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Bakgrund 

Enkätundersökningen om föräldrastöd i Ystads kommun är en del av projektet ”Samordnat 

föräldrastöd i Ystads kommun”. Projektets syfte är i korthet att se över befintligt föräldrastöd, 

kartlägga föräldrars behov samt föreslå åtgärder för att en föräldrastödskedja 0-18 år ska skapas. 

Flera av frågorna i enkäten är i identiska med frågorna i den enkät som gjordes på nationell nivå 

av Folkhälsoinstitutet 2008 inför föräldrastödsutredningen ”Föräldrastöd – en vinst för alla” 

(SOU 2008:131). 

 

Undersökningen gjordes under perioden november-februari 2010/2011. Föräldrar med barn i 

förskolan fick enkäten hemskickad tillsammans med Kultur och Utbildnings ordinarie enkät till 

förskoleföräldrar. Svaren skickades tillbaka i medsänt frankerat kuvert. Föräldrar med barn i 

åldern förskoleklass till och med åk 2 i gymnasiet skulle enligt den ursprungliga planeringen få 

ett brev och en länk till enkäten vidarebefordrad till sig per mail via sina barns 

mentor/klasslärare. De föräldrar som saknade mailadress skulle få enkäten hemskickad plus ett  

frankerat svarskuvert.  

 

Denna planering gick snabbt om intet, då det visade sig att flertalet lärare saknade maillistor till 

sina elevers föräldrar. Lärarna valde olika lösningar för att få ut enkäterna. De sätt jag fick 

information om var att man lade länken till enkäten på sin blogg, veckobrev alternativt skickade 

hem den via eleverna. En skola bad att få ett separat informationsbrev inkl. länkadress så att de 

kunde dela ut det vid utvecklingssamtalen. Nackdelen med dessa förfaranden var att det krävdes 

flera moment för att föräldern skulle svara på enkäten plus att länktiteln var lång och krånglig 

och lätt att skriva fel. Gymnasieskolan saknade uppgifter om föräldrar och vi valde att utesluta 

gymnasieföräldrarna ur undersökningen förutom de som även hade barn i högstadiet och som vi 

nådde via denna kontakt. 

 

Svarsstatistik 

1007 föräldrar har besvarat enkäten. I Ystads kommun finns drygt 3000 familjer med barn i 

åldern 0-17 år. Huvuddelen av de svarande 65 %, har barn i åldern 3-9 år, 23 % i åldern 0-2 år 

och 43 % har barn i åldern 10-18 år. Att totalsumman blir mer än 100 % beror på att samma 

föräldrar har barn i mer än en åldersgrupp. 

8 % av de svarande är 16-29 år, 73 % 30-44 år, 18 % 45-59 år samt 0,4 % över 60 år. Flertalet av 

de svarande är kvinnor (83 %). 

518 har svarat att de bor i Ystads tätort och 420 att de bor utanför Ystads tätort. Summan 

understiger det totala antalet svar, men alla har inte svarat på denna fråga. 

 

Enkäten 

Frågorna är uppdelade i tre områden där det första området var dels kännedom om föräldrastöd i 

Ystads kommun och dels erfarenhet av föräldrastöd tidigare. Föräldrarna fick svara på frågan 

”Vilken eller vilka typer av föräldrastöd känner du till finns i Ystads kommun”. Här fanns fyra 

givna alternativ samt möjlighet till att fylla i annat stöd än de föreslagna. Alternativen var BVC´s 

föräldrakurser, kommunens föräldrautbildningar ex. Småbarnsliv, COPE, Absolut Förälder, 

Svenska kyrkans öppna verksamhet, Frälsningsarméns öppna verksamhet och slutligen annat 

stöd.  

 

Andra frågan var ”Deltar du i eller har du tidigare deltagit i någon föräldrautbildning riktad till 

föräldrar 2-10 år” och de med äldre barn än 10 år även frågan ”Deltar du i eller har du tidigare 

deltagit i någon föräldrautbildning riktad till föräldrar med barn över 10 år”. 
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Det andra frågeområdet var frågor kring intresset för olika former av föräldrastöd. Första frågan 

var formulerad ”Hur intressant skulle det vara för dig att i ditt föräldraskap få stöd i form av”. 

Alternativen var; En föräldrautbildning, webbaserad kurs, träfflokal där du kan träffa andra 

föräldrar, individuell rådgivning, föräldratelefon, en sida på Internet för föräldrar, att 

föräldramötena vid förskolan/skolan innehöll inslag av föräldrastöd ex. videosekvenser och 

diskussioner. Föräldrarna hade även möjlighet att skriva egna synpunkter under Annat stöd. 

Svaren kunde graderas på en 4-gradig skala från Inte alls intressant till Mycket intressant. 

 

Den andra frågan inom samma område handlade om hur föräldrarna skulle vilja få information 

om kommunens utbud av föräldrastöd. Alternativen var; Brev hem med posten, information på 

kommunens hemsida, information på föräldramöten, broschyr och affisch på förskola, skolan, 

bibliotek och andra offentliga inrättningar, information på föräldramöten, annons i tidningen 

samt ett öppet alternativ för egna förslag. Här kunde svaren graderas på en ska 1-5 där 1 stod för 

det bästa alternativet. 

 

Det sista frågeområdet fokuserade på frågor om intresset kring internet. Första frågan var ”Hur 

ofta använder du dig av internet som en källa för information kring ditt föräldraskap”. 

Föräldrarna fick svara på en 6 gradig skala från flera gånger i veckan till ungefär en gång i 

halvåret eller mer sällan. Även svaret aldrig fanns tillgängligt. 

 

Den andra frågan var ”Hur intressant är följande former av föräldrastöd via internet”. 

Alternativen för former av internetstöd var; information i form av texter, information i form av 

korta videofilmer, möjlighet att ställa frågor till experter samt möjlighet att gå en webbaserad 

föräldrautbildning. Föräldrarna fick svara på hur intresserant det var på en 4 gradig skala från 

inte alls intressant till mycket intressant. 

 

Som avslutning på enkäten kunde föräldrarna lämna egna funderingar och synpunkter rörande 

föräldrastöd i Ystads kommun. 

 

Resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av föräldrarnas svar angående deras erfarenhet och 

intresse av föräldrastöd. Vissa jämförelser görs också med Folkhälsoinstitutets undersökning från 

2008. 

 

Föräldrars kännedom om föräldrastödsutbildning 

85 procent av föräldrarna känner till BVC´s föräldrakurser och 74 procent känner till kommunens 

föräldrautbildningar. Svenska kyrkans öppna verksamhet känner 67 procent till medan 

Frälsningsarméns är lite mindre känd, 33 procent. Kvinnorna är överlag bättre informerade än 

männen. 

 

Av dem som uppgav annat stöd nämnde 15 föräldrar BUP (barn- och ungdomspsykiatriska 

kliniken/Kängurun), 10 Barn- och familjeenheten/Långgatan/Macken, 6 barnpsykolog, 3  

skolan/lärare/elevhälsateam, 1 ungdomsmottagning, Smyrna kyrkan, Vårdcentral, privata 

terapeuter/psykologer, andra föräldrar samt internetgrupper. 
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Föräldrars erfarenhet av föräldrastödsutbildning 

Nästan 3 av 10 föräldrar uppger att de deltagit i en föräldrautbildning riktad mot barn i åldern 2-

10 år och drygt 3 av 10 i åldersgruppen äldre än 10 år. Bland de yngre barnen är kvinnorna något 

överrepresenterade, medan det vid utbildningar över 10 år är lika många män som kvinnor som 

deltagit. 

 

Motsvarande andel i FHI´s undersökning var 2 av 10 när det gäller föräldrautbildning 2-10 och 1 

av 10 när det gäller över 10 år. Att vi har högre deltagarantal i Ystad beror troligtvis på att vi 

erbjudit COPE/Småbarnsliv under flera års tid och att Absolut Förälder-kurser hållits i alla åk 6 

klasser sedan 2003.   

 

Intresset för olika typer av föräldrastöd 

Frågorna kring olika typer av föräldrastöd som föräldrar var intresserade av delades upp i 

intressanta och inte intressanta. Skalan var ursprungligen 4 gradig, så de som tycker det är 

intressant kan tycka det är mycket intressant eller ganska intressant.  

 

Tabell 1  

Olika former av stöd som föräldrarna skulle tycka vara intressant för olika åldersgrupper 

fördelat i procent 
          0-2 år                  3-9 år     10- 18 år 
 

 

 

Totalt Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Antal  28 183 102 492 75 317 

Föräldrautbildning i grupp 44 % 43 % 59 % 39 % 45 % 31 % 38 % 

Webbaserad kurs 33 % 21 % 30 % 32 % 34 % 25 % 36 % 

Träfflokal 35 % 50 % 55 % 29 % 37 % 20 % 29 % 

Individuell rådgivning 48 % 50 % 55 % 45 % 48 % 31 % 49 % 

Föräldratelefon 39 %  32 % 38 % 34 % 39 % 25 % 42 % 

Internetsida 65 % 48 % 68 % 55 % 66 % 52 % 65 % 

Föräldramöten m föräldrastöd 54 % 41 % 61 % 40 % 58 % 39 % 51 % 

 

Resultatet har delats upp efter kön och ålder på barn, men även det totala intresset för de olika 

stöden visas i tabellen ovan. Kvinnor är generellt mer intresserade av föräldrastöd än män. Detta 

är t.ex. extra tydligt när det gäller föräldramöten med inslag av föräldrastöd samt internetsida.  

Stora skillnader är det även när det gäller barn i den äldre åldersgruppen kring alternativen  

individuell rådgivning och telefonrådgivning. 

 

Genomgående är föräldrar intresserade av föräldrastöd i form av en internetsida, där drygt 6 av 

10 visar intresse. Detta är även den form som tilltalar män mest, där 5 av 10 män visar intresse.  

5 av 10 föräldrar är positiva till föräldramöten med inslag av föräldrastöd och nästan lika många 

av individuell rådgivning. Drygt 4 av 10 är intresserade av föräldrautbildning i grupp.  

 

Föräldrastöd 0-2 år 

Drygt 6 av 10 föräldrar (65 %) med barn i åldern 0-2 år har svarat att det är intressant med en 

internetsida samt nästan lika många föräldramöten med inslag av föräldrastöd alternativt 

föräldrautbildning i grupp. Drygt 5 av 10 tyckte att möjlighet till träfflokal för att träffa andra 

föräldrar samt individuell rådgivning var intressant. En kommentar kring detta: ”Ett babycafé i 

centrum där föräldrar kan träffas o ta med barn o barnvagnar som till skillnad från öppna 
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förskolan är öppen varje dag. Mer plats för barn att leka. Mer aktiviteter för barn - nytt badhus! 

Detta är även ett föräldrastöd att kunna underhålla sina barn vid ledighet från förskolan.”  

Knappt 4 av 10 var intresserade av en föräldratelefon och knappt 3 av 10 en webbaserad kurs. 

Fler kvinnor än män är intresserade av en sådan kurs.  

Angående internet skrev en föräldrar följande kommentar: ”Olika filmsekvenser som behandlar 

olika problemsituationer, kopplat med praktiska tips - föräldrar kan också skriva egna lösningar 

som fungerat hemma.” 

 

Föräldrar boende i Ystads tätort tyckte att en internetsida för föräldrar var intressantast, nära 7 av 

10 svarade så. Föräldrar utanför tätorten tyckte att föräldramöten med inslag av föräldrastöd och 

en internetsida var intressantast. Drygt 6 av 10 föredrog dessa båda alternativen. Skillnader i 

övrigt är att föräldrar utanför tätorten är lite mer intresserade av individuell rådgivning (6 av 10) 

än träfflokal (5 av 10), medan föräldrar i tätorten tycker det motsatta. 

 

Föräldrastöd 3-9 år 

Föräldrar med barn 3-9 år var främst intresserade en av internetsida med föräldrastöd, där drygt 6 

av 10 sade sig vara intresserade. Föräldramöten med inslag av föräldrastöd tyckte drygt 5 av 10 

skulle vara intressant. Annat som väckte denna föräldragrupps intresse var individuell rådgivning 

knappt 5 av 10, samt föräldrakurs och föräldratelefon drygt respektive knappt 4 av 10. 

Webbaserad kurs och träfflokal var intressant för drygt en tredjedel av föräldrarna. Generellt var 

männen mindre intresserade av föräldrastöd än kvinnorna.  

 

Det var inga större skillnader mellan landsbygds- och tätortsföräldrar. Något fler utanför tätorten 

var intresserade av en internetsida. 

 

Föräldrastöd 10-18 år 

Intresset för föräldrastöd var generellt något lägre för föräldrar med barn i åldern 10-18 år. 6 av 

10 föräldrar var dock intresserade av en internetsida. 5 av 10 tyckte att föräldramöten med 

föräldrastödsinslag var intressant. 4 av 10 var intresserade av individuell rådgivning eller en 

föräldratelefon. Intresset för en föräldrautbildning respektive en webbaserad kurs låg på 35 %. En 

träfflokal var minst intressant, 27 %. Männen var betydligt mindre intresserade av föräldrastöd än 

kvinnorna. 

 

Föräldrar utanför tätorten är generellt mindre intresserade av föräldrastöd, förutom när det gäller 

en internetsida. Här är intresset lika stort vare sig man bor i tätorten eller på landet. 

 

Information om föräldrastöd 

En fråga i enkäten handlade om hur föräldrar skulle vilja få information om föräldrastöd. De fick 

5 alternativ att rangordna där 1 stod för det bästa alternativet. Dessutom fanns möjlighet för dem 

att skriva eget förslag. I redovisningen här har de graderingarna 1 och 2 räknats samman för de 

olika alternativen. 

 

Det i särklass populäraste alternativet är Brev hem med posten; drygt 7 av 10 föräldrar gav detta 

alternativ en etta eller tvåa. På andra plats kom Information på kommunens hemsida , vilket 5 av 

10 föredrog. Broschyr och affisch på förskolan mfl ställen och Information på föräldramöten 

föredrogs av 35 % av föräldrarna och sist kom annons i tidningen vilket 14 % tyckte var det bästa 
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alternativet. 17 föräldrar har skrivit att de vill ha information hem via e-mail. Idag finns ingen 

central e-mail adresslista, vilket hade varit önskvärt. 

 

Föräldrastöd via Internet 

Föräldrar fick svara på frågor om hur ofta de använde internet för att söka kunskap om sitt 

föräldraskap samt vilken typ av webbaserat stöd de var intresserade av. 

 

4 av 10 använder Internet minst 1 gång i månaden för att söka information om sitt föräldraskap 

via nätet. Yngre föräldrar använder internet mer än äldre föräldrar. Hälften av föräldrarna i åldern 

16-29 år använder internet mot en tredjedel av föräldrarna i åldersgruppen över 45 år. 

Skillnaderna på riksnivå var ännu större. 54 % i åldern 16-29 år mot endast 19 % i den äldre 

föräldragruppen. 

 

Frågorna kring olika typer av föräldrastöd via internet delades upp i de som föräldrarna tycker 

var intressanta och de som inte var intressanta. Skalan var ursprungligen 4 gradig, så de som 

tycker det är intressant kan tycka det är mycket intressant eller ganska intressant.  

 

Tabell 2 

Intresse för olika typer webbaserat stöd 

 

 

 

Totalt 16-29 år 30-44 år Över 45 år 

Antal 940 77 686 170 

Information i form texter 53 % 61 % 53 % 48 % 

Information i form av korta 

videofilmer 

38 % 40 % 39 % 38% 

Möjlighet att ställa frågor till 

expert 

64 % 49 % 65 % 64 % 

Möjlighet att gå en webbaserad 

föräldrastödsutbildning 

35 % 32 % 35 % 32 % 

 

Den typ av webbaserat stöd som flest föräldrar var intresserade av var bland de yngsta 

föräldrarna information i form av texter och bland föräldrar äldre än 30 år möjligheten att få 

ställa frågor till experter. Drygt 6 av 10 föräldrar uppgav sig vara intresserad av dessa stöd.  

 

Även intresset för information via korta videofilmer och möjlighet att gå en webbaserad 

föräldrastödsutbildning var relativt stort. Jämför man med riksundersökningen var intresset större  

för webbaserat föräldrastödsutbildning i Ystad. 35 % i Ystad jämfört med 24 % i FHI´s 

undersökning.  

 

Övriga synpunkter från föräldrarna 

Som avslutning på enkäten fick föräldrarna skriva ner egna funderingar och synpunkter rörande 

föräldrastöd i Ystads kommun. 91 föräldrar gjorde detta. För att kunna strukturera innehållet i 

synpunkterna delades de in i ämnesområden: mötesplatser, kurser/föreläsningar, personligt stöd, 

webforum/telefonmöten, information/tillgänglighet. En synpunkt som inte kunnat läggas in under 

någon av rubrikerna är att barnen borde erbjudas hjälp med läxor på fritids. På så sätt kan man 

undvika konflikter hemma på kvällarna.  
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Mötesplatser 

Ett tiotal föräldrar tog upp behovet av en samlingslokal, en öppen förskola med utbildad personal 

som inte har anknytning till kyrklig verksamhet. Flera föräldrar hade önskemål om att denna 

mötesplats även skulle vara öppen några helgtimmar. Några föräldrar betonade att en sådan 

mötesplats kunde vara extra viktig för ensamstående föräldrar och deras barn, men att den även 

kunde fylla flera andra föräldragruppers behov. Flera föräldrar betonade också vikten av att en 

öppen verksamhet tillfredställer föräldrars behov att träffa varandra, träffa föräldrar i olika åldrar, 

utbyta erfarenheter, diskutera med mera. Att det sedan också finns utbildad personal som kan ge 

råd är ett plus. 

Kurser/föreläsningar 

Ett 30-tal föräldrar framförde positiva synpunkter kring de kurser som anordnas idag, men även 

idéer kring hur verksamheten kan utvecklas. Några föräldrar tog upp att det är viktigt att man 

fortsätter erbjuda föräldrastöd i form av informationsträffar eller kurser direkt efter BVC-

träffarna. Då blir sådana aktiviteter en naturlig del under barnens uppväxt. Man kan t.ex. erbjuda 

sådana träffar på förskolan på kvällstid eller i form av föreläsningar i filmsalen. Föräldrar föreslår 

en kortvariant av COPE, COPE på dagtid, föreläsningar om säkerhet i hemmet, om 

föräldraansvar, om droger m.m. Mötesformer som dem inom COPE och Absolut Förälder med 

smågrupps- och storgruppsdiskussioner framhålls som bra arbetssätt. Flera betonar att 

kommunen bör satsa på personliga möten/kurser och inte låta informationen ske via internet. En 

viktig aspekt som en del föräldrar betonar är att det är viktigt med kunniga föreläsare och 

kursledare. 

Personligt stöd/telefonrådgivning 

8 föräldrar betonar att det är viktigt att det finns tillgång till ett personligt stöd av en kunnig, 

förtroendeingivande person. Det är viktigt att man kan få hjälp och stöd snabbt. 

 

Några föräldrar önskar att det fanns möjlighet att få stöd via telefon ev. helt anonymt. Framförallt 

tänker man att detta kan behövas när barnen är lite äldre och diskussioner om gränssättning och 

oro för droger finns. 

Web-sida/-forum 

Några föräldrar tror att ett webbaserat forum med plats för diskussioner och med tillgång till 

intressanta artiklar vore bra och välanvänt. En annan förälder föreslår att det skulle finnas en sida  

där experter bloggar om olika saker samt att det finns möjlighet att ställa frågor till dem.  

 

Ytterligare en förälder föreslår att kommunen enbart länkar till bra föräldrasidor på nätet som 

t.ex. Growing People. 

Information/tillgänglighet 

Ett tiotal föräldrar efterfrågar mer information om kommunens föräldrastöd. Informationen ska 

vara lätt att hitta på nätet eller via en broschyr som man får av ex. förskole/skolpersonal. Viktigt 

också att tänka på att nyinflyttade får tillgång till informationen. En förälder tycker att det redan 

på Mvc/Bvc borde delas ut information om vilket föräldrastöd som finns.  

 

En annan förälder tycker att kommunen även kan informera om/lyfta fram de platser föreningar 

och annat som kan utgöra ett stöd för relationen mellan förälder – barn. 
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Av några svar kan också förstås att information om befintligt stöd inte har nått ut. En förälder till 

exempel tycker att det saknas föräldrastöd mellan insatser från skolan och BUP. Detta finns 

redan idag, men informationen om det har inte nått den här föräldern. 

  

När det gäller tillgänglighet lyfter några föräldrar fram vikten av att det ordnas barnpassning så 

att alla har möjlighet att delta. COPE-kursen framhålls som ett gott exempel som andra bör ta 

efter.  

 

Reflektioner och slutkommentar 

Föräldrar är överlag väl informerade om att BHV och kommunen erbjuder föräldrakurser. Likaså 

känner många till Svenska kyrkans öppna verksamhet.  

 

29 % av föräldrarna uppger att de deltagit i någon form av föräldrautbildning riktad till föräldrar 

med barn 2-10 år. Siffran känns något för hög och man kan misstänka att några föräldrar även 

räknat in BVC´s föräldrakurs för barn under 1 år. Drygt 200 föräldrar har fullföljt COPE-

kurserna och ett tjugotal Småbarnsliv. Och även om man räknar med alla som deltagit men inte 

fullföljt kommer man upp i procentsatsen 29 %. En rimlig beräkning är drygt 20 %. En förklaring 

till det höga resultatet kan också vara att föräldrar som deltagit i en föräldrakurs varit mer 

intresserade av att besvara enkäten och därmed blivit överrepresenterade i svarsstatistiken. 

 

När det gäller intresset för föräldrastöd är kvinnor överlag mer positiva än män. Här är det viktigt 

att tänka på att utforma marknadsföringen så att den även attraherar pappor. En annan aspekt är 

att sträva efter att ha kursledare av båda könen.  

 

Likaså är föräldrar med yngre barn mer positiva till föräldrastöd. Föräldrastödsintresset minskar 

med barnets ålder. Detta behöver i sig inte vara negativt, då insatser under barnets tidigare år kan 

vara mer verkningsfulla än om insatserna görs senare. Det är dock viktigt att kommunen 

prioriterar sina resurser så att man kan möta föräldrarnas intresse när det är som störst och ger 

bäst effekt. 

 

55 % av föräldrarna med barn 0-2 år efterfrågade mötesplatser med andra föräldrar. Intresset 

sjunker med ålder då 36 % i ålder 3-9 år var intresserade och 27 % i åldern 10-18 år. I Ystads 

kommun finns ingen öppen förskola eller annan öppen verksamhet förutom den som Svenska 

kyrkan och Frälsningsarmén erbjuder. Många föräldrar efterfrågar en sådan verksamhet. Under 

övriga synpunkter finns även önskemål om viss helgtillgänglighet. Några föräldrar kommenterar 

speciellt att man vill ha en öppen verksamhet utan religiös anknytning. 

 

Många föräldrar är också intresserade av föräldrautbildning i grupp. Även här är intresset störst 

bland föräldrar med de yngsta barnen (0-2 år), 57 %. Av föräldrarna med barn 3-9 år är 44 % 

intresserade och bland föräldrar med barn 10-18 år 36 %. Resultatet är helt jämförbart med det i 

den nationella undersökningen. Under egna synpunkter föreslår flera föräldrar att det skulle 

finnas möjlighet till fortsatta föräldraträffar efter BVC-kurserna som exempelvis 

föreläsningskvällar med olika teman eller utveckling av COPE-kursen, kanske någon kortvariant. 

Vidare skulle man också vilja att fler COPE-kurser erbjuds, då man tycker att en gång om året är 

för sällan. 

 

Idag använder sig många föräldrar av internet som en källa för information och av 

undersökningen framgår att föräldrar även är intresserade att få föräldrastöd genom internet. 

Drygt 6 av 10 föräldrar är intresserade av föräldrastöd via internet. Intresset är lika stort oavsett 

ålder på barnen. Den typ av stöd de främst visar intresse för är möjlighet att ställa frågor till 
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experter och att få information via texter. Det kan också vara så att föräldrar är intresserade av 

lättillgängliga svar det vill säga att de inte själva behöver ställa frågan utan kan läsa svar som 

experten skrivit på frågor som andra ställt. Eftersom det redan idag finns flera tillförlitliga 

hemsidor, där experter bl.a. barnläkare och psykologer ger råd till föräldrar, kan man på 

kommunens egen föräldrastödssida länka till dessa sidor istället för att skapa egna alternativ. 

 

Att få möjlighet att delta i en webbaserad föräldrastödsutbildning tycker 35 % av föräldrarna 

vore intressant. Detta resultat är högre än i den nationella undersökningen. Enligt denna var 

intresset för webbaserad kurs 12-14 % år 2003 och det ökat till 23-29 % år 2008. Att vi ser en 

ytterligare ökning kan bero på att intresset har fortsatt öka i samma takt som tidigare och inte att 

intresset är speciellt större i Ystads Kommun. Idag finns ingen webbaserad 

föräldrastödsutbildning enligt COPE-modellen. Det finns dock enligt Svenska COPE-centret 

vissa tankar om att utveckla en sådan på sikt. Föräldrastödsprogrammet Familjeverkstan, som 

studieförbunden håller i och som utvecklats på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, kan erbjuda en 

sådan webbaserad variant redan idag. 

 

En form av föräldrastöd som tilltalat mellan 49 och 59 % av föräldrarna är att ordinarie 

föräldramöten även har inslag av föräldrastöd. Detta har provats på högstadiet vid Absolut 

Förälder med gott resultat. Denna form bör kunna utvecklas vidare som ett sätt att nå många fler 

föräldrar. En idé är att läraren på varje föräldramöte presenterar några diskussionsfrågor om 

föräldraskap. Frågorna bör vara utformade så att de passar barnens ålder och att de är desamma 

för alla skolor i kommunen. Det är viktigt att frågeställningarna och även följdfrågor är 

formulerade så att de kan hjälpa föräldrarna att hitta konstruktiva och användbara svar som de 

kan ha nytta av i sitt föräldraskap. De bör således utgå från utvärderad metodik, i vårt fall COPE-

metodiken.  

 

Intresset för individuell rådgivning har ökat i de båda nationella undersökningarna och hamnade 

2008 på mellan 38-50 %. Däremot har intresset för föräldratelefon och rådgivning via telefon 

minskat från 41-48 % till 37-39 %. Minskningen har skett främst bland föräldrar till de yngsta 

barnen. Resultatet i vår undersökning är påfallande likt den nationella undersökningens resultat. 

Intresset för individuell rådgivning ligger mellan 45-54 % och intresset för föräldratelefon och 

rådgivning via telefon på 38-39 %. Kan det vara så att föräldratelefon och rådgivning via telefon 

minskar till förmån för det mera lättillgängliga sättet att söka stöd som internet utgör? De som 

vill ha individuellt stöd söker kanske hellre detta i form av personliga möten än via 

telefonsamtal. Långgatans Råd & Stöd-verksamhet har bara funnits i några år, men dess 

popularitet har snabbt vuxit trots att man inte gjort så mycket reklam för verksamheten. Fler och 

fler upptäcker möjligheten att söka personlig rådgivning i frågor som rör deras föräldraroll. Det 

är viktigt att en utvärdering av verksamheten görs i syfte att utveckla den ytterligare. 

 

Slutligen kan konstateras att det behövs fler informationsinsatser till föräldrar kring det samlade 

utbudet. Av undersökningen framgår att föräldrar vanligtvis bara känner till föräldraaktiviteter 

som BHV och Svenska kyrkans erbjuder samt i viss mån kommunens vanligaste kursutbud 

såsom COPE och Absolut Förälder. Flera skriver under övriga synpunkter att de inte känner till 

vilket föräldrastöd som erbjuds i kommunen. Grupper som kan behöva extra informationsinsatser 

är nyinflyttade och nysvenskar. Enligt undersökningen föredrar föräldrar att få information 

hemskickad med posten. 7 av 10 föräldrar önskar få informationen brevledes. För att hjälpa 

föräldrar att hitta rätt stöd kan den nyligen framtagna föräldrabroschyren ”Att vara förälder i 

Ystads kommun” fylla en viktig funktion. Vidare bör personal som arbetar med barn och unga i 

Ystad vara väl informerade om det stöd som kan erbjudas eller i varje fall veta var föräldrar kan 

hämta mer information. Även hemsidan om föräldrastöd behöver utvecklas så att föräldrarna där 

kan hitta det stöd de söker eller lätt hitta en länk till en sådan sida.  


