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SAMMANFATTNING  

Alla barn har rätt till en god hälsa. Forskningen visar att en trygg uppväxt kan bidra till god 

hälsa i vuxen ålder. Barn och unga har idag ett uttalat behov av stöd i samhället, där både 

föräldrar och samhälle bör ansvara. Familjecentraler är en hälsofrämjande och tidigt 

förebyggande miljö där barn och föräldrar tidigt integreras med andra småbarns familjer. 

Studiens syfte var att undersöka hur föräldrarna på öppna förskolan i familjecentralen i 

Vingåkers kommun upplever att öppna förskolan är hälsofrämjande för barnen och 

stödjande för föräldrarna. En kvalitativ metoddesign valdes med halvstrukturerade 

intervjuer. Sju personliga intervjuer genomfördes med fem mödrar och två fäder. 

Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarna 

har grundläggande ansvar för omvårdnad av barnen men samhället bör också ta sitt ansvar. 

Öppna förskolans verksamhet främjar främst barnens hälsa genom socialt samspel. 

Föräldrarna får betydande stöd i sin föräldraroll via personalen men det viktigaste stödet 

ansågs komma från umgänget med andra föräldrar. En nackdel som framkom var att för få 

föräldrar besöker verksamheten. Genom effektivare informationsspridning och flera 

aktiviteter skulle besöksantalet kunna öka enligt föräldrarna. Slutsatsen är att framtida 

forskning bör undersöka flera hindrande faktorer som gör att många barnfamiljer i samhället 

aldrig integreras i denna hälsofrämjande arena.  

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, tidigt förebyggande, små barn, föräldraroll, socialt samspel, 

empowerment 

  



ABSTRACT 

All children have right to good health. Research evidence demonstrates that a safe upbringing 

can contribute to good health in adulthood. Today children and young people have big need 

for support in the community, where both parents and society should take responsibility. 

Familycenter is a health promoting and early preventive environment where children and 

parents early integrate with other families. The aim of the study was to investigate how the 

parents in open preschool of the familycenter in Vingåker municipality experienced that open 

preschool promotes the health of children and how it supports the parents. A qualitative 

method design was chosen with half structured interviews. Seven interviews were made 

individually with five mothers and two fathers. Interviews were analyzed and interpreted 

with a manifest content analysis. The results showed that parents have primary responsibility 

for the care of the children but society must also take responsibility. Open preschool 

promotes mainly children's health through social interaction. The parents receive also 

significant support in their parenting role from the staff but the main support seemed to be 

maintained in socializing with other parents. One disadvantage that came up was the small 

number of visitors, which threatens the maintenance of open preschool. However, efficient 

distributed information and multiple activities could increase the number of visitors 

according to the parents. It is concluded that future research should examine several factors 

that contributes to why many families in the community never are integrated into this health 

promoting arena. 

Keywords: Health promotion, early prevention, young children, parental role, social 

interaction, empowerment 

 



INNEHÅLL   

 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Begrepp .................................................................................................................... 2 

2.2 Internationella mål för folkhälsa ............................................................................. 3 

2.3 Nationella mål för folkhälsa .................................................................................... 3 

2.3.1 Barn och unga- Särskilt angelägen målgrupp ................................................... 4 

2.4 Tidigare forskning ................................................................................................... 5 

2.4.1 Barn -och föräldrars relation ............................................................................. 5 

2.4.2 Barns förberedelse för skolan .......................................................................... 5 

2.4.3 Empowerment .................................................................................................. 6 

2.4.4 Tidiga barndomsinsatser ger långsiktiga effekter ............................................. 7 

2.5 Teoretiskt ramverk .................................................................................................. 7 

2.5.1 Familjecentraler i Sverige ................................................................................. 8 

2.5.2 Familjecentralen i Vingåker .............................................................................. 8 

2.5.3 Öppna förskolan på familjecentralen ................................................................ 8 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ..............................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Studiedesign ............................................................................................................ 9 

4.2 Material ....................................................................................................................10 

4.3 Datainsamling .........................................................................................................10 

4.4     Intervjuguide .........................................................................................................11 

4.5 Analysmetod ...........................................................................................................11 

4.6 Kvalitetskriterier .....................................................................................................13 

4.6.1 Trovärdighet ....................................................................................................13 

4.6.2 Tillförlitlighet ....................................................................................................14 

4.6.3 Överförbarhet ..................................................................................................14 



4.6.4 Objektivitet ......................................................................................................14 

4.7 Etiska överväganden ..............................................................................................14 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 15 

5.1 Faktorer som tidigt främjar barns hälsa................................................................15 

5.1.1 Socialt samspel ...............................................................................................15 

5.1.2 Kreativitet och utemiljö ....................................................................................16 

5.1.3 Föräldrars omvårdnad .....................................................................................16 

5.1.4 Samhällets stöd ..............................................................................................17 

5.2 Faktorer som gör att öppna förskolan tidigt främjar barns hälsa .......................17 

5.2.1 Socialt samspel med andra barn utvecklar den sociala förmågan ...................17 

5.2.2 Socialt samspel med andra barn förbättrar inlärning och självständighet ........18 

5.2.3 Föräldrars umgänge med andra föräldrar främjar barnens välbefinnande .......18 

5.2.4 Kreativa aktiviteter som skapar god hälsa och utvecklar barnen .....................19 

5.3 Hur öppna förskolan kan skapa en god hälsa senare i livet ................................19 

5.3.1 Tidigt socialt umgänge skapar trygghet, öppenhet och empati för andra .........19 

5.3.2 Tidigt socialt umgänge och aktiviteter ger bättre förberedelse för skolan.........20 

5.4 Öppna förskolans betydelse som stöd för föräldrarollen ....................................20 

5.4.1 En trygg verksamhet med kompetent personal ...............................................20 

5.4.2 Stöd från andra vuxna stärker förälder-och barnrelation ..................................21 

5.4.3 Föräldrars sociala umgänge, erfarenhets- och kunskapsutbyte är ett viktigt stöd 

i föräldrarollen .................................................................................................21 

5.5 Utvecklingen av verksamheten .............................................................................22 

5.5.1 Fler familjer som besöker verksamheten .........................................................22 

5.5.2 Hur verksamheten kan nå ut till fler föräldrar i kommunen ...............................22 

5.5.3 Utökade öppettider kan öka föräldrabesöken ..................................................23 

5.5.4 Förslag på aktiviteter och utemiljö som främjar barnens hälsa ........................23 

5.5.5 Hur förbättringsförslag kan framföras till kommunen .......................................24 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 24 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................25 

6.1.1 Hälsofrämjande faktorer i tidig barndom ..........................................................25 

6.1.2 Öppna förskolans hälsofrämjande faktorer ......................................................25 

6.1.3 Öppna förskolans förutsättningar för en god hälsa senare i livet .....................26 



6.1.4 Verksamhetens stöd i föräldrarollen ................................................................27 

6.1.5 Verksamhetens utvecklingsmöjligheter ...........................................................28 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................30 

6.2.1 Studiedesign ...................................................................................................30 

6.2.2 Material ...........................................................................................................31 

6.2.3 Datainsamling .................................................................................................31 

6.2.4 Intervjuguide ...................................................................................................32 

6.2.5 Analysmetod ...................................................................................................32 

6.2.6 Kvalitetskriterier ..............................................................................................32 

6.3 Etikdikussion ..........................................................................................................33 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 35 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 36 

  

BILAGA A MODELL FÖR HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER 

BILAGA B MODELL FÖR DELAKTIGHET SOM EMPOWERMENT 

BILAGA C INTERVJUGUIDE 

BILAGA D INFORMATIONSBREV 

 

  

 



 

1 

 

1 INTRODUKTION  

De första levnadsåren i ett barns liv är fullt av viktiga förändringar både fysiskt, mentalt och socialt. 

Alltmer forskning visar att denna tidiga period i barnens liv lägger grunden för många delar hos 

individen i vuxen ålder. Då den psykiska ohälsan har ökat markant bland unga under början på 

detta millennium betyder detta att det finns ett extra behov av att erbjuda tidiga insatser samt tidigt 

förebyggande verksamheter för barn och unga. Stödet ska inte bara komma från samhället utan 

också från föräldrar och tillsammans med föräldrar eftersom dem utgör en viktig komponent när de 

är en del av barnets utveckling. Föräldrar rekommenderas vara alltmer inblandade i sina barns 

förskole-och skolverksamheter, vilket också är en viktig del i barnomsorgens utveckling. 

Föräldrarna själva bör erbjudas omfattande samhällsstöd för att de ska klara av att vara förebilder 

för barnen och ge dem en trygg uppväxt. Familjecentraler är en sådan verksamhet där barn och 

föräldrar kan få tidigt stöd i att integreras med varandra i en trygg, stödjande och utvecklande miljö. 

Detta skapar förutsättningar för god hälsa och en bra start i livet. 

Många kommuner har familjecentraler i Sverige idag. Den vanligaste sortens familjecentral har ett 

samarbete mellan öppen förskola, barnavårdcentral (BVC), mödrahälsovård och förebyggande 

socialtjänst där det bedrivs tidigt hälsofrämjande och förebyggande arbete, i syfte att stödja och 

främja barnfamiljer. Denna studie syftar till att undersöka det hälsofrämjande arbetet på öppna 

förskolan i familjecentralen i Vingåker. Öppna förskolan ligger i samma byggnad som BVC, MVC 

och den förebyggande socialtjänsten. Familjecentralen öppnades 2011 och är en del av det pågående 

projektet Alva, vilket syftar till att tidigt förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i Sörmland. 

Författaren fick kännedom om projektet Alva genom Mälardalens högskola och ett intresse väcktes. 

Författaren kontaktade ansvarig socialchef i Vingåker och fick då veta att projektet bland annat 

bidragit till öppnandet av familjecentralen. Författaren erbjöds reseersättning för att besöka 

verksamheten och genomföra intervjuer. Ämnesområdet upplevdes mycket intressant eftersom 

författaren har stort intresse för tidigt förebyggande folkhälsoarbete och att arbeta med barn som 

målgupp. Barn utgör en livsviktig del av det framväxande samhället och alla framtidens 

utmaningar. En trygg och stimulerande barndom skulle kunna skapa förutsättningar för att 

individer växer upp till goda samhällsmedborgare och därmed bidra till ett tryggare och mer 

hållbart samhälle.  
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2 BAKGRUND   

2.1 Begrepp  

 
Folkhälsa- Ett samspel mellan individens förhållanden och samhällets förhållanden. Det är ofta en 

kollektiv bekrivning av hälsan i ett avgränsat område eller för en avgränsad grupp. Folkhälsa är 

samhällets ansvar för hälsan hos sin befolkning (Pellmer & Wramner, 2007). 

Folkhälsoarbete- Två viktiga komponenter i folkhälsoarbete är att förebygga sjukdom och främja 

hälsa. Det krävs kunskap om vilka faktorer och förhållanden som gör människor sjuka samt vilka 

faktorer som gör människor friska. Folkhälsoarbete bygger på politiska policyer och målinriktade 

insatser på lokal, regional, nationell och internationell nivå. (Pellmer & Wramner, 2007). 

Bestämningsfaktorer i hälsa- Hälsan påverkas av många olika faktorer som samspelar med 

varandra på olika nivåer. Bestämningsfaktorer på individuell nivå utgörs av individens egna 

ställningstaganden samt ålder, kön och arv. Faktorer på samhällsnivå utgörs av politiska beslut och 

kollektiva åtgärder. Hälsans bestämningsfaktorer bidrar till hälsa eller ohälsa (Pellmer & Wramner, 

2007, se bilaga A). 

 Risk-och friskfaktorer- Begreppen risk- friskfaktorer och skyddande faktorer används i samband 

(o)hälsa. Riskfaktorer är faktorer som ökar risk för negativ utveckling av ohälsa och friskfaktorer 

bidrar till att främja god hälsa. Skyddsfaktor är faktorer som har positiv inverkan på hälsan när det 

finns hälsorisker av något slag (Socialdepartementet, 2008).  

Hälsofrämjande miljöer-Stärka individers självförtroende och makt genom främjande av 

friskfaktorer i den psykiska och fysiska miljön. Även bryta isolering och erbjuda välfungerande 

strukturer för individer på skolor, arbetsplatser eller i bostadsområdet (Socialdepartementet, 

2008). 

Stödjande miljöer- I folkhälsosammanhang beskrivs stödjande miljöer som fysiska och sociala 

aspekter i omgivningen. Arbete med stödjande miljöer baseras på hälsotänkande och 

hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor (Haglund, 1996). 

Samverkan- I regionalt och lokalt folkhälsoarbete är samverkan en central del. Samverkan är ett 

tvärsektoriellt samarbete mellan olika aktörer och verksamheter som är del av ett näteverk. Genom 

samverkan kan hälsoeffekterna i samhället bli bättre och samhällets servicefunktioner bättre 

integrerade. Även hälsoklyftorna kan minska (Pellmer & Wramner, 2007).  

Familjecentral -En hälsofrämjande och stödjande miljö där kommun och landsting samverkar. Alla 

barnfamiljer erbjuds en trygg och stödjande arena (Socialdepartementet, 2008). Den integrerade 

verksamheten har mödra-och barnhälsovård, öppnen förskola och förebyggande socialtjänst 

(Gärdsmo & Zeime, 2000). 
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Öppen förskola- Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som erbjuds till 

alla barnfamiljer med barn mellan 0-5 år. Det är en särskilt viktig mötesplats för föräldrar och barn 

som inte omfattas av den ordinarie kommunala barnomsorgen. Föräldrarna deltar och ansvarar 

själva för sina barn i verksamheten (Berg-Wikander, 2006). 

2.2 Internationella mål för folkhälsa 

 
Världshälsoorganisationen (WHO) har konstaterat i Hälsa 21 att en individs hälsa i vuxen ålder 

etableras redan i fosterstadiet och tidig barndom. Av denna anledning framhåller WHO (1999) att 

tidigt stöd till föräldrar och små barn är nödvändigt för bästa start i livet. Det förespråkas att olika 

åtgärdsprogram bör erbjuda skyddsnät och minskade riskfaktorer för barnen. Förädrar bör även 

erbjudas kunskap och resurser i syfte att underlätta fostran och omvårdnad av sina barn. Hälsa 21 

består av 21 strategiska mål för att uppnå förbättrad hälsa i Europaregionen. Med utgångspunkt 

från dessa målområden med särskilda delmål ska visionen om Hälsa för Alla kunna möjliggöras. 

Målområde 3, En hälsosam start i livet, beskriver hur alla barn i Europaregionen innan 2020, ska 

ha en bättre hälsa som grundlägger en hälsosam start i livet. Det beskrivs att alla medlemsstater 

skall uppnått förbättringar gällande verksamheter för reproduktiv hälsa, mödravård, 

förlossningsvård och barnhälsovård (delmål 3.1). Målområde 13 beskriver att alla invånare i 

Europaregionen ska ha möjlighet att bo och verka i hälsofrämjande miljöer både psykiskt och 

socialt. Åtminstone 50 % av barnen skall ha möjlighet att delta i hälsofrämjande förskolor och 95% i 

hälsofrämjande skolor (delmål 13.4).  

FNs internationella Barnkonvention innehåller 41 sakartiklar som beskriver barnens rättigheter 

(2010). Där framhålls att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Det är varje stats 

skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering (artikel 2). Barnets bästa ska alltid 

komma i första hand vilket gäller alla åtgärder och beslut som berör barnet inom alla sektorer i 

samhället. Genom barnkonsekvensanalyser ska all planering och alla beslut innefatta en prövning 

av barnets bästa (artikel 3). Alla barn har rätt till liv och att utvecklas till en trygg individ (artikel 6) 

och föräldrarna har det grundläggande ansvaret för barnets utveckling, vilket är utgångspunkten i 

barnkonventionen (artikel 18). Konventionen betonar även att båda föräldrarna har gemensamt 

ansvar för barnets utveckling och uppfostran samt att de ska verka för barnets bästa i sin 

föräldraroll (Barnkonventionen, 2010).  

2.3 Nationella mål för folkhälsa 

 
De viktigaste inriktningsmålen för folkhälsa i Sverige har sammanfattats med hjälp av elva 

nationella målområden. Hälsomålet går under namnet En förnyad folkhälsopolitik och utgår från 

olika faktorer som ligger till grund för hälsa, så kallade bestämningsfaktorer. Kommuner och 

landsting har huvudrollen inom folkhälsoarbete varvid Regeringen uttrycker att metoder och 
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verktyg bör förbättras där. I propositionen betonas också betydelsen av hälsofrämjande arbete i det 

förebyggande folkhälsoarbetet. Det nationella målet har blivit antaget av Sveriges Riksdag 

(Socialdepartementet, 2008). 

2.3.1  Barn och unga- Särskilt angelägen målgrupp  

Barn och unga anses vara särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet 

enligt regeringens bedömning. Beteenden och vanor grundläggs tidigt i livet vilket ofta följer med 

och påverkar individen längre fram. Den yttre miljön har stark påverkan på barn och unga, men 

miljön de växer upp i är inte alltid något de kan välja själva. Därav kan tidigt förebyggande insatser 

ses som en värdefull investering i hälsa då dessa insatser har långsiktiga effekter och kommer till 

nytta senare i livet (Socialdepartementet, 2008). 

Alla barn ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga fysiska och psykiska välmående. Det krävs en 

viss hälsonivå för att vara delaktig i skolan samt aktiv på fritiden. De flesta barn klarar övergången 

till vuxenvärlden på ett bra sätt och cirka 80 % av de barn som växer upp under svåra förhållanden 

klarar sig bra. Under de senaste två decennierna har emellertid psykosomatiska symtom såsom 

nedstämdhet, oro, sömnbesvär, anspänning och värk ökat bland ungdomar i åldern 16-24 år.  

Alltfler unga vårdas på sjukhus för depression och ångest (Socialdepartementet, 2008). 

Föräldrar har ett stort ansvar för utveckling och uppfostran av sina barn och ska utifrån familjens 

livssituation måna om barnets bästa. Föräldrar är livsviktiga förebilder för barnen då barnen tidigt 

tar efter vuxnas beteende och vanor. Föräldraskapet innebär tålamod och att kunna avsätta tid och 

kraft för sina barn. Föräldrar utvecklas och lär sig ofta genom egna erfarenheter med sina barn och 

tillsammans med andra föräldrar. Det är betydande för de vuxna att utbyta kunskap och ge 

varandra stöd, det gör det möjligt att på ett naturligt sätt växa in i föräldrarollen. Om de vuxna får 

trygghet och bekräftelse kommer barnen sannolikt uppleva trygghet i sin uppväxtmiljö. Men alla 

föräldrar har inte ett nära kontaktnät och är istället ensamma i sitt föräldraskap. Samhället ska 

ansvara för att ge stöd till alla föräldrar genom exemplvis tidigt och brett föräldrastöd  i syfte att 

förebygga framtida problem (Socialdepartementet, 2008).   

Förebyggande insatser bör fokusera på att främja föräldrars och barns relationer likväl relationer 

med andra barn och vuxna. Barn med en trygg relation till sina föräldrar de första levnadsåren kan 

vara avgörande för en psykiskt god hälsa i vuxen ålder. Det är lika viktigt för nyblivna föräldrar att 

ha goda sociala kontakter då detta främjar omvårdnaden av barnet (Socialdepartementet, 2008). 

Enligt Regeringen bör det politiska folkhälsoarbetet fokusera mer på barnens trygghet och behov 

samt ge utökat stöd till föräldrar för omsorg om sina barn. Nationella politiska mål för barns och 

ungas uppväxtvillkor beskrivs i målområde 3.  
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2.4 Tidigare forskning           

2.4.1 Barn -och föräldrars relation  

Den tidiga barndomen, 0- 5 år, är en tid i barnets liv som är full av viktiga förändringar. 

Utvecklingen sker från ett nyfött spädbarn till ett aktivt barn med stor nyfikenhet. Barnen lär sig gå, 

prata, komma ihåg erfarenheter, vara uppmärksamma, räkna och känna igen bokstäver. 

Självkänslan utvecklas också under dessa tidiga år i interaktion med andra barn och vuxna enligt en 

studie vid Havard University i Cambridge (Weiss, Caspe & Lopez, 2006). Vidare visar en longitudell 

studie (1998-2008) av Pridham, Lutz, Anderson, Riesch & Becker att kunskap om interaktioner 

mellan barn och vuxna måste framgå i sitt personliga och miljömässiga sammanhang för att förstås 

på rätt sätt. Under aktiviteter såsom lek, umgänge och omvårdnad sker en betydelsefull interaktion 

som påverkar barnets beteende under hela utvecklingen och mognaden (Pridham et al, 2010). 

Vårdande relationer ökar exempelvis tillhörighetskänsla, självkänsla och välbefinannde hos barnen 

enligt Weiss, Caspe & Lopez (2006). Men föräldraskapet är komplext och påverkan av sociala-och 

kulturella sammanhang kan på olika sätt ha inverkan.  Låg socio-ekonomisk status kan exempelvis 

relateras till mindre föräldraskapsstöd vilket i sin tur associeras med depression hos mödrar och 

mindre vårdande beteende menar Weiss, Caspe & Lopez (2006). 

Det finns gott om forskningsbevis gällande mödrars betydelse för spädbarns/barns hälsa men 

mindre om faderns betydelse. En finsk kvalitativ studie visar dock på faderns inverkan på småbarns 

hälsa. Studien lyfter fram tidigare studier som visar att faderns relation med barn ger mycket 

positiva resultat såsom positiv attityd till skola och utbildning, kognitiv utveckling, utvecklad 

empatiförmåga, social kompetens, känslomässigt välmående, självkänsla och livskvalitet. På samma 

gång gynnar en sådan relation även papporna och hela familjen enligt Halme, Åstedt-Kurki & 

Tarkka (2009). Få studier har tidigare visat orsakssamband och jämfört olika familjestrukturers 

påverkan på barnens hälsa enligt Halme et al (2009). Studiens syfte var att undersöka hur mycket 

tid pappor ägnade med sina förskolebarn vilket sedan jämfördes mellan olika familjer. Enligt en 

canadensisk studie har tidiga insatser för små barn visat sig bli mer effektiva om fadern är aktivt 

delaktig (Magill-Evans, Harrison, Rempel & Slater, 2006). Faderns deltagande främjar fader-och 

barnrelationen och ansågs även ha en positiv inverkan på barnet. 

2.4.2 Barns förberedelse för skolan 

Som tidigare nämts är de första levnadsåren livsviktiga i ett barns liv. Barnet förvärvar 

grundläggande färdigheter som är basen för senare lärande. Denna tid är också viktig för 

föräldrarna då de uppfattar sitt barns förmågor. Föräldraskapet innefattar attityder och värderingar 

som kan stärka barnen. Vårdande, varma och lyhörda föräldrar samt föräldrars deltagande i 

barnaktiviteteter exempelvis konst och hantverk, är förknippat med barns läs-och skrivkunnighet. 

Men då barnaktiviteter ofta är kulturellt betingade, så vad som är karakteristiskt för en etnisk grupp 

kanske inte är vanligt hos en annan. En kombination av olika aktiviteter i förskolan samt 

kommunikation mellan föräldrar och lärare kan relateras till små barns utveckling däribland 

språkfärdigheter samt sociala- och motoriska färdigheter i skolan (Weiss et al., 2006). På liknande 
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sätt visar en litteraturstudie hur övning i att skriva och läsa under förskoleålder effektivt förbereder 

barnen för skolan men också livet överlag. Skolan möter många utmaningar idag såsom att barn 

inte är redo för skolan, att de upplever skolan som ett misslyckande och/eller att många hoppar av 

skolgången. Tidig övning i att läsa och skriva påstås kunna förbereda barnen för skolstart, öka 

prestationerna i skolan samt förbättra föräldraskapet och ge ekonomiska vinster (Swick, 2009). 

Hela familjen kan främjas av att skriva och läsa tillsammans i form av erfarenhet och berikad 

kunskap. Detta kan öka läsförmågan hos både föräldrar och barn varvid familjen får uppleva ett 

meningsfullt lärande tillsammans. En viktig i hörnsten i denna inlärning är småbarnsfostran från 

födseln upp till fem år, vilket omfattar de totala behoven hos ett barn med betoning på läs-och 

skrivförmåga (Swick, 2009).  

2.4.3 Empowerment  

En studie vid psykologiavdelningen i East Carolina beskriver hur program med inriktning mot 

empowerment alltmer rekommenderas för barn och familjer i hälso-och sjukvårdssystemet. Det är 

dock sällan något som byggs in i strategier och insatser enligt McCammon (2012). Empowerment 

beskrivs i form av bland annat kapacitet, kompetens, potential och resurser hos varje 

familjemedlem, familjen som helhet och i samhället. Begreppet empowerment innehåller förutom 

styrkor hos barnet och familjen, även strategier som varit till nytta i det förflutna och i kulturen som 

familjen anser viktigt. Detta kan uppmuntra familjer att identifiera sina drömmar, värderingar, 

seder och traditioner, källor till stöd samt aktiviteter. Det är viktigt att stärka den egna kapaciteten 

vilket gör individer och grupper mer benägna att fortsätta självständig utveckling och tillväxt menar 

McCammon (2012). Resultat visar hälsosamma effekter på såväl kort som lång sikt vid 

genomförande av empowerment program. Genom att utveckla och stärka individers inneboende 

resurser i unga år skapas positiva känslor vilket i sin tur ökar välmåendet. Denna positiva spiral ger 

förutsättning för stärkt identitet och bra handlings - och beteendemönster senare i livet. 

Strategierna bör vara effektiva både på individ- och samhällsnivå. Förutom på individnivå, där 

föräldrar engageras, bör skola och andra samfund arbeta utifrån tidigare nämnda strategier för att 

bidra till utveckling och förbättrat välbefinnande. Genomförande av sådana strategier bidrar till 

samhällets ansvar och nytta där alla barn ska få möjlighet att uppnå bästa välbefinnande 

(McCammon 2012).  

Betydelsen av empowerment betonas dessutom alltmer i takt med de ökande behoven hos dagens 

familjer samt de dokumenterade fördelarna av samverkan mellan föräldrar och skola. 

Föräldrarådgivning har blivit en prioritet bland skolpedagoger och i takt med att skolor och 

samhällen blir alltmer mångkulturella ska rådgivningen ske till föräldrar med olika etnisk, kulturell 

och ekonomisk bakgrund (Holcomb-McCoy & Bryan, 2010). Föräldrarna ges stöd i att utveckla 

kritisk medvetenhet, sociala kontakter samt att få känsla av personlig och social förmåga gällande 

problemlösning och beslutsfattande i sin egen familj (Holcomb-McCoy & Bryan, 2010). Liknande 

beskrivningar av empowerment presenteras i en australiensk kvalitativ fallstudie (McCalman, 

McEwan, Tsey, Blackmore & Bainbridge, 2010). Studien beskriver hur missgynnande 

Aborigininvånare själva genomfört och utvecklat ett empowerment program för att skapa social 

hållbarhet, vilket ska stärka kommunikationsförmåga, problem- och konfliktlösning. Detta möjligör 
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större kontroll och ansvar för familj, arbete och samhällsliv. Deltagarna i studien upplevde bland 

annat ökad självinsikt och självförtroende, förstålse för orsaker till problem, förtroende för andra 

kön, känsla av tillhörighet i världen, stöd och samhörighet med andra. Vissa upplevde även bättre 

förmåga att hantera svåra situationer.  

2.4.4 Tidiga barndomsinsatser ger långsiktiga effekter 

 
Berikande utbildning för barn och familjer under tidiga år i livet främjar välmående på flera 

områden, från skolstart till vuxenlivet. Detta framkommer i en studie vid universitetet i Minnesota 

med stöd av National Institute of Child Health and Human Development.  Studien lyfter fram 

omfattande forskning från de senaste fem decenierna som visar långtidseffekter av tidig utbildning. 

Den syftar även till att förbättra och bekräfta tidigare liknande resultat genom mer omfattande 

kvantitativa metoder under en lång tidsperiod. Studiens resultat påvisar hur deltagande i förskolan 

kan ge långsiktiga goda effekter gällande brottslighet, förekomst av depression och drogmissbruk. 

Tidigt deltagande på förskola, barn-och familjecenter är de mest primära källorna till indirekta 

effekter på välbefinnande i vuxen ålder bekräftar Reynolds & Ou (2011).  

En annan amerikansk studie lyfter fram att olika strategier i tidiga barndomscenter har stärkt 

föräldrarna samt banden mellan föräldrar och proffessioner. Programmen visar att nya modeller 

som baseras på familjemål förbättrar kvaliteten av tidig vård och utbildning för små barn. Förr 

begränsades tidiga barninsatser till barnen, varav barnets familj, kultur och bostadsområde inte 

medräknades och därmed begränsades också möjligheten att på bästa sätt tillgodose varje barnets 

utveckling. Idag ser man barn i ett större helhetsperspektiv. Familjeprogramen har en meningsfull 

och långsiktig effekt på barnens utveckling och kultur. Personalen lär sig från föräldrarna hur 

programmet kan anpassas efter deras mål, kultur och värderingar samtidigt som föräldrarna får lära 

sig hur de kan fortsätta med familjepraxis på hemma. Dessa program förmedlar att varje 

familjecenter har sin egen väg, men de har ändå utvecklats på ett framgångsrikt sätt. Det finns inte 

bara en ”bästa praxis ”för att involvera föräldrar utan många olika sätt att lyckas. Det viktigaste är 

att varje familjecenter har vilja och engagemang att finna lösningar och upptäcka nya vägar 

(Hamilton, Roach & Riley, 2003). 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Denna studie har utgått från det teoretiska ramverket empowerment. Empowerment är 

huvudprincipen i hälsofrämjande arbete, men det finns ingen riktig svensk översättning på 

begreppet varför det engelska ordet ofta används. Empowerment beskrivs av Pellmer & Wramner 

(2007) som hjälp till självhjälp där makt innebär att ha möjlighet att påverka och få vara delaktig 

(se bilaga B). Människors möjlighet att göra fria val påverkas direkt eller indirekt av fysiska, socio-

ekonomiska och kulturella omständigheter. För att empowerment ska underlätta till fria val bör det 

verka på samhällsnivå och individnivå (Green & Tones, 2010). Den omgivande kulturella, sociala 
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och fysiska miljön ska stödja individer till att kunna styra sina liv och göra hälsosamma val (Pellmer 

& Wramner, 2007).    

2.5.1 Familjecentraler i Sverige 

Som tidigare forskning påvisat kan utbildning och stöd till föräldrar bidra till barns psykiska hälsa. 

När föräldrar stärks i föräldrarrollen hjälper de dem att tro på den egna förmågan. 

Folkhälsoinsitutet, som arbetar med att förebygga sjukdom och ohälsa samt främja en god hälsa, 

har i Sverige gett stöd till starten av de första familjecentralerna på 70-talet. Detta stöd har främst 

skett genom informationsspridning och erfarenhetsutbyten (Gärdsmo & Zeime, 2000).  En 

familjecentral är en hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande arena där kommun och 

landsting samverkar för att ge alla barnfamiljer en trygg och stödjande miljö (Socialdepartementet, 

2008). Den integrerade verksamheten måste inkludera mödra-och barnhälsovård, förebyggande 

socialtjänst och öppen förskola för att få namnet familjecentral. Den måste även verka 

hälsofrämjande och stödjande för att klassas som familjecentral. Den samverkan som sker mellan 

olika yrkeskategorier ger barnfamiljer ett utbud av flera viktiga tjänster på ett ställe. Det ger 

mervärde för föräldrar och barn där hälsa och välbefinnande tidigt främjas. Syftet med 

familjecentraler är att samhällets resurser ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som fler barn 

kan erbjudas en god start i livet (Gärdsmo & Zeime, 2000). 

2.5.2 Familjecentralen i Vingåker  

Vingåker är en av nio kommuner som ligger i Sörmlands län. Vingåker är en liten kommun med 

sina 8 798 invånare (Regionförbundet Sörmland, 2013). Den socio-ekonomiska situationen i 

Vingåker är relativt låg jämfört med resten av länet. Av de kvinnor som förvärvsarbetar är det 

främst inom näringsgrenen vård-och omsorg medan männen arbetar mesta inom utvinning- och 

tillverkningsindustrin. Under 2011 föddes 74 barn i Vingåker. Antalet inskrivna barn mellan 1-5 år 

inom förskolan uppgick till 89% (SCB, 2012). 

Familjecentralen i Vingåker öppnades år 2011 och är ett samarbete mellan kommun och landsting. 

Verksamheten består av landstingets mödravård och barnavård samt kommunens öppna förskola 

och förebyggande socialtjänst.  Det finns sju anställda på familjecentralen: en barnmorska och en 

undersköterska på barnmorskeavdelningen,två distriktsköterskor på barnavårdcentralen, två 

rådgivare på den förebyggande socialtjänsten och en förskolelärare öppna förskolan. 

(Förskolelärare A. Håkansson, personligt meddelande, 19 april, 2013). 

 

2.5.3 Öppna förskolan på familjecentralen 

Öppna förskolan ligger i samma byggnad som BVC, MVC och den förebyggande socialtjänsten. Det 

är en öppen verksamhet där familjen inte behöver skriva in sig som på en vanlig förskola. Föräldrar 

och barn kommer istället dit när de själva vill utan att anmäla det i förväg. Barnen är mellan 0-5 år 
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gamla och föräldrarna är alltid med sina barn i verksamheten. Förskoleläraren har därför inte 

samma ansvar för barnen som på en vanlig förskola. Hennes uppgifter betsår av att samtala med 

föräldrarna och integrera nya föräldrar i gemenskapen. Föräldrarna erbjuds råd och stöd i sin 

föräldraroll och barnen får tidig social träning genom att träffa andra barn och vuxna. Många 

familjer kommer till verksamheten innan barnen börjar på vanlig förskola för att få denna träning. 

Det finns även en föräldrakurs som heter småbarnsliv där personal och föräldrar diskuterar olika 

situationer och huruvida föräldarna på bästa sätt ska lyckas hantera sitt föräldraskap. Föräldrarna 

kan ändra sitt sätt att vara mot barnen när de delger varandra erfarenheter. Detta måste föräldrarna 

anmäla sig på i förväg. På fredagar kommer en kvinna från kulturskolan och håller i sång och musik 

för de minsta barnen som går under namnet babysång (Förskolelärare A. Håkansson, personligt 

meddelande, 19 april, 2013). 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrarna på familjecentralens öppna förskola 

upplever att öppna förslokan är tidigt hälsofrämjande för barnen samt stödjande för föräldrarna.   

1. Vilka faktorer främjar barns hälsa i tidig ålder enligt föräldrarna? 

2. Hur upplever föräldrarna att öppna förskolan tidigt främja barnens hälsa?  

3. Hur uppfattar föräldrarna att öppna förskolan kan skapa förutsättningar för barnen att få god 

hälsa senare i livet? 

4. Hur uppfattar föräldrarna att verksamheten ger stöd i föräldrarrollen? 

5. Hur kan verksamheten utvecklas enligt föräldrarna?    

4 METOD 

4.1 Studiedesign  

Utifrån studiens forskningsfråga ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad. Syftet utgår från 

föräldrarnas upplevelser och stämmer därmed överens med den kvalitativa ansatsen som ska ge 

djup och unik kunskap utifrån individens erfarenheter. Detta kan inte kvantitaiva mätningar bidra 

med på samma sätt (Olsson & Sörenssen, 2011). Anledningen till att kvalitativa intervjuer valts är 
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att dessa kan ge noggranna beskrivningar av föräldrarnas livsvärld utifrån deras erfarenheter, 

handlingar och känslor. Meningen är att beskriva och förstå viktiga teman som den intervjuade 

upplever och förhåller sig till och för det krävs öppenhet och lyhördhet från intervjuarens sida 

(Olsson & Sörenssen, 2011).  

När forskaren söker få svar på hur verkligheten (empirin) är beskaffad i förhållande till teorin så 

finns det tre sätt att ta reda på detta: genom ett deduktivt, induktivt eller abduktivt perspektiv. I 

denna studie har forskaren utgått från en induktiv referensram det vill säga ett induktivt teoretiskt 

perspektiv. Det betyder att ingen teori har skapats från början som sedan ska testas eller bevisas, 

utan det insamlade datamaterialet, empirin, bidrog till att teorier kunde upptäckas senare under 

processen (Patel & Davidsson, 2003).  

4.2 Material  

Den grupp individer eller population som intervjuerna ska begränsas till är föräldrar som besöker 

den öppna förskolan på vald familjecentral. Då studien syftar till att undersöka hur barnens hälsa 

främjas på öppna förskolan samt hur föräldrarna får stöd i sin föräldraroll ansågs föräldrarna vara 

den viktigaste och mest relevanta målguppen för att besvara detta. Föräldrarna kan bidra med 

relevant information utifrån egna upplevelser huruvida deras barn samt dem själva gynnas på 

öppna förskolan. 

För urvalsprocessen skedde ett strategiskt urval vilket betyder att studien får en variation och bredd 

av deltagare (Olsson & Sörenssen, 2011). Detta är särskilt angeläget i denna typ av studie då 

intervjuerna är relativt få och därmed ger större vaiation i urvalet mer tillförlitlighet. Sju föräldrar 

intervjuades varav fem var mammor och två pappor. Av de deltagande föräldrarna var några yngre 

och några äldre, med varierande antal barn i olika åldrar. Föräldrarna kontaktades av ansvarig 

förskolelärare på öppna förskolan. Hen talade med ett antal föräldrar som besökte öppna förskolan 

med sina barn och informerade om förestående intervjuer och ifall intresse fanns att delta. Sju 

föräldrar hade möjlighet att deltaga. 

4.3 Datainsamling  

Data samlades in genom personliga intervjuer vilka genomfördes i öppna förskolans lokal. 

Gruppintervjuer valdes bort av anledningen att forskaren önskade få ett enskilt möte med varje 

intervjudeltagare vilket kan skapa förutsättningar för mer ärlighet och djuphet i svaren. Författaren 

fick kännedom om ett tyst och ostört rum där de personliga intervjuerna kunde genomföras. De 

personliga intervjuerna var halvstrukturerade. Detta ansågs fördelaktigt då intervjuaren kunde utgå 

från en färdig intervjuguide med öppna frågor, samtidigt som fokus riktades mot den intervjuade. 

Denne kunde på ett flexibelt sätt fördjupa ämnen och besvara frågorna i en annan ordning 

(Denscombe, 2009).  
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4.4     Intervjuguide 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna innehöll sex övergripande huvudrubriker vilka 

kopplade till studiens frågeställningar. Varje huvudrubrik innehöll två till fyra öppna frågor (se 

bilaga C). Ordningen på frågorna varierade och någon fråga uteslöts då den intervjuade ville 

fördjupa sig i någon annan fråga som ansågs mer intressant (Denscombe, 2009). Detta ansågs inte 

vara något problem då frågornas sex huvudrubriker som kopplade till frågeställningarna, ändå 

besvarades.  Några frågeställningar i intervjuiden förtydligades genom en enkel exemplifiering eller 

mindre förklaring för att de intervjuade skulle uppfatta frågan på rätt sätt. Varje inspelad intervju 

varade mellan 15-30 minuter och spelades in på diktafon för att inte gå miste om viktig information. 

4.5 Analysmetod 

Innan intervjumaterialet kunde analyseras gjordes en noggrann transkribering av de inspelade 

intervjuerna. Under transkriberingen nedtecknades allt som sades ordagrannt. För att bli mer 

bekant med helheten i intervjuerna lästes transkriberingen igenom ett antal gånger (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjuerna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Det innebär att 

författaren utgår från det som sägs ordagrannt och inte tolkningar vilket latent innehållsanalys står 

för (Holloway & Wheeler, 2010).  

För att skapa en överblick och struktur av processen klipptes varje frågeställning ut och markerades 

med en egen färg. Frågeställningarna placerades som rubriker högst upp på en rymlig yta. 

Meningsbärande enheter från varje intervju placerades under passande frågeställning. Dessa 

enheter kondenserades eller sammanfattades sedan för att korta ner texten och samtidigt behålla 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade meningsenheterna lades bredvid 

respektive meningsbärande enhet. Varje kondenserad meningsenhet förkortades till en kod på 

några få ord för att fånga upp det viktigaste. Koderna grupperades så småningom till kategorier och 

sedan underkategorier. I resultatet representerar huvudrubrikerna syftets frågeställningar och 

underrubrikerna de kategorier som svarar på syftets frågeställningar. Underkategorierna 

presenteras i texten under underrubrikerna. I analysen av resultatet användes det teoretiska 

ramverket empowerment i syfte att jämföra funna kategorier med empowerment.  
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalysen 

Frågeställning 3. 
Meningsbärande 
enhet 

Meningskondensering Kod Underkategori Kategori 

Hon kommer ju bli 
öppnare… för andra 
barn och vuxna... än 
hon hade blivit om 
vi bara hade varit 
hemma hon och ... 
jag tror att hon 
kommer bli mer 
empatisk som 
person... när hon 
ser hur andra har 
det... för annars är 
det ju bara hon och 
jag och hon har sina 
leksaker och jag 
sitter bredvid... det 
blir ju inte det här 
samspelet med 
andra barn... det 
blir ett samspel 
mellan henne och 
mig och inte hur det 
fungerar i samhället 

I samspel med andra 
barn och vuxna 
kommer hon bli 
öppnare och mer 
empatisk, när hon ser 
hur andra har det...  

Samspel med andra 
barn och vuxna ger 
öppenhet och 
empatisk förmåga. 

Stärkt social 
förmåga 

Socialt umgänge 
som stärker den 
sociala 
förmågan 
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Tabell 2: Exempel på kategorier som framkom under varje frågeställning i analysen.  

Frågeställning 2 

Socialt samspel med andra barn 
utvecklar den sociala förmågan 

Bättre inlärningsförmåga 
och ökad självständighet i 
möte med andra barn 
 

Föräldrars umgänge med andra 
föräldrar påverkar barnens 
välbefinnande 
 

 

4.6 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens kvalitet användes kvalitetskriterierna: trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och objektivitet. 

4.6.1 Trovärdighet 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan trovärdighet uppnås när det finns en överensstämmelse 

mellan studiens syfte och val av miljö, intervjupersoner, datainsamling och analysmetod. 

Trovärdigheten i studien har beaktats under hela arbetsprocessen. Öppna förskolans miljö samt 

fokus på föräldrarnas upplevelser besvarar studiens kvalitativa syfte. Enskilda intervjuer var mest 

lämpade utifrån frågeställningarnas privata karaktär, där ett brett urval avseende kön, ålder samt 

antal barn gav förutsättning för bred variation i svaren. Vid analys av intervjuer kontrollerades även 

att all väsentlig data täcktes av innehållsanalysens övergripande teman och att inte viktig 

information uteslutits eller feltolkats. Trovärdigheten i resultatet stärktes ytterligare genom att både 

skillnader och likheter från intervjuerna presenteras i resultet. 

Frågeställning 3 

Tidigt socialt umgänge skapar 

trygghet, öppenhet och empati 

för andra 

Tidigt socialt umgänge och aktiviteter ger bättre förberedelse för 

skolan 

 

Frågeställning 4 

En stödjande verksamhet 

med kompetent personal 

 

Stöd från andra vuxna stärker 

förälder-och barnrelation  

 

Föräldrars sociala umgänge, 

erfarenhets- och kunskapsutbyte är 

ett viktigt stöd i föräldrarollen 
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4.6.2 Tillförlitlighet 

Ett tillförlitligt forskningsinstrument ska visa samma data varje gång trots att det används av olika 

forskare. Detta i syfte att kunna upprepa liknande studie (Denscombe, 2009).  För att 

säkerhetsställa tillförlitligheten i studien, det vill säga huruvida resultatet stämmer överens med 

verkligheten, beskrevs och motiverades alla delar i metod, resultat och diskussion noggrannt för att 

visa vad som ledde fram till särskilda slutsatser. Intervjuguidens frågor var bland annat utformade 

på ett sådant sätt att studiens frågeställningar besvarades inom valt ämnesområde. Innan 

intervjugenomförandet testades även frågorna på två utomstående personer för att säkerhetsställa 

att de uppfattades på rätt sätt. 

 

4.6.3 Överförbarhet 

I kvalitativ forskning med få intervjuer kan det vara svårt att överföra eller generalisera resultat som 

framkommit till andra liknande populationer och sammanhang. Därför är det viktigt att det finns 

tillräckligt med detaljer om omständigheterna i studien samt en bred variation i populationen i syfte 

att kunna bedöma resultatet i förhållande till andra populationer och sammanhang (Denscombe, 

2009). Studiens omständigheter redovisas noggrant och ett strategiskt urval gjordes för att ge en 

bred variation av individer som presenterades i sitt sammanhang.  

4.6.4 Objektivitet 

Slutligen bör kvalitativ forskning i största möjliga mån vara opåverkad av forskaren, eftersom det 

finns en tendens att en kvalitativ studie färgas av forskarens förförståelse, värderingar och 

övertygelser.  Forskarens personliga inverkan på en studie kan dock inte helt undvikas. Men det 

finns sätt att hantera jagets inblandning (Denscombe, 2009). Vid föreliggande studie har 

objektiviteten i största möjliga mån eftersträvats genom att ha distans till normala attityder och 

värderingar, i syfte att bearbeta data på ett opartiskt sätt.  

4.7 Etiska överväganden  

 
Hela studiens process har utgått från fyra etiska principer i syfte att ta etisk hänsyn till 

intervjupersonerna samt stärka studiens kvalitet. De fyra principerna är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Dessa 

etiska överväganden finns med i informationsbrevet som delades ut till varje deltagare innan de 

intervjuades (se bilaga D). 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick information om studiens innehåll och 

syfte samt att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Deltagarna fick även 

information om senare tillgång och användning av forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2010).  
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 Samtyckeskravet innebär att det krävs ett godkännande från de tillfrågade att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2010). Detta uppnåddes när deltagarna lämnade samtycke om att delta i studien 

utifrån den information de läst, både innan intervjutillfället och vid intervjutillfället  

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas anonymitet ska skyddas och inte komma ut till 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2010). I denna studie har personlig information endast behandlats av 

författaren på ett säkert ställe för att sedan raderas när uppsatsen godkänts. Alla deltagare som 

presenterats i studien har avidentifierats och deras citatuttalanden har istället beskrivits med en 

bokstav, exempelvis IP A (intervjuperson A). Bokstaven stämmer inte överens med ordningsföljden 

på intervjuerna. Innehållet i intervjuerna hanterades på ett sådant sätt att att den inte ska kunna 

härleda till deltagarna.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data inte får användas i några andra sammanhang eller för 

några andra ändamål än den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2010). Vid intervjuerna  har 

detta tagits i beaktande då inget som personligen sagts under intervjuerna kommit ut till övrig 

personal. Däremot kan datan som helhet få komma till nytta för verksamheten. 

5 RESULTAT 

Resultatet utgick från studiens fem frågeställningar samt kategorier som framkom i intervjuernas 

innehållsanalys. Studiens fem frågeställningar motsvarar nedanstående huvudrubriker 4.1 till 4.5 

medan kategorier är svar på frågeställningarna presenteras med underrubrikerna 4.1.1 till 4.5.5.  

5.1 Faktorer som tidigt främjar barns hälsa 

Nedan presenteras kategorier som framkom vikigast enligt respondenterna. 

5.1.1  Socialt samspel 

Flera respondenter ansåg att socialt samspel tillsammans med andra barn utanför hemmet, är av 
stor betydelse, eftersom detta utvecklar barnens sociala förmåga.  

 
...allt samspel är viktigt, att dom får kontakt med andra barn i tidig ålder, så att det inte blir det 

här att det bara finns mamma och de inte vet vad som finns utanför... (IP D) 

 
Samtliga respondenter menade att barnen troligtvis blir mer sociala som vuxna när de får träffa 
andra barn i tidig ålder. 
 

...just det här sociala tror jag...blir...alltså ju mer man är ute bland andra...så tror jag de blir mer 

van...de kanske blir mer sociala...(IP B)   
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...nä men den sociala biten är ju viktig...alltså får man inte träffa någon som liten då blir man väl 
mer tillbakadragen som äldre...tror jag...alltså om man inte får träffa...är man mycket ute i 
svängen och hittar på aktiviteter och gör saker så...det är klart det påverkar...(IP E) 

5.1.2 Kreativitet och utemiljö  

Samtliga respondenter lyfte fram att sång och musik är viktiga delar för ett barns välmående och 

utveckling. En av respondenterna menade att nya intryck från andra barn i kombination med 

exempelvis musik, kan verka socialt utvecklande för barnen.  

Jag tror att det är väldigt bra för dom...att se o ta in dom intrycken som...från andra 
barn...i samband med...musiken då...att...dom lyssnar väldigt mycket ...tar in och lär 
sig från det...och man ser ju om dom tycker om det eller int...nä...det tycker jag är bra 

liksom att man har möjligheten att träffa andra barn och få lära sig på så sätt...(IP G) 
 

Det beskrevs av en respondent att små barn utvecklar det framtida talet samt lär sig utöva nya 

rörelser när de kommer i kontakt med sång och musik.  

 
...jag går mycket på sång i kyrkan med min dotter och redan när hon var tre månader märkte jag 
att hon reagerade på det ...jag tror det är viktigt för det framtida talet...nä men sång och musik det 

är nyttigt för barnen, det är utvecklande och dom lär sig klappa händer...(IP A) 
 

Förutom sång och musik  framhölls natur, frisk luft och rörelse som en viktig del i barns välmående 

och utveckling. Respondenterna menade att barnen behöver vara ute i naturen och leka 

tillsammans. De behöver upptäcka så tidigt som möjligt då detta ger betydande erfarenheter. 

...Aktiviteter är viktigt...vara ute frisk luft...gå eller krypa i leran...allt dom kan göra ute är ju 
bra...att dom får upptäcka så tidigt som möjligt...(IP D)  

5.1.3  Föräldrars omvårdnad  

Respondenterna uttryckte tydligt att föräldrar har det grundläggande ansvaret för barns basbehov. 

Basbehoven förutom mat, vatten och husrum, handlade främst om föräldrars närhet och föräldrars 

ansvar att låta barnen umgås med andra barn. Föräldrar har dessutom ansvar för lek och aktivering 

av barnen enligt flera respondenter. 

Vidare förklarade två respondenter att en trygg uppväxt och goda rutiner är grundläggande för 

barns hälsa och känsla av trygghet i tidiga år.  

...att dom får en trygg och bra uppväxt och rutiner, jag tänkte mer så här när dom är små då 

behöver dom ju rutiner och då blir dom trygga och det har med hälsa att göra...(IP B) 



 

17 

 

5.1.4  Samhällets stöd  

Familjecentraler framhölls som ett vikigt bidrag från samhället för att främja barns hälsa tidigt. En 

viktig fördel är att exempelvis BVC ligger en trappa ovanför öppna förskolan. Detta upplevdes 

praktiskt och stödjande då barnen behöver göra hälsokontroller ibland.   

...när man går hit  då har man ju allt det här med distriksköterskorna ...att man kan blir kollad och 

så...man har mycket bra stöd från familjecentralen tycker jag...(IP E) 
 

Det skulle behövas ett utökat stöd för att främja barnens hälsa tidigt. Det kan exempelvis gälla 

bättre öppetider på öppna förskolor, mer aktiviteter för små barn, bättre och mer varierad kost på 

skolor och förskolor. 

...från samhället är det ju rätt mycket som behövs egentligen...alltså mer öppetider på öppna 
förskolor...mer aktiviteter för små barn...ja mer och varierande och bättre kost och inte 

halvfabrik...så från samhället behövs det rätt mycket egentligen...(IP F)  

5.2 Faktorer som gör att öppna förskolan tidigt främjar barns hälsa  

5.2.1 Socialt samspel med andra barn utvecklar den sociala förmågan 

 Samtliga respondenter ansåg att barns sociala förmåga utvecklas i samspel med andra barn på 

öppna förskolan. Flera respondenter talade om hur viktigt det är att barnen och de själva får en 

kontrast från vardagen när de kommer till öppna förskolan.  

Det är ju att få träffa andra barn tror jag är bra... när man inte går på dagis och så....det är bra att 
lära sig att vara med och dela på saker och så...och sen att få träffa andra människor...man kan ju 

inte bara gå hemma liksom då blir man ju galen också som förälder...(IP B) 

 
När barnen träffar andra barn kommer de i kontakt med sociala situationer som de inte är vana vid 

hemma, när de exempelvis måste lära sig att ta hänsyn och dela med sig till andra individer på ett 

annat sätt.  

...allt samspel är viktigt ...att  dom få kontakt med andra barn i tidig ålder så att det inte blir det 
här att det bara finns mamma...och vet inte vad som finns utanför...och inte det här att allting är 
mitt...jag måste dela med mig...det finns andra barn som vill ha samma saker som en själv vill ha 

...då måste man kunna dela med sig annars blir det ju fel (IP A)  
 

Utifrån de flesta respondenters uttalanden kan öppna förskolan beskrivas som en mötesplats för 

social utveckling, där moral och etik naturligt vävs in i samspelet med andra barn.  
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5.2.2  Socialt samspel med andra barn förbättrar inlärning och 

självständighet                          

Flera respondenter menade att barns inlärning och utveckling förbättras och påskyndas i samspel 

med andra barn i olika åldrar. Det betonades också att det är särskilt viktigt för de yngre barnen att 

träffa äldre barn eftersom de behöver förebilder som de kan se upp till och lära sig av, vilket gör att 

de utvecklas fortare.   

...dom snappar ju upp mycket lättare, dom kanske lär sig prata eller kanske tar till sig det dom 

större barnen gör, det är bra att det är många olika åldrar...(IP G) 
 
Det framkom av flera respondenter att barn utvecklar en självständighet genom att observera och 

härma andra barn som är i olika åldrar. Behovet av att alltid vara nära mamma blir inte lika stort 

när det finns andra barn i omgivningen. Barnet får chans att utveckla sin identitet och 

inlärningsförmåga på egen hand.  

Just att det finns andra barn i olika åldrar...den där pojken sträcker sig efter den där saken, jag 

behöver inte skrika på mamma om jag vill ha någonting, så gör han då kanske jag också kan... (IP 

D)                                         

5.2.3 Föräldrars umgänge med andra föräldrar främjar barnens välbefinnande 

På samma sätt som det är vikigt för barnens sociala utveckling att träffa andra barn är föräldrars 

vuxenkontakter minst lika nödvändiga.  En av respondenterna förklarade hur öppna förskolan 

skapar en värdefull paus i vardagen genom att få komma utanför hemmet och diskutera och 

ventilera med andra vuxna i samma situation.   

Ja det är ju som sagt både för barnen och föräldrarna...man får träffa andra så, prata med någon, 

det blir ju ofta om man är hemma liksom då har man ingen användning av barnen att prata med, 

jag vill prata med vuxna ibland också...(IP F) 

Samtliga respondenter upplevde ökat välmående när de träffar andra föräldrar på öppna förskolan 

och de värdesatte starkt kontrasten de får i vardagen när de kommer hemifrån. En respondent 

kunde även se en positiv skillnad i sina barns sinnesstämning när dem själva är mer sociala med 

andra vuxna.  

...det är ju inte så kul att gå hemma...och ha henne hängandes i benen... det är klart att barnet 

märker att man inte är så rolig...nä och det blir ingen rolig stämning...men så här då sitter ju en 

annan och pratar med andra och man glömmer ju allt det här träliga...jo nä men så att det är väl 

klart att hon mår väl bra...och känner nog att mamma är glad ...(IP C) 

Det ansågs även viktigt för barnen att träffa andra vuxna regelbundet eftersom det skapar en känsla 

av trygghet och igenkännande.  
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5.2.4 Kreativa aktiviteter som skapar god hälsa och utvecklar barnen 

De kreativa aktiviteterna som erbjuds i verksamheten är främst sång, musik och rörelse. En dag i 

veckan får föräldrar och barn delta i den planerade babysången som är mycket betydelsefull för 

barnens hälsa och utveckling enligt respondenterna. 

...sången på fredagar...barnen lär sig sånger och ord...sång är ju väldigt bra för barn (IP C) 
 

En respondent beskrev att musiken uppmuntrar barnen att redan i tidig ålder intressera sig för och 

lära sig andra uttryckssätt. 

Jo men det är väl just det här med musiken...att man ser att dom intresserar sig för det...och...att 
dom tycker det är roligt...att de kan plocka med andra saker under tiden och lära sig på så sätt... 
musiken tycker jag är bra att dom får lära sig intressera sig för i tidig ålder...lära sig på så sätt att 

kunna uttrycka sig på ett annat sätt genom musiken...(IP A) 

 
Några respondenter menade att det i verksamheten även finns bra förutsättningar för kreativ lek. 

En respondent ansåg att de öppna ytorna inne på förskolan skapar goda förutsättningar för barnen 

att vara aktiva i sitt lekande och att röra på sig.  

...att det finns öppna ytor ...att dom kan röra sig o så...(IP E) 

5.3 Hur öppna förskolan kan skapa en god hälsa senare i livet 

5.3.1    Tidigt socialt umgänge skapar trygghet, öppenhet och empati för andra  

Respondenterna lyfte fram den sociala biten som den viktigaste förebyggande faktorn för barns 

ohälsa senare i livet. Barn som aldrig träffar andra barn sannolikt blir mer tillbakabragna som 

vuxna. Det upplevdes att det skapas en trygghet och ett igenkännande när barnen kommer tillbaka 

till en och samma plats, där de träffar samma människor, vilket de har med sig senare menar en 

annan respondent.  

...det är ju ofta samma människor...och liksom tryggt och dom känner igen...så måste ju 
också vara skillnaden med att vara hemma med mamma tills dom går i ettan eller så... jo 
men just det här sociala det tror jag...det tror jag dom har med sig...(IP B) 

 
Vidare förklarade ytterligare en respondent att barnen sannolikt kommer blir mer öppna och 

empatiska gentemot andra barn och vuxna än om barnen endast hade varit hemma med 

föräldrarna.  

...jag tror att hon kommer bli mer empatisk som person...när hon ser hur andra har det...för annars 
är det ju bara hon och jag och hon har sina leksaker och jag sitter brevid...det blir ju inte det här 
samspelet med andra barn...det blir ett  samspel mellan henne och mig och inte hur det fungerar i 
samhället... (IP D)  
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5.3.2  Tidigt socialt umgänge och aktiviteter ger bättre förberedelse för 

skolan 

Samtliga respondenter hade åsikten att öppna förskolans sociala möten i kombination med kreativa 

aktiviteter kan verka som en förberedelse för skolstart.  De små barnen ansågs få grundläggande 

lärdomar om hur det sociala samspelet fungerar innan de börjar grundskolan. En respondent talade 

om barnens utvecklingssteg på öppna förskolan och att barnen utvecklas på ett annat sätt än de 

hade gjort om dem inte varit på öppna förskolan. Detta tar de med sig senare i livet. 

Jag tror ju som i utvecklingssteg...så tror jag att dom tar med sig en del sen senare 
...just att dom utvecklas på ett annat sätt än dom skulle gjort om dom inte varit här på 

öppna förskolan...(IP F) 
 

Som tidigare citat nämnt betonade samtliga föräldrar att barnen måste vara med flera barn för att 

lära sig, det fungerar inte att alltid vara hemma med sina föräldrar. 

5.4  Öppna förskolans betydelse som stöd för föräldrarollen 

5.4.1 En trygg verksamhet med kompetent personal      

Då öppna förskolan ligger i samma byggnad som BVC så upplevdes detta skapa trygghet och stöd 

för föräldrar. Samverkan och god tillgänglighet mellan verksamheterna upplevdes viktigt. En 

respondent uttryckte också att personalen har god erfarenhet ifall det skulle hända något vilket 

skapar en trygghetsfaktor. 

...jag tror att om det är något som händer...så har dom nog varit med om det här...att det har hänt 

förut, att dom är lugna. Sen att det finns BVC häruppe ifall det är något som händer så är det lite 

snabbt...(IP G) 

Flera respondenter upplevde att de får gott bemötande och gensvar från öppna förskolans personal. 

Enligt en respondent är förskolleläraren, med sin långa erfarenhet i yrket, ett stöd i såväl 

diskussionsituationer som att ge feed-back. 

...hon som jobbar här är väldigt bra...vi diskuterar mycket ...och hon är ju förskolelärare i grunden, 

man får mycket feed-back där man vill och hon är rak, man kan bolla med varandra...(IP E) 

Även om flera respondenter inte behövt stöd i verksamheten hitills så har de sett eller uppfattat att 

andra föräldrar fått stöd vid behov, exempelvis en stunds barnpassning eller att personalen besvarar 

frågor. Enligt respondenterna finns inga planerade föräldrastödsträffar eller särskild rådgivning, 

istället tycks råd och stöd ske på naturlig väg då personalen integrerar med barnen varje dag.    
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5.4.2 Stöd från andra vuxna stärker förälder-och barnrelation  

Barn har en naturlig tendens att lyssna mer på andra vuxna än sina föräldrar, särskilt när de 

kommer i trotsåldern. Av denna anledning kan det vara nödvändigt med råd och stöd från 

utomstående under en period i barnets liv när föräldrarna känner att de inte helt räcker till. 

...treåringen lyssnar väldigt mycket på andra mer än han lyssnar på oss...så om dom 
säger till ...då lyssnar han. Han börjar bli lite trotsig så det är bra att andra vågar 

säga emot när någonting är fel och inte bara låta dom göra...(IP G)  
 
Vidare upplevdes stöd från andra håll även påverka barnens känslobeteende. När föräldrarna får 

stöd i samtal med andra vuxna minskar oron över barnen och föräldrarna vågar släppa på 

kontrollen mer, barnen känner då att föräldrarna är mindre stressade.   

...jag har ju fått stöd från andra håll och det har ju hjälpt mig jättemycket , just att man har stödet 
och kunna prata och där kanske barnet också känner att mamma inte är så stressad... och då går 

det ju mycket bättre när man släpper på kontrollen lite...(IP A) 
 

För förstagångsförälder är det extra viktigt att få stöd utifrån genom utbyte av erfarenheter och råd 

från andra vuxna, menade några respondenter som själva är föräldrar för första gången. Det 

upplevdes utvecklande att små barn får träffa andra vuxna än bara mamma, så att det inte är 

främmande att komma till någon annan. Personalens råd upplevdes dessutom kunna hjälpa 

föräldrarna i praktiken.  

...exempelvis att man vill ha råd om sömnen av personalen, att dom kommer med 

praktiska råd som kan fungera hemma...(IP C) 

5.4.3 Föräldrars sociala umgänge, erfarenhets- och kunskapsutbyte är ett 

viktigt stöd i föräldrarollen  

Samtliga respondenter uttryckte att det sociala umgänget med andra föräldrar är mycket 

betydelsefullt för dem själva och barnen. När det sker kunskapsutbyte handlar det ofta om att dela 

andra föräldrars upplevelser och jämföra barnens utveckling.  

...man diskuterar väl hur dom är i utvecklingen...kontra varandra...jämför och så...(IP 
E) 
 
...alla upplever ju olika saker under tidens gång medan barnen är små, då kan man 
fråga hur dom upplevde vissa saker...fråga om utvecklingssteg, ibland har man undrat 

över vissa saker och då kan man fråga om det här...(IP F) 
 

När föräldrarna diskuterar och delger varandra råd uppstår en känsla av tillhörighet och de behöver 

inte känna ensamhet i sin situation. En respondent beskrev att barnet kanske beter sig på ett visst 

sätt och hos föräldern skapas en oro över att något är fel, men när problemet sedan delas med de 

andra föräldrarna så kanske de har samma upplevelse. 

...ibland så känner man ju att man är ensam i hela världen...varför är det så där och 
sen kommer man hit,  men gud du ha ju likadant, det är ju faktiskt normalt att dom är 

på det sättet...(IP B) 
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När föräldrarna diskuterar och delar svårigheter som stundvis upplevs i föräldrarollen möjliggör 

detta samtidigt potential att finna lösningar på svårigheter eller problem som gäller deras egna 

barn. Råd och andras erfarenheter upplevdes i många fall komma till användning i efterhand då 

föräldern hamnar i situationen senare.  

5.5 Utvecklingen av verksamheten 

5.5.1 Fler familjer som besöker verksamheten 

Öppna förskolans verksamhet överlag framkom som mycket positiv och betydelsefull för 

respondenterna. De uttryckte en hög tillfredställelse med både den fysiska och den sociala miljön i 

verksamheten. Det beskrevs som en nödvändig och utvecklande mötesplats för barnen men även för 

föräldrarna som är föräldralediga och behöver träffa andra i samma situation.  

...alla  som kommer hit är ju som en själv ...man vill prata och se barnen utvecklas 
tillsammans...för det är jobbigt vissa gånger som förälder, man går hemma och vill ha 

något att göra...kompisar jobbar eller bor på avstånd...(IP D) 

 
...det är ju lite... livräddning att man får gå hit...än att bara gå hemma...dom flesta 
jobbar ju och andra barn går på dagis ...här får man ju träffa lite folk...det här får dom 

inte stänga  (IP E) 
 

Samtidigt som föräldrarna var nöjda överlag med verksamheten uttrycktes en oro över att det 

kommer för få föräldrar och att verksamheten kanske måste läggas ned på grund av det.  

... det är ofta samma personer som kommer...och ibland är det väldigt lite...så det är ju 
tråkigt...och då kanske dom lägger ner det...om det är för lite folk...så det är väl det 

negativa...(IP C) 
 

Flera respondenter menade att de ofta måste checka av innan om det finns andra familjer på öppna 

förskolan innan de åker hemifrån. Samtliga önskade att flera föräldrar besökte verksamheten då 

många familjer går miste om fördelarna med öppna förskolan samt att dem som kommer 

regelbundet riskerar att vara helt själva eller väldigt få när de kommer.  

5.5.2 Hur verksamheten kan nå ut till fler föräldrar i kommunen 

 
Utifrån respondenternas utsagor visade det sig att många familjer i kommunen förmodlingen inte 

är medvetna om att öppna förskolan finns eller också så kanske föräldrarna upplever en otrygghet i 

att besöka verksamheten första gången själva. 

...alla vet kanske inte att dom kan gå hit eller vill kanske inte gå hit själv... det är just 

det att komma hit första gången och se...och sen göra ett val... ( IP D) 
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Det finns dock goda möjligheter att nå ut till föräldrar genom BVC då öppna förskolan ligger i 

samma hus som BVC. Tillgänligheten skulle utnyttjas bättre för att öka intresset hos föräldrar 

uttryckte en respondent. 

...försöka nå ut mer via BVC när dom det bara ligger en trappa ovanför ...få första 

föräldrarna som inte har varit här att komma ner och kika... (IP D) 
 

Enligt två andra respondenter kunde verksamheten utveckla ett redan befintligt socialt nätverk 

samt uppmärksamma den stödjande verksamheten genom exempelvis reportage i lokaltidningen 

och via reklam.  

...mera i lokaltidningen...kanske göra lite reportage...att dom kommer hit o fotar...eller 
om man berättar  mer...jag tror att många kanske inte ens vet att den finns...dom 

kanske har missat den...reklam  (IP B) 

5.5.3 Utökade öppettider kan öka föräldrabesöken 

Begränsade öppettider kan försvåra för flera föräldrar att besöka öppna förskolan då en del jobbar 

eller har barnen på dagis. Flera föräldrar kanske därför inte har möjlighet att komma under just de 

öppettider som erbjuds. En respondent talade om att det skulle vara öppet hela dagar för att ge 

bättre möjlighet för de som jobbar att besöka verksamheten. 

...det är väl dom begränsade öppettiderna...man önskar kanske att det var öppet åtta- 

fyra ...för jag känner många som har börjat jobba...(IP A) 
 

En respondent upplevde dock att de varierande öppettider som erbjuds på öppna förskolan är 

tillfredställande och menade att variationen passar alla familjer då de antingen kan komma på 

förmiddagen eller eftermiddagen.  

...det är ju bra öppettider...vi är ju inga morgonmänniskor direkt sådär...så att det är 
jättebra att det är varierade öppettider...så att det passar även folk på förmiddagen 

och eftermiddagen...(IP C) 

5.5.4 Förslag på aktiviteter och utemiljö som främjar barnens hälsa  

Några respondenter upplevde att det skulle behövas flera planerade aktiviteter som skulle förbättra 

verksamheten och gynna dem som redan besöker den. De inplanerade aktiviteterna skulle 

förmodligen också locka nya besökare. Enligt en respondent är det endast på fredagar som 

föräldrarna kan vara helt säkra på att de andra familjerna besöker öppna förskolan. Anledningen till 

detta är att det då erbjuds babysång som är en planerad kulturell aktivitet och det vill de flesta 

familjer gå på. 

...babysången är ju väldigt populär...det kan vara upp till 20 föräldrar ibland...   

babysången som är en planerad aktivitet på fredagar...annars är det öppet hus...(IP 
E)   

 

Planerad lek lyftes fram som förslag på ytterligare en vikig pedagogisk aktivitet där de äldre barnen 

får möjlighet att utvecklas genom att lära sig samarbeta.  
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...någonting annat än själva sången...någon annan aktivitet för äldre barn så...men jag kan tänka 
mig bara lekar...att aktivera barnen tillsammans och att samarbeta...att man kan se samarbetet 

mellan barnen också...(IP F) 
 
Vidare framfördes av flera respondenter att det skulle finnas bättre möjligheter för barnen att vara 

utomhus. En respondent betonade vikten av att komma ut på olika utflykter och studiebesök på 

sommaren. En annan respondent upptäckte vid första besöket på öppna förskolan att det saknades 

ett uteställe för barnen, exempelvis en lite sandlåda eller lekplats, vilket skulle görs det betydligt 

bättre för barnen.  

De flesta respondenter upplevde tillfredställelse med de kulturella aktiviteterna på öppna förskolan 

såsom sång, musik och lek. En respondent hade dock förslag på att verksamheten kunde utveckla 

den kreativa miljön genom att öppna en pysselverkstad. 

...det har dom stora öppna förskolorna...att dom har ett litet rum där barnen kan måla eller pyssla 

eller någonting...som dom öppnar ibland...( IP C) 

5.5.5 Hur förbättringsförslag kan framföras till kommunen 

Det var endast fyra respondenter som besvarade frågan om hur förbättringsförslag skulle kunna 

framföras till kommunen. Tre av respondenterna upplevde att det kan finnas en svårighet att 

framföra önskemål till kommunen. Två av dessa respondenter antog att kommunen antagligen inte 

vill satsa pengar på att utveckla verksamheten. En resopondent menade att kommunen, av egen 

erfarenhet, troligen inte har intresse att lyssna på respondenternas önskemål.  

... av egen erfarenhet så lyssnar dom inte allför mycket på vad man kommer med men...(IP G) 

 
Trots svårighet med kommunens budget, fanns det av dessa fyra respondenter en som var positivt 

inställd till att förbättringsförslagen skulle kunna leda till förändring. Detta under förutsättning att 

alla föräldrar går ihop och engagerar sig och att dem dessutom får godkännande från 

familjecentralen att framföra förslagen. 

Allihopa... såklart...eftersom jag vet ju att kommunerna brukar ju inte ha direkt sådär 
jättemycket pengar...så då skulle man ju kunna gå ihop som föräldrar kanske om 

intresset skulle vara stort...med givetvis då med godkännande av familjecentralen...(IP 
C) 

6 DISKUSSION   

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån de 5 frågeställningarna i syftet samt med koppling 

till tidigare forskning, styrdokument och teorin empowerment. Det görs även en diskussion om 

studiens metod, kvalitet och etik.  
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1  Hälsofrämjande faktorer i tidig barndom 

I intervjuerna framkom att tidigt socialt samspel med andra barn är av stor betydelse för barns 

sociala utveckling. Barnen får det sannolikt lättare som vuxna att vara sociala med andra genom 

denna interaktion. Enligt respondenterna är även kreativa aktiviteter och aktiviteter i utomhusmiljö 

viktiga faktorer för att tidigt främja barns hälsa och utveckling. Dessa ovan nämda faktorer är 

betydelsefulla friskfaktorer i den psykiska och fysiska miljön. Enligt Socialdepartementet (2008) 

utgörs en hälsofrämjande miljö av friskfaktorer som främjas i den psykiska och fysiska miljön. Detta 

stärker därmed individers självförtroende och makt, vilket kan koppla till empowermentbegreppet 

om att stärka individers egenmakt. 

Det framkom av intervjuerna att föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för barns psykiska 

basbehov såsom närhet och trygghet, men också ansvar för aktivering och lek med barnen. Detta 

påverkar barnens hälsa och känsla av trygghet i tidiga år enligt respondenterna. Ovanstående 

uttalanden överensstämmer med innehållet i Socialdepartementet (2008) och Barnkonventionen 

(2010). Enligt dessa styrdokument har föräldrarna ett grundläggande ansvar för barnens utveckling 

och en trygg uppväxt. Föräldrarna ska alltid måna om barnets bästa i sin föräldraroll utifrån 

familjens livssituation. Barnkonventionen (2010) förtydligar dessutom att båda föräldrarna har ett 

gemensamt ansvar för barnets utveckling och uppfostran. Enligt Socialdepartementet (2008) har 

också den yttre miljön stark påverkan på barn och unga. Men då barnens uppväxtmiljö inte är något 

de kan välja själva så är det av största vikt att tidigt förebyggande insatser ses som en värdefull 

investering i hälsa, då dessa insatser har långsiktiga effekter. En respondent uttryckte missnöje över 

att samhället satsar för lite pengar på små barn och att det behövs mer stöd från samhället för att 

möjliggöra tidigt främjande av barnens hälsa. Samtliga respondenter framhöll att öppna förskolan 

är ett viktigt bidrag från samhället. En fördel var att BVC ligger i samma byggnad som öppna 

förskolan vilket ger god tillgänglighet och ett gott stöd till familjer. Enligt (Gärdsmo & Zeime, 2000) 

är det just den samverkan som sker mellan olika yrkeskategorier i familjecentralen som ger 

barnfamiljer mervärde där hälsa och välbefinnande tidigt främjas. Syftet med familjecentraler är att 

samhällets resurser ska utnyttjas på ett effektivt sätt där fler barn kan erbjudas en god start i livet. 

Familjecentraler i Sverige skulle kunna ses som en del av visionen i Hälsa 21 (WHO, 1999). De 

målområden eller delmål som bäst stämmer in på familjecentraler handlar om förbättringar 

gällande reproduktiv hälsa, mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård, att alla invånare ska 

ges möjlighet att bo och verka i hälsofrämjande miljöer psykiskt och socialt samt att 50 % av barnen 

skall kunna delta i hälsofrämjande förskolor. Familjecentralerna är en integrerad, stödjande och 

hälsofrämjande verksamhet som uppfyller dessa mål.  

6.1.2 Öppna förskolans hälsofrämjande faktorer  

Tidig social interaktion med andra barn och vuxna utvecklar barnens sociala förmågor och främjar 

deras välbefinnande i öppna förskolan enligt respondenterna. Barnen får kontakt med sociala 

situationer som de inte är vana vid hemma och moral och etik vävs naturligt in i det sociala 
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samspelet som har betydelse senare i livet. Dessa uttalanden stämmer med tidigare 

forskningsresultat som visar att det sker en betydelsefull interaktion mellan föräldrar och barn 

under aktiviteter såsom lek, umgänge och omvårdnad, vilket påverkar barnets beteende under hela 

utvecklingen och mognaden (Pridham et al., 2010). Detta kan bero på att det sker betydande 

förändringar hos barn mellan 0-5 år. Barnen lär sig bland annat prata, komma ihåg erfarenheter 

och vara uppmärksamma, dessutom utvecklas självkänslan i interaktion med andra barn och vuxna 

(Weiss et al., 2006).  

Det sociala umgänget med barn i olika åldrar förbättrar också inlärningsförmågan och ger ökad 

självständighet. Särskilt viktigt tycktes det vara för de yngre barnen att träffa äldre barn eftersom de 

behöver förebilder som de kan lära sig av. När barnen riktar uppmärksamhet till andra barn och lär 

av dem och inte bara föräldrar så ökar barnets självständighet, vilket i sig ger styrka och självkänsla. 

Detta kan kopplas till idéen om empowerment på individnivå och gruppnivå. Enligt McCammon 

(2012) är det viktigt att stärka den egna kapaciteten eftersom det gör individer och grupper mer 

benägna att fortsätta självständig utveckling och tillväxt.  

Intressant är att respondenterna även kunde se en positiv skillnad i sina barns välbefinnande när de 

själva är mer sociala med andra vuxna.   

De kreativa aktiviteterna i verksamheten betonades ha stor betydelse för barnens hälsa och 

utveckling enligt respondenterna. Babysången är särskilt värdefull då den inkluderar sång, 

instrument och enklare rörelser. Vidare ansågs öppna ytor, god tillgång till leksaker och andra barn 

skapa förutsättningar för kreativ lek och rörelse. En engelsk studie motsäger dock resultaten om att 

ovanstående aktiviteter har stor betydelse för alla barns hälsa och utveckling. Enligt et al., (2006) är 

nämligen barnaktiviteter något kulturellt betingat, varav aktiviteter som är karakteristiskt för en 

etnisk grupp kanske inte är vanligt hos en annan. Sådana kulturella skillnader är viktigt att beakta 

av personal på familjecentraler i syfte att verksamheten ska verka hälsofrämjande och utvecklande 

för alla barn.  

6.1.3 Öppna förskolans förutsättningar för en god hälsa senare i livet 

Det sociala umgänget sågs som den viktigaste faktorn i verksamheten för att skapa en god hälsa 

senare i livet, enligt respondenterna. Några menade att det skapas en trygghet och ett igenkännande 

när barnen kommer tillbaka till samma plats där de träffar samma människor. En respondent antog 

att barnen kommer bli mer öppna och empatiska som vuxna än om de bara varit hemma med 

föräldrarna. De sociala förmågor som barnen tar med sig senare i livet stämmer väl överens med 

empowermentkonceptet. Långtidseffekterna av empowerment framgår i en studie av McCammon 

(2012) som visar att styrkebaserade program blir mest effektiva när individers inneboende resurser 

och kapacitet stärks i unga år, vilket tidigt skapar positiva känslor och ökar välmåendet. Detta 

skapar förutsättningar för stärkt identitets- och bra handlings - och beteendemönster senare i livet. 

Undersökningen går att jämföra med resultatet i en annan liknande longitudell studie som lyfter 

fram att deltagande i förskolan ger långsiktiga förebyggande effekter gällande brottslighet, 

förekomst av depression och drogmissbruk. Tidigt deltagande på förskola, barn- och familjecenter 
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bekräftas som de viktigaste källorna till indirekta effekter på välbefinnande i vuxen ålder (Reynolds 

& Ou, 2011).  

Öppna förskolans sociala möten i kombination med kreativa aktiviteter kan verka som en 

förberedelse för skolstart menade respondenterna. En kombination av aktiviteter i förskolan samt 

kommunikation mellan föräldrar och lärare kan effektivt bidra till små barns utveckling, bland 

annat språkfärdigheter samt motoriska och sociala färdigheter i skolan (Weiss et al., 2006). Det 

ansågs på samma sätt viktigt att de små barnen på öppna förskolan får grundläggande lärdomar om 

socialt samspel innan de börjar grundskolan. Barnen måste dessutom vara med flera barn för att 

lära sig, det fungerar inte bara hemma med föräldrarna menade flera. Liknande påstånde framgår i 

Socialdepartementet (2008) då det talas om att förebyggande insatser inte bara ska fokusera på 

föräldrars och barns relationer utan också relationer med andra barn.  

6.1.4 Verksamhetens stöd i föräldrarollen       

Då kommunens öppna förskola ligger i samma byggnad som landstingets BVC upplevdes detta 

skapa en trygghet och stöd för föräldrar, just att det finns samverkan och god tillgänglighet mellan 

verksamheterna. Enligt Pellmer & Wramner (2007) är samverkan den centrala delen i regionalt och 

lokalt folkhälsoarbete. Det är samverkan mellan olika aktörer och verksamheter som göra att 

hälsoeffekterna i samhället bli bättre och samhällets servicefunktioner bättre integreras. 

Respondenternas uttalanden om tryggheten och stödet de erhåller i verksamheten kopplar också till 

Socialdepartementets (2008) beskrivning om att kommunens och landstingets samverkan ska ge 

barnfamiljer en trygg och stödjande arena (Socialdepartementet, 2008). Enligt respondenterna har 

förskolleläraren god kompetens och lång erfarenhet i sitt yrke. Hon är ett viktigt stöd i såväl 

diskussionssituationer som när det kommer till respons. Enligt respondenterna finns det inga 

planerade föräldrastödsträffar eller särskild rådgivning, istället får de råd och stöd på naturlig väg. 

Det framkom dock att det finns en föräldrakurs som heter småbarnsliv där personal och föräldrar 

diskuterar sitt föräldraskap. Detta föräldrastöd är något föräldrarna anmäler sig till i förväg och kan 

vara något som verksamheten bör informera tydligare om för att alla ska bli medvetna om att det 

finns (Förskolelärare A. Håkansson, personligt meddelande, 19 april, 2013). De positiva effekterna 

av föräldrastöd stärks av Gärdsmo & Zeime (2000) som menar att utbildning och stöd till föräldrar 

bidrar till förbättrad psykisk hälsa hos barn. Samtidigt är det viktigt att stärka föräldrarna i deras 

föräldrarroll genom att hjälpa dem att tro på den egna förmågan (Gärdsmo & Zeime, 2000). 

Stärkande i föräldrarollen kan härledas till teorin empowerment som enligt Pellmer & Wramner 

(2007) bland annat är en hjälp till självhjälp, där makt innebär att ha möjlighet att påverka och få 

vara delaktig. Det kan tänkas att flera föräldrar upplever stärkt föräldrastöd och delaktighet på 

naturlig väg och därför inte har behov av planerade föräldrastödsträffar.  

Det ansågs nödvändigt med råd och stöd från utomstående under perioder i barnets liv när 

föräldrarna inte räcker till. Föräldrars stöd i samtal med andra vuxna upplevdes minska oron för 

barnen då de kan släppa mer på kontrollen. Barnen känner då att föräldrarna är mindre stressade. 

Detta skulle kunna tolkas som att barnen känner sig tryggare med sina föräldrar när föräldrarna får 

stöd av andra vuxna i sin föräldraroll, vilket gör att barnen automatiskt får en bättre relation till sina 

föräldrar. För förstagångsförälder är det extra viktigt att få stöd utifrån genom utbyte av 
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erfarenheter och råd från andra vuxna menade flera respondenter. Socialdepartementet (2008) 

bekräftar ovanstående uttalanden med information om att nyblivna föräldrar har särskilt behov av 

goda sociala kontakter då detta främjar omvårdnaden av barnet. Dessutom betonas att 

förebyggande insatser bör fokusera på främjande av föräldrars och barns relationer likväl relationer 

med andra barn och vuxna. Eftersom barn med en trygg relation till sina föräldrar de första 

levnadsåren kan vara avgörande för en psykiskt god hälsa i vuxen ålder (Socialdepartementet, 

2008). Det sociala umgänget med andra föräldrar ansågs vara mycket betydelsefullt för 

respondenterna. Föräldrars kunskapsutbyten handlar ofta om att dela andra föräldrars upplevelser 

och erfarenheter om barnens utveckling. När föräldrarna diskuterar och delger varandra råd 

uppstår en känsla av samhörighet och de behöver inte känna ensamhet i sin situation. När de delar 

svårigheter som periodvis upplevs i föräldrarollen möjliggör detta också potential att finna 

lösningar som gäller deras egna barn. Respondenternas beskrivningar visar att de erhåller 

empowerment i möten med andra föräldrar vilket ökar deras förmåga till problem- och 

konfliktlösning. Resultat från en forskningsstudie av Holcomb-McCoy & Bryan (2010) beskriver att 

empowerment program för familjer ger föräldrarna stöd i att stärka sin egen personliga och sociala 

förmåga gällande problemlösning och beslutsfattande i familjen. Enligt Socialdepartementet (2008) 

kommer barnen sannolikt att uppleva trygghet i sin uppväxtmiljö när de vuxna får trygghet och 

bekräftelse genom andra vuxna. Föräldrar behöver utbyta kunskap och erfarenhet samt delge 

varandra stöd för att på ett naturligt sätt växa in i föräldrarollen.  Då det finns föräldrar som inte har 

nära kontaktnät bör samhället ansvara för att ge stöd till alla föräldrar genom exemplvis tidigt och 

brett föräldrastöd i syfte att förebygga framtida problem (Socialdepartementet, 2008).   

6.1.5 Verksamhetens utvecklingsmöjligheter 

Öppna förskolan ansågs vara en hälsofrämjande och stödjande miljö enligt respondenterna.  Det 

fanns en uttalad oro över att alltför få föräldrabesök kan leda till nedläggning. Föräldrarna 

hoppades på flera familjebesök då de som kommer regelbundet riskerar att vara helt själva eller 

väldigt få samt att de som inte kommer går miste om fördelarna. Öppna förskolan uppfyller därmed 

inte sin fulla funktion eftersom grundtanken med verksamheten är att den ska vara en mötesplats 

för alla föräldrar och barn (Berg-Wikander, 2006). Respondenterna uttryckte dessutom själva att 

det viktigaste med öppna förskolan är det sociala umgänget med andra familjer.  

Utifrån respondenternas utsagor kanske många familjer i kommunen inte har kännedom om att 

öppna förskolan finns, vilken funktion den har eller att de upplever otrygghet att komma till 

verksamheten första gången själva. Det kan betyda att många familjer i kommunen som mest skulle 

behöva verksamheten missar möjligheten att gynnas av den. Då Vingåker är en kommun med låg 

socio-ekonomisk situation jämfört med resten av länet (SCB, 2012) finns det troligvis många 

familjer som har behov av öppna förskolans stödjande och hälsofrämjande verksamhet. 

Respondenterna föreslog effektivare informationsspridning via media samt bättre nyttjande av BVC 

som informationskälla för att nå flera familjer och skapa intresse hos flera. Detta skulle möjligtvis 

kunna ge förutsättning för utveckling av verksamheten i samband med flera familjebesök och mer 

engagemang. Men frågan återstår hur informationen ska kunna nå ut till de mest ogynnade 

familjerna i kommunen. Risken finns att föräldrar som har låg socio-ekonomisk status, annan 
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härkomst och/eller som är ensamstående har en rädsla och osäkerhet att inte passa in i 

verksamheten. Enligt (Green & Tones, 2010) påverkas människors möjligheter att göra fria val 

direkt eller indirekt av fysiska, socio- ekonomiska och kulturella omständigheter. Därför bör 

empowerment i praktiken verka på både samhällsnivå och individnivå, i syfte att underlätta till fria 

val. 

Andra förslag på förbättringar var utökade öppettider och flera planerade aktiviteter som bättre 

skulle gynna de föräldrar som regelbundet besöker verksamheten men också locka nya besökare. I 

dagsläget är det planerad babysång som enda aktivitet i veckan vilket är den enda dagen som de är 

säkra på att andra familjer kommer. En respondent uttryckte att verksamheten kunde utveckla den 

kreativa miljön genom att öppna en pysselverkstad för mer konstnärliga ändamål. Förslaget kan 

stödjas med forskningsresultat från Havard University i Cambridge som visar att deltagande i konst 

och hantverk i kombination med föräldrars omvårdnad kan ha betydelse för barnens läs-och 

skrivkunnighet (Weiss et al., 2006).  

Forskarens fråga om huruvida förbättringsförslagen skulle framföras till kommunledningen 

besvarades av respondenterna med viss osäkerhet. Anledningen var att kommunens begränsade 

budget kunde tänkas sätta stopp för förbättringar av verksamheten eller så fanns en oro över att 

bemötas med ointresse. Dock var det endast fyra respondenter som besvarade frågan om hur 

förbättringsförslag skulle kunna framföras till kommunen. Det kan hända att svaren blivit mer 

positiva om alla besvarat frågan. En respondent trodde dock att förbättringsförslagen skulle gå att 

framföra till kommunen och även leda till förändring under förutsättning att alla föräldrar 

engagerar sig tillsammans för att framföra förslagen. Enligt en amerikansk studie av Hamilton et 

al., 2003) har familjemedverkan med olika strategier lyckats stärka föräldrar samt kontakten mellan 

föräldrar och proffessioner. Program som baseras på familjens egna uppsatta mål har gjort att 

verksamheterna uppnått bättre kvalitet. Då personalen lär sig från föräldrarna hur programmen 

kan anpassas efter föräldrarnas mål, kultur och värderingar kan det tänkas att detta skapar 

empowerment både på individ- och samhällsnivå. Enligt Hamilton et al. (2003) finns det inte bara 

en ”bästa praxis” för att engagera föräldrar utan många olika sätt. Det viktigaste är att 

verksamheten har en vilja att finna egna lösningar och upptäcka nya vägar (Hamilton et al., 2003).  

Denna studie skulle kunna användas som ett underlag för både föräldrar och personal i öppna 

förskolans verksamhet för att tillsammans utveckla och upprätthålla befintligt hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. Det stöd och den stärkta kapacitet föräldrar och personal kan tänkas erhålla 

via studien kan liknas vid empowerment, en hjälp till självhjälp, där makt innebär att de har 

möjlighet att påverka och få vara delaktiga (Pellmer & Wramner, 2007). Studiens resultat skulle 

bland annat kunna stärka föräldrarna att framföra förbättringsförslag till kommunen samt skapa 

motivation till att skapa en effektivare informationsspridning i syfte att få flera föräldrabesök. 

Spridning av information skulle bli mer effektiv med hjälp av familjecentralens samverkan där BVC 

har ansvaret att ge information om öppna förskolan. Utöver detta är lokaltidningen en viktig källa. 

Då verksamheten är relativt nyöppnad samt att föräldrar och barn tycks få empowerment de gånger 

de träffas så finns det potential att förbättra verksamheten, under förutsättning att det finns 

engagemang och vilja hos både föräldrar och personal samt kommunen. Det behövs ett ökat stöd 

från samhället i syfte att kunna upprätthålla hälsofrämjande verksamheter. Förhoppningsvis skulle 
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det framkomna resultatet kunna vara en vägledning och stöd för fortsatt folkhälsoarbete 

beträffande tidigt hälsofrämjande och förebyggande arbete i familjecentralers öppna förskolor.   

Utifrån tidigare forskning samt respondenternas uttalanden betonas det att öppna förskolan i 

familjecentraler är en viktig mötesplats som tidigt främja barns hälsa och ger stöd i föräldraskapet. 

Det framkommer även att barn och föräldrar erhåller empowerment i öppna förskolans socialt 

utvecklande miljö. Enligt respondenterna är det för få föräldrar som besöker verksamheten och 

orsakerna till det är inte så enkla att förstå eller bevisa. Det finns begränsat med forskning som visar 

vilka hindrande faktorer som gör att många barnfamiljer i samhället aldrig eller sällan integreras i 

dessa hälsofrämjande verksamheter. Av den anledningen finns det behov av att forskningen i 

framtiden gör både kvalitativa och kvantitativa studier om föräldrabesök på flera öppna förskolor i 

landet och ser vilka bestämningsfaktorer i hälsa som direkt eller indirekt påverkar vilka föräldrar 

som inte besöker verksamheten. Med hänvisning till tidigare forskningsstudier kan nämligen låg 

socio- ekonomisk situation, etniskt ursprung och kön påverka vilka val och ställningstaganden 

familjer gör. Fortsatta studier skulle med fördel inkludera flera fäder och familjer med annat 

ursprung. För att undersöka socio-ekonomisk status och dess inverkan skulle enkäter vara det mest 

etiska. Förslag på forskningsfokus och urval skulle i bästa fall kunna tillföra ny betydelsefull 

kunskap till forskningsfältet och samtidigt bidra till en mer jämlik hälsa hos både barn och vuxna. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Studiedesign 

En kvalitativ stuiedesign valdes i denna studie eftersom syftet var att utgå från föräldrarnas 

upplevelser. Syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att förmedla djup och unik kunskap 

utifrån individens erfarenheter och upplevelser. Vid intervjuer ges respondenterna möjlighet att 

utveckla och förklara sina åsikter på ett utförligt sätt vilket många gånger värdefull insikt för 

forskaren. En annan viktig fördel med kvalitativa intervuer är att svarsfrekvensen troligtvis blir hög 

då intervjuaren bokar in intervjuer i förväg på en lämplig tid och plats (Denscombe, 2009). Det 

finns några nackdelar med kvalitativa intervjuer som är viktiga att uppmärksamma. 

Tillförlitligheten i kvalitativ forskning är något som brukar kritseras, eftersom specifika 

sammanhang och specifika deltagare har en unik inverkan på insamlad data. Detta försvårar enligt 

Denscombe (2009) möjligheten att överföra resultatet till andra situationer, däremot kan resultatet 

överföras till liknande förhållanden. Det är även svårt för forskaren att helt frånse tidigare 

erfarenheter och förförståelse, vilket omedvetet kan komma att påverka respondenterna hur de 

väljer att svara. Det går därmed inte att försäkra sig om att allt som respodenterna säger speglar 

sanningsenlig fakta (Denscombe, 2009). Neutral hård fakta är något som kvantitativa mätningar 

kan bidra till. Dock valdes kvantitativ studiedesign bort eftersom studiens syfte var att undersöka 

och förstå ett fåtal respondenters upplevelser och inte att undersöka en stor population genom 

statistiska mätningar. Kvantitaiva mätningar kan inte bidra med djupare kunskap utan ger snarare 

en översik och generalisering av människor och fenomen (Eljertsson, 2012). Ett epidmeiologiskt 
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tillvägagångssätt ansågs inte heller passande eftersom utgångspunkten då är att undersöka 

förekomst av (o) hälsa och sjukdom samt titta på hälsans bestämningsfaktorer hos större 

populationer i samhället. Epidemiologi fokuserar snarare på faktorer som förebygger ohälsa och 

sjukdom än att främja hälsa och fokusera på det som är friskt, vilket denna studie huvudsakligen 

fokuserar på (Andersson, 2006).   

6.2.2 Material 

Anledningen till att populationsurvalet blev föräldrar och exempelvis inte personal, var att öppna 

förskolans syfte är att främja och förebygga föräldrars och barns hälsa, därav ansågs det högst 

angeläget att lyssna till föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av hur detta arbete fungerar. 

Föräldrarnas svar förväntades bli mer sanningsenliga än om personalen skulle uttala sig. Det finns 

naturliga skäl till detta, nämligen att anställd personal ofta vill skydda sin verksamhet och sina 

medarbetare, när det finns eget intresse och engagemang bakom (Hollaway & Wheeler, 2010) samt 

att föräldrarna känner sina barn bättre.  

I urvalet begränsades inviderna till sju stycken vilket ansågs rimligt för den tidsram som förelåg. 

Kvalitativa intervjuer är ofta få till antalet eftersom det är tidsödande att utföra intervjuer på många 

individer i samhället. Kvantitativa studier kan däremot utföras på ett stort antal individer med hjälp 

av exempelvis enkäter, det ger en större variation av olika människor och därmed högre 

trovärdighet (Andersson, 2006). Med tanke på att intervjuerna var relativt få i denna studie gjordes 

ett strategiskt urval då detta presenterar en större variation av utvalda individer. Urvalet varierade i 

kön, ålder, antal barn och ålder på barn vilket ökar trovärdigheten i studien. Planen var att även ha 

variation i etniskt ursprung genom att inkludera föräldrar med annan etnisk härkomst. Deras svar 

skulle bidra till värdefull kunskap samt ge större variation i urvalet på grund av kulturella 

skillnader. Dock var språkkunskaperna inte tillräckliga för att besvara intervjufrågor och därav var 

detta inte möjligt. Tanken var även att flera pappor skulle delta i intervjuerna men det fanns en 

svårighet att nå ut till dem och få dem att vilja delta. Det hade varit betydelsefullt med deras 

deltagande eftersom det finns behov av fäders upplevelser likväl som mödrars. Dessutom behövs 

det mer engagemang från pappor i öppna förskolan.  

När intervjupersonerna skulle kontaktas på vald familjecentral tillfrågades förskoleläraren att 

kontakta lämpliga intervjudelatagare. Detta sätt ansågs vara det säkraste sättet att att få kontakt 

med intervjudeltagarna då författaren själv hade långt avstånd till verksamheten samt dålig 

kännedom om tänkbara deltagare. Förskoleläraren integrerar däremot med föräldrarna varje dag 

och har därför god kännedom om dem. Förfrågan om deltagande skedde således på ett naturligt sätt 

vilket också kan ha bidragit till stort intresse hos deltagarna. Innan föräldrarna kontaktades 

framförde intervjuaren önskan om en brett urval för att öka studiens kvalitet. 

6.2.3 Datainsamling 

Insamlingen av kvalitativa data skedde genom personliga intervjuer. Detta på grund av att 

personliga intervjuer kan bidra till en känsla av trygghet och mod att våga öppna sig eftersom vissa 
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frågor såsom föräldrarollen, kan upplevas känsliga eller personliga tillsammans med andra 

föräldrar. Gruppintervjuer tar inte hänsyn till intigritet på samma sätt och viktig fakta kanske inte 

kommer fram. Det är även fördelaktigt med personliga intervjuer då bortfallet troligtvis blir lågt 

eftersom det uppstår en personlig kontakt mellan intervjuaren och den intervjuade (Andersson, 

2006).  Risken för att deltagarna ska tala osanning i syfte att behaga intervjuaren eller 

verksamheten har minskats genom att inte ställa ledande frågor. Däremot kan deltagarnas 

förväntningar i samband med informationen de fått innan intervjuerna gjort att svaren fått en mer 

positiv karaktär avseende verksamheten. 

6.2.4 Intervjuguide   

De halvstrukturerade intervjuerna sågs som en fördel då det gav respondenterna mer utrymme att 

utveckla sina svar men inom ett begränsat område (Denscombe, 2009). Trots att intervjuguiden 

testades på några personer innan intervjuerna för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt 

sätt, så behövde några frågor ändå förtydligas och upprepas under intervjuerna. Detta tycks dock 

inte påverkat resultatet eftersom respondenternas svar tyder på att de uppfattat frågorna rätt inom 

ett väl avgränsat område. En annan felkälla i intervjuguiden har beaktats gällande 

frågeställningarna då författaren förutsätter att öppna förskolan är en hälsofrämjande och 

stödjande arena genom att ställa frågan ”hur”.  Men som tidigare nämts måste en familjecentral 

vara hälsofrämjande och stödjande för att klassas som en familjecentral (Gärdsmo & Zeime, 2000). 

6.2.5 Analysmetod 

En manifest innehållsanalys underlättade analys av resultatet då författaren endast utgick från det 

som sades ordagrannt och inte underliggande tolkningar som i latent innehållsanalys. Då det var 

första gången författaren genomförde en innehållsanalys ansågs det vara mest lämpligt att använda 

en manifest innehållsanalys. Hollaway & Wheeler (2010) menar nämligen att det finns en risk att 

oerfarna forskare kan tolka resultat av studier på ett felaktigt sätt och av den anledningen är 

ordagrann analys säkrare. Det var fördelaktigt att analysen ledde fram till en bred översikt i form av 

teman utifrån en stor mängd data. På slutet gick det att se tydliga skillnader och likheter i 

intervjusvaren som gav författaren förståelse för innehållet i resultatet som helhet. Nackdelen med 

manifest innehållsanalys är att underliggande mönster aldrig framkommer och sådana mönster kan 

ha viktig betydelse för en djupare förståelse av materialet. 

6.2.6 Kvalitetskriterier 

Studiens kvalitet diskuteras utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och objektivitet.  

En svaghet med kvalitativ metod ligger i svårigheten att mäta resultat och bevisa att de är sanna. 

Mätning av kvantitativa resultat uppfattas ofta som mer exakta eller träffsäkra, då det finns ett 

färdigt och tydligt koncept för hur resultatet ska mätas.  I kvalitativ forskning finns inget tydligt 

koncept för att visa att ”rätt” svar uppnåtts. Däremot används termen trovärdighet  för att 



 

33 

 

säkerställa resultaten (Andersson, 2006; Denscombe, 2009). I denna studie stärktes trovärdigheten 

genom att skapa goda förutsättningar för ärliga och detaljerade svar under intervjuerna. Detta 

skedde genom att intervjuaren deltog i det sociala umgänget innan varje intervju för att skapa ett 

förtroende mellan respondent och intervjuare samt för att bli mer bekant med den nya miljön. 

Intervjuerna utfördes i ett relativt tyst och ostört rum som var lämpliga för intevjuer av privat 

karaktär. Föräldrarna hade sina barn i rummet intill men författaren upplevde ändå att föräldrarna 

kunde fokusera på intervjuerna. En mamma ammade sitt barn under intervjun vilket tycktes öka 

hennes förmåga till koncentration. En negativ inverkan på trovärdigheten i studien skulle kunna 

vara att diktafon som inspelningsmaterial begränsade föräldrarnas förmåga att vilja öppna sig fullt 

ut.  

Tillförlitligheten i aktuell studie stärktes då alla delar i metod, resultat och diskussion noggrannt 

och detaljerat beskres för att visa vad som ledde fram till studiens slutsatser (Denscombe, 2009). 

Resultatet analyserades och tolkades noggrannt samt förklaradesoch diskuterades metoden på så 

utförligt sätt som möjligt. Den halvstrukturerade intervjuguiden fungerade som ett viktigt stöd 

under alla intervjuer och försäkrade att svaren behandlade samma forskningsområde. Dessutom 

testades intervjuguidens frågor på två bekanta innan intervjuerna, för att kontrollera att frågorna 

uppfattades på rätt sätt och besvarade studiens frågeställningar. De två tillfrågade var dock inte 

föräldrar eller yrkesverksamma inom barnomsorgen. Författarens tidigare erfarenhet av att utföra 

personliga intervjuer kan stärka tillförlitligheten i studien. Men vald analysmetod är en helt ny 

metod för författaren, vilket kan ses som en svaghet. 

För att göra det möjligt att överföra resultatet till andra sammanhang har omständigheterna 

noggrannt beskrivits i denna studie. Ett brett urval ökade också möjligheten till överförbarhet då de 

utvalda föräldrarna hade olika kön, olika ålder, olika antal barn samt olika ålder på sina barn. 

Härmed ska läsaren få möjlighet till en djupare och bredare förståelse av den beskrivna situationen 

vilket är betydelsefullt vid forskningsfyndens överförbarhet (Olsson & Sörenssen, 2011). 

I kvalitativ metod är det svårt för forskaren att helt bortse från sina egna värderingar vid nära 

interaktion med den andre. Det är enklare att behålla objektiviteten i kvantitativa studier då dem är 

mer opersonliga vilket ökar validiteten. Om däremot forskaren har för avsikt att använda sin 

förkunskap och denna används på rätt sätt kan det vara en tillgång. I flera fall kan det vara just 

förförståelse, de egna upplevelserna och erfarenheterna, som gör att en forskningssituation kan 

förstås fullt ut (Denscombe, 2009) I denna studie har forskaren haft ett öppet sinnelag under hela 

dataanlysen för att inte försumma data som inte stämmer överens med analysen samt kontrollera 

förklaringar som talar mot valda teorier (Denscombe, 2009).  Då författaren inte heller har någon 

tidigare förförståelse för valt forskningsområde minskar automatiskt den personliga påverkan på 

studien. 

6.3 Etikdikussion 

Det har varit viktigt att följa det etiska förhållningssättet under hela studiens gång i syfte att ta etisk 

hänsyn till intervjupersonerna och stärka studiens kvalitet. De fyra principerna är: 
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Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). Det kan ses som en svaghet att inte författaren själv kontaktade tänkbara 

deltagare per telefon eller post innan. Samtidigt kan det troligtvis varit en trygghet för föräldrarna 

att bli tillfrågade av en person i verksamheten som redan känner dem väl. Det var inga problem att 

få samtycke till intervjuerna, då det fanns ett stort intresse att vilja delta redan vid ett tidigt 

stadium. Konfidentialiteten i studien ansågs uppfylld av flera anledningar. Intervjupersonernas 

namn skyddades och benämdes med koder vid utskrift och det inspelade materialet förvarades på 

ett säkert ställe oåtkomligt för utomstående. Inget av det som sades personligen under intervjuerna 

förmedlades vidare till övriga föräldrar eller personal. I början av urvalet var tanken att inkludera 

föräldrar med olika socio-ekonomisk bakgrund, men efter etiskt övervägande uteslöts detta. Främst 

därför att det skulle kunna upplevas som kränkande att bli utvald på grund av sin låga socio-

ekonomiska status, men också för att det skulle vara svårt att identifiera vilka som kan ses som mer 

utsatta än andra. Denna inkludering i urvalet kunde däremot ha gett en intressant och fördjupad 

förståelse för vissa företeelser samt en utökad variation i urvalet. De inspelade intervjuerna samt 

utskrifterna från intervjuer kommer att raderas efter att arbetet godkänts, eftersom denna 

information endast får användas i aktuell studie och inte får komma ut till obehöriga.  
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7 SLUTSATS 

Slutsatserna presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningarnas ordning.    

De viktigaste faktorerna för att tidigt främja barns hälsa är, enligt föräldrarna, samspel med andra 

barn och föräldrar samt aktivering av barnen i framförallt lek, sång, musik och utevistelse. 

Föräldrarna har grundläggande ansvar för omvårdnad av barnen och en trygg uppväxtmiljö . 

Samhället ansvarar för tidigt förebyggande och främjande av barns hälsa genom exempelvis 

familjecentraler, men det behövs ökade insater på samhällsnivå.  

Öppna förskolan i familjecentralen främjar tidigt barnens hälsa genom socialt samspel med andra 

barn och föräldrar. Denna friskfaktor i kombination med kreativa aktiviteter främjar god hälsa och 

tidig utveckling.  

De sociala faktorerna i öppna förskolan skulle kunna lägga grunden för en god hälsa senare i livet.  

Öppna förskolans personal ger naturligt stöd i föräldrarollen. Det viktigaste stödet tycks dock 

erhållas när föräldrarna utbyter kuskap och erfarenheter med andra föräldrar.  

Öppna förskolan har för få besökare vilket hotar verksamhetens upprätthållande. Genom effektivare 

informationsspridning om verksamheten och införande av flera planerade aktiviteter skulle 

besöksantalet kunna öka enligt föräldrarna. Men framtida forskning borde undersöka vilka av 

hälsans bestämningsfaktorer som gör att många barnfamiljer i samhället aldrig integreras i denna 

hälsofrämjande arena. Detta skulle kunna bidra till en mer jämlik hälsa hos både barn och föräldrar. 
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BILAGA A. MODELL FÖR HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER 
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BILAGA B. MODELL FÖR DELAKTIGHET SOM EMPOWERMENT  

 

 

(Gullacksen, 2010) 
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BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

 
Inledning 
 
-Presentera mig             

-Syftet med studien och dess användning          

-Genomförande, etiska aspekter            

-Frågor innan jag startar intervjun 

Öppningsfrågor 
 
-Hur många barn har du?           -

-Hur lång tid har du varit på öppna förskolan med barnen? 

Inledande frågor:  
 
1.Vad anser du är viktigt för ett barns hälsa i tidiga år?       

2.Hur kan man tidigt förebygga ett barns hälsa enligt din mening? 

Nyckelfrågor 
 
3a. Du har nyligen talat om att förebygga barns hälsa: Upplever du att öppna förskolan kan /kunnat 

ge Ditt barn en god start i livet?          

b. Vilka faktorer i den fysiska miljön anser du främja Ditt barns hälsa ?     

c. Vilka faktorer i den sociala miljön anser du främja Ditt barns hälsa?     

d. Tror du att dessa faktorer kan påverka Ditt barns hälsa i vuxen ålder? Hur då? 

4.a. Om vi byter frågeområde och går över till föräldrarollen: Upplever du att öppna förskolans 

personal ger Dig stöd och rådgivning ?          

b. På vilka sätt får Du stöd och rådgivning?          

d. Upplever Du att detta stöd påverkar relationen till ditt/dina barn? Hur ? 

5.a. Fortsättningsvis gällande Din roll som förälder: Får Du stöd och    kunskapsutbyte med de 

andra föräldrarna på öppna förskolan?                      

b. På vilket sätt ?            

c. Upplever Du att utbytet har hjälpt Dig i din föräldraroll? I så fall hur?                 

d. Har du upplevt att Din och barnets relation påverkats av din sociala kontakt med de andra 

föräldrarna? I så fall hur? 

Avslutande frågor           
  
6. a. Avslutningsvis hur är din tillfredställelse överlag med familjecentralens öppna förskola?   

b. Finns det något som saknas i verksamheten eller något som behöver förbättras enligt din  

mening?              

c. På vilket sätt skulle den eller dessa förbättringar kunna ske? 
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BILAGA D.  INFORMATIONSBREV 

 
 
Hej! 

Jag heter Petrine Snarvold och läser sista terminen vid Folkhälsovetenskapliga programmet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Just nu skriver jag mitt Examensarbete och syftet är att 

undersöka hur föräldrarna upplever att verksamheten vid familjecentralens öppna förskola är 

hälsofrämjande . 

Du och sex andra föräldrar på familjecentralens öppna förskola har valts ut för att deltaga i denna 

intervju. Urvalet har skett på ett strategiskt sätt för att få stor variation på deltagarna, det vill säga 

utifrån kön, civilstånd, etnicitet, antal barn med mera. Era upplevelser är viktiga för att 

frågeställningarna i studien ska kunna besvaras samt för att erhålla fördjupad kunskap på området.  

Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter och kommer spelas in med hjälp av en diktafon. 

Alla uppgifter som ni ger ut kommer att behandlas konfidentiellt genom att inte använda era namn. 

Utformandet av resultatsvaren ska utföras på ett sådant sätt att svaren inte ska kunna härledas till 

intervjupersonen.  

Informationen från studien kommer förvaras på ett säkert ställe och efter studien kommer 

inspelningarna i diktafonen att raderas. Informationen kommer endast användas i detta 

Examensarbete. 

Din medverkan i intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst om så önskas.  

 Studien kommer att presenteras vid ett seminarium och läggas ut på uppsatsdatabasen Diva. Ni 

som deltagit i studien kan få möjlighet att läsa den vid senare tillfälle om det önskas. 

Familjecentralen i Vingåker ska också kunna ta del av studien i syfte att använda den för förbättring 

och utveckling av verksamheten.  

Tack för din medverkan. 

 

//Petrine Snarvold 
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