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Föräldrastödssajten



Growingpeople.se vilar på 5 
grundpelare

• Helhetssyn på barnet

• FNs konvention om barnets rättigheter, 
barnets perspektiv

• Trovärdighet och aktualitet

• Tryggt föräldrastöd i tiden

• Barnkompetent redaktion och nära 
samarbete med barnprofessionen



Samarbetspartners

• Föräldrar – fokusgrupper plus daglig 
mailkontakt

• Barnprofession 

• Övriga ”BarnSverige”



Viktigt om Trovärdighet

• Informationen ska vara väl grundad och 
trovärdig skriven av experter som vet varför 
barn gör som de gör. 

• Texten ska gärna ha expertens personliga 
touch men läsvänlig. 

• Texten ska ha tydlig avsändare.

• Olika åsikter ska presenteras.

• Referenser till källan samt för vidareläsning



Lärdomar från föräldrar

• Interaktivitet – Nyhetsbrev, Forum, Fråga 
experten, Mail – kontakt.

• Tydlig avsändare och text som talar direkt till 
läsaren. Föräldern känner då direktkontakt 
med experten.

• I mötet mellan profession och förälder får 
föräldern på köpet en sekond opinion.



GP´s budskap till föräldrar

• Du behöver inte veta allt egentligen. Men det 
är bra att ha tillgång till allt dygnet runt.

• Du har ingen väntetid till specialisterna via 
Fråga experten

• Du kan aldrig missa en nyhet via Nyhetsbrevet

• Du har platsen att prata med andra föräldrar 
på Forum



Föräldrar och andra tycker……..

”Mina komplimanger till growingpeople.se för en
webbplats som är snygg och lättöverskådlig och lätt att
hitta i” / O N, tvåbarnspappa

”Tack för hjälpen det har varit ett stöd när jag känt att det va 
något som var fel men ingen ville lyssna! Ann-Charlotte”

”… . Till slut - en fantastisk sida för svenskar i 
förskingringen./Amerikan ”

Hej, Tack för webbens bästa hemsida för föräldrar. / afamia

”Jag tycker att growingpeople är värdens bästa sida man hittar 
allting om barn graviditet mm. Hittade sidan av en slump och den 
är nu min favorit.” /S S



”Recension: Growing People blev 
snygg – och är bra”

”…Man litar på det som står här – ändå känns det inte 
som FASS eller Vårdguiden. Sajten andas lust och 
inspiration, det är lätt att söka och navigera. Man kan 
visserligen läsa om barnvagnsköp, men Growing People 
vore inte Growing People om inte ett råd också löd: 
"Skjut aldrig barnvagnen framför dig när du går över 
gatan! Parkerade bilar kan skymma sikten så att 
bilister inte upptäcker barnvagnen förrän det är för 
sent. Gå jämsides med vagnen eller dra den efter dig."

/Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen Digitala 
Medier

http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=338413�
http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=338413�
http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=338413�
http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=338413�
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GP en kommunikationskanal mellan 
barnprofession och föräldrar/barn

• Kommunikation direkt mellan profession och 
föräldrar. 

• Kommunikation mellan föräldrar som interaktivt 
föräldrastöd i slutet forum i BVC´s regi.

• Slutna Forum för olika yrkeskategorier, 
barnläkare, barnsjuksköterskor, 
distriktssköterskor.

• Webbplats för olika handböcker, exempelvis 
Rikshandboken i BHV.





Growingpeople och det offentliga

• I Socialminister Maria Larssons utredning 
”Föräldrastöd – en vinst för alla” framhåller 
man i betänkandet mars 2009 på sid 83 att: 
”Utredningen menar därför att en utredning 
borde undersöka förutsättningen för att flytta 
GrowingPeople till Vård på webben”. 
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Landets officiella föräldrastödssajt
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