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Plan för uppdraget att stödja genomförandet av 
den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd (S2018/04675/FST, delvis) 
 

1. Uppdraget 

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678/FST). Strategins målsättning är att alla föräldrar 
ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Syftet med föräldraskaps-
stödet är att främja barnets hälsa och utveckling. I strategin anges tre målområden: ett 
kunskapsbaserat arbetssätt, ett tillgängligt stöd och en stödjande organisation. De tre 
perspektiven barns rättigheter, jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa ska genom-
syra allt arbete. 

Samma dag som beslut fattades om strategin gav regeringen Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att stödja genomförandet av densamma 
(S2018/04675/FST (delvis). Inom ramen för uppdraget ska myndigheten ta initiativ 
utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strate-
gins mål och inriktningen i strategin. MFoF ska även följa upp föräldraskapsstödet och 
strategins målsättning och målområden. I arbetet med uppföljningen ska hänsyn tas till 
det uppdrag myndigheten har sedan tidigare att utveckla indikatorer inom sina verksam-
hetsområden (myndighetens regleringsbrev för 2017). Uppdraget ska genomföras i 
nära dialog med länsstyrelserna samt i samverkan med övriga relevanta myndigheter 
och aktörer inom föräldraskapsstödsområdet. 

En plan för genomförandet av uppdraget ska lämnas den 30 november 2018. Upp-
draget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 
2020 och slutredovisas senast den 1 april 2022. 

MFoF redovisar här sin plan för genomförande av uppdraget 2018-2021. 

 

2. Behovet av stöd i genomförandet av strategin  

Under hösten 2018 har MFoF inhämtat synpunkter från beslutsfattare och yrkesverk-
samma i kommuner och landsting/regioner samt från nationella myndigheter, forskare 
och civilsamhällesaktörer inom föräldraskapsstödsområdet kring vilket stöd, samt hur 
man önskar stöd i genomförandet av strategin på nationell, regional och lokal nivå.  
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MFoF har deltagit på nio regionala konferenser (Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Hall-
and, Stockholm, Uppsala, Kalmar och två konferenser i Västra Götaland) om föräldra-
skapsstöd som länsstyrelserna arrangerat. MFoF har presenterat den nationella strategins 
innehåll och myndighetens uppdrag samt medverkat i workshops och dialoger med 
konferensdeltagarna. Sammanlagt har myndigheten mött ca 900 deltagare, och ytterli-
gare konferenser är inbokade i Jämtland, Jönköping och Södermanland innan året är 
slut. Gensvaret har varit positivt och myndigheten har fått in ett gediget material med 
olika typer av medskick.  

MFoF har även deltagit i en konferens riktat till civilsamhället tillsammans med Allmänna 
Arvsfonden där ca 110 representanter från olika ideella aktörer inom föräldraskaps-
stödsområdet deltog. 

Vidare arrangerade MFoF, tillsammans med länsstyrelserna, ett forskarmöte kring föräld-
raskapsstöd i oktober i Stockholm. Forskarna representerade olika lärosäten och olika 
delar av landet, och diskuterade under dagen vilka kunskapsområden kopplat till för-
äldraskapsstöd som behöver stärkas, hur myndigheten och forskarna kan bli bättre på 
att sprida befintlig kunskap samt hur samarbetet mellan myndigheter, forskare och forsk-
ningsfinansiärer bör se ut framöver. Underlaget från diskussionerna dokumenterades och 
är ett viktigt bidrag till att skapa en helhetsbild av området.  

MFoF har också haft ett stort antal dialoger med övriga nationella myndigheter som har 
närliggande uppdrag samt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Medskicken MFoF fått från den bredd av aktörer på lokal, regional och nationell nivå 
som myndigheten träffat har vägt tungt vid utformningen av denna genomförandeplan. 

 

3. Uppdraget att stödja genomförandet av strategin 

För att få till stånd en sammanhängande kedja av insatser under barnets hela uppväxt 
0-18 år kommer MFoF arbeta för att stärka befintliga ansvarsstrukturer hos de samhälls-
aktörer som finns på området. I det arbetet ser MFoF att följande områden bör priorite-
ras.  

- Samla och tillgängliggöra kunskap för att stödja genomförandet. 

- Driva arbetet kring mätning och indikatorer inom föräldraskapsstödsområdet. 

- Löpande stöd till regionala stödstrukturer. 

- Löpande samverkan och dialog med relevanta aktörer. 

Resultatet av myndighetens arbete ska kunna komma såväl offentliga som ideella och 
privata aktörer till del. 

 

3.1 Samla och tillgängliggöra kunskap för att stödja 

genomförandet 

Under den förra strategiperioden initierades och utvecklades nya arbetssätt och metoder 
inom föräldraskapsstödsområdet, och mycket ny kunskap förvärvades. Erfarenheterna 
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sammanställdes i slutrapporter och forskningsartiklar. Trots detta upplever många yrkes-
verksamma att området är svårt att överblicka, att det inte alltid är självklart var man 
hittar kunskapen man behöver och att det är svårt att hålla sig à jour med aktuella 
händelser och forskning. Vidare efterfrågas vägledning i hur man på lokal och regional 
nivå kan arbeta systematiskt och långsiktigt, exempelvis med att nå ut till olika grupper 
av föräldrar, ta reda på olika målgruppers behov, välja insatser som bäst motsvarar 
behoven, följa arbetet löpande och utvärdera dess effekter – det vill säga hur kunskapen 
bäst omsätts till praktik. 

En utvecklad webbplats 

För att skapa en nationell plattform för kunskap om föräldraskapsstöd kommer MFoF att 
utveckla sin webbplats. En sådan plattform behöver samla redan befintlig kunskap på 
ett överskådligt sätt, och samtidigt ge vägledning kring hur aktörer på lokal och regional 
nivå bäst kan använda kunskapen i sin verksamhet. MFoF kommer därför arbeta för att  

- sammanställa erfarenheter från tidigare arbete inom föräldraskapsstöd och visa 
på vad som har uppnåtts, 

- skapa en överblick över området och synliggöra de olika aktörerna, deras 
respektive uppdrag och arenor samt hur föräldraskapsstödet hänger ihop med 
andra prioriterade områden (exempelvis våld, psykisk ohälsa), 

- ge exempel på föräldraskapsstödjande verksamheter från olika delar av Sve-
rige, samt  

- samla och utveckla kunskapsstöd kring hur ett långsiktigt hållbart arbete med 
föräldraskapsstöd kan byggas upp.  

MFoF kommer vidare att förmedla kunskap om hur aktörerna kan arbeta med barns 
rättigheter, jämställt föräldraskap och jämlik hälsa i arbetet med föräldraskapsstöd.  

Kunskapsutveckling 

Även om det idag finns mycket kunskap kring föräldraskapsstöd uppstår kontinuerligt 
nya behov som behöver belysas och beforskas. I vissa fall behöver redan befintlig kun-
skap ”paketeras” och spridas för att nå ut. På andra områden kan fördjupningar behö-
vas kopplat till den inriktning regeringen angett i den nya nationella strategin. För att 
bidra till fortsatt kunskapsutveckling ser MFoF att sammanställningar eller fördjupningar 
kan behövas inom i första hand följande områden under strategiperioden.  

- Vilka frisk- och riskfaktorer är generellt sett betydelsefulla att adressera i ett för-
äldraskapsstöd? 

- Olika föräldragruppers behov av stöd – på vilken nivå behöver man stöd, i hur 
stor omfattning, individuellt eller i grupp? Vilka grupper vet vi lite om idag? 

- Rekrytering av föräldrar till det stöd som erbjuds – hur kan föräldraskapsstöd-
jande aktörer arbeta med kommunikation för att nå olika grupper av föräldrar? 

- Vilka organisatoriska faktorer påverkar implementeringen av föräldraskapsstöd-
jande arbete, och på vilket sätt? 

- Effekter av metoder och arbetssätt för anknytning och samspel under barnets 
första år. 



 
 

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 
MFoF 

Dnr 1.1.1:902/18 2018-11-30 4(9) 

 

- Hur effektfulla är befintliga metoder för samtal med barn? 

- Vilka strukturerade föräldraskapsstödsprogram används i Sverige idag på uni-
versell och riktad nivå, och vilken forskning finns på dem? 

- Hur främjar olika strukturerade föräldraskapsstödsprogram barns rättigheter, 
jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa?  

- Jämställt föräldraskap, betydelsen av pappors delaktighet i föräldraskapet för 
barns hälsa och utveckling samt metoder och arbetssätt för att främja utveckl-
ingen. 

- Webb-baserat stöd till personer som ingår i ett föräldraskap (webbsidor, online-
utbildningar, appar, digitalt metodstöd etc.) – vad finns? 

Kunskapsspridning och aktuellt inom området 

Föräldraskapsstödsområdet är brett – det involverar alla preventionsnivåer, alla sam-
hällssektorer och föräldrar med olika typer av utmaningar under barnets uppväxtår. För 
att underlätta för beslutsfattare och yrkesverksamma att hålla sig à jour med ny kunskap, 
aktuella händelser och forskning kommer MFoF att arbeta för att öka kunskapssprid-
ningen inom området.  

Många yrkesverksamma upplever att det kan vara svårt att få gehör i sin organisation 
för ett långsiktigt och samordnat föräldraskapsstöd, och att man konkurrerar med andra 
om beslutsfattares tid. MFoF kommer därför att rikta sig direkt till beslutsfattare såväl på 
webbplatsen som genom riktade dialoger på arenor där beslutsfattare finns samt genom 
särskilt informationsmaterial. Kunskapsstöd kommer även att utvecklas kring det ekono-
miska perspektivet på föräldraskapsstöd för att synliggöra värdet av detta arbete som 
tidigt förebyggande insats. 

Under 2019 kommer myndigheten även att skicka ut två nyhetsbrev inom föräldraskaps-
stödsområdet. Spridningen och det upplevda värdet av nyhetsbrevet kommer att utvär-
deras i slutet av året för att myndigheten ska kunna bedöma en eventuell fortsättning.  

För att skapa uppmärksamhet kring föräldraskapsstöd, sprida kunskap och ge yrkesverk-
samma verktyg för sitt arbete planerar MFoF tillsammans med länsstyrelserna och rele-
vanta myndigheter att arrangera årliga konferenser på olika teman. Den första planeras 
till september 2019 på temat jämställt föräldraskap, och planer finns på tema barns 
rättigheter 2020 och jämlik hälsa 2021. 

3.2 Driva arbetet kring mätning och indikatorer inom 

föräldraskapsstödsområdet 

Avsaknaden av en helhetsbild över mått och indikatorer på föräldraskapsstödsområdet 
är något som många aktörer ser som problematiskt. Eftersom indikatorer idag ofta an-
vänds som underlag för styrning och ansvarsutkrävande får de betydelse för hur det 
praktiska arbetet organiseras och utförs. 
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Folkhälsomyndigheten, tidigare Statens Folkhälsoinstitut, har tidigare haft uppdraget att 
utreda möjligheten för Öppna Jämförelser1 inom föräldraskapsstödsområdet. I slutrap-
porten Kommunala strategier för föräldrastöd2 som publicerades 2012 konstaterades 
bland annat att begreppsbildningen inom föräldrastödsområdet inte ansågs klar och att 
detta kunde leda till svårigheter när kommuner skulle rapportera in data. Myndigheten 
angav även att öppna jämförelser av föräldrastöd vid den tidpunkten inte uppfattades 
som tillräckligt intressanta för kommunerna i förhållande till den tid det skulle ta att samla 
och mata in data i systemet. 

Slutsatsen blev att det, enligt den modell som beskrevs i regeringsuppdraget, var omöj-
ligt att uppnå landsövergripande, säkra och rättvisa data i ett system för öppna jämfö-
relser. Myndigheten angav dock att ett system för öppna jämförelser för föräldrastöd 
skulle kunna fungera med säkrare och mer rättvisa registerbaserade jämförelseindikato-
rer på utfallsnivå. Att identifiera indikatorer angavs vara en utmaning för framtiden, och 
att ett alternativ skulle kunna vara att utveckla former för en enklare uppföljning av för-
äldrastödsarbetet. 

I enlighet med regeringsuppdraget kommer MFoF att ta fram och utveckla indikatorer 
för föräldraskapsstödsområdet under 2019-2020 (en mer utförlig beskrivning av på 
vilket sätt detta ska ske finns under avsnitt 4). Arbetet ska syfta till att generera kunskap 
som kan användas i förbättringsarbete inom kommuner och landsting/regioner, och ska 
därmed fungera som ett stöd i genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd. 

Vidare kommer MFoF att initiera ett arbete för att följa upp arbetet i de nio kommuner 
som tillsammans med forskningslärosäten tilldelades medel i regeringens satsning på ett 
utvecklat föräldraskapsstöd 2011-2013.3 Syftet är att följa upp vilka delar av det arbete 
som byggdes upp under satsningen som finns kvar, och därmed samla framgångsfak-
torer och lärdomar kring hur ett långsiktigt och hållbart föräldraskapsstödjande arbete 
kan byggas upp. 

3.3 Löpande stöd till regionala stödstrukturer 

Sedan 2014 har länsstyrelserna etablerats som regional stödstruktur för föräldraskaps-
stödet. Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner, landsting, regioner och andra 
föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt 
och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i 
respektive län. Länsstyrelsen i Örebro län stödjer och samordnar arbetet.4 

                                                      

1
 Öppna jämförelser samlar information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksam-

hetsområden. Syftet är att stimulera till analys, förbättringar i kvalitet och effektivisering. Öppna 

jämförelser ska även underlätta medborgarnas insyn i vad gemensamt finansierade verksam-

heter åstadkommer. Läs mer på: https://skl.se/oppnajamforelser 

2
 Statens Folkhälsoinstitut 2012. Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för 

föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011. 

3
 Folkhälsomyndigheten 2014. Slutredovisning av uppdrag kring ett utvecklat föräldrastöd. Upp-

drag att fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd. Ärendenummer: 

3607/2014-1.1.1. 

4
 Regleringsbrev för länsstyrelserna för 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.   
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För att stärka samverkan och etablera en sammanhållande kedja av ansvariga aktörer 
från nationell till regional och lokal nivå har MFoF under 2018 lagt grunden till en god 
samverkan med länsstyrelserna. Myndigheten deltar i länsstyrelsernas arbetsutskotts mö-
ten och på deras nationella nätverksdagar för samordnare, och ser detta som värdefullt 
och i många fall avgörande för dialogen mellan nationell och regional nivå. Det möj-
liggör kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte och är fora för att lyfta upp behov till 
nationell nivå. MFoF har även regelbundna avstämningar med länsstyrelsernas nation-
ella samordnare för föräldraskapsstöd. Myndigheten har för avsikt att fortsätta denna 
täta samverkan under hela strategiperioden. 

Utöver dessa samverkansfora har MFoF som tidigare nämnts deltagit i de regionala 
konferenser som länsstyrelserna arrangerat kring den nya nationella strategin under hös-
ten 2018, och kommer delta i ytterligare konferenser under våren 2019. För att möta 
behovet av dialog med beslutsfattare kommer myndigheten även att ta initiativ till samtal 
med länsstyrelsernas chefsforum för social hållbarhet, dels för att informera om strategin 
och MFoF:s uppdrag, dels för att bjuda in till samtal kring myndigheternas olika roller 
och förutsättningar i föräldraskapsstödsuppdraget och vilket stöd de olika nivåerna kan 
erbjuda.  

MFoF kommer också att följa arbetet med pilotprojekt avseende samordnat folkhälsoar-
bete på regional nivå i Stockholms län och Västerbottens län, och bidra i det arbetet.5 

3.4 Löpande samverkan och dialog med övriga relevanta 

aktörer 

På nationell nivå finns ett flertal myndigheter med uppdrag som kan stärka och berika 
arbetet med föräldraskapsstöd. Bland annat arbetar Socialstyrelsen med uppdraget om 
barn som anhöriga, där stöd till föräldrar i olika utsatta situationer är en viktig ingrediens 
för att främja barnets hälsa och utveckling. Föräldraskapsstöd har även pekats ut som 
en central del i det brottsförebyggande arbetet, och som en del i arbetet med att före-
bygga våld. Genom att löpande samtala och samverka med övriga myndigheter om 
hur de olika regeringsuppdragen kompletterar varandra kan en samsyn och samstäm-
mighet gentemot aktörer på regional och lokal nivå främjas. På nationell nivå kan även 
myndigheter ta gemensamma initiativ som i förlängningen även stimulerar samarbete 
över sakområdesgränserna på den regionala och lokala nivån. Under 2018 har flertalet 
sådana samtal påbörjats, bland annat med Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Försäkringskassan och Skolverket. 
MFoF har för avsikt att fortsätta med dessa samtal under hela strategiperioden.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är utöver myndigheterna en viktig samtals- och 
samarbetspart i det löpande arbetet med föräldraskapsstöd, och MFoF kommer att ar-
beta för att dialogen med SKL fortsätter framöver.  

MFoF har behov av att ha regelbunden kontakt med forskare som kan ge inspel till 
myndighetens arbete. MFoF kommer att erbjuda ett mindre antal forskare att ingå i en 
referensgrupp till myndigheten. Referensgruppen blir ett forum för dialog, och ger myn-

                                                      

5 Regeringsbeslut S2018/04690/FS (delvis): Uppdrag att ta fram en projektplan avseende 
samordnat folkhälsoarbete på regional nivå. 
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digheten möjlighet att få ett forskningsperspektiv på olika frågeställningar som myndig-
heten möter. Referensgruppen kommer att träffas 2-3 gånger per år under strategiperi-
oden. En annan del i samverkan med högskolor och universitet är det årliga forskarmötet 
med föräldraskapsstöd i fokus som MFoF kommer att arrangera. Ett första möte anord-
nades som nämnts i oktober 2018. Intresset var stort och responsen var positiv efteråt. 
Syftet med ett öppet forskarmöte är att främja en helhetsbild av föräldraskapsstödsområ-
det där alla bidrar med sin pusselbit, att starta samtal om hur myndigheter, lärosäten 
och forskningsfinansiärer kan stärka varandra och stödja de yrkesverksamma på ett 
bättre sätt, att hitta gemensamma utvecklingsområden och identifiera kunskapsluckor, 
samt att skapa en arena för utbyten lärosäten emellan och därmed stimulera en utveckl-
ing av fältet. 

En fråga som lyfts upp som viktig av såväl yrkesverksamma som av länssamordnare på 
länsstyrelserna och av forskare är den om förvaltning av föräldraskapsstödsprogram. 
Under perioden 2009-2014 satsade regeringen 140 miljoner på att utveckla metoder 
och arbetssätt för föräldrastöd. Samtidigt utvecklas eller anpassas program av ideella 
och privata aktörer utifrån de behov de ser på lokal nivå. Idag saknas en nationell aktör 
som har ansvar att förvalta kunskap om, kvalitetssäkra och säkerställa kompetensförsörj-
ning för dessa. Denna utmaning finns dock inte enbart inom föräldraskapsstödsområdet, 
utan en avsaknad av så kallad ”infrastruktur” för att bibehålla och vidareutveckla före-
byggande metoder och arbetssätt finns även inom exempelvis ANDT-området och inom 
skolans område. På grund av detta ser MFoF det som viktigt att starta en dialog kring 
hur den nationella nivån kan ta sig an denna utmaning. Vad är möjligt och önskvärt? 
Myndigheten kommer att bjuda in relevanta aktörer till ett första möte under våren 2019. 

Andra viktiga aktörer för att genomföra strategin är det civila samhället och arbetsgivare. 
MFoF kommer att bjuda in till samtal med relevanta ideella aktörer på nationell nivå för 
att lära mer om den verksamhet som bedrivs inom civil sektor. Detta görs med fördel 
tillsammans med länsstyrelserna och andra nationella myndigheter med liknande upp-
drag och behov av samverkan med civilsamhället. Frågor som särskilt bör uppmärksam-
mas är möjligheterna till samverkan med samhällsaktörer samt uppföljning och utvärde-
ring.   

Under 2019 kommer kontakter även att tas med de stora arbetsgivarorganisationerna 
och intresserade fackförbund för att samtala om uppdraget att underlätta för föräldrar 
att förena föräldraskap och arbetsliv som arbetsgivarna har utifrån diskrimineringslagen 
(2008:567, 3 kap. 4-5 §§). 

 

4. Följa upp den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd 

 

4.1 Följa upp föräldraskapsstödet och strategins mål och 

målområden 

För att kunna följa upp föräldraskapsstödet på ett sätt som är relevant för beslutsfattare 
och yrkesverksamma behöver det vara tydligt vilka delar av stödet som ska belysas 
(förutsättningar/resurser, process/aktiviteter, resultat och/eller utfall). Uppdraget om att 
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utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid i 
förhållande till målsättningar inom föräldraskapsstödet (regleringsbrevet för MFoF för 
2017) kommer därför att utgöra utgångspunkten för detta arbete. 

Under hösten 2018 har MFoF upphandlat konsultstöd för att genomföra en första kart-
läggning av hur föräldraskapsstödet kan se ut på lokal nivå. Tio kommuner har valts ut 
i dialog med länsstyrelserna och SKL, med utgångspunkt i SKL:s kommungruppsindelning 
från 20176. Kartläggningen utgår från strategins målområden ett kunskapsbaserat ar-
betssätt, ett tillgängligt stöd och en stödjande organisation, och har kommunernas ar-
bete som utgångspunkt. Det arbete som finns hos aktörer som kommunen samarbetar 
med i föräldraskapsstödet kommer också att belysas.  

I den inledandande kartläggningen ingår bland annat att undersöka hur arbetet följs 
upp idag, och hur verksamheterna arbetar med resultatet av uppföljningen. Utifrån re-
sultatet av kartläggningen ska sedan ett förslag till ramverk för uppföljning av föräldra-
skapsstöd utarbetas. Konsultuppdraget ska rapporteras i mars 2019 och kommer att 
utgöra underlag för arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning. Ett ramverk med 
tillhörande indikatorer för uppföljning av föräldraskapsstöd kommer att förankras i dialog 
med lokala och regionala aktörer innan det slutliga förslaget presenteras för Socialde-
partementet i juni 2020.  

För att stödja det fortsatta arbetet med uppföljning kommer MFoF även att skapa en 
arbetsgrupp med relevanta aktörer. Arbetsgruppen ska bidra med kunskap och erfaren-
het till processen samt ge möjlighet att sätta föräldraskapsstödsområdet i en bredare 
kontext. Området är tvärsektoriellt och tangerar såväl arbetet med barns rättigheter, 
jämställdhet och jämlikhet i hälsa som våld, psykisk ohälsa, alkohol-, narkotika-, dop-
ning- och tobaksfrågor, funktionshinder, utveckling inom förskola och skola, brottslighet, 
kvinnors hälsa och förlossningsvård och samhällets digitalisering för att nämna några. 
Inom flera av dessa områden pågår dessutom liknande arbeten kring utveckling eller 
revidering av uppföljningssystem. Exempelvis har Statistiska centralbyrån regeringens 
uppdrag att ta fram nationella indikatorer för Agenda 20307, Folkhälsomyndigheten 
har uppdraget att se över folkhälsopolitikens uppföljnings- och utvärderingssystem samt 
att föreslå indikatorer inom respektive målområde8 och Jämställdhetsmyndigheten har 
nyligen återrapporterat sitt uppdrag om uppföljning av jämställdhetspolitiken till rege-
ringen9. Samtidigt har även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram mål 
och indikatorer för Strategi för hälsa10, ett dokument som anger gemensamma mål för 
kommuner, landsting och regioner i arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Att beakta det arbete som sker inom närliggande sakområden och bidra till dialog på 
nationell nivå möjliggör synergieffekter, och förhoppningen är att det i förlängningen 

                                                      

6 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2017. Kommungruppsindelning 2017. Omarbetning 
av Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning. 
7 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017. Statistisk uppföljning av Agenda 2030.  
8 Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, 
s. 42. 
9 Jämställdhetsmyndigheten 2018. System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken. 
Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag. Rapport 2018:5. 
10 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018. Mål och indikatorer för Strategi för hälsa 
2022. 
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kan minska merarbete för lokal och regional nivå vad det gäller inrapportering av data 
till olika system och till olika nationella aktörer. 

MFoF kommer även att göra en översyn av befintlig och tillgänglig data kopplat till 
föräldraskapsstödsområdet. Befintliga indikatorer behöver värderas kopplat till den nya 
strategins inriktning och huruvida de täcker området på ett tillfredsställande sätt. Om 
indikatorer saknas för något område inom föräldraskapsstödet kan det innebära att nya 
indikatorer behöver utvecklas. I sådant fall kommer detta motiveras. 

4.2 Att följa föräldraskapsstödets utveckling över tid i 

förhållande till målsättningar 

I den nya nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd anges målsättningen att alla 
föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Samtidigt är det 
viktigt att i möjligaste mån kunna följa upp resultat och värdera effekter av föräldraskaps-
stödsinsatser för målgruppen, det vill säga barn och föräldrar. Att se effekter av främ-
jande och förebyggande arbete är dock något som kräver ett långsiktigt perspektiv, och 
utvärderingen av dessa effekter kräver organisatoriska förutsättningar i form av kunskap, 
kompetens och resurser. Likaså behövs förutsättningar för att löpande göra uppföljningar 
av och analysera utvecklingen av arbetet på lokal och regional nivå. 

MFoF ser därför att frågan om vilken aktör som ska ha uppdrag kring förvaltning av ett 
framtida indikatorsystem för föräldraskapsstöd, samt vilka resurser som krävs för insam-
lande och analys av data i ett sådant system är viktig att belysa för framtiden. 

 

 

 

Kristina Svartz 

Generaldirektör  
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