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Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd och regional 

behovsanalys och kartläggning gällande föräldraskapsstöd 

 

I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd som du hittar här lyfts 

att stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för 

att  undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga.  
Strategins målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under 

barnets hela uppväxt och för att nå målsättningen behövs en fortsatt utveckling inom 

området. Kunskapen om effektiva arbetssätt, metoder och andra insatser behöver 

öka. Det kan handla om fler evidensbaserade metoder att erbjuda föräldrastödjande 

aktörer för att stödja föräldrar med barn i tonåren. Även uppföljning och utvärdering 

av effektiva arbetssätt inom ordinarie verksamhet behöver förstärkas. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har tagit fram en kort film 

om strategin som kan användas av yrkesverksamma. Du kan se filmen här. 

Behovsanalys har gjorts av FoU Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg 

gällande arbetet med föräldraskapsstöd i Gävleborgs län. Du hittar den i sin helhet 

här. En sammanfattande rapport av vad som framkommer i behovsanalysen har 

också tagits fram och den hittar du här. 

 

 

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf
https://hensonpr.us3.list-manage.com/track/click?u=54ee1c7bfcf8281b0a8176871&id=d119a9ec9d&e=850a120a50
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/fou-rapport-2019_4-arbetet-med-foraldraskapsstod-i-gavleborgs-lan.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4c066510170f3a14b7814744/1585895976761/Mot%20ett%20starkare%20f%C3%B6r%C3%A4ldraskapsst%C3%B6d%20i%20G%C3%A4vleborg.pdf


 

 

För att bidra till en jämlik hälsoutveckling och göra tillgängliga resurser 

lättillgängliga för såväl yrkesverksamma som privatpersoner har Region Gävleborgs 

centrala barnhälsovårdsenhet gjort en kartläggning av stöd till barn och 

vårdnadshavare inom och utanför Regionens regi på kommunnivå. Du hittar 

kommunvisa kontaktlistor här. 

Gruppledarutbildning ABC i Gävle 
Gruppledarutbildning i ABC - Alla Barn i Centrum erbjuds i Gävle under hösten 

2020. Forskning som gjorts av Karolinska Institutet visar att föräldrar som deltagit i 

ABC känner sig stärkta i sitt föräldraskap vilket påverkar både barn och föräldrar 

positivt. ABC vänder sig till alla föräldrar som har barn 3–12 år. Mer information om 

programmet finns här och anmälan till gruppledarutbildning i Gävle kan göras här. 

Kortlek som skapar samtal om föräldraskap 
Forskare Terese Glatz, har utvecklat föräldraskapsleken. Föräldraskapsleken bygger 

delvis på Terese Glatzs forskning om tilltron till den egna förmågan hos föräldrar. 

Den visar att de föräldrar som är trygga i sin föräldraroll agerar på ett mer positivt 

sätt när de stöter på utmaningar i föräldraskapet. 

Föräldraskapsleken är ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd. Materialet 

innehåller 52 kort med målet att starta samtal inom åtta teman: vardagen i familjen, 

jämställdhet, föräldrarollen; välmående, utvidgat föräldraskap, relationen till barnet; 

parrelationen och barnets sömn-, mat och lekvanor. En guide med beskrivning av 

innehållet och förslag på hur man kan använda korten ingår. Mer information finns 

på Örebro Universitet här och på forskning.se här. Föräldraskapsleken kan beställas 

via Komlitt. 

Att vara förälder idag 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har i samverkan med SOM-

institutet genomfört en undersökning utifrån föräldrars egna upplevelser av hur det är 

att vara förälder idag och vilka utmaningar de upplever. Rapporten finns att läsa här. 

Jämställt föräldraskap 
Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar 

omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling. Enligt regeringen behöver 

föräldraskapsstödet på ett tydligare sätt bidra till ett mer jämställt föräldraskap, inte 

minst genom att möta föräldrars behov av stöd i sin relation till varandra och i sina 

ambitioner att leva jämställt.    

Högre risk för skilsmässa när pappan inte är föräldraledig. En ny studie i demografi 

visar att bland föräldrapar där pappan inte tar ut någon föräldraledighet alls, det vill 

säga inte ens sina reserverade dagar som annars brinner inne, är risken för separation 

eller skilsmässa högre. Men de mest jämställda paren, par där pappan tar ut mer än 

sin reserverade del, är däremot inte heller de mest stabila paren.  

Läs mer om studien här.  

 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/barn-och-unga/barnhalsovard/kontaktlistor-foraldrastod/
http://www.allabarnicentrum.se/
https://www.suderled.se/göteborg-start-4-sept-2020.php
https://www.oru.se/nyheter/foraldraskapsleken-ger-tryggare-foraldrar/
https://www.forskning.se/2020/05/13/kortspel-ska-gora-foraldrar-tryggare/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=R%c3%b6ntgen+kan+avsl%c3%b6ja+hur+coronaviruset+f%c3%b6r%c3%b6kar+sig
https://www.mfof.se/foraldraskapsstod/undersokningsrapport---att-vara-foralder-idag.html
https://www.forskning.se/2020/04/27/hogre-risk-for-skilsmassa-nar-pappan-inte-ar-foraldraledig/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=F%c3%a4rre+skilsm%c3%a4ssor+om+pappan+%c3%a4r+f%c3%b6r%c3%a4ldraledig


 

 

Jämlikt föräldraskapsstöd  

Ett målgruppsanpassat föräldraskapsstöd behövs för att nå föräldrar med olika 

bakgrund, förutsättningar, önskemål och behov.  

Öppen förskola som arena för språk och integration  

SKR har tagit fram en verktygslåda inom uppdraget Öppen förskola för språk och 

integration. Verktygslådan vill inspirera till att utveckla insatser inom öppna 

förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda 

föräldrar och deras barn. Här finns tips och idéer, både till de som redan idag 

erbjuder riktade insatser och till de som funderar över att inleda ett sådant arbete. 

Målgruppen är både medarbetare i öppna förskolan och andra professioner som 

samarbetar med denna. Materialet går att beställa fysiskt och ladda ner som pdf, men 

i den digitala varianten finns också filmklipp.  

Länk till verktygslådan   Film om egenmakt och hälsa   Film om deltagare på öppen 

förskola berättar  Film om hälsobussen i Angered   Här är länken till startsidan för 

hela överenskommelsen:  

 

Samhällsorientering för nyanlända 

I samhällsorienteringen (SO) för nyanlända är en viktig del Att bilda familj och leva 

med barn i Sverige. Samhällsorienteringen har från och med 1 februari 2020 utökats 

och kommunerna ska numera erbjuda minst 100 timmar samhällsorientering istället 

för tidigare 60 timmar. Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas 

deltagarens modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Länsstyrelsen 

i Västra Götaland har under 2020 fått i uppdrag att utveckla delar av det 

utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bland annat genom att 

mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd 

för samhällsorienteringen. 

 

Föräldrar med funktionsnedsättning 

Det finns behov av att utveckla nya och anpassa befintliga program till barn och 

föräldrar som har särskilda behov. På samma sätt kan stöd till föräldrar med olika 

funktionsnedsättningar behöva anpassas för att kompensera olika svårigheter.   

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att utveckla, samla och sprida kunskap om stöd 

till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har Intellektuell 

funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som påverkar 

föräldraförmågan.  

SUF (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap) tar avstamp i barnkonventionen och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 23), i 

syfte att: tillförsäkra barn deras rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med 

funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap. Kunskapscentret 

samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner: Enköping, Heby, 

Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Mer information hittar 

du här. 

https://rapporter.skr.se/verktygsladan-med-tips-for-sprak-och-integration-i-oppen-forskola.html
https://skrplay.screen9.tv/media/87VfjK2NtTeciekdmIlvNQ/egenmakt-och-halsa
https://skrplay.screen9.tv/media/kWXg6r2Ze9tLKNhBd7-mHg/deltagare-pa-oppen-forskola-berattar
https://skrplay.screen9.tv/media/kWXg6r2Ze9tLKNhBd7-mHg/deltagare-pa-oppen-forskola-berattar
https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel/larandeexempel/halsobussenenfamiljecentralpahjul.33043.html
https://skr.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskolafritidshem/oppenforskolasomarenaforintegration.15273.html
https://skr.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskolafritidshem/oppenforskolasomarenaforintegration.15273.html
https://www.regionuppsala.se/suf


 

 

I Gävleborgs län har ett mini-SUF startats upp i Sandviken där socionom från 

familjestöd via familjecentralen, BVC, MVC, barnmorska från 

ungdomsmottagningen samt kurator från Barn och familjehälsa ingår. Det finns en 

babysimulator som används vid behov till de kvinnor som är gravida och har 

funderingar inför föräldraskapet. I dagsläget är det familjestöd som lånar ut 

babysimulator.  

Barnets rättigheter 

Vad tycker barn om att föräldrar lägger ut bilder på dem i sociala medier? 
Forskare Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, och 

hennes kollegor har undersökt vad barn tycker om att föräldrar lägger ut bilder på 

dem i sociala medier utan att fråga, så kallad sharenting. Barnen anser inte att det är 

ok. De vill att man ska be om lov först.   

Barnen i undersökningen är mellan 4–15 år. Enligt dem är det mest okej om föräldrar 

skickar en bild till en släkting men alla andra former av så kallad sharenting har 

graderats under fyra på en tiogradig skala.  

Alla tillfrågade åldersgrupper tyckte det var minst okej att lägga upp bilder på sociala 

medier men de som var mest emot det var de yngsta mellan 4–6 år. Läs mer om 

forskningen i Sveriges radios reportage  

Läs mer om artikel 16 i barnkonventionen – barns rätt till privatliv 

Maskrosbarn redogör för barns berättelser om att bli utsatt för våld  
Organisationen Maskrosbarn har släppt en rapport: ”Jag tyckte att jag bodde i 

helvetet – barns berättelser om att bli utsatt för våld av den som står dem närmast”. 

Ungdomar berättar om våld och övergrepp inom hemmets väggar. Alla intervjuade 

barn har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Just denna 

målgrupp barn är extra utsatta för våld och multiutsatthet. 81 procent 

av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld. De lyfter hur svårt det 

är att beskriva det psykiska våldet och att det gör precis lika ont som det fysiska 

våldet. I rapporten redovisas ungdomarnas egna perspektiv på hur de själva vill att 

vuxna och samhället i stort ska arbeta för att tillgodose deras rätt att skyddas mot alla 

typer av våld. 

Läs rapporten i sin helhet på Maskrosbarns webbplats 

Läs mer om artikel 19 i barnkonventionen – barns rätt till skydd mot våld och 

övergrepp 

Jämlik hälsa 

Kampanj kring rökfria miljöer  
Länsstyrelserna samverkar bland annat med Folkhälsomyndigheten kring en 

kommunikationsinsats för rökfria miljöer under hela 2020 och 2021. Syftet är att 

stärka efterlevnaden av lagen vilket i sin tur förväntas leda till minskat bruk av tobak 

och liknande produkter samt ökad jämlikhet i hälsa. Målgruppen för kampanjen är i 

första hand vuxna som möter barn i familj, arbete eller fritid. Detta för att nå 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7464065
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/
https://vuxen.maskrosbarn.org/rapporten-jag-tyckte-jag-bodde-i-helvetet/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/


 

 

föräldrar och andra vuxna anhöriga till barn och unga, skolpersonal, 

förskolepersonal, fritidsledare och idrottsledare. 

 

Ytterligare målgrupp är aktörer som vill vidareförmedla budskapet till olika grupper 

inom allmänheten, de som arbetar i eller ansvarar för de rökfria miljöerna, särskilt 

där barn ofta vistas till exempel lokaltrafik, bibliotek, familjecentraler, BVC, 

idrottsanläggningar och lekplatser.  

 

Sprid gärna information om folkhälsomyndighetens webbplats där aktörer kan läsa 

mer om rökfria utomhusmiljöer. www.rokfrimiljo.nu. 

 

Folkhälsomyndigheten har samlat praktiska tips, aktivitetsförslag i en verktygslåda. 

Alla som medverkar i kommunikationsinsatsen kan ladda ner eller beställa tryckt 

material genom trycksaksgeneratorn som finns på adressen: https://can.tmgdialog.se/ 

Materialet kan tryckas genom att beställa via trycksaksgeneratorn (ca 14 dagars leveranstid), eller 

kan laddas ner för att tryckas upp på ert tryckeri ni har kontakt med idag, materialet går även att 

skriva ut. 

 

I verktygslådan finns följande: Affischer • Annonser • Bordsryttare • Klistermärke    

• Informationsblad på engelska • Banners • Filmer (blir klara under nästa vecka)        

• Infografik • Bilder för webb och sociala kanaler • Inläggstext till sociala kanaler       

• QR-kod med hänvisning till webbplatsen www.rokfrimiljo.nu 

Tonårsparlören 
Att tala om exempelvis alkohol med sitt barn kan vara svårt. Många föräldrar 

efterfrågar mer stöd i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Tonårsparlören är en handbok full av fakta, argument och tips. Veckan före Valborg 

postades boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år. Den kan också hämtas 

utan kostnad i Systembolagets butiker och som webbversion och ljudbok på 

Tonårsparlören.se. 

Tonårsparlören handlar framför allt om att stärka familjerelationer och föräldrar i sitt 

föräldraskap, att föräldrar kan kommunicera om exempelvis alkohol och narkotika 

samt vilka regler och förhållningssätt som gäller i familjen. Kunskap och stöd i 

frågor om ANDT är därför en naturlig del i föräldraskapsstödet. 

Sociala medier, hur man pratar om alkohol med sina barn, alkohol och sex och andra 

substanser är avsnitt i boken som särskilt efterfrågas av föräldrar. Därför har årets 

upplaga lagt lite extra krut på uppdateringen av dessa ämnen. Det finns även en film 

framtagen: Tonårsparlören – The Movie som du kan titta på här.  

Tema Corona 

Nedan hittar du länkar med stöd om Covid-19 kopplat till föräldrar och barn: 

 

Informationsverige.se har information om Coronaviruset på flera olika språk. Det 

finns också informationsfilmer om coronaviruset på flera språk. Webbplatsen länkar 

även till Folkhälsomyndigheten, Krisinformation, Sveriges radio och 1177-

Vårdguiden.   

 

http://www.rokfrimiljo.nu/
https://can.tmgdialog.se/
http://www.rokfrimiljo.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=di3G7iPVQ48


 

 

Krisinformation.se har samlat information och länkar riktade till både barn och 

föräldrar. Det finns tips och råd om var du kan vända dig om du är orolig, hur ni får 

vardagsrutinerna att fungera och hur du kan prata med barn om coronaviruset.  
 
Rädda barnen, Rädda Barnens barnpsykologer ger råd till barn och vuxna om hur 

man får den förändrade vardagen att fungera och hur man minskar oron i samband 

med corona.  
 

Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i 

kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika 

målgrupper och behov 

Barnombudsmannen har sammanställt en lista med organisationer som har tagit fram 

information som är speciellt framtagen för dig som är under 18 år. 
 

Region Stockholm och kris och katastrofpsykologi har skrivit information till 

förälder eller annan viktig vuxen om hur man kan ta hand om barn och ungdomar 

som är oroliga för Corona-viruset. 

1177 vårdguiden För barn: Om Corona. Här finns en film om vad coronaviruset är 

och vad barn kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. Barn får tips och råd 

om att vara hemma mycket, och om vad man kan göra om man är orolig. 

En barnbok om coronaviruset för äldre barn är nyligen översatt till svenska och 

kan laddas ned kostnadsfritt hos läsrörelsen. 

Rädda barnen har kartlagt barns syn på Corona - Hur uppfattar barnen Corona och 

hur påverkar pandemin deras vardag? Läs Rädda barnens kartläggning här 

 
 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/barn-och-foraldrar
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/2019/covid-19--coronaviruset---information-till-barn-och-unga/
https://www.katastrofpsykologi.se/globalassets/verksamheter/kris--och-katastrofpsykologi/informationsmaterial/till_foraldrar_eller_andra_vuxna.pdf
https://www.1177.se/Orebrolan/barncorona?utm_campaign=nyhetsbrev200507&utm_medium=email&utm_source=apsis
http://www.lasrorelsen.nu/wordpress/wp-content/uploads/Coronavirus_en-bok-för-barn_ALFABETA.pdf
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/digifritids/digifritids-rapport.pdf

