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SAMMANFATTNING 

Föräldraskapsstöd är stödinsatser som ges på universell, selektiv och indikerad nivå. Dessa 

stödinsatser bedrivs på samhälles nivå av yrkesverksamma personer som arbetar strategiskt 

med föräldraskapsstöd. Exempel på yrkesverksamma som arbetar strategiskt med 

föräldraskapsstöd är aktörer på familjecentrum, öppenvård för barn och familj och- 

föräldragrupper, verksamhetsområde stöd och behandling, familjeomsorg samt 

socialförvaltningen. 

Föräldraskapsstöd är viktigt för att förebygga ohälsa och främja en god uppväxt och 

utveckling hos barnet. Med föräldraskapsstöd menas föräldrarnas stöd till sina barn i största 

allmänhet och även det stöd som kommunen/regionen ger till föräldrar. Förutsättningarna i 

föräldraskapsstödsarbetet är att underlätta föräldrars uppdrag i att förse barnets varierande 

behov. 

Föräldraskapsstödsarbete i Sverige förhåller sig till Barnkonventionens innehåll. Arbetet 

utgår även ifrån en nationell strategi som är framtagen av Regeringskansliet samt 

Socialdepartementet. Strategin innehåller tre huvudmål samt tre delmål. 

Huvudmålen betonar vikten av; ett kunskapsbaserat arbetssätt, ett tillgängligstöd och en 

stödjande organisation.  

Delmålen understryker; samverkan på alla samhällsnivåer, ökad mängd av 

hälsofrämjande arenor samt evidensbaserade arbetsmetoder.  

Arbetet inom föräldraskapsstödet bygger också på politiska beslut vilket betyder att 

utvecklingsmöjligheterna styrs av högre uppsatta aktörer.  

Studien undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands 

län upplever finns idag, samt undersöker hur befintliga insatser bemöter dessa behov. En 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer utifrån ett målstyrt urval har valts för att 

besvara syftet, där yrkesverksamma som arbetar med föräldraskapsstödsfrågor deltog. 

Deltagna personer benämns som yrkesverksamma i föreliggande studie. En manifest 

innehållsanalys användes för att analysera insamlat material.   

Resultatet visar på att behoven inom föräldraskapsstöd avser olika problemområden och kan 

beröra föräldrarnas och barnets behov. Därav erbjuds stödformer som skapar stödjande 

miljöer för dessa grupper. Det finns behov av att bedriva föräldraskapsstöd till föräldrar med 

kulturella bakgrundskillnader, för att förbättra matchning av stödet avseende upplevda 

behov. Svåra sociala omständigheter är också en faktor som kan försvåra att stödet matchar 

behovet.   

  

Nyckelord: Barnkonventionen, Behov, Föräldraskapsstöd, Kvalitativa intervjuer.  

 



 

ABSTRACT 

 

Parental support is support which is provided on a universal, selective and indicated level. 

The support efforts are carried out at societal level by professional people who work 

strategically with parental support. Examples of professionals who work strategically with 

parental support are actors at family center, open custody of children and family and parent 

groups, area of support and treatment, and family care.  

Parental support is important in preventing ill-health and promoting good upbringing and 

development for the child. Parental support means the parents' support for their children in 

general and also the support that the municipality / region provides to parents. Therefor the 

purpose for the work of parenting support is to help the parents' in their mission to meet the 

varying needs of the child. 

Parental support's work in Sweden relates to the content of the Convention on the Rights of 

the Child. The work is also based on a national strategy developed by the Government Offices 

and the Ministry of Social Affairs in Sweden. The strategy includes three main goals and 

three subgoals. The main goals emphasizing the importance of; a knowledge-based approach, 

accessibility support and a supportive organization.  

The sub-goals emphasize; collaboration at all levels of society, increased numbers of health-

promoting arenas and evidence-based working methods.  

Work on parental support is also based on political decisions, where development 

opportunities are governed by higher-level actors.  

 

The study examines what needs for parental support that professionals in Västmanland 

County experience today, and to examine how existing efforts respond to these needs. A 

qualitative method with semi-structured interviews, based on a targeted selection, has been 

chosen to answer the purpose, in which people working with parental support questions 

participated. These individuals are presented as professionals in the present study. A 

manifest content analysis was used to analyze collected material.  

The result shows that the needs within the parental support relate to different problem areas 

and can affect the parents' needs as well as the child's. Hence, forms of support are offered 

that create supportive environments for these groups. There is a need to provide parental 

support to parents with cultural background differences in order to improve matching of 

support to perceived needs. Difficult social circumstances are also a factor that can make it 

difficult for the support to match the need.  

  

Key words: Child Convention, Needs, Parental Support, Qualitative Interviews.  
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1 INTRODUKTION 

Att främja barnets uppväxt och säkerställa en god utveckling är av vikt eftersom det påverkar 

både nuet och framtiden. Barn är en målgrupp som är i behov av olika stödmetoder för att 

kunna tillgodose sina egna behov på ett hälsosamt sätt. Problematik under barndomen 

orsakar sämre förutsättningar för framtida utveckling och därför betonas vikten av ett gott 

föräldraskap som tillgodoser barnets behov genom att säkerställa en trygg och stödjande 

närmiljö. Med anledning därav erbjuds olika typer av stöd kring föräldraskapet för att hjälpa 

föräldrarna i rollen som förälder. Föräldraskapsstödet, som kommunen/regionen erbjuder 

till föräldrar, tillgängliggör stödformer som ska stödja alla föräldrar i sitt uppdrag att 

säkerställa en god utveckling och hälsa åt barnet avseende behov och problematik.   

Föräldraskapsstödet verifierar goda levnadsvillkor för barnet lika så för föräldrar utifrån 

varierande stödinsatser och anpassning av stödet. Stödet som erbjuds av regioner/ 

kommuner bygger på informationsdelning till alla föräldrar och barn kring olika teman som 

har påverkan på deras miljö och levnadsvanor. Samtidigt bidrar stödinsatserna som bland 

annat är i form av lärarledda föräldragrupper, till ökad kompetens hos föräldrarna. 

Föräldraskapsstödsarbetet sker bland annat i samverkan med olika arenor såsom BVC och 

MVC, vilka riktar sig till alla föräldrar oavsett socioekonomiska bakgrund. Detta för att allas 

behov, både generella och anpassade ska tillfredsställas. Detta i sin tur kan minska ojämlika 

hälsoklyftor och därmed främja hälsa samt förebygga allas barn och föräldrarnas ohälsa. 

Ämnet är därmed relevant kopplat till folkhälsoperspektivet.   

Fokus för detta examensarbete är att undersöka vilka behov av föräldraskapsstöd som 

yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt att undersöka hur befintliga 

insatser bemöter dessa behov. Detta uppdrag är en del av en kartläggning av ett pågående 

arbete i Västmanland län tillsammans med regionen.     

 

Förkunskap inom ämnet har erhållits genom att ta del av regeringskansliets och 

Socialdepartementets strategi -En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd- samt 

genom mötet med kontaktpersoner i länsstyrelsen för Västmanlands län i Västerås stad. 

Författaren är en folkhälsovetare-student som har förkunskap kring hur det 

tvärvetenskapliga folkhälsoperspektivet bör bedrivas på individ- och samhällsnivå så att 

välbefinnande och välmående uppnås bland samtliga målgrupper. Föräldraskapsstöd arbetar 

aktivt för att tillgodose familjer i behov av stöd, det stöd som behövs för att i sin tur kunna 

främja barns och ungdomars hälsa samt förebygga eventuell ohälsa. Därav väcktes också 

intresset kring uppsatsens ämnesområde.  Författaren har alltid varit intresserad av att 

undersöka hur arbetet på samhällsnivå påverkar människors mående och välbefinnande. Det 

vill säga hur arbetet på statlig, regional och kommunal nivån kan kopplas vidare till individ-

nivån samt hur olika arbetsmetoder möjliggör för individen att kunna uppnå en bättre hälsa.  



2 

2 BAKGRUND 

2.1 Definition av hälsa 

Definitionen av begreppet hälsa som är mest tillämpat är den WHO:s konstitution 

presenterar från 1948. Hälsa uttrycks då som ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och 

socialt välbefinnande och icke frånvaro av handikapp eller sjukdom (WHO, 1948). I Ottawa 

Charter for Health Promotion redogörs för hur ett tillstånd av fullständigt mental, fysiskt och 

socialt välbefinnande nås. Det krävs att individen ska kunna identifiera och förverkliga 

ambitioner, klara av eller förändra miljön samt tillgodose behoven (WHO, 1986). Hälsa och 

sjukdom har enligt Medin och Alexandersson (2000) betraktats vara varandras motsatser 

utifrån den biomedicinska inställningen. Däremot betraktas hälsan i det humanistiska 

hälsoperspektivet som något mer än frånvaro av sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000). 

Enligt WHO (2008) är hälsan påverkbar genom individuella, biologiska, samhälleliga samt 

politiska bestämningsfaktorer. Jansson, Fosse och Tillgren (2011) nämner att flera 

hälsodeterminanter är relaterade till lokala förhållanden och förutsättningar på 

gemenskapsnivå; samt att flera faktorer som påverkar människors hälsa är kopplade till 

sociala strukturer i samhället och dess omgivna miljöer. Vidare betonar Rostila, Hemström 

och Toivanen (2018) att individens kulturella och traditionella normer speglar sig i 

individens levnadsvanor, dessa levnadsvanor utformas som ett ”bagage” vid flyttningen till en 

miljö med en ny kultur. Modellen hälsans bestämningsfaktorer illustreras av Whitehead och 

Dahlgren (1991) (figur 1) genom att visa på dessa faktorer och deras hierarkiska position på 

samhällets olika nivåer.  

 

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Modell av Whitehead och Dahlgren (1991). 
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2.2 Föräldraskapsstöd och Barnkonvention 

Föräldraskapsstödet är insatser i form av aktiviteter och verksamheter som syftar till att 

främja barnets uppväxt, utveckling och hälsa. Arbetet riktar sig till föräldrarna för att 

förstärka deras föräldraförmåga och relation till barnet. Det kan röra sig om att erbjuda 

kunskap till föräldrar om barnets hälsa och utveckling, barnets rättigheter, och att stärka 

relationen mellan föräldrar och varandra- till barnet samt till deras sociala nätverk 

(Socialdepartementet, 2018). Föräldraskapsstöd i Sverige förhåller sig till innehållet och de 

grundvärderingar som Barnkonventionen lyfter (Socialdepartementet, 2018).  

Barnkonventionen trädde i kraft år 1989 och antogs av FN:s generalförsamling för att skapa 

ett världsligt skyddsnät för barns rätt att utvecklas med likvärdiga förutsättningar. I Sverige 

blev Barnkonventionen lag år 2020 (Unicef, u.å). Det huvudsakliga syftet inom svenskt 

föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och utveckling, genom skapande av goda 

uppväxtvillkor och förutsättningar i enighet med Barnkonventionens grundupplägg. Detta för 

att skapa en stödjande miljö för barn upp till att de blir myndiga (Socialdepartementet, 

2018).  

Enligt Tinnfält, Fröding, Larsson och Dalal (2018) anses utvecklingsperioden från 7 till 9 år 

vara avgörande för barns utveckling både vad gäller självreglering och yttre beteende. En god 

familjemiljö bidrar till att barnet får grundläggande sociala färdigheter som kan påverka 

deras samspel med omvärlden, inklusive vuxenvärlden och att känna tillit till sig själv. Koupil 

(2018) betonar istället betydelsen av tiden före födelsen fram till åtta års ålder som väsentlig 

för människans utveckling, eftersom basen till individens mentala och fysiska förmåga 

utformas då.  

Koupil (2018) fortsätter att redogöra för det fakta att många psykiska och fysiska 

hälsoproblem hos vuxna har sina grunder i den tidiga barndomen. Därav betraktas 

hälsoinvesteringar i tidig barndom som mest effektiva och kraftfulla investeringar som 

samhället kan ge medför en bättre barnhälsa och utveckling. De tidiga barnaåren 

karakteriseras av ökad känslighet för påverkan av negativa och positiva erfarenheter. Brist på 

stimulans under barndomen är en negativ erfarenhet som kan försämra den kognitiva 

utvecklingen hos barn. Däremot är en tät och nära kontakt mellan barn och förälder en 

positiv erfarenhet som kan bidra till förbättringar av barnets kognitiva utveckling (Koupil, 

2018). 

Vidare nämner Tinnfält, Jensen, & Eriksson (2015) att ungdomar betraktar sina föräldrar och 

familjen som viktiga aktörer i deras liv, där alla medlemmar i familjen har ett delat ansvar för 

skapandet av en god familjemiljö. Detta eftersom relationen är ömsesidig. Dock har föräldrar 

särskilda skyldigheter i att säkerställa en god framtid för sina barn. Unga anser själva att 

familj och föräldrarnas roll är viktig för hälsa och utveckling, men att kunskapen om det är 

lågt. Utifrån tonårsflickors och pojkars uppfattning om hur föräldrar och familjer ska vara 

nämns vikten av engagemang. Att lyssna på sina barn, engagera sig som föräldrar, bry sig 

och avsätta tid är viktiga komponenter för ett bra mående utifrån ungas perspektiv (Tinnfält 

et al., 2015).   
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2.3 Föräldraskapsstödsarbete i Sverige som Konventionsstat 

Socialdepartementet (2018) presenterar en nationell strategi för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, där det i enighet med Barnkonventionen framgår att ansvaret för barns 

utveckling ligger på barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare. Nationerna som 

undertecknat konventionen ska säkerställa förutsättningar som stödjer föräldrarna i detta 

ansvar (Socialdepartementet, 2018). Myndighetsdokumentet En nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd är framtaget för att främst stödja föräldrarna i sitt uppdrag att 

skapa främjande och förebyggande uppväxtvillkor åt barnen oberoende av tidigare 

livssituationer och/eller bakgrund. Föräldraskapsstödet ska genomsyras av tre viktiga 

aspekter vilka är barnrättsperspektiv, jämlikhet i hälsan och jämställt föräldraskap 

(Socialdepartementet, 2018). Dessa tre grundläggande perspektiv knyts även samman till 

folkhälsopolitiken som bland annat syftar till att minska hälsoklyftorna inom en generation. 

Strategin inkluderar också tre huvudsakliga målområden, med delmål för att visa på 

inriktningen för föräldraskapsstödet, vilka kommer att redogöras för. Föräldraskapsstöd är 

förankrat på såväl nationell som global nivå, vilket visar viken av arbetet. 

2.3.1 Mål- och delmål områden i nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 

Strategin inkluderar tre målområden, vilka benämns som mål ett - ett kunskapsbaserat 

arbetssätt; mål två – tillgängligt stöd; och mål tre - en stödjande organisation. 

Målområdena innefattar även delmål gällande genomförandet av föräldraskapsarbetet 

(Socialdepartementet, 2018).   

De tre delmålen: - att samverkan mellan aktörer ska öka/ att hälsofrämjande arenor för 

föräldrar ska öka och att antalet aktörer inom föräldraskapsstöd med utbildning i 

hälsofrämjande metoder ska öka. Strategins målområden och delmålen har som avsikt att 

underlätta arbetet att erbjuda alla föräldrar i behov, ett väl utarbetat föräldraskapsstöd. Detta 

också genom att öka samhällets förutsättningar samt genom skapandet av förbättrade 

förutsättningar åt föräldrarna avseende erfarenhets- och kunskapsutbyte, vilket i sin tur 

påverkar deras sociala nätverk positivt (Socialdepartementet, 2018).  

Syftet med dessa målområden är att arbeta med systematisk utveckling av kunskap samt 

utveckling av stöd. Genom bland annat en variation av insatser och tillgänglighet på olika 

arenor, stödanpassning avseende behov samt implementering av identifierade 

kunskapsbaserade arbetsmetoder. Fortsättningsvis ska föräldraskapsstödsområdet 

organiseras på ett stödjande och ett effektivt sätt på nationell, regional och lokal nivå där en 

tydlig identifiering av ansvariga aktörer inom området på varje nivå är avgörande för en 

smidig och tydlig samverkan (Socialdepartementet, 2018).   

Jansson och Tillgren (2010) belyser att en ökad medvetenhet i Sveriges kommuner om 

folkhälsa som en strukturell fråga med ett skärpt fokus på dess olika determinanter för hälsa 

och det lokala hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, har utvecklats under åren. 

Detta representeras i olika typer av tvärsektoriellt samarbete, både internt inom kommunala 

organisationer och externt med aktörer i det omgivande samhället. 
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2.3.2 Universell, selektiv, indikerat och riktat stöd inom föräldraskapsstöd 

Det universella stödet erbjuds till alla föräldrar och ges i förebyggande syfte, stödet 

exkluderar inga grupper vilken i sin tur kan främja jämlikhetsperspektivet samt förebygga 

hälsoklyftorna (Pettersson & Dubois, 2019). Universellt stöd går att anpassa för att förebygga 

olika typer av problem inom flera verksamhetsområden såsom psykisk ohälsa, alkohol- och 

narkotikaproblematik, brott, utanförskap med mera (Pettersson & Dubois, 2019). Detta kan 

illustreras med hjälp av modellen Preventionsstjärnan (Figur 2) om hur föräldraskapsstöd 

kan vara en bas inom preventivt arbete. Exempel på universella stödet är tematräffar och 

föräldrautbildningar. En undersökning som genomförts av folkhälsomyndigheten 

tillsammans med Socialstyrelsen som analyserade effekten av föräldraskapsstödprogram har 

visat på förbättrad fysisk samt psykisk hälsa hos barnen som tillhör de deltagande 

föräldrarna (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

 

 

Figur 2. Preventionsstjärnan modell. (Socialdepartemen, 2018). 

Selektivt stöd är stöd som riktar sig till föräldrar vilka betraktas som riskgrupp inom 

föräldraskapsstödet. Exempel på som betraktas vara en riskgrupp är föräldrar med barn som 

lever med beteendeproblematik. Exempel på stödinsats är föräldrautbildning inom ett 

särskilt problemområde såsom autism. Indikerat stöd innefattar stöd som erbjuds till 

föräldrar som upplever att de är i behov av individuellt stöd inom föräldraskapsstöd, 

exempelvis individuella stödinsatser i hemmet. (Pettersson & Dubois, 2019). Ett riktat stöd 

inom föräldraskapsstöd innebär en kombination av implementeringen av ett indikerat och 

selektivt stöd i en insats (Pettersson & Dubois, 2019).  Enligt Socialdepartementet (2018) har 

undersökningar kring föräldraskapsstöd visat brist på det stöd som erbjuds i relation till 

uttryckta behov hos föräldrar med barn i tonårsåldern.  
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2.4 Föräldraskapsstöd i förhållandet till åtta nationella folkhälsomålen 

I regeringens proposition (2002/03:35) presenteras ett övergripande nationellt mål för 

folkhälsopolitiken i Sverige, ” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen”. För att förenkla etableringen av detta övergripande mål 

inom flera olika verksamhetsområden beslöt riksdagen om 11 folkhälsomål utifrån prop. 

2002/03:35. Folkhälsopolitikens uppföljningsstruktur har utvecklats genom åren och de 

tidigare 11 målområden har omvandlats till åtta målområden (Prop. 2017/18:249) med det 

övergripande målet om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa, men också att 

eliminera de hälsoklyftor som är påverkbara. Föräldraskapsstöd går att koppla till alla åtta 

folkhälsomålen på ett direkt och /eller ett indirekt sätt, likt nedan där tre av de åtta 

folkhälsopolitiska målen tas upp i relation till föräldraskapsstödet.  

- Folkhälsomål ett; det tidiga livets villkor.  

- Folkhälsomål två; kunskaper, kompetenser och utbildning. 

- Folkhälsomål fem; boende och närmiljö.  

Det betyder att föräldraskapsstödet säkerställer goda levnadsvillkor både för barnet och 

föräldrar utifrån varierande stödinsatser som är behovsanpassade. Stödutbudet går ut på att 

dela information till alla föräldrar och barn kring olika teman såsom narkotika, 

internetanvändning och så vidare. Samtidigt inkluderar utbudet olika föräldrautbildningar 

för både föräldrar och yrkesverksamma. Föräldraskapsstöd kan bidra till att föräldrar bygger 

en stödjande närmiljö med andra föräldrar, arenor och aktörer (Socialdepartementet, 2018). 

Lundgren (2009) nämner i sin artikel att aktörer på regional och lokal nivå anses vara 

nyckelpersoner som ansvarar för att fullfölja Sveriges åtta folkhälsopolitiska mål. Det medför 

och kräver ett strukturellt, tvärsektoriellt och intersektoriellt arbete för att uppnå dessa mål 

(Lundgren, 2009). Vidare beskriver Jansson och Tillgren (2010) att ett arbete i kombination 

med tydliga och välförankrade politiska mål samt strukturer i den kommunala 

organisationen, anses vara förutsättningar för en hållbar utveckling av långsiktig, samordnad 

och lokalt hälsofrämjande verksamhet. Folkhälsoperspektivet är tvärvetenskapligt därav är 

den genomförbar inom olika verksamheter såsom inom området för föräldraskap. 

2.5 Aktörer, ansvar och roll inom föräldraskapsstöd 

Att förebygga ohälsa är något som ingår i regionens uppdrag. Regionen tillsammans med 

kommunerna som är sjukvårdshuvudmän, ansvarar för mödra- och barnhälsovården. Dessa 

två aktörer har till uppgift att bedriva föräldrautbildning som ska nå till alla föräldrar i 

praktiken, som i sin tur bidrar till möjligheter att fånga upp problem och stödbehov i tidigt 

skede. I frågor som rör sig kring individ – och familjeomsorgen är regionen även involverad, 

samtidigt som den bedriver ett stödjande arbete för individer med funktionsnedsättning 

(Socialdepartementet, 2018). Jansson et al. (2011) nämner att lokalt hälsofrämjande är 

beroende och påverkas av externa faktorer, såsom nationella och internationella beslut och 

politik. Dessutom har varje samhälle eller kommun sina egna mål, behov och förutsättningar 

inom ett system med individer, strukturer och relationer. Utifrån ett kommunalt 
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organisatoriskt perspektiv antyds det att utvecklingen av gemenskapsnivå kräver samverkan i 

hela systemet - från individer, via delsystem och allianser, till den yttre miljön - och 

förhållandena mellan alla systemkomponenter.   

Socialnämndens specifika ansvar inom föräldraskapsstödsområdet är att arbeta för 

skapandet av trygga och goda uppväxtförhållanden. Genom dess aktiva samverkan med 

föreningar och samhällsorgan anses socialnämnden vara en nyckelfaktor som kan bidra till 

främjande av goda miljöer ute i kommunerna. Socialtjänsten ansvarar för att främja goda 

levnadsvillkor genom att bland annat ansvara för ekonomiskt bistånd, omsorg och service, 

stöd och vård, upplysningar med mera (Socialdepartementet, 2018). Enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2011:328) kap. 1 § ansvarar kommunerna för att säkerställa ett tillgängligt stöd inom 

föräldraskapsstödet som ska tillgodose behoven hos föräldrarna som vistas i kommunen. 

Exempel på detta är: familjerådgivning, avtal om boende och umgänge, 

föräldraskapsstödsprogram med mera (Socialdepartementet, 2018).  

Vissa föräldraskapsstöd som erbjuds av kommuner bygger på en hög sekretessnivå. 

Exempelvis föräldraskapsstöd som är kopplade till orosanmälningar och vissa andra 

stödinstanser saknar dokumenteringsprocess. Vilket försvårar möjligheten att kunna avgöra 

andel föräldrar som tar del av olika föräldraskapsstödsformer. Däremot uppger Fagersta 

kommun att deras HR och utvecklingsavdelning har fått cirka 600 000 kronor, i syfte att, 

under tre års tid med början av år 2020, utbilda handledare och erbjuda föräldrar och 

vårdnadshavare en universell föräldrautbildning. kommunens senaste budgets redovisning 

är den totala budgeten från år 2019 som var på 9,2 miljoner kronor. 

Förskolors och skolors roll är att meddela föräldrarna om barnets trivsel, skolsituation och 

kunskapsutveckling. Därav har förskolor och skolor en betydelsefull roll inom det 

föräldraskapsstödjande arbetet för att underlätta för goda utvecklingsmöjligheter för barnet. 

Genom föräldramöten kan dessa två arenor även informera föräldrarna om kommunens 

utbud av stöd inom föräldraskapsstödsområden (Socialdepartementet, 2018). Stöd som 

erbjuds av organisationer i det civila samhället anses vara av vikt inom det 

föräldraskapsstödjande arbetet, eftersom det kan fungera som ett kompletterande element 

till det offentliga arbetet (Socialdepartementet, 2018).   

2.6 Teorin om Socialt stöd 

Den klassiskt sociologiska teorin om socialt stöd uppmärksammar betydelsen av tillhörandet 

samt anknytningen till en social grupp. Speciellt till grupper med liknande uppgifter, 

problem, omständigheter, mål och värderingar som individen själv har. Grupptillhörighet 

kan främja hälsan samt utvecklingen av ett beteende (Andersson, 2018). Teorin om socialt 

stöd är baserad på hur ett strukturerat socialt nätverk av mänskliga relationer kan hjälpa 

individer att uppfylla sina uttrycksfulla och instrumentella behov, som i sin tur kan förhindra 

uppkomsten av ohälsosamma beteenden (Orrick, Worrall, Morris, Piquero, Bales & Wang, 

2011). Därav förklaras teorin som ett utbyte av resurser mellan olika individer, som utvecklar 

möjligheten att kontrollera ett beteende och/eller en situation. Uttrycksfulla behov är behov 

som uttrycks av individen och är ofta ett resultat i en efterfrågan, medan instrumentella 
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behov avspeglar sig i form av innovationer och tjänster (Orrick et al., 2011). Betydelsen av 

socialt stöd är stor för hälsa, välbefinnande och sjukdom. Den sociala miljön kan bidra till 

framkallandet av resurser som främjar individens hälsa och utveckling, men också det 

motsatta om socialt stöd brister (Andersson, 2018).   

Andersson (2018) redogör för stöd inom teorin utifrån fyra infallsvinklar: Det emotionella 

stödet som handlar om tillit och kärlek, känslan av sammanhang. Det tillämpas genom att 

implementera innovationer som ökar individens interaktion med andra människor som har 

samma behov, där känslan av sammanhang skapas. Det instrumentella stödet berör 

exempelvis tjänster och tillämpas i form av insatser och verksamheter som genomförs för att 

tillgodose behoven, det vill säga de materiella behoven. Värderingsstöd handlar om stöd som 

bidrar till ökad självkänsla. Stödet tillämpas genom att öka individens delaktighet i samhället 

eller kring problemområdet som medför att ohälsosamma beteenden uppstår. Det 

informativa stödet omfattar delning av information som kan underlätta situationshantering. 

Det tillämpas genom att förse individen med information och kunskap kring det upplevda 

problemet för att öka möjligheten till situationshantering. Andersson (2018) menar på att 

tillämpningen av teorin om socialt stöd sker genom att omgivningen och/eller samhället 

erbjuder och implementerar en eller flera av de fyra stödformer som redogörs för ovan, 

avseende behov. Teorin om socialt stöd kan tillämpas utifrån en stödform och/eller genom 

en kombination av alla fyra, beroende på problemområdet och åtgärdsförslag som ska 

genomföras.   

Zavala och Kurtz (2017) hävdar att svaga sociala band tillsammans med lägre självkontroll 

ökar sannolikheten för kriminellt beteende. Socialt stöd definieras som en sorts tillgänglighet 

av hjälp från samhällen, sociala nätverk och förtroendepartners som finns för att tillgodose 

individers instrumentella och uttrycksfulla behov. Vidare förklarar Zavala och Kurtz (2017) 

uttrycksfullt stöd som en form av emotionell vård samt bekräftelse av individens betydelse 

och värdighet, medan instrumentellt stöd innebär att erbjuda och tillgängliggöra materiellt 

och ekonomiskt stöd. Dessa två nämnda stöd kan nås via familj, vänner, individens sociala 

nätverk och sociala institutioner, till exempel skolor, arbetsplatser och myndigheter. Stöd, 

enligt Zavala och Kurtz (2017), förhindrar brottslighet genom att skapa ett utlopp åt 

individen att kunna hantera olika livssvårigheter. Socialt stöd skyddar vanligtvis människor 

från betungande händelser och situationer, en kombination av privat och offentligt socialt 

stöd kan minska sannolikheten för ohälsosamma beteenden och kan även bidra med en ökad 

upplevelse av trygghet (Shorey & Lakey, 2011). 

2.7 Problemformulering  

Länsstyrelsen och Region Västmanland arbetar gemensamt med att ta fram en regional 

samling av samtliga behov och insatser inom föräldraskapsstöd i Västmanland. Uppdraget 

om en regional samling är ett resultat av ett antal kommundialoger som genomfördes under 

2019 mellan chefer och strateger inom social hållbarhet och folkhälsa i kommuner, regioner 

och Länsstyrelser. Därmed är en kartläggning av befintliga insatser och behov i länets 

kommuner aktuell. Detta förklarar studiens syfte, nämligen att undersöka vilka behov av 
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föräldraskapsstöd yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur 

befintliga insatser bemöter dessa behov. Yrkesverksamma i detta sammanhang omfattar 

personer som arbetar med föräldraskapsstödsfrågor på kommunal nivå.  

3 SYFTET  

Syftet är att undersöka vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i  

Västmanlands län upplever finns idag, samt att undersöka hur befintliga insatser bemöter 

dessa behov. 

3.1 Frågeställningar 

Vilka behov kan yrkesverksamma identifiera i relation till föräldraskapsstödet?  

På vilket sätt upplever yrkesverksamma att stödet som erbjuds idag matchar behoven?  

Vilka utvecklingsmöjligheter ser yrkesverksamma i relation till föräldraskapsstödet? 

 

Yrkesverksamma förklaras i tidigare avsnitt och kommer att presenteras mer detaljerad 

under urvalavsnittet.  

4 METOD 

4.1 Valet av metoden 

För denna uppsats valdes en kvalitativ studiedesign för att undersöka deltagarnas 

erfarenheter och upplevelser. Kvalitativa metodiken syftar till att undersöka och tolka 

människors erfarenheter och upplevelser genom intervjuer, vilket lämpar sig till föreliggande 

syfte. Intervjuer erbjuder möjligheten för deltagande intervjupersoner att beskriva händelser 

och erfarenheter med egna ord, vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden som söker sig 

till mätbara och specificerade data (Bryman, 2011).  Intervjuerna skapade ett så kallat 

inifrånperspektiv. Perspektivet bidrog till skapandet av en nära kontakt mellan 

intervjupersonerna och forskaren. Detta medförde i sin tur att forskaren får en uppfattning 

om ämnet utifrån intervjupersonens synvinkel. I enighet med Birkler (2012) kan detta 
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kopplas till den vetenskapliga kontexten som handlar om hur kunskap ses utifrån det 

kvalitativa perspektivet; kunskap och förståelsen bildas av subjektivitet när människors egna 

uppfattningar och tankar efterfrågas.  Forskningen utgick ifrån ett deduktivt förhållningssätt. 

4.2 Urval 

Studiens urval byggde på ett målstyrt urval, detta innebär att intervjupersoner väljes utifrån 

specifika kriterier som är av relevans för studiens syfte. Ett målstyrt urval valdes eftersom 

den kunde betraktas som en strategisk metod, där forskaren kunde välja sina deltagare 

utifrån kriterier som förhåller sig till studiens innehåll och som kunde besvara studiens syfte. 

Det vill säga de deltagare som valdes hade lämpligast erfarenhet inom ämnet (Holloway & 

Wheeler, 2010). Inkluderingskriteriet för deltagande var att personerna arbetar strategiskt 

med föräldraskapsstödet inom Västmanlands läns kommuner, där till exempel aktörer inom 

följande är av relevans: familjecentrum, barn och omsorg, öppenvård för barn och familj 

och- föräldragrupper. Inkluderingskriteriet för denna studie lika så valet av kontaktpersoner 

inom varje kommun bestämdes av Länsstyrelsen i Västerås stad. För att få kontakt med rätt 

nyckelpersoner och uppnå studiens syfte kontaktades alla tio kommuner i Västmanlands län 

av Västerås länsstyrelse. De kommuner som kontaktades var Arboga, Köping, Kungsör, 

Västerås, Sala, Skinnskatteberg, Fagersta, Hallstahammar, Norberg samt Surahammar.   

Nedan presenteras de sex kommuner och utvalda nyckelpersoner som sedan deltog i studien. 

Observera att ordningsföljden av kommunerna inte stämmer överens med ordningsföljden av 

nyckelpersoner, med anledningen till att minska risken för identifieringen av deltagande.   

- Deltagande kommuner: Hallstahammar, Fagersta, Skinnskatteberg, Köping, Västerås 

och Kungsör.   

- Deltagande nyckelpersoner: nyckelperson från familjebehandling, nyckelperson på 

öppenvård för barn och familj, nyckelperson från familjecentrum, nyckelperson från 

HR och utveckling, nyckelperson från verksamhetsområde stöd och behandling samt 

nyckelperson från individ och familjeomsorg.   

Trots att deltagande nyckelpersoner har olika inriktningsbakgrund, så arbetar de ändock 

under gemensamma visioner som föräldraskapsstödet delar mellan kommunerna. Däribland 

Barnkonventionens uppsatta riktlinjer. Deltagande nyckelpersoner kommer därmed 

gemensamt att benämnas som yrkesverksamma i denna uppsats. Med inriktningsbakgrund 

menas att deltagande har varierande arbetsinriktningar inom föräldraskapsstödsområdet, 

det vill säga att de arbetar inom olika verksamheter med olika inriktningar. De 

yrkesverksamma inom föräldraskapsstödet som utformade studiens urval kontaktades via 

mejl för möjlighet till ett intervjutillfälle. I mejlet förklarades även syftet med arbetet och 

samtliga personer tackade ja.  Intervjutillfällen bestämdes utifrån intervjupersonernas 

förslag på tid. Missivbrevet (Bilaga A) mailades några dagar innan intervjutillfället till 

intervjupersonerna och inkluderade en omfattning om studiens syfte, hantering av 

datainsamling och att deltagande är frivilligt. Genom missivbrevet informerades deltagarna 

om studiens syfte, hanteringen av insamlade materialet samt deltagandets konfidentialitet. 
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Missivbrevet inkluderade även information om intervjuns längd, och om att en inspelning 

under intervjuprocessen kommer att ske. Samtliga intervjupersoner medgav sitt samtycke.  

Intervjuaren mailade Länsstyrelsen studiens missivbrev och intervjuguiden, för att 

säkerställa att studien kommer att undersöka det som uppdraget från Västmanland län och 

regionen efterfrågar. Uppdraget är en del av en kartläggning av befintliga insatser och behov i 

länets kommuner. På grund av mindre justeringar, behövdes en del intervjuer bokas om. 

Intervjupersoner kontaktades på nytt där omständigheterna förklarades och en önskan om 

en ny tid för intervjutillfälle efterfrågades och ombokades.  

4.3 Bortfall 

Under mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av COVID-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delar av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 

smittspridning. Med anledning av detta förekom ett bortfall i denna uppsats. Personen i fråga 

kunde inte prioritera att deltaga i en uppsats för närvarande med skäl av rådande 

samhällssituation.  Bortfallet förklaras som ett externt bortfall, det vill säga att personen inte 

kunde delta i studien överhuvudtaget (Bryman, 2011).  

4.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för denna studie utgick från kvalitativa intervjuer i form av 

semistrukturerade frågor sådana som är öppna i sin karaktär och har utformats för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Syftet med kvalitativa intervjuer var att 

presentera empiri utifrån deltagarnas upplevelser, erfarenheter och berättelser kring 

problemområdet; där kunskap eftersöktes ur kvalitativa aspekter som betonar värdet av 

studieobjektets föreställningar tankar och åsikter.  Semistrukturerade intervjuer innebär en 

intervjuform som ger intervjuaren möjlighet att utgå ifrån en intervjuguide som förhåller sig 

delvis till ett specifikt tema, där intervjupersonen trots det, har stort utrymme att fritt kunna 

utforma sina egna svar. Under en semistrukturerad intervjuguide måste inte frågorna ställas 

utifrån sin ursprungliga ordning och följdfrågor får användas för att erhålla djupare svar från 

intervjupersonerna (Bryman, 2011).  

De två faktorer som kan påverka valet av en semistrukturerad intervju är om 

undersökningen inleds med ett relativt tydligt fokus samt att mer än ett fall undersöks, det 

vill säga att studien undersöker fler antal fall kring ett fenomen samtidigt (Bryman, 2011). 

Den valda intervjuformen ansågs vara lämplig för föreliggande syfte eftersom flexibilitet i 

formen bidrar till varierande diskussioner samt djupa svar.  

En intervjuguide utformades innan intervjutillfällena (Bilaga B) för att användas som stöd 

under intervjuernas gång. Enligt Holloway och Wheeler (2010) innebär en intervjuguide att 

utforma generella teman som berörs under intervjuarnas gång. Dessa teman har ett antal 
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frågor som bör vara i form av öppna frågor, för att erbjuda intervjupersonerna möjligheten 

att tala fritt. Det är även möjligt att intervjuaren ställer ytterligare frågor som inte är 

inkluderad i intervjuguiden utifrån eventuella relevanta samtalsämnen (Holloway & Wheeler, 

2010).   

Utifrån studies syfte utformades intervjuguidens två teman med tillhörande frågor. Den 

bakomliggande tanken kring temats tillhörande frågor, var att de ska vara öppna till sin 

karaktär och utveckla diskussioner kring det som studien undersöker. Dessa två teman 

berörde stöd och behov samt hinder och utvecklingsmöjligheter. Flera utomstående fick läsa 

igenom intervjuguiden för att upptäcka eventuella förbättringar. Dessa personer är 

intervjuarens handledare, kontaktpersonen samt uppdragsgivarna på Länsstyrelsen och 

Region Västmanland. Vissa frågor behövde omformuleras för att kunna erbjuda mer 

specifika och beskrivande information. Specifika formuleringar valdes för frågorna i 

intervjuguiden som var av relevans för studiens syfte. De specifika formuleringarna syftar till 

att säkerhetsställa att deltagarna berör de områden uppdraget har för avsikt att studera. 

Intervjuguiden genomgick inga pilotintervjuer.   

Det totala antal intervjuer som genomfördes var sex separata intervjuer. Intervjuernas 

tillfällen skedde under skilda dagar under två veckors tid.  Intervjuerna genomfördes genom 

telefonsamtal på grund av långa sträckor mellan skribenten och de olika kommunerna samt 

den internationella pandemin - COVID-19 - som orsakade ett mer eller mindre ”tvunget” 

arbete hemifrån för stor del av samhällets yrkesverksamma. Telefonintervjuer kan användas i 

kvalitativ forskning och kan erhålla data av god kvalitet, datainsamlingsmetoden anses vara 

en kostnadseffektiv metod (Sturges & Hanrahan, 2004). 

När intervjuerna utfördes befann intervjuaren sig helt ensam i ett separat rum, inga 

obehöriga personer kunde höra vad som sades. Samtidigt minimerades sannolikheten av 

uppkomsten av störande ljud, som skulle kunna påverka intervjuarens koncentration samt 

ljudinspelningen kvalitet (Kvale & Brinkman, 2014). Ett aktivt val att ställa samtliga 

intervjufrågor gjordes trots att några näst intill besvarats tidigare under intervjuns gång. 

Detta gjordes dels för att få mer grundligt svar och möjligen nya infallsvinklar, dels också för 

att behålla objektiviteten och utgå från enbart intervjupersonernas egna svar.    

Intervjuerna spelades in genom en mobiltelefon som ljudfiler, vilket bidrog med en bättre 

koncentration hos intervjuaren samt underlättade bearbetningen av det insamlade materialet 

vid analysen (Kvale och Brinkman, 2014). Ljudinspelningen underlättade även uppkomsten 

av relevanta följdfrågor på grund av högre koncentration som ledde till mer detaljerade svar. 

Ljudinspelningarna fördes över till privat dator som är skyddad med lösenord som endast 

författaren kan komma åt. Ljudfilerna på mobilen kunde därmed raderas. Intervjuernas 

längd varierade mellan 20 - 40 minuters tid, vilket resulterade i 29 transkriberade sidor i 

form av utskriven text. Inspelning av intervjuer kan upplevas som en stressande faktor 

(Bryman, 2011) vilket kan ha medförd att deltagarna känt sig obekväma i situationen och 

orsakat vissa kortare intervjuer. Vikten av att ha erfarenhet och kunskap av intervjuteknik för 

att genomföra intervjuer på ett tillräckligt bra sätt betonas av Kvale och Brinkman (2014).   

Alla intervjuer transkriberades direkt efter genomförandet. Under transkriberingen 

avidentifierades varje intervjuperson med IP1, IP2 och så vidare. Transkribering innebär att 
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intervjuaren noggrant överförde intervjumaterial från tal till skrift (Bryman, 2011). En 

intervjuperson begärde tillgång till intervjumaterialet efter att den överförts till text, för att 

säkerställa att inga missförstånd uppkom under intervjutillfällen. Materialet skickades via 

mejl för eventuella tillägg och /eller ändringar från intervjupersonen. Datainsamlingen 

pågick under en tvåveckorsperiod och intervjupersonerna hade möjlighet att maila eventuella 

önskade tillägg under den tiden. Samtliga deltagare var insatta i problemområdet och kunde 

prata fritt kring de frågor som ställdes. 

4.5 Analysmetod 

Studiens kvalitativa analysprocess utgick från en manifest innehållsanalys för att lyfta fram 

enheter och komponenter som kan besvara studiens syfte och frågeställningar. Manifest 

innehållsanalys användes även för att undersöka det textmässiga och den uppenbara 

innehållet av det transkriberade materialet. Latent innehållsanalys valdes bort eftersom den 

tolkar de underliggande meningar i en text (Graneheims & Lundmans, 2004).   

I enighet med Graneheim och Lundman (2004) inleddes analysen med att det transkriberade 

materialet lästes igenom för att få en helhetssyn av materialets innehåll. Därefter valdes de 

textmeningar och fraser som ansågs vara relevanta till studiens syfte och frågeställningar, för 

att senare bli analysens meningsbärande enheter. Enligt Bryman (2011) kan långa meningar 

inkludera flera olika betydelser i sitt innehåll, därför är det viktigt att dessa meningsenheter 

kontrolleras ytterligare och separeras till två olika enheter om så behövs. Med vetskap om 

detta har några textmeningar separerats till två enheter när behovet ansågs vara aktuellt, för 

att säkerställa textens innebörd.   

Analys och transkriberingsprocess inom studien upplevdes som en tidskrävande och 

ansträngande process, därför betonas vikten av en påskyndad transkriberingsprocess som 

genomfördes så fort intervjutillfället blev klart. Anledningen till detta är att intervjuns 

process då fortfarande är aktuell i intervjuarens minne (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer 

genomfördes inom en tids ram på två veckor, transkriberingen skedde samma dag efter att 

varje enskild intervju genomförts. Med hjälp av inspelningen har en noggrann 

transkriberingsprocess kunnat genomföras, då intervjuaren haft möjlighet samt behövt 

lyssna om vissa delar av vissa intervjuer för att undvika feltolkningar av intervjupersonernas 

uttalanden.  

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan genom att avlägsna utfyllningsord. 

Avsikten med detta var att korta ner meningarna men att bevara kärnan i texten. Därav 

kontrollerades texten ytterligare för att säkerställa att textens kärna var bevarad. Efter 

kondenseringsfasen kodades de meningsbärande enheterna för att beskriva textens innehåll 

kortfattat utifrån respektive kondensering, såsom en etikett (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vidare sorterades koder som hade relevanta sammanhang till varandra för att bilda olika 

underkategorier. Underkategorier som ansågs ha samma innebörd bildade huvudkategorier.   

Antal underkategorier blev åtta och benämndes som följande: bemöta barns olika behov, 

upplevd kunskapsbrist, upplevda behov på kommunalnivå, befintliga och planerade 
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stödinsatser, samverkans - samarbetsaktörer och arenor, tillgänglighet och 

informationsspridning, målet med stödinsatserna, utvecklingsmöjligheter och 

utvecklingsarbete inom föräldraskapsstödet i olika verksamheter.  

Antal huvudkategorier blev tre och benämndes som: upplevda behov; stöd och 

behovsmatchning; utvecklingsmöjligheter.  

Kategorier betraktas vara tyngdpunkten i en manifest innehållsanalys och förklaras som ett 

samlingsbegrepp för liknande innehåll som vanligtvis bildas av erfarenheter, information, 

åsikter eller attityder (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringsarbete utfördes genom 

en analysmatris (Tabell 1) där meningsbärande enheter, kondenseringar, koder, 

underkategorier och huvudkategorier skrivits bredvid varandra för att skapa en översiktlig 

och klar bild av innehållet och därav underlätta för analysprocessen.  
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, underkategori och kategori.  

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

kod Underkateg

ori 

kategori 

Ja det är ju naturligtvis 

bemötande asså att man är 

i behov av att lära sig nya 

sätt och bemöta sitt barn 

eee det handlar om behov 

av att ee öka strukturen i 

hemmet öka omsorgen i 

vissa avseenden och sen det 

är ju dem positiva sidan att 

förbättra saker och ting sen 

det är ju också att förhindra 

saker och ting vi jobbar ju 

med familjer där vi ska 

förhindra att barnen 

försmås för illa ee och sådär 

asså det är två sidor av 

samma mynt kan man säga 

och vi också har ju insatser 

där det handlar om och 

förhindra våld i hemmet, 

bestraffningsmetoders som 

inte är liksom okej i vårt 

samhälle ee så det är 

kortfattat 

Behov av att lära sig 

nya sätt att bemöta 

barnets olika behov. 

Behov av att öka 

strukturen i hemmet, 

öka omsorgen i vissa 

avseenden. Behov av 

att både förbättra och 

förhindra 

problematik. 

Tillexempel förhindra 

att barnen försmås, 

förhindra våld i 

hemmet där 

bestraffningsmetoder 

som inte är 

accepterat i svenska 

samhället. 

 

 

Upplevd 

bemötandebrist  

 

 

 

Bemöta barns 

olika behov  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevda 

behov 

Neuropsykiatri ee tycker 

jag när det kommer hit och 

det handlar också ee och 

ibland föräldrar asså man 

har inte kunskap man har 

egna bagage med sig som 

gör man behöver stöd i hur 

man ska agera som förälder 

det behöver inte alltid vara 

barnen som har svårighet 

utan det kan ligga hos 

föräldern också 

Föräldrar med brist 

på kunskap inom 

föräldraskapet – 

förälderns egna 

tidigare upplevelser i 

livet kan ligga till 

grund för dess 

svårigheter i 

föräldraskapet.   

 

 

Föräldrars 

kunskapsbrist 

 

Upplevd 

kunskapsbrist 
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4.6 Kvalitetskriterier 

Tillförlitlighet har tagits i beaktande under studiens process för att kvalitetssäkra den. 

Holloway och Wheeler (2010) tillförlitlighet handlar om i vilken mån resultatet stämmer 

överens med verkligheten. Fyra delkriterier berörs vid beaktandet av tillförlitligheten; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.   

Trovärdighet påvisas genom att bland annat hålla en tydlig beskrivning av hur studien har 

genomförts samt att syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats i relation till 

teoretiska perspektiv. Trovärdighet betonar betydelsen av att följa forskningsregler och det 

metodologiska förhållningsättet. Detta innebär att intervjupersonerna kan känna igen sig 

själva i studiens resultat, därav är det viktigt att de förstår intervjufrågorna (Holloway & 

Wheeler, 2010). Studiens trovärdighet har uppfyllts genom att låta utomstående läsa 

intervjuguiden för att dels kontrollera att frågorna var förståeliga, dels för att säkerhetsställa 

att frågorna besvarar studiens syfte och frågeställningarna. Intervjufrågor, syfte och 

missivbrevet har även skickats till Länsstyrelsens kontaktperson för att se till att ovan 

nämnda komponenter uppfyller uppdragets syfte och är i enighet med det pågående arbete 

som bedrivs av Västmanland Länsstyrelsen och regionen samt för eventuella justeringar. 

Detta ökar studiens trovärdighets grad ytterligare. För att säkerställa att det insamlade 

materialet är av relevans för studiens syfte samt för att studien ska presentera så trovärdiga 

resultat som möjligt utifrån den inlämnade materialet har några intervjuer bokats om när 

behoven av att justera intervjufrågor, syftet och missivbrevet blivit aktuella. I resultatet har 

citat använts ordagrant för att påvisa faktiska uttalanden som har gjorts, vilket styrker 

trovärdigheten.  

Pålitlighet handlar om möjligheten till replikering av studien genom en utförlig beskrivning 

av studiens process, det vill säga att tillgängliggöra en god beskrivning av studiens samtliga 

faser och få ett liknande resultat (Holloway & Wheeler, 2010). Studien uppfyller pålitlighet 

genom att den har noggrants beskrivit metodologiska val samt motiverat detta och även 

kopplat innehållet till tillförlitlig forskning och litteratur. Forskningsprocessen finns 

detaljerat beskriven under metodrubriken som visar på hur studien har genomförts. 

Holloway och Wheeler (2010) nämner att vid replikeringen av en studie kan ett 

genomförande av en ny studie under liknande förhållanden inte nödvändigtvis ge 

överensstämmande resultat eftersom nytt urval kan ge skilda svar.  

Överförbarhet berör bedömning av huruvida studiens resultat kan vara överförbara till andra 

kontexter, situationer och grupper. Genom en utförlig beskrivning av studiens resultat erhålls 

en god överförbarhet. För att bedöma om resultatet är överförbart i en annan kontext eller 

grupp ska även en detaljerad beskrivning om målgruppen och dess kontext framgå (Bryman, 

2011). Deltagarnas kontext redogörs utförligt i studien och målgruppen beskrivs utifrån 

studiens inkluderingskriterier, syfte och deltagarnas arbetsplats. Studiens resultat är baserat 

på sex kommuner av tio, därför kan resultatet betraktas som någorlunda överförbart till 
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övriga fyra kommuner i länet. En utförlig beskrivning av studiens samtliga faser stärker 

överförbarheten i studien ytterligare.   

Konfirmerbarhet innefattar objektivitet och neutralitet i analysen, det vill säga att forskaren 

tillgodoser ett agerande utifrån dessa två komponenter under hela studiens gång. Forskaren 

ska ha en förförståelse för ämnet men att egna åsikter och intressen inte får påverka studien 

(Holloway & Wheeler, 2010). För att försöka hålla en så objektiv analys som möjligt har en 

manifest innehållsanalys använts så att egna tolkningar i resultatet undviks. Fokus har varit 

att presentera de faktiska uttalanden från intervjupersonerna och koppla dessa med tidigare 

forskning som är tillförlitligt för att styrka resultatet. Konfirmerbarheten har även tagits till 

hänsyn genom att utforma intervjuguiden med frågor som är öppna i sin karaktär för att inte 

begränsa deltagarnas svar och /eller styra dem. För att ytterligare undvika egna tolkningar av 

svaren ställdes samtliga intervjufrågor även om intervjupersonerna upplevde att de svarat 

tidigare i en annan fråga.   

4.7 Etiska övervägande 

Vid kvalitativa undersökningar ska fyra etiska principer beaktas under samtliga stadier av 

forskningsprocessen, vilket är av vikt för att skydda deltagarnas integritet (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att eftersom forskning vid intervjuundersökningar 

innebär ett personligt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonerna där privata 

åsikter studeras, är det av särskild vikt att hänsyn tas till etiska övervägande. 

Vetenskapsrådet (2002) betonar att samtliga forskningar som genomförs har ett bärande 

ansvar både för samhället och den enskilde individen, samt att ingen ska utsättas för skada 

och/ eller obehag under sitt deltagande. Skydd och säkerhet ska säkerställas, därför har 

vetenskapsrådet vidtagit de fyra principerna Informationskravet; Samtyckeskravet; 

Konfidentialitetskravet; och Nyttjandekravet.  

I enighet med informationskravet ska deltagarna bli informerade om studiens syfte, studiens 

upplägg och hur genomförandet av intervjuerna ska ske (Bryman, 2011). Till denna studie 

har alla deltagare, både skriftligt genom missivbrevet (Bilaga A) och muntligt vid början av 

intervjuernas gång, fått information om studiens syfte, att intervjuerna skulle spelas in, och 

att deltagandet var frivilligt. De har även fått information kring deras rättighet om att avbryta 

sitt deltagande om så önskades när som helst under studiens gång utan att ifrågasättas, vilket 

är i enighet med samtyckeskravet (Bryman, 2011). Information om detta gavs under de 

första mailkonversationerna. Även vid början av intervjuernas gång tillfrågades deltagarna 

om ett muntligt samtycke till deltagande, där de fick ta ställning till sin medverkan. För att 

samla in ett informerat samtycke fick deltagarna via mail missivbrevet på nytt med en 

adderad mening på slutet, markerat med gul färg, som efterfrågar en samtyckesunderskrift 

för att deltaga i kommande intervju. Underskrift med för – och efternamn mailades sedan 

tillbaka till intervjuaren. Tillgång till deltagarnas samtycke har skett både via mail samt vid 

början av varje intervjutillfälle.  

Deltagarnas frivillighet och konfidentialitet har beaktats för att kunna tillgodogöra 

deltagarnas integritet tryggt och säkert. Telefonintervjuer enligt Sturges och Hanrahan 
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(2004) rapporteras öka respondenternas uppfattning om anonymitet i en forskningsprocess, 

vilket kan kopplas vidare till konfidentialitetskravet inom forskningsetiska principer som 

betonar vikten av anonymiteten. För att uppfylla konfidentialitetskravet har 

intervjupersonerna avidentifierats med IP1 och så vidare, vilket innebär en anonym 

medverkan i studiens resultat. Bryman (2011) nämner att deltagarnas personligauppgifter 

bör förvaras på ett säkert sätt samt att deltagarna inte ska kunna identifieras. Vilken i sin tur 

ställt krav på en trygg och säker förvaring av studiens materiel där inga obehöriga kan ta del 

av eller komma åt. Alla ljudinspelningar och transkriberingar förvaras i en mapp på en 

privata lösenordskyddad dator och ljudfilerna på mobiltelefonen raderades efter att de 

överfördes från mobilen till dator. Det erhållna materialet är dessutom enbart avsedd för 

denna studie och kommer inte att användas för andra studier eller ändamål, vilket enligt 

Bryman (2011) uppfyller nyttjandekravet.  

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras det framkomna resultatet från intervjupersonerna som besvarat 

studiens syfte och frågeställningar. Rubrikerna utgår ifrån både de tre huvudkategorierna 

samt de åtta underkategorierna som kartlagts under analysarbetet och anses besvara studiens 

syfte samt frågeställningar. Huvudkategorierna som använts som rubriker i resultat delen är; 

Upplevda behov, Stöd och behovsmatchning samt utvecklingsmöjligheter. Varje 

huvudkategori presenterar sina tillhörande underkategorier med en underrubrik. 

Resultatet är baserat på sex intervjuer med olika nyckelpersoner som arbetar inom sex 

kommuner i Västmanland. Flera citat presenteras i resultatet för att stärka den, citaten 

kommer från studiens deltagarnas uttalanden under intervjutillfällen. Citat som innehåller 

några ord som inte är relevanta i meningens sammanhang ersättes med två hakparenteser 

och tre punkter […]. 

5.1 Upplevda behov 

Huvudkategorin upplevda behov redogörs för de varierande behoven inom 

föräldraskapsstödet utifrån tre underkategorier. Dessa underkategorier är; bemöta barnets 

olika behov, upplevd kunskapsbrist samt upplevda behov på kommunnivån. 

5.1.1 Bemöta barnets olika behov 

Nyckelpersoner inom intervjuade kommuner nämner att barnet ställer olika krav på sina 

föräldrar utifrån olika behov. Dessa behov kan handla om diagnoser, lägre begåvning, hett 

temperament eller problem i skolan. Detta betyder att problematiken inte alltid behöver vara 

relaterad till familjen eller föräldraskapet, problematiken kan handla om situationer i skolan 
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som kan utveckla problem för barnet. Därav finns behov av korrekt bemötande från föräldrar 

i aktuella fall.  

” Många av våra familjer har barn som ställer större krav än normalt på sina föräldrar av olika 

orsak. Det kan omfatta att barnet har problem i skolan, hett temperament, lägre begåvning 

med mer ”. (IP6) 

Behoven inom föräldraskapsstödet kan handla om att föräldrar och/eller barn är i behov av 

att få vardagen och rutiner till att fungera. Det rör sig mycket om konflikter, både mellan 

barnet och föräldrar men även mellan föräldrarna som ett par. Kommuner identifierar ökat 

behov av omsorg för barnen på grund av föräldrarnas problem med missbruk och psykisk 

ohälsa, samtidigt presenteras ett ökat behov av omsorg för barnen som har problematik inom 

område intellektuella funktionsvariationer och neuropsykiatriska funktionshinder.  

”Behoven är olika och man som förälder behöver bemöta problem inom föräldraskapet på ett 

korrekt och ett verkningsfullt sätt”. (IP6) 

5.1.2 Upplevd kunskapsbrist 

Vidare nämns det att svårigheter inom föräldraskapet inte alltid bygger på barnets 

omständigheter eller behov. Svårigheterna kan ligga hos föräldrarna, exempelvis kan 

föräldrarna ha egna ”bagage” och perspektiv inom föräldraskapet, vilket gör att ett behov av 

föräldraskapsstödet blir aktuellt. Det kan också röra sig om att föräldrarna saknar motivation 

att söka stöd i sitt föräldraskap på grund av brist på utbud av uttalade stödformer.  

”Det krävs ju ett mer uttalat stöd när det gäller föräldraskapsstöd, då är ju hindret att man 

inte är motiverad som föräldern”. (IP4)  

Segregering är identifierat som ett gemensamt problem inom alla kommuner, där ett behov 

av att jobba mer med föräldrarnas levnadsvillkor är aktuellt. Det finns stora skillnader på 

föräldraskapsperspektivet i olika delar av kommuner bland olika målgrupper, inte bara vad 

det gäller utrikesfödda utan kan också handla mycket om klasstillhörighet. Vidare nämns att 

en högre grad av engagemang behövs av föräldrarna i deras föräldraskap samt ett behov av 

att inte jämföra föräldrarnas kompetens med varandra. 

Det framkommer även ett behov av att prata mer öppet om olika teman och dess effekt på 

barn, vuxna och samhället; detta i och med att allting formar barnens uppväxt och 

utveckling. Exempel på teman är pornografi, sociala medier, spel med mer. Vidare redogör 

kommunerna för ett allmänt behov av att uttrycka sig med bättre termer kring barn och 

vuxna med olika diagnoser. Detta för att barn och vuxna med olika diagnoser inte ska 

uppleva att deras behov bygger på något slags avvikelse. Det nämns vidare att självbild är 

något som påverkar både vuxna i sitt föräldraskap och barnet, därför är det viktigt med 

termer som används kring individer som inte följer normen.  

Generellt så tycker jag att man behöver prata om det här med olika svårigheter. Detta tycker 

jag är ett nationellt problem. Om vi tittar på dem formuleringar och hur vi pratar om barn 

eller vuxna med olika diagnoser av olika slag, så använder vi termer som handlar om att de är 

fel liksom; men om man då tittar i USA och tittar hur det ser ut i Silicon Valley […] de har ju 
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byggt hela sin verksamhet på människor med funktionsvariationer utifrån att man blir 

specialinriktad. Till exempel inom vissa områden och där ser man det som en fördel. Så länge 

vi pratar om att människor som inte följer normen att de är fel så kommer de ju också att 

uppleva sig som fel och inte få möjlighet att bygga sina styrkor. Det blir problematisk. Vi har 

ju också någonting till självbilden och det påverkar både vuxna i sitt föräldraskap och barnen. 

(IP2)  

5.1.3 Upplevda behov på kommunalnivå 

Behoven inom föräldraskapsstödet är flera samt berör olika ämnesområden. På den 

kommunala nivån upplever vissa yrkesverksamma att de ingriper för sent inom problem som 

är relaterad till föräldraskapsstödsområde, vilket skapar ett behov av förebyggande insatser. 

Behovet av förebyggande insatser presenteras utifrån bland annat ökat antal placeringar 

samt höga kostnader för omhändertagna barn. Resultatet visar på att utbudet av 

föräldraskapsstöds inom kommunerna är på riktad stödnivå i jämförelse med den universella 

stödnivån, särskilt inom små kommuner. En kommun betonar att mer görs på den 

universella nivån i dagsläget. Enligt yrkesverksamma tyder ett behov av att implementera 

mer insatser på universella stödnivån överlag.  

Inom små kommuner presenteras ett behov av att föräldraskapsstödsutbudet bör rikta sig till 

föräldrar med barn mellan 0–8 år istället för 0–6 år. Detta eftersom det är då man upplever 

att det finns möjlighet att påverka signaler inom föräldraskapsproblematiken.  

”Tillexempel så tycker jag att familjecentralen borde rikta sig till föräldrar med barn mellan 0 

och 8 istället för mellan 0 och 6”. (IP2) 

Vidare hävdar kommunerna att det finns ett behov av att få gehör för att 

föräldraskapsstödsinsatser är aktuellt för nyanlända eller utrikesfödda familjer. Det upplevs 

en del svårigheter att hitta ett tillvägagångsätt som underlättar att stödet når ut till föräldrar 

med andra kulturer.   

Ja det är en kulturfråga att de nyanlända som vi har tagit emot har ju liksom ett helt annat 

synsätt en hel annan kultur kring att man ovan att ta emot insatser i hemmet. Det är väldigt 

främmande. (IP3)  

Samtliga kommuner upplever ett behov av stödinsatser för utrikesfödda föräldrar kring 

föräldraskapet i Sverige, där fokus ska handla om föräldraskapets perspektiv i det svenska 

samhället. En sådan insats anses enligt kommunerna vara förebyggande och erbjuder 

möjlighet till flera föräldrar att anpassa sig och vara delaktiga inom föräldraskapet i Sverige. 

Olika kulturella erfarenheter kring föräldraskap kan leda till att konflikter i hemmet uppstår. 

Vi har en stor andel som behöver en annan typ av föräldraskapsutbildning innan de kan gå på 

kanske våra andra utbildningar, just hur det är att vara föräldrar i Sverige och vad det gäller. 

(IP1)  

Att arbeta länsövergripande och kommunicera med kommunerna i syftet att identifiera 

eventuella behov är av betydelse för ett utvecklat föräldraskapsstödsarbete. Att förse 

kommunerna med enbart det ekonomiska tillskottet betraktas vara en brist, där behoven 



21 

egentligen kan röra sig om annat såsom, informationsspridning; analys av olika resultat 

och/eller behov av att bryta ner kommunens övergripande statistisk för att kunna få en 

verklig bild av hur kommunens invånare verkligen har det. 

 Vi har ju ett behov av att bryta ner vår kommunens övergripande statistik för att få en verklig 

bild av hur våra invånare har det. (IP2) 

Det presenteras också ett behov av att öka förtroendet och minska rädslan hos föräldrarna 

gentemot socialförvaltningen och myndigheter överlag. 

 Vi är socialförvaltningen det kan nog vara en rädsla att söka sig till oss. (IP1) 

Levnadsvillkoren och sociala omständigheter betonas vara faktorer som kan försvåra 

föräldrarnas möjlighet till att söka föräldraskapsstöd. Exempelvis kan tiden för 

föräldraskapsutbildningar krocka med föräldrars arbetstider, eller att föräldern är 

ensamstående och har svårighet att komma ifrån. Ett behov av mer anpassade stödformer 

framkommer. Ytterligare ett problem som kommunerna presenterar är den geografiska 

fördelningen av stödinsatserna. Den geografiska närheten till insatserna kan underlätta för 

föräldrarna att ta del av föräldraskapsstödet.  

”[…] den geografiska närheten är jätte viktig för barn och föräldrar där det finns special behov. 

Så att det måste finnas nära annars skapas problem i familjer för föräldrar om barnet inte får 

hjälp i tid”. (IP2) 

5.2 Stöd och behovsmatchning 

Huvudkategorin ”stöd och behovsmatchning” presenterar hur yrkesverksamma upplever att 

befintliga föräldraskapsstödet upplevs matcha befintliga behoven. Yrkesverksammas 

upplevelser av stöd och behovsmatchning illustreras utifrån fyra underkategorier. Vilka är; 

Befintliga och planerade insatser, samverkans - samarbetsaktörer och arenor, målet med 

stödinsatserna samt tillgänglighet och informationsspridning. 

 

5.2.1 Befintliga och planerade insatser inom föräldraskapsstödet 

Med tanke på de planerade insatserna upplevs stödet kunna matcha behoven. De framtida 

insatserna är planerade att genomföras utifrån de olika befintliga behoven och syftar till att 

tillgodose dessa behov.   

”jag tycker att då inkluderat insatserna som ska göras, för att de ska göras eftersom vi ser att 

dem behövs, så tycker jag […] att det finns goda förutsättningar. Så båda ja och nej” (IP2) 

Kommunerna upplever att de matchar behoven genom insatser som redan är tillgängliga 

tillexempelvis tryggare barn och barnfokus i separationer samt genom framtida planerade 

insatser; exempelvis föräldrautbildning inom ett särskilt koncept. Nedan presenteras olika 

stödinsatser som enligt kommunerna är till för att tillgodose och matcha behoven.   
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Utöver öppna förskolan, mötesplats, enskilda samtal, föräldratelefonen, alla barn i centrum 

(ABC), älskade förbannade tonåring; nämns insatser som erbjuder ett ekonomiskt stöd 

såsom biståndsinsatser. Dessa typer av insatser följs upp för att kartlägga hur effektiva de är 

samt hur de upplevs av föräldrarna. Avsikten med uppföljningen är att justera stödinsatserna 

så att de anpassas utifrån det faktiska behovet.  

I och med att man som förälder får insatser såsom biståndsinsatser följer vi upp dem här 

insatserna, hur föräldrar upplever att det fungerar om det är någonting som behöver ändras 

om det är rätt insatser om de måste till andra insatser. Så det blir en uppföljning på 

individnivå. (IP3)  

Föräldrautbildningar är en stödform som samtliga kommuner erbjuder och upplevs vara en 

viktig bas inom föräldraskapsstödet, eftersom den tillgodoser varierande behov. Exempel på 

föräldrautbildningar som resultatet visar på är bland annat Komet, LST -ledarskapträning för 

tonårsföräldrar- och neuropsykiatrisk föräldrautbildning.  

Vi har ett stort utbud av olika föräldrautbildningar. Vi erbjuder bland annat komet, ABC= Alla 

barn i centrum, älskade förbannade tonåring och vi har precis utbildat tolv av medarbetarna 

på enheten i ett program som heter föräldraskap i Sverige. (IP4)  

De flesta kommuner upplever att programmet föräldraskap i Sverige är en stödform som 

kommer att utveckla föräldraskapsstödet samt kommer att förbättra stöd och 

behovsmatchning. Anledningen till detta är att programmet erbjuder en stark grund till 

föräldrarna i deras föräldraskap, särskilt till föräldrar med annan kulturell bakgrund, 

samtidigt som den bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och arenor.  Föräldraskap i 

Sverige är en stödform som är befintlig i endast en kommun och är en planerad insats i 

enbart få kommuner. Däremot uttrycker övriga av kommuner ett behov av likadana insatser 

för att öka stödet och behovsmatchning.   

Det är ett informativt program […] man pratar om Sveriges syns på barnuppfostran, hur har 

våran historiska resa varit i Sverige till barnrättigheter och hur har vi landat i vårat sätt och 

resonera om vad barn behöver för att utvecklas. Det handlar också om övriga samhälles 

funktioner, kring vad skola och förskola förväntar sig av föräldrarna i Sverige. […] det är 

manualbaserat inköpsprogram som vi lansera väldigt mycket utifrån att integration är en 

riktig samhälles utmaning och tycker att vi kan bidra genom att föra det till vissa riktade 

förskolor och skolor för föräldrar; men även att vi börjat inleda ett större samarbete med SFI 

också svenska för invandrare. (IP4)  

Därutöver säkerställer några kommuner även insatser som riktar sig till barn och tonåringar 

som exempelvis COPE för mindre barn upp till 12 år och tonårs COPE.   

Alla kommuner betonar att selektiva, indikerade och riktade stöd som erbjuds idag är 

anpassade utifrån den enskildes, föräldrars, barns och ungdomars behov.  

Samtliga kommuner arbetar utifrån evidensbaserade insatser. Några kommuner nämner att 

identifiering av behov sker genom olika undersökningsmetoder såsom enkäter, fokusgrupper 

och följdforskningar. Då upplägget kring insatserna utformas utifrån de undersökta behoven 
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och alla stödformer kan anpassas efter den enskilda för att matcha behoven i syfte att matcha 

allas behov.  

5.2.2 Samverkans - samarbetsaktörer och arenor 

Kommunerna hävdar att en hög samverkansgrad är en nyckelkomponent som kan bidra med 

ökad möjlighet att stödet når ut till alla föräldrar samt att behoven som finns idag tillgodoses 

i högsta möjliga mån.   

[…] det har haft betydelse i att vi har kunnat utveckla vårat samarbete, att vi hjälps åt och 

stöttar upp varandra. Vi har föräldrautbildningar ihop det kan vara ett familjecentrum på 

Viksäng och Bäckby som har en kurs, det vill säga att vi har kunnat utbreda vårt utbud tack 

vare att vi har ökat samarbetet […]. (IP4)  

Exempel på stödinsatser som bygger på samverkan och samarbete i sitt förhållningssätt är 

bland annat Rinkeby projektet, föräldracafeer samt ett paragraf 37 projekt. 

Föräldraskapsstödet inkluderar olika samarbetsparter på olika samhällsnivåer beroende på 

problemområdet som behandlas. Målet inom föräldraskapsstödet är att öka föräldrars 

delaktighet i samhället för att i sin tur kunna bedriva ett effektfull föräldraskapsstödsarbete.   

 […] vi har ett samarbete med SFI. För ett år sen hade vi föräldrar caféer tillsammans där delar 

av tiden låg på utbildningstid för SFI och delar låg en timme efter deras skoltid. Därför fanns 

förskolan också med så att föräldrarna fick ha sina barn kvar på förskolan under tiden man 

var på dem här föräldrar caféerna. Vi är på väg att strata upp det här till hösten igen ett 

samarbete med SFI att fortsätta. (IP5)  

Vidare presenteras ett KAK samarbetsavtal mellan Köping, Arboga och Kungsör kommuner 

som innebär ett kompetensutbyte mellan aktörerna vid behov, i syftet att kunna bemöta 

föräldrarnas samt barnets varierande behov över gränserna. Kompetensutbyte avser 

områdena barn och familj, unga-vuxna samt missbruk.   

Det är ju en uttalad sak att vi ska ha samverkan i den möjligaste mån som finns. Vi samverkar 

dels inom KAK kommunen, vi har ett avtal som handlar om att man ska hjälpa varandra 

metodmässigt både när det gäller förebyggande och biståndsbedömda insatser över gränserna. 

(IP6)  

Det är viktigt att notera att aktörerna inom likadana insatser kan skilja sig åt beroende på 

kommunens storlek samt förutsättningar. Exempelvis bedrivs insatsen öppna 

föräldrasamtal genom att vårdnadshavare med barn i olika åldrar bjuds in och diskuterar 

olika teman. Samarbetande aktörer kan vara socialförvaltningen, trygghetsteam, samordnad 

för våld i nära relation samt polisen. Däremot kan en likadan insats i en annan kommun 

bedrivas som följande, att öppna förskolan tillsammans med familjecentrum bjuder in 

föreläsare och informerar om olika tema.  

[…] dessutom har vi en aktivitet som heter öppna föräldrasamtal […], där bjuder vi alla 

vårdnadshavare med barn i olika åldrar och diskuterar olika teman. Det kan handla om sociala 

medier, pornografi, alkohol, narkotika, doping, tobak, psykisk ohälsa, och så vidare […] det är 

ett samarbete mellan mig, socialförvaltningen samt vårat trygghetsteam på våran 

högstadieskola även samordnade för våld i nära relation och polisen. (IP2)  
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Alla kommuner är överens om två samarbetsparter, nämligen region Västmanland och 

länsstyrelsen. Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna är arenor som möjliggör ett 

samarbete mellan kommunerna och forskare för följeforskningar inom olika 

föräldraskapsområden.  

Ytterligare samverkanspartner som har identifierats är barnombud, barntillåtverksamhet, 

fritidsklubbar, eftermiddagsverksamhet och fritidsgårdar. Samtliga verksamheter är frivilliga 

och arbetar för barns och ungas bästa och god utveckling. Andra samverkans arenor och 

aktörer är habilitering, svenska kyrkan, familjecentralen, skolförvaltningen, 

socialförvaltningen, familjerätt, familjehem, försörjningsenheten samt öppenvård.  

5.2.3 Målen med stödinsatserna 

Det föräldraskapsstöd som erbjuds idag upplevs matcha behoven relativt bra och bygger på 

mer positiv närvaro, i syftet att föräldrarna ska kunna hitta tillbaka till att ha en bättre 

relation. Både mellan sig själva som ett par och mellan sig och barnet. Föräldrarna ska kunna 

uppleva att de har ett verktyg där de känner sig mer trygga i sin roll inom föräldraskapet. 

Målet med stödformerna är bland annat att öppna upp en miljö för föräldrar som upplever 

olika svårigheter i sitt föräldraskap samt att skapa acceptans kring föräldraskapets 

svårigheter.   

Liksom på något sätt öppna upp en miljö där vi kan prata om svåra saker tillsammans och 

konstatera att det här är något som vi måste hjälpas åt med. Att liksom finna acceptans för att 

det är svårt. För annars så tror jag sen att man inte orkar ta i dem här problemen, eftersom det 

blir för svårt och man känner sig nej jag vill inte gå på ett möte till att få höra hur värdelös jag 

är som förälder och då gäller det alla. (IP2)  

Det befintliga föräldraskapsstödet upplevs ha bra förutsättningar till att tillgodose behoven 

som identifierats. Alla kommuner är enade om att föräldraskapsstödet som är på indikerad, 

selektiv och riktad nivå anses matcha behoven i stor utsträckning, men att det universella 

stödet behöver utvecklas. Det vill säga att ytterligare insatser krävs för att tillgodose allas 

behov samt att nå ut till flera föräldrar som exempelvis har olika bakgrund, kultur och annan 

problematik. Kommunerna uppger att ett arbetssätt på hela skalan med att erbjuda ett 

universellt, selektivt och indikerat föräldrastöd skapar goda förutsättningar för både barnet 

och föräldrarna, samtidigt som den reducerar utpekningen och ökar jämlikhet.  

Kommunerna nämner att ett brett och generellt arbete är forskningsbaserat och leder till att 

stödet når de i störst behov. Fortsättningsvis nämns att behoven är oändliga samt att en 

medvetenhet av behoven finns, därmed upplevs stödet matcha behoven till en viss mån. 

Arbetet inom föräldraskapsstödet följs utifrån BBIC triangeln som berör flera aspekter 

avseende barnets behov, dessa aspekter handlar om barnets behov. Föräldrarnas förmåga, 

barnets egna beteenden samt behov och miljön.   

”[…] Vi följer ju BBIC triangel väldigt strikt eftersom den handlar om många aspekter som 

berör barnet, såsom miljön de befinner sig i, barnets egna beteenden med mer ”. (IP6) 

Basen inom föräldraskapsstödet är gedigen och bred, detta för att kunna matcha allas behov. 

Därmed är en försiktighet med att värdera behoven beaktad. 
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5.2.4 Tillgänglighet och information spridning 

Tillgängligheten av stödet betonas vara en viktig komponent för att stödet ska kunna matcha 

behoven som finns. Kommunerna använder sig av olika metoder för att öka tillgängligheten 

av föräldraskapsstödet, så att behoven tillgodoses på rätt sätt.   

[…] jag tycker att det är vår styrka, vi har i vårt uppdrag att erbjuda ett lättillgängligt stöd […]. 

(IP4)  

Genom exempelvis ett tillgängligt stöd på olika språk, telefonrådgivning och snabb 

tillgängliga tider, i regel inom en vecka, stärks tillgängligheten av föräldrastödet dagligen. 

Därtill bemannar kommuner en tolk vid behov, vilket syftar till att undvika missförstånd på 

grund av språksvårigheter. En ökad tillgänglighet medför att föräldrarna lättare kan komma 

åt stödet, som i sin tur möjliggöra för föräldrar att söka rätt stöd utifrån sina behov. 

Föräldraskapsstöds tillgänglighet kan även ske genom orosanmälningar och genom 

samarbete med olika stadsdelar. 

Information spridning av föräldraskapsstödet sker genom olika digitala kanaler såsom 

kommunernas hemsida och Facebookkonto som flera aktörer håller i vid samverkan. Sociala 

mediers plattformar, affischer, reklam och broschyrer är ytterligare ett sätt att sprida 

information om vilket stöd som finns. Samverkansaktörer och arenor även informerar 

föräldrar om föräldraskapsstödet genom sina egna kanaler. Exempelvis informeras 

föräldrarna om olika föräldraskapsstödsutbud genom friskolans eller regionens kanaler och 

verksamheter. 

Informationen om föräldraskapsstöd sprids även genom personliga kontakter och 

rekommendationer.   

Vi intervjuar ju alla familjer som ska gå och frågar också hur de har fått reda på att dem här 

kurserna finns, då är det ju ofta någon ja att min svägerska sa att vi borde gå eller vi hörde det 

här. Så att det sprider sig så. (IP1)  

Samtliga kommuner beskriver ett gemensamt problem, vilket är svårigheter kring 

spridningen av föräldraskapsstödsinformation. Trots att samtliga kommuner använder sig av 

alla möjliga kanaler, kan marknadsföring av föräldraskapsstödet fortfarande upplevas som 

svår. Därav försvåras möjligheten över att kunna matcha och förse behoven full ut.   

5.3 Utvecklingsmöjligheter  

I detta avsnitt redogörs för utvecklingsmöjligheter och utvecklingsarbetet inom 

föräldraskapsstödsområde utifrån yrkesverksammas perspektiv och upplevelser.  
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5.3.1 Utvecklingsmöjligheter och utvecklingsarbete inom föräldraskapsstödet i olika 

verksamheter 

Utvecklingsmöjligheterna inom föräldraskapsstödet omfattas både insatser och 

arbetsmetoder. Utvecklingsmöjligheterna i form av insatser presenteras av kommunerna som 

nedan.  

Barn i grupper är en insats som upplevs, enligt några små kommuner, som en 

kompletteringsverksamhet där det arbetas med barnens uppväxt ifrån flera håll för att 

säkerställa en god utveckling. Dock betraktas insatsen svår att genomföra i små kommuner. 

De upplevda svårigheterna inom barn i grupper omfattar svårigheter att få barnen till att gå i 

grupp. Barnanpassning är ytterligare en stödform som kan erbjudas för ett utvecklat 

föräldraskapsstöd. Den kan öka föräldrarnas möjligheter till deltagande inom 

föräldraskapsstödet, här avses föräldrar med svåra sociala omständigheter eller arbete. 

Skolkomet är en viktig insats inom föräldraskapsstödsutvecklingsarbetet, eftersom det 

arbetas på samma sätt runt barnet i stora problem som det görs runt föräldrar. Denna insats 

kräver tillgänglighet av utbildad personal på skolorna som kan hålla i kurserna. De tänkta 

utvecklingsmöjligheterna är bland annat; utveckling av språkutbud, utveckling av 

förutsättningar som kan underlätta att stödet når ut till alla föräldrar samt utveckling av 

marknadsföringsmetoderna.   

Vi har en strukturell utmaning och det är att vi har väldigt många föräldrar som jobbar inom 

industrin som är skiftarbetare. Så att där är en utmaning att få till utbildningar tidsmässigt så 

att folk inte jobbar under tiden. Vi har också många, speciellt dem utländskfödda föräldrarna, 

där man kanske är ensamstående och har väldigt många barn, vilket gör att man kanske har 

det är svårt att komma ifrån. Så att det är en fundering på, behöver vi erbjuda barnpassning av 

något slag?! Och lite så. (IP2)  

Utvecklingen inom föräldraskapsstödsområdet sker genom hänsyn till nya forskningar samt 

genom ett ständigt arbete med utvecklingsfrågor inom föräldraskapsstödets verksamheter. 

Det nämns att under vissa omständigheter kan utvecklingsarbetet styras av riktade 

statsbidrag från högre nivåer, genom prioriteringen av särskild målgrupp. Den senaste tiden 

har några kommuner fått stöd från politiken att jobba universellt, selektiv och indikerat med 

föräldraskapsstödet i syftemål att öka utvecklingsmöjligheter inom 

föräldraskapsstödsområdet. Utvecklingsarbetet sker även genom regelbunden 

samverkanträffar.  

Ett föräldraskapsstödsarbete utifrån en samlad ledning anses ha en betydelse i att kunna 

utveckla samarbetet. Likaså ett samlat organisatoriskt förebyggande arbete. En samlad 

ledning utvecklar möjligheten till ett utbrett utbud inom föräldrastödet. Detta görs till 

exempel genom att bedriva föräldrautbildning tillsammans i två olika familjecentrum på två 

olika geografiska områden. Vidare betonar kommunerna betydelsen av att utveckla och 

förstärka förtroendet hos föräldrar gentemot myndigheterna samt vikten av att bedriva ett 

rullande arbeta hela tiden inom föräldrastödsområdet. 
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Enligt små kommuner är samverkan med flera aktörer en viktig komponent för utvecklingen 

och tillgänglighetsmöjligheter inom föräldraskapsstöd. Däremot upplevs det att 

samarbetsparter kan ha en svårighet med att få igång föräldraskapastödsutbudet.   

 

Vi har ett samarbete med BVC och där har de svårt att få igång föräldragrupper och 

föräldraskapsstödet. Vi önskar också att regionen kunde jobba med föräldraskapsstöd, de 

erbjuder stöd men däremot har de svårt att få föräldrar att komma till det just nu. Det skulle 

säkert behövas på den arenan också och även på förskolor tänker jag. (IP1)  

Informationsutbyte kring bland annat föräldraskapsstödsplaner, befintliga insatser mellan 

aktörerna och arenor identifieras som en utvecklingsmetod inom föräldraskapsstödsområdet; 

där arbetet inom problemområden sker på olika sätt men mot ett gemensamt mål. En 

kommun har utarbetat en ny struktur för ett utvecklat samarbete med 25 förskolor med 

målet att samtliga medarbetare ska ha kännedom om stödet som erbjuds av familjecentrum. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte undersöker upplevelser och erfarenheter hos yrkesverksamma personer som 

arbetar inom föräldraskapsstödet. Därav anses den kvalitativa ansatsen vara relevans i 

föreliggande studie, till skillnad från den kvantitativa ansatsen som undersöker kausala 

samband och jämförelse. Bryman (2011) beskriver i enighet med Birkler (2012) att kvalitativ 

ansats skapar en djupare förståelse kring fenomenet som undersöks utifrån individens 

erfarenheter och synsätt. Vilket utifrån den vetenskapsteoretiska kontexten innebär att 

kunskapen inom kvalitativ ansats är subjektiv när individens egna tankar och uppfattningar 

efterfrågas och bildas i interaktion med andra. Den kvalitativa ansatsen tycks vara lämplig 

eftersom den möjliggör att studien erhåller en större förståelse kring deltagarnas subjektiva 

uppfattningar inom problemområdet. Enligt Birkler (2012) bidrar kvalitativa metodologin till 

nya perspektiv på grund av flexibiliteten som kvalitativa intervjuer medför. Däremot kan en 

problematik kring generaliserbarheten identifieras.  

 

En kvantitativ metodologi erhåller resultat som kan generaliseras och överföras på en större 

population än vad den kvalitativa metodologin gör, på grund av storleken på antalet 

deltagare. Syftet med föreliggande studie har emellertid inte varit att generalisera resultaten, 

utan att kartlägga och identifiera befintliga behov respektive stöd inom kommunerna. 

Intervjuaren har försökt att hålla en objektiv inställning under hela studien, dock nämner 

Holloway och Wheeler (2010) att subjektiviteten kan finnas mellan forskaren och den 

intervjuade trots beaktningen. Det innebär att det alltid finns en risk att studiens resultat kan 
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ha påverkats av författarens egna åsikter. Likväl kan en högre grad av objektivitet erhållas 

genom att studiens innehållsanalys granskas av någon utomstående (Bryman, 2011).  

 

Ett målstyrt urval betyder att deltagarna väljs utifrån vissa kriterier som förbestäms av 

forskaren utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). Resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

flera nyckelpersoner inom samtliga kommuner hade medverkat i studien, då ytterligare 

perspektiv hade kunnat inkluderats i resultatet som kanske hade förändrat det befintliga 

resultatet. Ytterligare en förklaring som hade kunnat påverka resultatet är om samtliga 

deltagare hade samma arbetsposition och samma inriktningsbakgrund. I och med att 

studiens syfte är att undersöka hur behov och stöd inom föräldraskapsstöd ser ut i sin helhet 

utifrån deltagarnas olika upplevelser, var det lämpligt att välja personer med olika 

arbetspositioner och inriktningsbakgrund. Justeringen av studiens material orsakade en 

tidsdröjning, vilket ledde till att antalet deltagare begränsades till sex personer. Samtidigt har 

COVID19 orsakat en omprioritering av all verksamhet i kommunerna, vilket i sin tur bidrog 

till ett externt bortfall i studien samt att antalet deltagare inte var ett avgörande kriterium i 

föreliggande studie. Trots detta har intervjuaren tillsammans med Västerås kontaktperson 

ansträngt sig för att inkludera så många deltagare som möjligt i studien, detta för att skapa 

ett resultat som bygger på ett trovärdig och pålitligt material. Antalet kommuner som deltog i 

studien är mer än hälften av antalet kommuner i Västmanlands län som uppdraget är avsedd 

till att undersöka, vilket ger ett trovärdigt resultat.   

En teoretisk mättnad har uppnåtts i studien vilket enligt Bryman (2011) betyder att det 

nödvändiga materialet för studien uppnås och att liknande historier skulle upprepa 

resultatet, vilket ökar studiens trovärdighet ytterligare. Deltagarna är i olika åldrar med 

någorlunda skilda erfarenheter inom föräldraskapsstödsområde samt har olika 

inriktningsbakgrund, dessa faktorer betraktas vara till fördel eftersom de har försett 

resultatet med flera perspektiv. Det faktum att samtliga deltagarna har valt att medverka i 

studien kan dels bero på att studien är ett uppdrag av Länsstyrelsen och Region 

Västmanland, dels på grund av att första kontakten har skett genom Länsstyrelsens 

kontaktperson. Dessa två anledningar kan ha skapat en känsla av att deras medverkan skulle 

kunna bidra till ett förbättrat och utvecklat föräldraskapsstödsarbete i Västmanlands läns 

kommuner.  

 

Intervjuernas längd varierade, där kortaste intervjun varade i ungefär 19 minuter trots 

uppkomsten av följdfrågor, medan längsta varade i ungefär 36 minuter. Variationen på 

intervjuernas längd anses inte vara ett problem eftersom informationen som erhållits kunde 

besvara studiens syfte. Resterande intervjuer pågick mellan 19 och 30 minuter. Den 

semistrukturerade intervjuguiden bidrog till att strukturera upp intervjuernas upplägg vilket 

underlättade analysprocessen. Semistrukturerade intervjuer enligt Kvale et al (2014) skapade 

möjligheten att ställa följdfrågor som kan fånga djupare svar från intervjupersoner. Ledande 

frågor har undvikts i största möjliga mån, men följdfrågor har tyckts vara nödvändiga för att 

få utförligare kunskap kring ämnesområdet. Intervjuguiden hade struktur men ändå 

flexibilitet till sin karaktär. Öppna frågor har skapat möjlighet åt deltagarna att fritt uttrycka 

och beskriva sin subjektiva verklighet om problemområdet, däremot har intervjuaren kunnat 

riskera att svaret som erhålls inte varit av relevans för studiens syfte. Av denna anledning 
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betonas vikten av forskarens färdigheter i att intervjua (Kvale et al., 2014). Deltagarna har 

under alla intervjutillfällen bett intervjuaren om att avbryta dem om deras svar börjar avvika 

från studiens ämne. Informationen som erhållits har därför varit av relevans för denna 

studie. Antalet förberedda frågor har upplevts lite för många, men visade sig vara lämpliga i 

relation till intervjuernas inplanerade tidslängd. Under flera tillfällen har deltagarna upplevt 

att de redan har svarat på några frågor inom ramen av tidigare frågor, men intervjuaren har 

valt att ställa frågorna oavsett; vilket har utvecklat deltagarnas svar ytterligare.   

Som konsekvens av COVID-19 och kommunernas geografiska fördelning har intervjuerna 

saknat den personliga kontakten mellan intervjuaren och deltagarna, vilket kan ha påverkat 

bekvämlighetsgraden. För att deltagarna skulle känna sig bekväma under intervjuernas gång, 

har intervjuaren inlett med en kort introduktion om intervjuarnas upplägg.   

En manifest innehållsanalys har använts för att undersöka det faktiska uttalandet som har 

erhållits av deltagarna under intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

innehållsanalysen som en textnära innehållsanalys. Vidare nämner Graneheim och Lundman 

(2004) i enlighet med Holloway och Wheeler (2010) att manifest innehållsanalys är passande 

när forskaren saknar erfarenhet samt att feltolkningar är förekommande vid analyser som är 

utförda av oerfarna intervjuare. Därmed stärks valet av den manifesta innehållsanalysen. 

Samtliga huvudkategorier som har skapats under analysprocessen har haft studiens 

frågeställningar som utgångspunkt, detta för att säkerställa att samtliga frågeställningar har 

blivit besvarade. Intervjuaren har haft förförståelse för ämnet som studeras. Vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan ha en påverkan på resultatet vid kvalitativa studier som 

yttrar sig genom att forskarens väljer att belysa något perspektiv utifrån personligt synsätt 

eller erfarenhet. Intervjuaren har under studiens samtliga faser tagit hänsyn till resonemang 

kring förförståelsen, men har ändock förhållit sig objektiv. Förförståelsen som intervjuaren 

har betraktas inte ha haft negativ inverkan på studien, utan snarare varit till fördel. 

Förförståelsen kan ha underlättat vid analysen för att uppmärksamma eventuella likheter och 

skillnader i det insamlade materialet. Valet av den manifesta innehållsanalysen kan även ha 

bidragit till en minskad risk av att analysen skulle ha påverkats av personliga uppfattningar, 

detta eftersom fokus har riktats mot att undersöka det synliga och uppenbara i en text. En 

manifest innehållsanalys minimerar risken för uppkomsten av felaktiga tolkningar, eftersom 

den inte ställer lika stora krav på intervjuarens analytiska förmåga som en latent 

innehållsanalys gör (Graneheim och Lundman, 2004).  

För att säkerställa studiens trovärdighet samt att intervjufrågorna är lättförståeliga och 

besvarar syftet med frågeställningarna, har intervjufrågorna kontrollerats innan intervjuerna 

bokats. Intervjuarens handledare samt kontaktpersonen i Länsstyrelsen Västerås stad har 

kontrollerat intervjufrågorna likaså missivbrevet. Studien har strävat efter att erhålla djupa 

och mångsidiga svar, så att studien berikas med ett omfattande resultat. Den målstyrda 

urvalsmetoden har varit ett medel för att tillgodose detta. I och med att urvalet har bestått av 

nyckelpersoner från olika kommuner som bedriver föräldraskapsstöd i verksamheter utifrån 

varierade perspektiv, har studiens resultat berikats. En studies pålitlighet innefattar i vilken 

omfattning resultatet kan upprepas samt skapa möjligheten för andra att göra liknande 

studier (Holloway & Wheeler, 2010). Den föreliggande studien har till stor mån försökt att 

presentera så detaljrika beskrivningar som möjligt om studiens process och tillvägagångssätt 



30 

under samtliga faser för att upprätthålla en god pålitlighetsgrad. Forskaren har även använt 

sig av en dagbok under studiens gång för att dokumentera samtliga steg, hinder och 

möjligheter som studien har stött på under genomförandet. Detta har resulterat i en tydlig 

beskrivning av studiens samtliga faser, exempelvis en utförlig och noggrann beskrivning av 

transkriberings -och analysprocessen. Valet av studiens metod har grundats i pålitlig 

vetenskaplig forskning och litteratur vilket stryker studiens pålitlighet. Studiens 

intervjuguide har även lagts ut som en tillgänglig bilaga (Bilaga B) för att dels underlätta 

replikering av föreliggande studie, dels för att öka studiens tillförlitlighet. Under samtliga 

intervjuer har forskaren eftersträvat detaljrika beskrivningar. För att hålla en god 

tillförlitlighetsgrad har dessa beskrivningar presenterats i resultatet på ett sätt som förklarar i 

vilken kontext de har yttrats.   

Utifrån studiens diskussion om trovärdighets- och pålitlighets kriterium betraktas studiens 

resultat som någorlunda överförbar. Trots att resultatet kan betraktas vara överförbart 

menar Kvale et al (2014) att resultat kan skiljas åt eftersom kvalitativa intervjuer handlar om 

att studera människors egna upplevelser och erfarenheter, vilket möjliggör att inga svar blir 

helt identiska. Flera komponenter har kunnat bedöma att resultatet kan blir överförbart till 

andra miljöer. En komponent är variationen på deltagarnas inriktningsbakgrund som 

betraktas vara en fördel eftersom den har bidragit till att studien erhållit flera perspektiv 

kring ämnet. Trots att deltagarnas inriktningsbakgrund har sett olik ut har de delat ett 

gemensamt föräldraskapsstöd och folkhälsoperspektiv i sitt arbete. Därmed anses inte 

variation av deltagarnas inriktningsbakgrund vara ett problem. Möjlighet att konfirmera 

betyder att resultatet av en studie inte har påverkats av forskarens personliga intressen eller 

tankar (Holloway & Wheeler, 2010). För att säkerställa detta har resultat som erhållits av 

intervjuarnas material kopplats till teorier, litteratur och vetenskapliga forskningar. En 

ordagrann analys och transkribering har även tillämpats genom den manifesta 

innehållsanalysen som ser till att forskarens egna tolkningar inte framgår i studien resultat; 

vilket förstärker möjligheten att konfirmera.    

Genom missivbrevet har deltagarna fått tydlig information om studiens samtliga faser samt 

om deras rättigheter och skyldigheter i studien. Eftersom kontakten som hålls under studiens 

gång mellan intervjuaren och deltagarna har varit via telefon och mail, var det av vikt att 

säkerställa att missivbrevet har nått fram till deltagarna; samt att de har tagit del av 

missivbrevets innehåll. Muntlig information om de etiska principerna har även getts i början 

av varje intervjutillfälle. Allt detta har bidragit till ett förtydligade kring deltagarnas roll i 

studien. Vid beskrivningen av deltagarnas inriktningsbakgrund har arbetsposition inte 

inkluderats, detta för att hålla en hög grad av konfidentialitet. Inriktningsbakgrund har 

presenterats med anledning av att skapa en inblick kring vilka nyckelpersoner som varit av 

relevans att inkludera i studien samt för att underlätta replikeringsprocessen.   

För att säkerställa konfidentialitet ytterligare har intervjuaren valt att numreringen på 

avidentifieringskoderna (IP) inte ska stämma överens med ordningsföljdens presentation av 

nyckelpersoner som redovisas under rubriken Urvalet. Avsikten med detta är att minska 

risken för identifiering av deltagarna. Studien har valt att skriva ut namn på deltagande 

kommuner eftersom studien är en del av en regional samling av samtliga behov och insatser 

inom föräldraskapsstöd i Västmanland. Samtidigt skapar identifiering av deltagande 



31 

kommuner till en medvetenhet kring vilka kommuner som inte blivit undersökta. Vid 

informeringen av avidentifieringsprocessen har deltagarna inte haft problem med att vara 

synliga i studien, dock har det av etiska skäl varit viktigt att vara konfidentiell i högsta mån 

och efterfölja forskningsetiska regler. Som tidigare nämnts är studien ett uppdrag av 

Västmanland län, vilket betyder att ett behov av att nyttja en kontaktperson har varit aktuell 

för att kunna komma åt deltagarna. Därmed kan det finnas möjlighet för kontaktpersonen att 

identifiera personer som har deltagit i studien, dock har inte detta upplevts som ett problem 

av deltagarna. Vidare har de inspelade intervjuerna överförts direkt till en lösenordskyddad 

dator från mobiltelefonen, detta för att minimera sannolikheten att någon obehörig 

utomstående tar del av materialet. Den insamlade informationen har enbart avsett att 

användas till föreliggande studien och kommer att raderas efter att studien har blivit 

godkänt, vilket går i linje med nyttjandekravet (Bryman, 2011). Datahanteringen och 

bevarandet av det insamlade materialet har behandlats konfidentiellt och studiens 

ämnesområde har inte tyckts inkräkta på deltagarnas integritet; deltagarna har inte heller 

delat med sig av berättelser eller erfarenheter kring sitt eget privatliv. 

6.2 Resultatdiskussion 

De intervjuade kommunerna presenterar gemensamma behov och problem som berör 

föräldrar respektive barn. Föräldrarna behöver stöd som kan öka deras kunskap i sin 

föräldraroll. Detta i syftet att förbättra deras bemötande med barnet för att i sin tur kunna 

tillgodose barnets behov. Vidare framgår det att föräldrar är i behov av stödformer som kan 

höja deras självkänsla och tillit över att klara av olika svårigheter som de kan uppleva i 

föräldraskapet. Vidare är föräldraskapsstödet förknippat till olika problemområde hos 

föräldrarna respektive barnet, exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, beteendeproblem med 

mer.  

På den kommunala nivån visar resultatet på ett större behov av det universella stödet inom 

föräldraskapsstödsområde, särskilt bland små kommuner. Dessutom uttrycker små 

kommuner ett behov av att öka åldern inom föräldraskapsstödsutbudet i vissa verksamheter 

från ålder 0–8 år istället för 0–6. Anledningen till detta är att skapa möjligheter till att 

påverka problematiken inom föräldraskapet som sker under dessa åldrar. Tidigare 

forskningen betonar betydelsen av tiden före födelsen fram till åtta års ålder i människans 

livslånga utveckling, detta eftersom basen till barnets mentala och fysiska förmåga utformas 

då (Koupil, 2018). Ett annat perspektiv som tidigare forskning lyfter fram är att 

utvecklingsperioden från åldern 7 - 9 år är den mest betydelsefulla för barns utveckling, både 

vad gäller självreglering och yttre beteende (Tinnfält, et al, 2018). Samtidigt identifierar 

Socialdepartementet (2018) brist på stöd som erbjuds till föräldrar med barn i tonårsålder.  

Detta kan möjligtvis förklara åldersvariationen i föräldraskapsstödsutbudet som erbjuds av 

kommunerna. Exempelvis erbjuder Västerås kommun föräldraskapsstöd till alla familjer som 

har barn mellan noll fram tills ungdomen har gått ut gymnasieskolan. Till skillnad från 

exempelvis Fagersta kommun som har föräldraskapsstödsutbud från ålder 0–6 år. Trots det 
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är samtliga kommuner enade om att föräldraskapsstöd, ska erbjudas till alla föräldrar som 

upplever bekymmer i deras föräldraskap oavsett ålder. 

Kommunerna försöker tillgodose allas behov genom att öka tillgängligheten av stödet på alla 

möjliga sätt så att rätt stöd når till rätt behov. Samtidigt betonas vikten av ett aktiv 

deltagande och engagemang från föräldrarnas sida inom föräldraskapsstödet, detta eftersom 

föräldraskapsstödet är ett stöd som föräldrarna frivilligt söker sig till. Däremot kan vissa 

problem kräva att myndigheterna såsom socialtjänsten ingriper och tar över hanteringen för 

barnets bästa i vissa situationer. Det befintliga föräldraskapsstöd som kommunerna redogör 

för upplevs matcha behoven till en viss mån. Stödvariationen och anpassningen av stödet är 

metoder som används för att kunna tillgodose och matcha barnets respektive föräldrarnas 

behov. De flesta kommuner anser att stödet matchar behoven som finns och inkluderar även 

framtida insatser. Dock benämns att behoven är oändliga och utvecklingen inom 

föräldraskapsstödet är en kontinuerlig utmaning.  

Utvecklingsmöjligheterna inom föräldraskapsstödet omfattar bland annat tillämpning av 

stödinsatser som ska rikta sig till barnet. Syftet med dessa stödinsatser är att öka barnets 

medvetenhet kring olika påverkningsfaktorer i deras miljö. Målet är att det ska kunna arbetas 

på samma sätt runt barnet såsom det görs runt föräldrarna, för att i sin tur öka möjligheten 

till en god uppväxt och utveckling. Exempel på stödinsatser som riktar sig till barn är 

insatsen barn i grupper.  

Utvecklingsmöjligheterna kan även kopplas till arbetsförhållningssättet inom 

föräldraskapsstödsområden. Förhållningssättet i arbetet ska bygga på evidensbaserade 

arbetsmetoder, en samlad ledning och gemensamt ansvar. Vilket kommer i enlighet med 

huvudmålen respektive delmålen inom föräldraskapsstödets strategi ”en nationell strategi 

för ett stärkt föräldraskapsstöd”. Vidare betonas betydelsen av att tillämpa stödinsatser som 

kan erbjuda föräldrar med annan kulturbakgrund en bra bas i deras föräldraskapet. Syftet är 

att eliminera svårigheterna som föräldrar med annan kulturbakgrund upplever finns i dag 

inom föräldraskapsstödet. Exempel på befintligt stöd som kan innefatta svårigheter är 

föräldraskapsutbildningar på avancerat svenska språk. Dock visar resultatet på att 

utvecklingen styrs till viss mån av politiska beslut och/eller beslut från högre nivåer i 

samhället, där kommunernas uppgift enbart är att tillämpa dessa beslut. Det kan i sin tur 

begränsa utvecklingsmöjligheterna.  

Resultatet visar på två viktiga faktorer som kan tyda på ett behov av att implementera nya 

stödinsatser. Dessa faktorer berör föräldrarnas sociala omständigheter samt det kulturella 

perspektivet. Rostila, Hemström och Toivanen (2018) beskrivning om hur individens 

kulturella och traditionella normer påverkar levnadsvanor särskilt vid flyttningen till en miljö 

med en ny kultur, stämmer med faktum kring svårigheter bland utrikesfödda föräldrar. 

Heminsatser upplevs av föräldrarna med annan kulturbakgrund vara något främmande, 

anledningen till detta är att föräldrarna inte är vana vid liknande stödformer. Vilket i sin tur 

medför att insatserna blir svåra att anpassa till upplevda behov, detta kan vidare leda till att 

stödet inte längre betraktas matcha behoven och att klyftorna kvarstår inom 

föräldraskapsstödsområdet.  
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Föräldraskapsstödet betraktas öka föräldrarnas sociala nätverk samt självkontroll genom att 

stimulera deras utveckling via mötet med andra föräldrar som upplever samma behov. Vilket 

i enighet med det emotionella och värderingsstöd inom teorin om socialt stöd anses främja 

självkänslan och förebygga ohälsan.  Zavala och Kurtz (2017) stödjer detta resonemang 

genom att betona att, emotionellt stöd tillsammans med värderingsstöd skapar en sorts 

bekräftelse av individens betydelse och värdighet, dessa två stöd tillsammans med 

instrumentellt stöd minskar uppkomsten av ohälsosamt beteende. Stödinsatserna inom 

föräldraskapsstödet som resultatet presenterar riktar sig till föräldrarna men med barnet i 

fokuset, vilket innebär att ett offentligt stöd till föräldrar erbjuds för att säkerställa ett privat 

stöd åt barnet avseende behov. Shorey och Lakey (2011) nämner tidigare i sin artikel att 

socialt stöd skyddar individen från ohälsosamma beteende och situationer, dessutom kan en 

kombination av privat och offentligt socialt stöd bidra med ökad upplevt trygghetsgrad.  

Detta kommer i enighet med föräldraskapsstödsarbete i Sverige som konventionsland inom 

Barnkonventionen. Där vikten och betydelsen av att säkerställa stöd till föräldrar i deras 

föräldraskap betonas; i syfte att underlätta deras uppdrag att tillgodose barnens behov för en 

god uppväxt och utveckling.  

Det befintliga föräldraskapsstödet som kommunerna redogör för har en relevant koppling till 

teorin om socialt stöd. Det instrumentella stödet tillämpas inom föräldraskapsstödet i form 

av biståndsinsatser samt tillgång till boende och placeringar. Medan det informativa stödet 

kan illustreras via alla stödinsatser som erbjuder information och kunskapsutbyte, 

exempelvis föräldrautbildningar och tematräffar. Inom föräldraskapsstödet kan det 

Emotionella och värderingsstödet relateras till varandra, dessa två stöd kan nås genom att 

bland annat öka föräldrarnas delaktighet i samhället samt förbättra deras tillit och 

självkänsla över att klara av olika svårigheter i sin föräldraroll.  

De befintliga stödinsatserna presenterar en hög grad av samverkan och samarbete mellan 

flera olika aktörer avseende behov, som även berör olika hälsodeterminanter. Vilket betonas i 

regeringens strategi En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd samt i 

vetenskaplig forskning. Jansson och Tillgren (2010) illustrerar i sin artikel om en ökad och 

utvecklat samverkan i Sveriges kommuner inom det lokala hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet, denna samverkan tillämpas i olika typer av tvärsektoriellt samarbete. Både internt 

inom kommunala organisationer och externt med aktörer i det omgivande samhället. 

Samtidigt tyder samverkan på problematik, exempelvis att samverkansparter i vissa 

kommuner förser kommunerna med enbart det ekonomiska tillskottet, medan behoven kan 

beröra andra aspekter. Därmed behövs en tydlighet kring aktörernas ansvar samt roll inom 

samverkansprocess. 
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7 SLUTSATSER 

Resultatet tyder på behov av att öka föräldrarnas förmåga och tillit till att bemöta olika 

svårigheter i sitt föräldraskap samt barnets varierande behov. Behov av en ökad omsorg 

överlag och behov av insatser som kan underlätta att stödet når till föräldrar med annan 

kulturell bakgrund och föräldraperspektiv. Samtidigt uttrycksbehov av att öka förtroendet till 

myndigheterna överlag bland utrikesfödda föräldrar, samt ett behov av att utveckla termerna 

som riktar sig till individer med olika diagnoser och att utveckla stödinsatser som bemöter 

föräldrarnas svåra sociala omständigheter. Vidare betonas ett behov av en bättre 

kommunikation med och mellan kommunerna. Behoven som intervjupersonerna identifierar 

i relation till föräldraskapsstödet utgår från tre infallsvinklar. Den första infallsvinkel berör 

bemöta barnets behov, den andra handlar om upplevda kunskapsbrist och den tredje är 

upplevda behov på kommunalnivå. 

Stöd och behovsmatchning bygger på viktiga komponenter vilka är; befintliga och planerade 

insatser inom föräldraskapsstödet hos utvalda kommuner, samverkan mellan olika aktörer 

och arenor, målen som stödinsatserna syftar till att uppnå samt tillgänglighet och 

information spridning. Intervjupersonerna upplever att stödet som erbjuds idag matchar 

behoven till viss del. Stödanpassningen och variationen av olika stödinsatserna som erbjuds 

idag anses vara en bra förutsättning till att matcha befintliga behov, men att flera 

stödinsatser behöver genomföras så att rätt stöd når till rätt behov. För att stödet ska kunna 

matcha de olika identifierad behov erbjuder kommunerna olika tillgänglighet metoder av 

stödinsatser för att få så utbrett utbud som möjligt. 

Utvecklingsmöjligheter som intervjupersonerna ser i relation till föräldraskapsstödet 

utformar sig i form av stödinsatser som riktar sig till barnet, samtidigt genom olika 

arbetsförhållningssätt som kan bidra med ett förbättrat och utvecklat arbete inom 

föräldraskapsstödsområdet. 

7.1 Förslag till fortsätt forskning 

Föräldraskapsstödet har en stor betydelse för föräldrarnas och barnets välmående och 

utveckling. Det är av relevans att undersöka föräldraskapsstödet utifrån flera aspekter, att 

undersöka hur föräldraskapsstödet matchar behoven i kommunerna skapar en inblick i hur 

föräldraskapsstödet bland annat bedrivs och säkerställs för att tillgodose olika identifierade 

behov. Fortsatt forskning inom föräldraskapsstödet kring föräldrarnas kulturella bakgrund 

och sociala skillnader vore av betydelse att genomföra. Detta för att skapa ett större 

perspektiv kring implementeringsmöjligheter av anpassade likaså generella stödinsatser. Ett 

ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka intresset och erfarenheter hos 

politiker avseende arbetet med föräldraskapsstöd, i och med den position, med makt över de 

styrande politiska besluten som i sin tur påverkar utvecklingsmöjligheter inom 

ämnesområdet.  
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BILAG A; MISSIV BREVET 

 

Hej! 

Mitt namn är Salam Lubbad och jag läser min sista termin på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Just nu skriver jag min examensuppsats på kandidatnivå.  

Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region Västmanland arbetar med att ta fram en 

gemensam samling/viljeinriktning för länets föräldraskapsstöd utifrån den nationella 

strategin ”Ett stärkt föräldraskapsstöd” som antogs av regeringen 2018.  Som en del i detta 

arbete behöver en kartläggning av befintliga insatser och behov i länets kommuner 

genomföras, denna examensuppsats är en del av detta arbete. 

För att få en bild av föräldraskapsstödet i Västmanlands län vill jag intervjua nyckelpersoner 

från olika kommuner, där din medverkan vore oerhört viktig! Den enskilda intervjun 

förväntas pågå i ungefär 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefonen som 

ljudfil. Därefter kommer intervjumaterialet att transkriberas och analyseras för att sedan 

utgöra studiens resultat. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga 

kan komma åt dessa. Du kommer också att avkodas i resultatdelen, så att du inte kan bli 

identifierad. Insamlat material kommer att vara tillgängligt för mig och min handledare 

Caroline Taxén och kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt. Informationen 

som lämnas kommer enbart nyttjas för denna studiens syfte. Deltagandet är frivilligt och din 

medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång om så önskas. 

När examensarbetet blir godkänt publiceras den i databasen DiVA genom Mälardalens 

högskola. 

Vid frågor och funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare. Se uppgifter 

nedan. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Salam Lubbad 
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Student: Salam Lubbad 

Mail: sld17003@student.mdh.se 

Telefon: 070 791 95 83 

Handledare: Universitetsadjunkt Caroline Taxén 

Mail: caroline.taxen@mdh.se 

Telefon: 070 477 32 65 
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BILAGA B; INTERVJU GUIDEN RUBRIKNUMRERING 

Bakgrundsfrågor: 

Hej, berätta gärna lite om dig själv. Vilken position har du och vad ansvar du för på din 

arbetsplats? 

Stöd- Behov 

1- Till vilka målgrupper erbjuder ni föräldraskapsstödet?  

- (nyblivna föräldrar, tonårsföräldrar, föräldrar till barn med särskilda behov, 

nyanlända föräldrar, båda föräldrarna) 

2- Vilka former av stöd erbjuder ni idag?  

- (mötesplatser, öppen förskola, föräldragrupper osv.) 

3- Vilka tar del av stödet enligt dig?  

- (utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning, nyblivna föräldrar, nyanlända, 

föräldrar till barn med särskilda behov) 

4- Vilka behov ser du kopplat till föräldraskapsstödet? 

5- Vad upplever du är det största behovet? 

6- Hur upplever du att stödet ni erbjuder kan matcha behoven som du upplever finns? 

7- Tycker du att stödet som ni erbjuder når ut till dem som är i störst behov? 

8- Hur upplever du att tillgängligheten av stödet ser ut?  

- Det vill säga till exempel om det är lättåtkomligt? (Hur ser variationen av insatser 

ut, är det lättillgängligt och erbjuds på flera olika arenor?) 

- Finns det webbplatsinformation om föräldraskapsstöd på kommunens webb? 

- Erbjuds föräldraskapsstöd på alla nivåer? (universell nivå, selektiv nivå och 

indikerad nivå) 

Hinder och utvecklingsmöjligheter  

9- Upplever du att det kan finnas hinder att söka stödet? 

-  I sådana fall vilka hinder? 

10- Vad anser du skulle kunna utvecklas vad gäller föräldraskapsstödet?  

11- Hur arbetar ni i kommunen för att utveckla föräldraskapsstödet? 

12- Upplever du att din kommun möjliggör för er att arbeta med 

föräldraskapsstödsfrågor? 

- D.v.s. har ni ett stöd i organisationen för att kunna arbeta med 

föräldraskapsstödsfrågor? 

Avslutningsfrågor:  

13- Skulle du vilja lägga till någonting? 
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