadshavarens 

samtycke ska alltid inhämtas men ovan nämnda erfarenhet stämmer med förutnämnd 

forskning om att föräldrar har stort förtroende för såväl förskolepersonal som 

barnhälsovårdspersonal. Undertecknad föreslår därför fler gemensamma möten där alla 

berörda parter ingår. 
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I resultatet framkom också att professionerna önskar använda sig av samma metoder och gå 

samma utbildningar. Det finns flera metoder att använda sig av vid arbete med föräldrastöd 

men flera gånger nämns ICDP, International Child Development Programme, i materialet. 

Därför finns teorin Vägledande samspel, vars metod är ICDP, med som teoretisk 

referensram. Om alla föräldrastödjande aktörer har samma förhållningssätt och metod 

tydliggörs en röd tråd för föräldern i det stöd som erbjuds från olika sammanhang. Om alla 

som arbetar med familjen genomsyras av idén att omsorgsgivaren, enligt Hundeides 

benämning, redan är utrustade med färdigheter och att stärka de resurser föräldern har visar 

vi en gemensam tilltro och tillit till föräldrarna vilket genererar god självkänsla i 

föräldrarollen. Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för ett tillåtande klimat där frågor 

kan ställas.   

10.  SLUTSATS OCH KLINISK TILLÄMPNING 

De tvärprofessionella yrkesgruppernas syn på föräldraskap, behov av stöd samt 

tvärprofessionell samverkan beskrevs genom 6 kategorier: föräldrar har svårigheter i 

föräldraskapet, att stärka relationen till barnet, att stärka tron på sig själva, att stärka 

relationer till andra, utveckla samverkan med föräldrar och utveckla samverkan genom 

samordning med andra professioner. I resultatet framkommer att deltagarna identifierar att 

det finns svårigheter för föräldrar idag i deras föräldraskap och att detta leder till att de är i 

behov av ett allsidigt generellt stöd samt ett välfungerande selektivt riktat stöd. Föräldrar 

behöver framför allt stöd att stärka tron på sig själva och sitt föräldraskap och att stärka 

relationer både till barnet och till andra vuxna. För att kunna erbjuda detta bör föräldrarna 

involveras mer och samverkan mellan varandras yrkeskategorier måste förbättras. Denna 

studie kan verka som ett gott underlag i arbete med föräldrastöd då professionella aktörers 

syn på föräldrar och föräldraskap avspeglar sig i hur stödet planeras och bedrivs. 

11.  FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

I ordalag om föräldrastöd hörs ofta uppfattningar av att föräldrar behöver utbildning och 

upplysning. I undertecknads litteraturgenomgång har nästan inget framkommit angående att 

föräldrar skulle behöva praktiskt stöd, vilket kan tyckas självklart om det som enligt 
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resultatet säger är ett krävande samhälle dagens familjer lever i. Föräldrar upplever krav att 

arbeta mycket och att samtidigt var en god förebild för sitt barn gällande bra kosthållning, 

goda rörelsevanor och andra hälsofrämjande företeelser. Samtidigt ska föräldern avsätta gott 

om tid för sitt barn och får kritik när aktiviteter inplaneras.  I litteraturgenomgången 

framkommer istället huvudsakligen idéer om att föräldrar behöver utbildas. Här finns en 

konflikt menar undertecknad. Förlag till fortsatt forskning är att undersöka på vilket sätt 

samhällsförhållanden påverkar föräldraskapet. Och är det enbart utbildning som behövs? 

Andra områden att beforska är hur hög grad av tilltro olika professioner har till dagens 

föräldrar, hur detta påverkar deras självkänsla och därmed deras föräldraskap samt hur detta 

i sin tur påverkar barnen.   

En annan reflektion som gjordes i och med resultatets framtagning var nödvändigheten av att 

personalen har rätt timing och är inkännande. Nyfikenhet väcktes gällande hur denna 

färdighet skapas och utvecklas. 

Ytterligare ett intressant forskningsämne är att ta fram en modell för hur involverandet av 

föräldrar, eventuellt utifrån metoden ICDP, lämpligast sker gällande föräldrastöd i grupp 

inom barnhälsovården. 
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BILAGA A; INBJUDAN 



 

 

BILAGA B; RESULTATMATRIS 

 

 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori 
Idag har föräldrar ingen 
auktoritet, de sätter 
inga gränser även om 
de påpekar att det är 
det som barnen 
behöver 3 

Föräldrar har svårt 
att sätta gränser 

Föräldrar brister i sin 
föräldraauktoritet 

Föräldrar har 
stora svårigheter  

Det är vanligt att man 
ger barnet hela 
ansvaret om att fatta 
beslut 1 

Föräldrar låter 
barnen bestämma 

Många föräldrar vill ha 
lösningar som ska vara 
konfliktfria 1 

Föräldrar är 
konflikträdda 

Det är vanligt att 
föräldrar hotar sina 
barn 4 

Föräldrar hotar sina 
barn 

Föräldrar blir 
påverkade och 
stressade av sociala 
medier som visar upp 
den perfekta bilden 2 

Föräldrar känner 
inre och yttre krav 
från sociala medier 

Föräldrar känner krav 
och upplever stress 

De flesta föräldrar 
jobbar heltid, de har 
inte tid eller råd att 
vara hemma med 
barnet 6 

Arbetsgivare ställer 
krav 

Föräldrar vill aktivera 
barn hela tiden, de får 
inte ha tråkigt 5 

Barnet ställer krav 

Mor och far föräldrar 
ställer höga krav på 
föräldrar att de t ex inte 
ska ligga och sova när 
barnet sover 5 

Släktingar ställer 
krav 

Föräldrar vill ha mycket 
tid för sig själva 6 

Föräldrar vill ha tid 
för sig själva 

Föräldrar brister i 
uppmärksamhet av 
barnet Föräldrar vill träna och 

förverkliga sig själva 6 
Föräldrar vill ha 
egna aktiviteter 

Många gånger sätter 
den vuxne föräldern 
sina egna behov i fokus 
3 

Föräldrar är 
fokuserade på sina 
egna behov 

Föräldrars egen 
problematik påverkar 
barnen 2 

Föräldrars egna 
problem inverkar på 
barnet 

Föräldrar hämtar sina 
barn på förskolan utan 

Föräldrar saknar 
lyhördhet 



 

 

att se leken de är i 2 
Föräldrarna går och 
sms-ar med mobilen, 
har barnvagnen 
bortvänd från föräldern 
7 
Föräldrarna ser på 
mobilen eller Tv:n hela 
tiden när man är på 
hembesök 6 

Föräldrar hindras 
av medier 
 

Mobilanvändandet är 
negativt för både barn 
och föräldrar för det 
gör att föräldrarna inte 
är vana att samspela 
med barnen 3 
 

 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
Man skulle behöva 
prata mer om 
anknytning 3 

Anknytningsinformation Att stärka 
uppmärksamheten av 
barnet 

Att stärka 
relationen till 
barnet 

Föräldrar behöver 
kunskap och stöd i 
hur man bekräftar 
sitt barn 7 

Att bekräfta barnet 

Föräldrar behöver 
hjälp att träna sig i att 
se vad sitt barn 
behöver 4 

Se barnets behov 

Föräldrar behöver 
mer kunskap om hur 
amning fungerar 7 

Amningsinformation 

Föräldrar behöver 
kunskap om barns 
utveckling 8 

Information om barns 
utveckling 

Idag har föräldrar 
behov av stöd i att 
sätta gränser, att säga 
nej 7 

Stöd att sätta gränser Att stärka 
föräldraauktoriteten 

Behov av kunskap om 
konflikthantering, 
föräldrar har svårt 
med lågaffektivt 
bemötande 2 

Konflikthantering 

Familjer behöver 
hjälp i att bygga 
rutiner 6 

Bygga rutiner 

Småbarnsföräldrar 
behöver stöd kring 
barns sömn 7 

Information om sömn 

Föräldrar behöver 
hjälp kring 

Information om mat 



 

 

matsituationen 7 
Föräldrar behöver 
lära sig att 
källgranska 6 

Stödja förmåga till 
källkritik 

 Att stärka tron 
på sig själva 

Föräldrar behöver 
reflektera över och 
prioritera sin tid 8 

Stöd i att göra 
prioriteringar 

Föräldrar behöver 
våga lita på sig själva 
5 

Stöd att lita på sig själva 

Nya utmaningar är 
att föräldrar inte 
vågar lita på sig 
själva, de är osäkra 
och behöver våga lita 
på sitt sunda förnuft 
4 
Föräldrar behöver 
stöd i hur dom ska 
vara och bli trygga i 
sin föräldraroll 7 

Stärka föräldrarollen 

Föräldrar behöver 
stöd i att vara 
samspelta med 
varandra 1 

Stödja föräldrars samspel  Att stärka 
relationer till 
andra 

Många föräldrar 
känner sig ensamma 
och den äldre 
generationen saknas 
1 

Stärka relationer 

 

Erfarenhet av att ge stöd och samverka 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
Gruppdynamiken i 
föräldragrupperna är 
jätteviktig 1 

Använda 
gruppdynamik 

Involvera och öka 
föräldrars delaktighet 

Utveckla 
samverkan med 
föräldrar 

Onlinestöd med olika 
professioner 
representerade 8 

Ge onlinestöd 

Föräldragrupperna på 
BVC behöver 
revideras. Hur kan vi 
involvera föräldrarna 
bättre? 2 

Involvera föräldrar 

Man behöver tid på sig 
att träffas flera gånger 
och att bygga en 
relation för att 
föräldrarna ska våga 
ställa frågor om 
jobbiga saker 1 

Tid att bygga 
relation med 
förälder 

Förtroendeskapande 
relation med föräldrar 

Konsten att nå 
föräldrarna är att ha 

Timing 



 

 

rätt timing 1 
Regelbundna träffar 
mellan alla tre 
aktörerna för att knyta 
kontakter någon gång 
per termin 8 

Träffas regelbundet Lära känna varandra Utveckla 
samverkan genom 
samordning med 
andra 
professioner  

Om vi visste mer om 
varandra och våra 
olika utmaningar 
skulle samverkan gå 
lättare 1 

Lära av varandra 

Att arbeta med nya 
program, till exempel 
ICDP 4 

Använda nya 
arbetssätt 

Utveckla ett gemensamt 
arbetssätt 

Det borde finnas en 
övergripande 
samordning för 
förskola, BVC och 
familjecentrum 3 

Övergripande 
samordning 

Samverka mellan 
enheter 

Utveckla samarbete 
mellan familjecentral 
och förskola 3 

Utveckla samarbete 

Utbyggnad av fler 
familjecentrum så att 
fler BVC kan samverka 
bättre med 
familjecentrum 3 
Man har haft ett tema 
om sovrutiner inne på 
Öppna förskolan, blivit 
bättre, gett gott 
resultat 2 

Arbeta med teman Samverka kring teman 
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