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Tack!	  

Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  småbarnsföräldrar	  som	  ställt	  upp	  på	  intervjuer,	  utan	  ert	  deltagande	  hade	  denna	  

studie	  inte	  varit	  möjlig.	  

SAMMANFATTNING	  

Genom	  projektet	  ”Förskolan	  som	  arena	  för	  föräldrastöd”	  har	  Uppsala	  tilldelats	  pengar	  från	  Statens	  
Folkhälsoinstitut	  för	  att	  som	  ett	  led	  i	  hälsofrämjande	  arbete	  för	  barn	  och	  ungdomar	  genomföra	  en	  
effekt-‐	  och	  implementeringsstudie	  av	  föräldrastödsprogrammet	  Triple	  P	  på	  förskolan.	  Då	  intresset	  att	  

delta	  var	  svalt	  från	  föräldrarnas	  sida	  uppkom	  behovet	  av	  en	  studie	  som	  analyserar	  varför	  föräldrar	  
väljer	  att	  delta	  i	  Triple	  P	  och	  vad	  de	  tycker	  om	  programmet.	  I	  föreliggande	  studie	  har	  tio	  föräldrar	  
som	  deltagit	  intervjuats.	  Resultatet	  visar	  att	  föräldrarna	  valde	  att	  delta	  framför	  allt	  för	  att	  de	  

upplevde	  en	  generell	  nyfikenhet,	  hade	  ett	  direkt	  problem	  som	  de	  ville	  ha	  hjälp	  med	  eller	  hade	  
påverkats	  av	  yttre	  faktorer.	  Föräldrarna	  som	  deltog	  i	  Triple	  P	  var	  medvetna	  i	  sitt	  föräldraskap	  och	  i	  
vilka	  metoder	  de	  valde	  att	  använda.	  De	  såg	  Triple	  P	  framför	  allt	  som	  en	  idébank	  och	  uppskattade	  

diskussionsinslaget.	  Förslag	  på	  hur	  man	  i	  framtiden	  kan	  öka	  deltagarantalet	  diskuteras	  i	  rapporten.	  	  	  

Nyckelord:	  Triple	  P,	  föräldrastöd,	  föräldrastödsprogram,	  föräldraskap,	  beteendeproblem.	  

2 INLEDNING	  

2.1 Bakgrund	  	  
Den	  13	  mars	  2008	  överlämnade	  regeringen	  en	  proposition	  till	  riksdagen	  angående	  en	  förnyad	  
hälsopolitik	  i	  Sverige	  (Prop.2007/08:110,	  2008).	  Denna	  resulterade	  bland	  annat	  i	  att	  

Folkhälsoinstitutet	  fick	  i	  uppgift	  att	  fördela	  50	  miljoner	  kronor	  i	  projektpengar	  till	  kommuner	  runtom	  
i	  Sverige	  som	  ville	  arbeta	  hälsofrämjande	  för	  barn	  och	  ungdomar.	  Barnhälsovården	  i	  Uppsala	  
beviljades	  projektmedel	  för	  att	  bland	  annat	  genomföra	  en	  effekt-‐	  och	  implementeringsstudie	  under	  

2009-‐2011	  av	  ett	  i	  Sverige	  hittills	  oanvänt	  evidensbaserat	  (SBU,	  2010)	  föräldrastödsprogram;	  Triple	  P	  
– Positive	  Parenting	  Program.	  Inom	  projektets	  ramar	  utbildades	  47	  förskolepedagoger	  i	  Triple	  P,
dessa	  erbjöd	  sedan	  programmet	  på	  sina	  respektive	  förskolor	  runtom	  i	  Uppsala.	  Totalt	  deltog	  27	  

förskolor,	  varav	  nio	  kontrollförskolor.	  Vid	  implementering	  av	  Triple	  P	  i	  förskolan	  upptäcktes	  
svårigheter	  i	  att	  rekrytera	  föräldrar	  till	  programmet,	  endast	  29%	  av	  föräldrarna	  på	  
interventionsförskolorna	  hade	  deltagit	  till	  och	  med	  årsskiftet	  2010-‐2011.	  En	  attitydundersökning	  

genomfördes	  med	  syfte	  att	  ta	  reda	  på	  varför	  så	  få	  föräldrar	  hade	  deltagit	  i	  föräldrastödsprogrammet.	  
Undersökningen	  visade	  bland	  annat	  att	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  att	  inte	  delta	  var	  avsaknad	  av	  
behov,	  praktiska	  hinder	  och	  tidsbrist	  (Åberg	  and	  Sarkadi,	  2011).	  Men	  vad	  innebar	  dessa	  begrepp	  

egentligen	  för	  föräldrarna?	  	  Vad	  tyckte	  föräldrar	  som	  hade	  deltagit	  i	  Triple	  P,	  upplevde	  de	  inte	  dessa	  
hinder?	  Varför	  hade	  de	  valt	  att	  delta?	  Denna	  intervjustudie	  syftade	  bland	  annat	  till	  att	  ta	  reda	  på	  just	  
det;	  varför	  deltog	  föräldrarna	  i	  Triple	  P?	  
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2.2 Definitioner	  
Här	  nedan	  definieras	  ord	  som	  förekommer	  ett	  flertal	  gånger	  i	  rapporttexten.	  Detta	  är	  definitioner	  så	  
som	  forskaren	  själv	  har	  tolkat	  och	  använt	  sig	  utav	  begreppen	  då	  referenshänvisning	  inte	  

förekommer.	  

Föräldrastöd:	  ”Ett	  brett	  utbud	  av	  insatser	  som	  föräldrar	  erbjuds	  ta	  del	  av	  och	  som	  syftar	  till	  att	  främja	  
barns	  hälsa	  och	  psykosociala	  utveckling.	  Föräldrastöd	  ska	  bidra	  till	  fördjupad	  kunskap	  om	  barns	  
behov	  och	  rättigheter,	  kontakt	  och	  gemenskap	  samt	  stärka	  föräldrar	  i	  sin	  föräldraroll”,	  sidan	  24	  i	  

Föräldrastöd	  -‐	  en	  vinst	  för	  alla	  (SOU,	  2008)	  

Föräldraskap: Definieras	  i	  Nationalencyklopedin	  som	  ”det	  att	  vara	  förälder”	  (Nationalencyklopedin,	  
2011),	  men	  vad	  det	  sen	  innefattar	  förefaller	  vara	  högst	  personligt.	  Tidningen	  ”Vi	  föräldrar”	  ger	  
följande	  beskrivning	  ”Föräldraskap	  handlar	  till	  stor	  del	  om	  hur	  man	  förhåller	  sig	  till	  sitt	  barn:	  hur	  man	  
väljer	  att	  fostra	  och	  vägleda.	  Men	  det	  handlar	  också	  om	  det	  rent	  praktiska:	  vilka	  möjligheter	  man	  har	  
att	  påverka	  barnets	  liv	  genom	  ekonomi,	  val	  av	  bostadsort,	  förskola	  eller	  skola,	  och	  det	  handlar	  om	  
könsroller	  och	  förebilder,	  om	  glädjeämnen	  och	  bekymmer”	  (ViFöräldrar,	  2011).	  

Vardagsproblem:	  Vanliga	  situationer	  som	  uppstår	  i	  familjer	  utan	  en	  sjukdomsdiagnos	  (till	  exempel	  

Aspergers	  syndrom	  eller	  ADHD)	  och	  som	  föräldrar	  upplever	  som	  problematiska	  på	  ett	  eller	  annat	  
sätt.	  Exempelvis	  att	  barnet	  gråter	  mycket	  när	  föräldern	  och	  barnet	  ska	  skiljas	  åt,	  eller	  att	  barnet	  får	  
ett	  raseriutbrott	  i	  mataffären.	  

Gränssättning:	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  gränser.	  Generella	  gränser	  som	  har	  med	  vår	  kultur	  och	  vårt	  

samhälle	  att	  göra	  (som	  generellt	  är	  allmänt	  accepterade)	  och	  personliga	  gränser	  som	  varje	  förälder	  
själv	  bestämmer.	  Till	  exempel	  att	  man	  inte	  rapar	  när	  man	  går	  på	  restaurang	  respektive	  vilken	  tid	  
barnet	  ska	  gå	  och	  lägga	  sig.	  	  

Beteendeproblem:	  ”Beteendeproblem	  handlar	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  barnets	  beteende	  bryter	  

mot	  gällande	  regler,	  normer	  och	  förväntningar	  i	  uppväxtmiljön	  och	  i	  samhället,	  och	  i	  vilken	  
utsträckning	  beteendet	  avviker	  från	  åldersadekvat	  uppförande	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  hindrar	  
barnets	  eget	  lärande	  och	  utveckling,	  hindrar	  eller	  skapar	  problem	  för	  andra	  (vare	  sig	  det	  är	  vuxna	  

eller	  barn)	  och/eller	  hindrar	  positivt	  socialt	  samspel	  med	  andra	  barn	  och	  mellan	  barnet	  och	  vuxna.”	  

(Ogden,	  1998	  refererad	  på	  sidan	  30	  i	  (Nordahl	  et	  al.,	  2007)). 

2.3 Föräldrars	  intresse	  och	  behov	  av	  föräldrastöd	  
Behovet	  av	  föräldrautbildning	  har	  diskuterats	  sedan	  1960-‐talet,	  och	  det	  föräldrastöd	  som	  finns	  idag	  

utvecklades	  under	  1970-‐talet	  (Collberg	  et	  al.,	  2007).	  Till	  en	  början	  byggde	  föräldrastöd	  framför	  allt	  på	  
olika	  expertutlåtanden	  och	  det	  dröjde	  länge	  innan	  ett	  evidensbaserat	  föräldrastöd	  utvecklades	  
(Bremberg,	  2004).	  	  

I	  begreppet	  föräldrastöd	  kan	  många	  olika	  former	  av	  stöd	  utförda	  på	  varierande	  sätt	  inkluderas.	  Det	  

mest	  basala	  stödet	  som	  vi	  alla	  behöver	  är	  socialt	  stöd	  (Berkman	  and	  Syme,	  1979),	  vilket	  i	  
föräldrastödstermer	  inkluderar	  ett	  nätverk	  av	  vänner	  och	  släktingar	  som	  kan	  hjälpa	  till	  i	  
föräldraskapet	  med	  allt	  från	  barnpassning	  till	  pratstunder	  och	  goda	  råd.	  I	  SOU:s	  rapport	  

”Föräldrastöd	  –	  en	  vinst	  för	  alla”	  beskrivs	  hur	  man	  i	  flertalet	  intervjustudier	  konstaterat	  att	  just	  
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kontaktnätet	  är	  ett	  viktigt	  föräldrastöd,	  samt	  att	  föräldrar	  önskar	  delta	  i	  arrangerade	  föräldragrupper	  

och	  mötesplatser	  för	  att	  bland	  annat	  just	  skapa	  sig	  ett	  bra	  kontaktnät	  (SOU,	  2008).	  

Enligt	  Statens	  folkhälsoinstitut	  (FHI)	  anger	  ca	  40%	  av	  föräldrarna	  i	  Sverige	  vid	  upprepade	  
undersökningar	  ett	  intresse	  för	  föräldrastöd	  (Eriksson	  and	  Bremberg,	  2008).	  För	  att	  kartlägga	  
föräldrars	  intresse	  för	  olika	  typer	  föräldrastöd	  genomförde	  därför	  FHI	  år	  2008	  telefonintervjuer	  av	  

1020	  föräldrar.	  Resultaten	  visade	  att	  föräldrarna	  framför	  allt	  var	  intresserade	  av	  Internetbaserat	  
föräldrastöd	  (61%)	  och	  därnäst	  föräldrautbildning	  i	  grupp	  samt	  träfflokal	  (46%),	  men	  även	  individuell	  
rådgivning	  hamnade	  högt	  upp	  på	  intresselistan	  (43%)	  (Eriksson	  and	  Bremberg,	  2008).	  Då	  intresset	  för	  

föräldragrupper	  var	  betydligt	  större	  än	  den	  faktiska	  erfarenheten	  drog	  artikelförfattarna	  slutsatsen	  
att	  det	  här	  fanns	  ett	  behov	  av	  föräldrastöd	  som	  inte	  var	  tillfredsställt.	  I	  studien	  drog	  man	  även	  
slutsatsen	  att	  erfarenhet	  av	  en	  viss	  typ	  av	  stödform	  även	  ger	  ökat	  intresse	  för	  just	  den	  stödformen.	  

Generellt	  verkade	  intresset	  för	  olika	  typer	  av	  föräldrastöd	  vara	  ungefär	  lika	  stort	  mellan	  olika	  typer	  av	  
föräldrar,	  dock	  något	  större	  hos	  kvinnor,	  högutbildade	  och	  föräldrar	  som	  upplevde	  stress	  i	  
föräldrarollen	  och	  något	  mindre	  hos	  män,	  lågutbildade	  och	  de	  föräldrar	  som	  upplevde	  lite	  stress.	  

Föräldrarna	  var	  fortsättningsvis	  mer	  intresserade	  av	  all	  typ	  av	  föräldrastöd	  när	  deras	  barn	  var	  små	  
(Bremberg,	  2004).	  

I	  den	  kvalitativa	  studien	  ”småbarnsföräldrars	  behov	  av	  föräldrastödsinsatser”	  av	  Lisa	  Smeds	  med	  
flera	  önskar	  föräldrar	  med	  barn	  i	  åldern	  1-‐5	  år	  föräldrastöd	  i	  form	  av	  föräldragrupper	  på	  öppna	  

förskolan	  samt	  ett	  förlängt	  stöd	  från	  BVC,	  det	  vill	  säga	  ett	  stöd	  från	  BVC	  även	  efter	  det	  att	  barnet	  har	  
fyllt	  ett	  år.	  I	  krissituationer	  önskar	  de	  en	  back-‐up	  i	  form	  av	  till	  exempel	  en	  jourhavande	  far-‐	  eller	  
morförälder	  (Sarkadi,	  2009).	  	  	  

Det	  verkar	  därmed	  i	  upprepade	  undersökningar	  finnas	  ett	  intresse	  och	  ett	  behov	  för	  föräldrastöd	  

bland	  föräldrar	  i	  dagens	  samhälle:	  kan	  Triple	  P	  möta	  detta	  intresse?	  Vad	  tycker	  föräldrarna	  om	  just	  
Triple	  P?	  

2.3.1 Föräldrars	  deltagande	  i	  föräldrastödsprogram	  
Det	  är	  allmänt	  känt	  att	  det	  är	  svårt	  för	  föräldrastödsprogram	  att	  rekrytera	  och	  behålla	  rekryterade	  
föräldrar	  (Prinz	  et	  al.,	  2001).	  I	  den	  telefonintervjustudie	  som	  FHI	  genomförde	  år	  2008	  fann	  man	  att	  
endast	  20%	  av	  föräldrarna	  någon	  gång	  hade	  deltagit	  i	  ett	  föräldrastödsprogram	  riktat	  till	  barn	  i	  åldern	  

2-‐10	  år,	  motsvarande	  siffra	  för	  föräldrastödsprogram	  riktat	  till	  barn	  över	  10	  år	  var	  10%	  (Eriksson	  and	  
Bremberg,	  2008).	  FHI	  konstaterade	  vidare	  i	  sin	  rapport	  att	  ”det	  som	  begränsar	  deltagandet	  förefaller	  
således	  inte	  i	  första	  hand	  vara	  bristande	  intresse	  från	  föräldrarnas	  sida.	  Snarare	  rör	  det	  sig	  om	  

tillgång	  till	  verksamhet	  som	  är	  allmänt	  känd.”	  (Bremberg,	  2004)	  	  

Resultaten	  i	  både	  Prinz	  och	  Brembergs	  studie	  stämmer	  med	  det	  som	  framkom	  vid	  delrapporten	  av	  
effekt-‐	  och	  implementeringsstudien	  av	  Triple	  P	  på	  förskolan	  i	  Uppsala;	  att	  rekrytera	  föräldrar	  till	  
föräldrastödsprogram	  är	  svårt.	  Kan	  föräldrarna	  i	  föreliggande	  studie	  ge	  några	  ledtrådar	  till	  hur	  

rekryteringen	  kan	  förändras	  och	  förbättras?	  Vad	  attraherade	  dem?	  Hur	  tänkte	  de?	  

2.4 Föräldrastödsprogram	  idag	  och	  deras	  effekt	  
Det	  första	  stöd	  som	  erbjuds	  föräldrar	  kommer	  under	  föräldrarnas	  kontakt	  med	  Mödrahälsovården	  

(MHV),	  vilket	  sker	  under	  graviditeten.	  Detta	  stöd	  är	  individanpassat	  och	  förekommer	  i	  form	  av	  både	  
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individuella	  träffar	  med	  barnmorska	  och	  gruppträffar	  med	  andra	  föräldrar	  (SoS-‐rapport1996:7,	  

1996).	  Därefter	  slussas	  den	  regelbundna	  kontakten	  vidare	  till	  Barnhälsovården	  (BHV)	  där	  stödet	  
fortsätter	  i	  form	  av	  individuella	  möten,	  gruppträffar	  och	  även	  att	  MHV/BHV	  samverkar	  med	  andra	  
aktörer	  viktiga	  i	  föräldrarnas	  stöd,	  till	  exempel	  öppna	  förskolan.	  BHV	  erbjuds	  kostnadsfritt	  till	  alla	  

föräldrar	  med	  barn	  i	  åldern	  0-‐6	  år,	  vården	  bedrivs	  framför	  allt	  på	  barnavårdscentraler	  (BVC).	  Både	  
riktat	  (stöd	  vid	  särskilda	  problem)	  och	  generellt	  stöd	  förekommer	  (Wallby	  et	  al.,	  2008).	  Det	  
övergripande	  målet	  med	  föräldrastödet	  från	  MHV	  och	  BHV	  är	  att	  stärka	  föräldrarna	  i	  deras	  

föräldraskap	  vilket	  sker	  genom	  att	  öka	  föräldrarnas	  kunskap,	  ge	  möjlighet	  till	  kontakt	  och	  gemenskap	  
samt	  som	  Collberg	  et	  al	  uttrycker	  det	  ”ge	  möjligheter	  till	  medvetenhet	  om	  påverkan	  av	  
samhällsförhållanden”	  (Collberg	  et	  al.,	  2007).	  När	  barnet	  släppts	  ur	  BHV:s	  regi	  finns	  inget	  mer	  allmänt	  

föräldrastöd,	  däremot	  erbjuds	  en	  hel	  del	  internationellt	  framtagna	  program	  och	  metoder	  på	  olika	  

verksamheter	  runt	  om	  i	  Sverige.	  Enligt	  UPP-‐centrums	  (Utvecklingscentrum	  för	  barns	  psykiska	  hälsa	  

vid	  Socialstyrelsen)	  kartläggning	  var	  de	  vanligast	  förekommande	  programmen:	  ((red)	  Alexandersson,	  
2009)	  

·∙ “The	  Community	  Parent	  Education	  Programme”	  (COPE)	  som	  fanns	  på	  15%	  av	  förskolorna.	  

·∙ KOMET	  för	  föräldrar	  (13%)	  

·∙ Aktivt	  föräldraskap	  (10%)	  

·∙ ICDP	  (International	  Child	  Development	  Programme)/Vägledande	  samtal	  (9%)	  

Andra	  program	  som	  kan	  nämnas	  är:	  (Bremberg,	  2004)	  

·∙ “De	  otroliga	  åren”	  (The	  Incredible	  Years)	  

·∙ Föräldrakraft	  

·∙ Aktiva	  småbarnsföräldrar	  

Gemensamt	  för	  samtliga	  ovan	  nämnda	  föräldrastödsprogram	  är	  att	  de	  riktar	  sig	  till	  föräldrarna	  och	  
hur	  de	  kan	  stärkas	  och	  bete	  sig	  i	  sin	  roll	  som	  föräldrar.	  Programmen	  kallas	  för	  ”samspelsprogram”	  
och	  innefattar	  tre	  centrala	  moment:	  ”stöd	  till	  föräldern	  att	  ge	  barnet	  positiv	  uppmärksamhet,	  
stöd	  till	  klar	  kommunikation	  samt	  stöd	  till	  genomtänkta	  sätt	  att	  möta	  barnet	  då	  konflikter	  uppstår”	  
(Bremberg,	  2004).	  Evidens	  finns	  för	  att	  programmen	  ger	  effekt	  på	  bland	  annat	  utagerande	  
beteendeproblem	  hos	  barn,	  förebygger	  kriminalitet,	  alkohol-‐	  och	  drogmissbruk	  under	  tonåren	  samt	  
ger	  goda	  effekter	  på	  inåtvända	  psykiska	  problem.	  Föräldrastödsprogrammen	  ovan	  grundas	  på	  
utvärderingar	  som	  har	  visat	  att	  programmen	  har	  önskad	  effekt.	  Vad	  gäller	  programmens	  långvariga	  
effekter	  finns	  sällan	  bra	  studier	  gjorda,	  istället	  baseras	  antagandet	  om	  att	  effekten	  av	  programmen	  är	  
bestående	  på	  teoretisk	  grund.	  (Olsson	  et	  al.,	  2003,	  Bremberg,	  2004)	  	  

Enlig	  FHI	  är	  effekterna	  av	  kurser	  i	  föräldrastöd	  bättre	  om	  de	  erbjuds	  när	  barnet	  är	  litet,	  dock	  är	  det	  då	  

svårare	  att	  förutse	  vilka	  barn	  som	  senare	  kommer	  att	  få	  problem.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  med	  ett	  brett,	  
generellt	  stöd.	  (Bremberg,	  2004)	  

Att	  man	  i	  projektet	  ”Förskolan	  som	  arena	  för	  föräldrastöd”	  valde	  att	  använda	  sig	  av	  just	  programmet	  
Triple	  P	  berodde	  bland	  annat	  på	  att	  det	  var	  ett	  evidensbaserat	  program	  (Thomas	  and	  Zimmer-‐

Gembeck,	  2007)	  och	  att	  det	  inte	  tidigare	  hade	  prövats	  eller	  utvärderats	  i	  Sverige	  (Bremberg,	  2004).	  
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2.5 Triple	  P	  
Triple	  P	  står	  för	  ”Positive	  Parenting	  Program”,	  eller	  ”Programmet	  för	  positivt	  föräldraskap”	  som	  det	  

kallas	  i	  Sverige	  (Sanders	  et	  al.,	  2009).	  Programmet	  är	  ett	  evidensbaserat	  föräldrastödsprogram	  
(Sanders	  et	  al.,	  2003,	  Gallart	  and	  Matthey,	  2005,	  Bodenmann	  et	  al.,	  2008,	  de	  Graaf	  et	  al.,	  2008,	  
Thomas	  and	  Zimmer-‐Gembeck,	  2007)	  som	  utarbetats	  av	  Sanders,	  Markie-‐Dadds	  och	  Turner	  med	  

kollegor	  på	  Parenting	  and	  Family	  Support	  Centre	  vid	  Queenslands	  universitet	  i	  Brisbane,	  Australien	  
(Sanders	  et	  al.,	  2003).	  Programmet	  finns	  för	  närvarande	  i	  19	  länder,	  däribland	  Kanada,	  Japan	  och	  
England	  (TripleP,	  2011).	  

Programmet	  riktar	  sig	  till	  föräldrar	  med	  barn	  i	  åldern	  0-‐16	  år	  och	  syftar	  till	  att	  förebygga	  allvarliga	  

beteende-‐,	  emotionella-‐	  och	  utvecklingsproblem	  hos	  barn	  genom	  att	  öka	  föräldrars	  kunskap,	  
förmåga,	  självständighet	  och	  självförtroende	  i	  sitt	  föräldraskap	  (Sanders	  et	  al.,	  2003,	  Sanders,	  1999).	  
Det	  bygger	  på	  fem	  huvudprinciper	  som	  utgör:	  	  

·∙ ”Att	  försäkra	  sig	  om	  en	  säker,	  intressant	  miljö”	  innebär	  att	  föräldern	  har	  uppsikt	  över	  var	  

barnet	  befinner	  sig	  och	  vad	  barnet	  gör	  samt	  är	  i	  beredskap	  att	  vid	  behov	  ingripa.	  Att	  det	  finns	  
något	  spännande	  för	  barnet	  att	  göra	  och	  att	  miljön	  som	  barnet	  befinner	  sig	  i	  är	  fysiskt	  säker.	  

·∙ ”Att	  skapa	  en	  positiv	  inlärningsmiljö”	  syftar	  framför	  allt	  till	  att	  lära	  föräldrarna	  att	  
uppmärksamma	  och	  ta	  till	  vara	  på	  naturliga	  inlärningsstunder	  i	  vardagen.	  Att	  genom	  

stöttning	  och	  vägledning	  vara	  sitt	  barns	  första	  lärare	  och	  att	  uppmuntra	  sitt	  barn	  att	  själv	  
utforska	  och	  finna	  svar.	  

·∙ ”Att	  använda	  bestämd	  gränssättning”	  innefattar	  förebyggande	  metoder	  och	  principer	  som	  
föräldrarna	  kan	  ta	  till	  som	  alternativ	  till	  ineffektiva	  strategier	  som	  att	  skrika,	  hota	  eller	  fysiskt	  

straffa	  sitt	  barn.	  Det	  inkluderar	  bland	  annat	  att	  i	  förväg	  sätta	  upp	  basregler	  i	  hemmet,	  att	  ge	  
tydliga	  och	  åldersanpassade	  instruktioner	  till	  sitt	  barn	  på	  ett	  lugnt	  sätt	  samt	  att	  använda	  sig	  
av	  logiska	  konsekvenser.	  	  

·∙ ”Att	  ha	  realistiska	  förväntningar”	  uppmuntrar	  föräldrarna	  till	  att	  tänka	  igenom	  vilka	  

förväntningar	  och	  krav	  de	  ställer	  på	  sina	  barn	  samt	  att	  skapa	  realistiska,	  åldersanpassade	  
förväntningar	  och	  mål	  för	  både	  sina	  barn	  och	  sig	  själva.	  

·∙ ”Att	  ta	  hand	  om	  dig	  själv	  som	  förälder”	  lär	  ut	  vikten	  av	  att	  avsätta	  tid	  för	  sig	  själv	  och	  sina	  
egna	  intressen.	  Även	  en	  ökad	  självkännedom	  om	  hur	  man	  reagerar	  när	  man	  utsätts	  för	  olika	  

känslor	  som	  stress,	  ilska	  eller	  prestationsångest	  och	  hur	  man	  kan	  hantera	  detta	  lärs	  ut	  på	  de	  
högre	  nivåerna	  av	  Triple	  P.	  (Sanders	  et	  al.,	  2003,	  Sanders	  et	  al.,	  2009,	  Sanders,	  2008)	  

Triple	  P	  programmet	  finns	  i	  fem	  nivåer	  med	  ökad	  grad	  av	  intervention:	  

·∙ Nivå	  1,	  Generell	  Triple	  P	  (Universal	  Triple	  P)	  innebär	  att	  man	  på	  offentliga	  sätt,	  genom	  till	  
exempel	  media	  och	  informationskampanjer	  sprider	  information	  och	  kunskap	  i	  föräldraskap.	  

Detta	  är	  ett	  enkelt,	  effektivt	  och	  billigt	  sätt	  att	  nå	  många	  föräldrar	  samtidigt	  och	  syftar	  
framför	  allt	  till	  att	  lära	  ut	  enkla	  tips	  om	  föräldraskap	  samt	  att	  normalisera	  och	  bryta	  tabun	  

kring	  problem	  i	  föräldraskapet	  (Sanders,	  1999).	  	  	  
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·∙ Nivå	  2,	  Tema	  Triple	  P	  (Selected	  Triple	  P)	  riktar	  sig	  till	  föräldrar	  med	  en	  specifik	  fundering.	  

Interventionen	  består	  i	  en	  seminarieserie	  på	  3	  x	  90	  minuter	  där	  föräldrar	  träffas	  i	  en	  grupp	  
och	  diskuterar	  erfarenheter	  och	  funderingar	  med	  varandra	  samt	  även	  får	  ta	  del	  av	  råd	  och	  
information	  via	  tre	  olika	  Power	  Point	  föreläsningar.	  	  

o Seminarium	  1,	  Styrkan	  med	  positivt	  föräldraskap	  (The	  Power	  of	  Positive	  Parenting)

handlar	  om	  hur	  man	  kan	  skapa	  ett	  positivt	  föräldraskap.	  Under	  detta	  seminarium	  
introduceras	  föräldrarna	  även	  till	  de	  fem	  huvudprinciperna	  i	  programmet	  (se	  ovan).	  

o Seminarium	  2,	  Att	  forma	  trygga,	  kompetenta	  barn	  (Raising	  Confident,	  Competent
Children)	  lär	  föräldrarna	  hur	  de	  genom	  ett	  positivt	  föräldraskap	  kan	  lära	  sina	  barn	  

förmågor	  som	  självständighet,	  respekt,	  samarbete	  och	  god	  självkänsla.	  	  

o Seminarium	  3,	  Att	  forma	  motståndskraftiga	  barn	  (Raising	  Resilient	  Children)	  handlar
om	  hur	  föräldrarna	  kan	  hjälpa	  sina	  barn	  att	  hantera	  sina	  känslor,	  hantera	  svåra	  
upplevelser	  och	  stress	  samt	  att	  uttrycka	  känslor	  på	  ett	  lämpligt	  sätt.	  (Åberg,	  2010,	  

Sanders	  and	  Turner,	  2009)	  

·∙ Nivå	  3,	  Rådgivnings-‐Triple	  P	  (Primary	  Care	  Triple	  P)	  är	  ett	  kortare	  program	  med	  1-‐4	  korta	  
möten	  mellan	  en	  förälder	  eller	  ett	  föräldrapar	  och	  en	  Triple	  P	  utbildad	  person.	  Under	  
samtalet	  diskuteras	  oftast	  ett	  konkret	  problem	  eller	  frågeställning	  som	  föräldrarna	  själva	  tar	  

upp.	  Föräldrarna	  vägleds	  i	  att	  på	  egen	  hand	  lösa	  sitt	  problem	  och	  sedan	  utvärdera	  det	  hela.	  
Samtalen	  tar	  cirka	  15-‐30	  minuter	  per	  gång.	  

·∙ Nivå	  4,	  Standard/grupp	  Triple	  P	  (Group	  Triple	  P)	  är	  ett	  utökat	  program	  för	  de	  föräldrar	  som	  
upplever	  sig	  ha	  flera	  problem	  med	  sina	  barn	  och	  som	  känner	  behov	  av	  extra	  mycket	  träning	  i	  

positivt	  föräldraskap.	  Denna	  träning	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt,	  med	  hjälp	  av	  en	  bok	  som	  ett	  
självhjälpsprogram,	  fyra	  gruppträffar	  varvat	  med	  fyra	  uppföljande	  telefonsamtal	  eller	  ett	  
program	  på	  tio	  träffar	  som	  inkluderar	  bland	  annat	  hembesök	  och	  observation.	  

·∙ Nivå	  5,	  Förstärkt	  Triple	  P	  (Enhanced	  Triple	  P)	  är	  till	  för	  familjer	  med	  uttalade	  problem	  som	  

behöver	  extra	  mycket	  stöd.	  De	  erbjuds	  ett	  särskilt	  intensivt,	  individuellt	  program	  med	  bland	  
annat	  hembesök	  och	  längre	  enskilda	  samtal.	  (Sanders	  et	  al.,	  2003,	  Sanders,	  2008).	  	  

Under	  interventionsstudien	  i	  Uppsala	  erbjöds	  endast	  nivå	  2	  och	  3.	  

Utvecklingen	  av	  programmet	  började	  redan	  i	  slutet	  av	  1970-‐talet	  med	  de	  första	  forskningsfynden	  
som	  så	  småningom	  skulle	  leda	  fram	  till	  skapandet	  av	  Triple	  P	  (Sanders,	  1999).	  Ända	  sedan	  dess	  har	  

ett	  flertal	  studier	  som	  utvärderat	  dess	  effekt	  vad	  gäller	  bland	  annat	  de	  olika	  intensitetsnivåerna	  
(Sanders	  et	  al.,	  2000),	  riskgrupper	  (Bor	  et	  al.,	  2002)	  och	  olika	  platser	  skett	  (Leung	  et	  al.,	  2003,	  Cina	  et	  
al.,	  2006).	  Programmet	  bygger	  bland	  annat	  på	  principer	  om	  sociala	  inlärningsteorier,	  forskning	  om	  

hur	  viktig	  miljön	  är	  för	  att	  förebygga	  uppkomsten	  av	  problembeteenden	  hos	  barn,	  hur	  viktig	  naturlig	  
vardaglig	  föräldra-‐barnkontakt	  är	  för	  uppfostran	  samt	  att	  motverka	  riskfaktorer	  för	  ohälsa	  hos	  barn	  
så	  som	  familjekonflikter,	  stress	  och	  ineffektiva	  föräldrastrategier	  (Sanders	  et	  al.,	  2003,	  Sanders,	  

1999).	  
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Triple	  P	  är	  ett	  så	  kallat	  ”familjeinriktat	  beteendeinterventions”	  program	  (Sanders	  et	  al.,	  2000),	  vilket	  

är	  ett	  samlingsnamn	  för	  metoden	  att	  på	  olika	  sätt	  påverka	  en	  familj	  för	  att	  åstadkomma	  ett	  förändrat	  
beteende	  hos	  någon	  i	  familjen	  (Sanders	  and	  Dadds,	  1993).	  Denna	  typ	  av	  program	  har	  i	  flertalet	  
studier	  visat	  god	  effekt	  i	  att	  hjälpa	  barn	  och	  deras	  familjer	  med	  att	  minska	  problembeteenden	  hos	  

barnen	  (Sanders,	  1998,	  Taylor	  and	  Biglan,	  1998).	  Bland	  annat	  har	  de	  visat	  effekt	  på	  problem	  som	  
hyperaktivitet	  och	  uppmärksamhetssvårigheter	  (Barkley	  et	  al.,	  1992,	  Bor	  et	  al.,	  2002)	  i	  sig	  eller	  i	  
kombination	  med	  autism	  och	  utvecklingsstörningar	  (Schreibman	  et	  al.,	  1991)	  samt	  även	  

vardagsproblem	  hos	  barn	  utan	  en	  särskild	  diagnos	  (Taylor	  and	  Biglan,	  1998).	  Likaså	  har	  själva	  Triple	  P	  
programmet	  i	  sig	  utvärderats	  och	  visat	  på	  effekter	  i	  form	  av	  utvecklade	  färdigheter	  hos	  föräldrarna	  
och	  mindre	  beteendeproblem	  hos	  deras	  barn	  (Bodenmann	  et	  al.,	  2008,	  de	  Graaf	  et	  al.,	  2008,	  Gallart	  

and	  Matthey,	  2005).	  Färdigheter	  som	  har	  utvecklats	  hos	  föräldrarna	  har	  bland	  annat	  varit	  ökat	  
självförtroende	  i	  föräldraskapet	  och	  minskade	  stressfaktorer	  relaterade	  till	  föräldraskapet,	  till	  
exempel	  färre	  depressioner	  och	  minskad	  förekomst	  av	  konflikter	  i	  förhållandet	  (Nowak	  and	  

Heinrichs,	  2008).	  Hos	  barnen	  har	  det	  i	  likhet	  med	  övriga	  familjeinriktade	  
beteendeinterventionsprogram	  gällt	  effekter	  som	  minskade	  problem	  med	  hyperaktivitet	  och	  
uppmärksamhetssvårigheter	  (Bor	  et	  al.,	  2002).	  Effekterna	  var	  bibehållna	  vid	  observation	  efter	  6-‐12	  

månader	  (de	  Graaf	  et	  al.,	  2008,	  Turner	  and	  Sanders,	  2006).	  Triple	  P	  har	  på	  populationsnivå	  även	  visat	  
effekt	  i	  form	  av	  minskad	  förekomst	  av	  barnmisshandel	  och	  fosterhemsplaceringar	  (Prinz	  et	  al.,	  2009).	  
Vidare	  har	  programmet	  även	  fungerat	  bra	  vid	  implementering	  i	  andra	  länder	  än	  Australien,	  så	  som	  

Kina	  och	  Tyskland	  (Leung	  et	  al.,	  2003,	  Cina	  et	  al.,	  2006).	  	  

2.8	  	  	  	  	  	  	  	  Föräldrars	  uppfostringsstrategier	  

Föräldrars	  beteende	  mot	  och	  fostran	  av	  sina	  barn	  påverkar	  barnens	  sociala	  förmåga	  (Sommer,	  2005).	  

Dåligt	  föräldraskap	  är	  en	  riskfaktor	  för	  kvarstående	  problembeteende	  hos	  barnen	  (Gardner,	  1989).	  I	  
studien	  ”utagerande	  beteenden	  bland	  barn	  och	  mammors	  och	  pappors	  ineffektiva	  fostranstrategier”	  
upptäcktes	  att	  överreagerande	  beteende	  hos	  föräldrarna	  mycket	  riktigt	  hade	  starka	  samband	  med	  

samtliga	  av	  barnets	  utagerande	  beteenden	  (Terreros,	  2009).	  

Enligt	  Stiftelsen	  Allmänna	  Barnhuset	  som	  regelbundet	  skickar	  ut	  en	  föräldra-‐	  respektive	  elevenkät	  
som	  bland	  annat	  tar	  upp	  frågor	  som	  rör	  attityder	  och	  förekomst	  av	  fysisk	  bestraffning	  är	  det	  
vanligaste	  sättet	  att	  lösa	  konflikter	  med	  barnet	  att	  diskutera	  eller	  distrahera.	  Så	  många	  som	  fyra	  av	  

fem	  föräldrar	  tillämpade	  dessa	  två	  strategier.	  Hälften	  av	  föräldrarna	  i	  samma	  enkät	  svarade	  
fortsättningsvis	  att	  de	  ”skjutit	  barnet	  ifrån	  sig”	  i	  samband	  med	  konflikt.	  Två	  av	  tre	  föräldrar	  hade	  
någon	  gång	  svurit	  åt	  barnet	  och	  övriga	  konfliktlösningsstrategier	  inkluderade	  att	  införa	  sanktioner	  

samt	  att	  gråta	  inför	  sitt	  barn.	  Vilka	  strategier	  som	  tillämpades	  berodde	  dels	  på	  barnets	  ålder	  och	  dels	  
på	  föräldrarnas	  bakgrund	  där	  fler	  välutbildade	  föräldrar	  använde	  sig	  av	  diskussion	  och	  fler	  
lågutbildade	  föräldrar	  använde	  sig	  av	  sanktioner.	  I	  rapporten	  Våld	  mot	  barn	  2006-‐2007	  där	  resultaten	  

från	  denna	  föräldra-‐	  och	  elevenkät	  sammanställs	  och	  diskuteras	  drar	  man	  även	  kopplingen	  att	  
föräldrar	  som	  slagit	  sitt	  barn	  i	  större	  utsträckning	  använde	  sig	  utav	  sanktioner	  och	  att	  skjuta	  barnet	  

ifrån	  sig.	  Även	  om	  rapporten	  visar	  att	  många	  föräldrar	  tillämpar	  goda	  uppfostringsstrategier	  så	  som	  
diskussion	  och	  distrahering,	  visar	  den	  även	  på	  behovet	  av	  att	  lära	  ut	  fler	  strategier	  för	  att	  förebygga	  
negativa	  strategier	  så	  som	  att	  skjuta	  sitt	  barn	  ifrån	  sig.	  I	  detta	  kan	  kanske	  Triple	  P	  vara	  ett	  medel?	  
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En	  annan	  viktig	  aspekt	  som	  belystes	  i	  rapporten	  var	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  föräldrarna	  som	  svarade	  på	  

föräldraenkäten	  uppgav	  att	  de	  hade	  känt	  sig	  trötta,	  stressade	  eller	  ledsna	  vid	  den	  senaste	  konflikten	  
med	  barnet	  och	  att	  detta	  även	  kunde	  kopplas	  samman	  med	  benägenheten	  att	  knuffa,	  hugga	  tag	  i,	  
ruska	  om	  eller	  slå	  sitt	  barn.	  Detta	  är	  ytterligare	  ett	  område	  där	  ett	  föräldrastödsprogram	  så	  som	  

Triple	  P	  skulle	  kunna	  fungera	  som	  ett	  forum	  för	  diskussion	  med	  andra	  föräldrar	  och	  en	  påminnelse	  
om	  vikten	  av	  att	  ta	  hand	  om	  sig	  själv	  och	  att	  ge	  sig	  själv	  egen	  tid.	  (Janson	  et	  al.,	  2007)	  Har	  föräldrarna	  
känt	  att	  de	  fått	  ut	  något	  relevant	  i	  detta	  avseende	  under	  sitt	  deltagande?	  Önskar	  de	  något	  annat	  eller	  

mer	  av	  någon	  särskild	  komponent?	  	  	  

2.6 Våld	  mot	  barn	  	  
Trots	  att	  föräldrars	  positiva	  attityd	  till	  kroppslig	  bestraffning	  har	  minskat	  alltsedan	  1965	  då	  den	  första	  

opinionsundersökningen	  i	  ämnet	  genomfördes,	  visar	  en	  jämförelse	  mellan	  de	  undersökningar	  som	  
genomförts	  av	  Stiftelsen	  Allmänna	  Barnhuset	  att	  förekomsten	  av	  tillfällen	  då	  föräldern	  har	  knuffat,	  
huggit	  tag	  i,	  ruskat	  om,	  slagit	  eller	  klappat	  till	  sitt	  barn	  ökat	  mellan	  år	  2000	  och	  år	  2006.	  	  Stiftelsen	  

Allmänna	  Barnhuset	  genomför	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  regelbundet	  en	  undersökning	  där	  föräldrar	  
och	  barn	  får	  svara	  på	  frågor	  som	  rör	  deras	  attityd	  och	  utövning	  av	  bland	  annat	  kroppslig	  bestraffning.	  
(Janson	  et	  al.,	  2007)	  

I	  en	  nyligen	  publicerad	  avhandling	  av	  Eva-‐Maria	  Annerbäck	  låg	  förekomsten	  av	  självrapporterad	  

fysisk	  barnmisshandel	  på	  15%.	  Det	  var	  elever	  i	  grundskolans	  årskurs	  sju	  och	  nio,	  samt	  gymnasiets	  
årskurs	  två	  som	  deltog	  i	  den	  populationsbaserade	  undersökningen.	  Endast	  7%	  av	  de	  misshandlade	  
barnen	  hade	  rapporterat	  detta	  till	  någon	  myndighet.	  Anmärkningsvärt	  och	  av	  stor	  betydelse	  i	  

föräldrastödssammanhang	  är	  att	  Annerbäck	  identifierade	  våld	  mellan	  föräldrarna	  som	  en	  viktig	  
riskfaktor	  för	  barnmisshandel.	  (Annerbäck,	  2011)	  	  	  

Våld	  mot	  barn	  har	  ett	  starkt	  samband	  med	  bland	  annat	  beteendeproblem	  och	  kriminellt	  beteende	  
och	  ett	  visst	  samband	  med	  depression,	  självmordsförsök	  och	  alkoholproblem.	  Barn	  som	  riskerar	  att	  

bli	  slagna	  har	  också	  mindre	  tid	  för	  kognitiv	  utveckling	  på	  grund	  av	  stress.	  (Janson,	  2010)	  

Dessa	  fakta	  föranleder	  ett	  intresse	  att	  undersöka	  vilka	  uppfostringsstrategier	  de	  föräldrar	  som	  
deltagit	  i	  Triple	  P	  projektet	  känner	  till	  och	  använder	  sig	  utav	  samt	  hur	  de	  hanterar	  situationer	  som	  de	  
upplever	  som	  okontrollerade.	  Att	  utbilda	  föräldrar	  i	  Triple	  P	  ger	  förhoppningsvis	  föräldrarna	  

strategier	  att	  ta	  till	  när	  de	  känner	  att	  de	  förlorar	  kontrollen	  i	  en	  viss	  situation	  med	  barnet.	  Kanske	  kan	  
de	  också	  kontrollera	  situationen	  i	  större	  utsträckning	  och	  risken	  att	  företeelsen	  eskalerar	  och	  att	  
föräldern	  impulsartat	  använder	  någon	  form	  av	  fysiskt	  våld	  emot	  barnet	  förebyggs.	  Är	  detta	  något	  

som	  föräldrarna	  som	  deltagit	  i	  Triple	  P	  faktiskt	  upplever?	  Har	  de	  tillgodogjort	  sig	  nya	  strategier	  eller	  
befäst	  redan	  befintliga	  strategier	  bättre?	  Har	  de	  haft	  någon	  nytta	  av	  sitt	  deltagande	  i	  Triple	  P?	  

3 SYFTE	  
Att	  undersöka	  varför	  föräldrar	  deltagit	  i	  föräldrastödsprogrammet	  Triple	  P,	  vad	  de	  tyckte	  om	  
programmets	  utformning	  samt	  om	  de	  använder	  sig	  av	  några	  medvetna	  strategier	  för	  att	  uppmuntra	  
positivt	  beteende	  respektive	  hantera	  gränssättningsproblem.	  
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3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR	  
• Varför	  valde	  föräldrarna	  att	  delta	  i	  föräldrastödsprogrammet	  Triple	  P?	  

• Vad	  tyckte	  föräldrarna	  om	  programmets	  utformning?	  

• Använder	  sig	  föräldrarna	  av	  några	  medvetna	  strategier	  för	  att	  uppmuntra	  positivt	  

beteende	  respektive	  hantera	  gränssättningsproblem?	  

4 MATERIAL	  OCH	  METOD	  
Som	  undersökningsmetod	  valdes	  en	  kvalitativ	  studie	  med	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  föräldrar	  

som	  deltagit	  i	  Triple	  P.	  För	  att	  ge	  en	  djupare	  förståelse	  av	  materialet	  genomfördes	  även	  en	  
fallbeskrivning	  av	  en	  av	  intervjuerna	  (bilaga	  1).	  

4.1 Urval	  
Samtliga	  förskolor	  som	  deltagit	  i	  Triple	  P	  projektet	  informerades	  om	  föreliggande	  intervjustudie	  på	  
ett	  informationsmöte	  strax	  innan	  jul	  år	  2010.	  Intresseanmälningslappar	  (bilaga	  2)	  sattes	  sedan	  upp	  
på	  samtliga	  förskolor	  där	  Triple	  P	  hade	  erbjudits,	  detta	  genererade	  fyra	  intervjudeltagare.	  Då	  det	  

fortfarande	  fanns	  ett	  behov	  av	  fler	  informanter	  skickades	  ett	  brev	  till	  samtliga	  förskolepedagoger	  
med	  information	  om	  ett	  kommande	  besök	  på	  deras	  förskola	  ut	  (bilaga	  3).	  Således	  rekryterades	  övriga	  
intervjudeltagare	  genom	  en	  personlig	  förfrågan	  i	  samband	  med	  att	  föräldrarna	  hämtade	  sina	  barn	  på	  

förskola.	  Detta	  skedde	  vid	  olika	  tidpunkter	  och	  på	  olika	  dagar	  för	  att	  få	  så	  stor	  spridning	  av	  
studiepopulationen	  som	  möjligt.	  Forskaren	  själv	  besökte	  tre	  förskolor;	  Berwalds	  förskola	  i	  
bostadsområdet	  Gottsunda	  (112),	  Ulleråkers	  förskola	  i	  området	  Ulleråker	  (89)	  och	  Vintergatans	  

förskola	  i	  Ulltuna	  (87).	  Forskarens	  kollega	  Karolina	  Nordemar	  besökte	  två	  förskolor;	  Myrgångens	  
förskola	  i	  Nåntuna	  (85)	  och	  Årstaparkens	  förskola	  i	  Årsta	  (95).	  Inom	  parentes	  anges	  respektive	  
bostadsområdes	  indextal.	  Index	  är	  en	  samlad	  variabel	  för	  bakgrundsfaktorerna	  sen	  invandring,	  

föräldrarnas	  utbildningsbakgrund,	  försörjningsstöd	  och	  sammanboende.	  Ett	  index	  över	  100	  
berättigar	  bostadsområdet	  till	  strukturstöd,	  vilket	  utgår	  för	  att	  skapa	  likvärdiga	  förutsättningar	  för	  
samtliga	  bostadsområden	  inom	  en	  kommun.	  Det	  är	  ett	  mått	  som	  på	  ett	  bra	  sätt	  belyser	  

socioekonomisk	  bakgrund	  för	  respektive	  bostadsområde	  (Uppsalakommun,	  2011).	  Totalt	  tillfrågades	  
82	  personer,	  av	  dessa	  hade	  17	  personer	  deltagit	  i	  Triple	  P	  programmet.	  Två	  av	  dessa	  17	  personer	  
tackade	  nej	  till	  att	  delta	  i	  studien,	  skälen	  uppgavs	  vara	  tidsbrist.	  Totalt	  genererades	  således	  19	  

intresserade	  föräldrar,	  varav	  fyra	  pappor	  och	  15	  mammor.	  

Studiedeltagarna	  kontaktades	  senare	  via	  telefon	  och	  tid	  bokades	  för	  intervju.	  En	  pappa	  som	  
kontaktades	  föll	  bort	  då	  han	  insåg	  att	  han	  inte	  hade	  deltagit	  i	  Triple	  P	  programmet,	  tre	  mammor	  gick	  
inte	  att	  få	  tag	  i	  och	  två	  mammor	  uppgav	  att	  de	  inte	  hade	  tid.	  Tre	  mammor	  kontaktades	  aldrig	  då	  

materialet	  ansågs	  mättat.	  

4.2 Datainsamling	  
Totalt	  intervjuades	  tio	  personer	  varav	  tre	  var	  pappor	  födda	  i	  Sverige,	  två	  var	  mammor	  med	  utländsk	  
härkomst	  och	  övriga	  fem	  var	  mammor	  födda	  i	  Sverige.	  Studiedeltagarna	  kom	  från	  förskolorna	  
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Berwald,	  Myrgången,	  Årstaparken,	  Ulleråker,	  Vintergatan	  och	  Uppsävja.	  Bland	  studiedeltagarna	  var	  

fem	  stycken	  30-‐35	  år	  gamla,	  fyra	  stycken	  var	  35-‐40	  år	  gamla	  och	  en	  person	  var	  40-‐45	  år	  gammal.	  

Tabell	  1.	  Beskrivande	  statistik	  av	  studiedeltagarna.	  

          
  Föräldrarna n=10     

 Projektet 
SCB 
Sverige 

SCB 
Uppsala Källdata 

Antal barn    www.scb.se * 
1 20% 41% 40%  
2 50% 43% 42%  
3 10% 13% 14%  
4+ 20% 4% 4%  
     
Längst avslutade utbildning    www.scb.se¤ 
Förgymnasial och uppgift saknas 0% 12% 10%  
Gymnasial 30% 47% 35%  
<3 år på högskola/universitet 10% 15% 15%  
>3 år på högskola/universitet 60% 26% 40%  
     
Sysselsättningsform   + www.scb.se ^ 
Förvärvsarbetar heltid >35 timmar/v 40% 55%   
Förvärvsarbetar deltid <35 timmar/v 
Förvärvsarbetar hel- eller deltid 

20% 
 

15% 
 83%  

Studerar 10% 4% 3%  
Föräldraledig 10% 4%   
Arbetslös 10% 4,5% 2%  
Sjukskriven 10% -   
     
Civilstatus    www.scb.se * 
Gift 70% 52% 55%  
Sammanboende 20% 22% 20%  
Ensamstående 10% 26% 25%   
     
*Uträknat	  för	  antal	  hemmaboende	  barn	  0-‐21	  år	  (SCB,	  2008).	  	  
¤Uträknat	  för	  Uppsala	  region,	  ålder	  30-‐50	  år	  (SCB,	  2010).	  
^Uträknat	  för	  förvärvsarbetande	  30-‐50	  år	  (SCB,	  2011).	  
	  
Intervjuerna	  tog	  mellan	  30-‐90	  minuter,	  i	  genomsnitt	  60	  minuter.	  De	  hölls	  i	  studiedeltagarens	  hem	  på	  
kvällstid,	  på	  arbetet	  vid	  lunchtid	  eller	  på	  dagis	  i	  samband	  med	  hämtning	  eller	  lämning	  av	  barn.	  

Ersättning	  utgick	  i	  form	  av	  en	  biobiljett,	  värde	  cirka	  100	  kronor.	  Intervjuerna	  var	  semistrukturerade	  
och	  den	  intervjumall	  som	  följdes	  presenteras	  i	  tabell	  2.	  	  



	  

	  
	  

13	  

Tabell	  2.	  Frågemall	  vid	  intervjuer.	  

Intervjufrågor	  

1. Berätta	  vad	  du	  minns	  från	  ditt	  deltagande!	  
2. Vad	  i	  Triple	  P:s	  utbud	  har	  du	  deltagit	  i	  (enskilda	  samtal,	  seminarier	  eller	  både	  och)?	  
3. Varför	  valde	  du	  att	  delta	  i	  Triple	  P?	  

a. Lockades	  du	  av	  marknadsföringen?	  
b. Kände	  du	  att	  du	  hade	  ett	  specifikt	  problem	  med	  ditt	  barn	  som	  du	  gärna	  ville	  få	  råd	  och	  

tips	  i	  att	  hantera?	  	  
c. Påverkades	  du	  av	  att	  andra	  föräldrar	  på	  förskolan	  valde	  att	  delta?	  
d. Påverkades	  du	  av	  förskolepedagogernas	  attityd/inställning	  till	  programmet?	  

e. Hade	  du	  tidigare	  erfarenhet	  från	  andra	  föräldragrupper?	  (t	  ex	  BVC,	  
mödravårdscentralen,	  COPE,	  KOMET)	  

4. Upplevde	  du	  att	  man	  var	  tvungen	  att	  ha	  något	  problem	  med	  sitt	  barn	  för	  att	  delta?	  

Programmets	  utforming:	  
5. Hur	  upplevde	  du	  programmet?	  

a. Tyckte	  du	  att	  det	  var	  bra/dåligt?	  
b. Tyckte	  du	  att	  det	  var	  en	  kunnig/bra	  pedagog?	  
c. Saknade	  du	  något?	  	  

6. Var	  det	  någon/några	  särskilda	  strategier	  du	  fastnade	  för?	  

a. I	  så	  fall	  vilka?	  	  
b. Har	  du	  kunnat	  använda	  dig	  av	  dem	  hemma	  och	  i	  så	  fall	  hur?	  

7. Vad	  tyckte	  du	  om	  att	  Triple	  P	  erbjöds	  på	  just	  förskolan?	  

a. Var	  det	  en	  bra	  plats?	  
b. Skulle	  du	  hellre	  se	  att	  man	  höll	  det	  någon	  annanstans	  och	  i	  så	  fall	  var?	  

8. Vilken	  tid	  på	  dygnet	  tycker	  du	  att	  programmet	  ska	  hållas?	  	  

a. På	  morgonen	  vid	  lämning?	  	  
b. På	  eftermiddagen	  vid	  hämtning?	  
c. På	  kvällen?	  

9. Tycker	  du	  att	  förskolepedagoger	  är	  rätt	  personer	  att	  hålla	  i	  ett	  sånt	  här	  program	  eller	  skulle	  
du	  hellre	  se	  att	  någon	  annan	  gjorde	  det?	  Varför	  ?	  Vem?	  

Föräldraskap:	  

10. Vilka	  egenskaper	  skulle	  du	  som	  förälder	  vilja	  främja	  hos	  ditt	  barn?	  
11. Har	  du	  några	  medvetna	  strategier	  för	  att	  göra	  det?	  I	  så	  fall	  vilken	  och	  hur	  tycker	  du	  att	  det	  

fungerar?	  

12. Har	  du	  funderat	  kring	  gränssättning?	  
13. Använder	  du	  medvetet	  någon	  strategi	  för	  att	  hantera	  gränssättningsproblem?	  I	  så	  fall	  vilken	  

och	  hur	  tycker	  du	  att	  det	  fungerar?	  

4.3 Dataanalys	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  och	  transkriberades	  av	  forskaren	  själv.	  De	  transkriberade	  intervjuerna	  

analyserades	  med	  tematisk	  analys	  enligt	  Malteruds	  metod	  (Malterud,	  2009).	  Detta	  innebär	  att	  
samtliga	  intervjuer	  läses	  ett	  flertal	  gånger,	  samtidigt	  som	  materialet	  noga	  granskas.	  Detta	  görs	  i	  syfte	  
att	  finna	  gemensamma	  teman	  som	  sedan	  undergrupperas	  i	  kategorier.	  För	  att	  minska	  subjektiviteten	  
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i	  analysprocessen	  analyserar	  ett	  fåtal	  personer	  självständigt	  samtliga	  intervjuer	  och	  träffas	  sedan	  i	  

grupp	  för	  att	  gemensamt	  fastslå	  de	  slutliga	  temana	  och	  kategorierna.	  

Forskaren	  är	  en	  läkarstudent	  utan	  egna	  barn	  och	  med	  liten	  förkunskap	  inom	  området,	  som	  därför	  
hade	  få	  förutfattade	  meningar	  och	  bestämda	  åsikter	  inom	  ämnet.	  Forskaren	  kände	  inte	  heller	  till	  
Malteruds	  sätt	  att	  analysera	  och	  har	  därför	  strikt	  följt	  boken	  ”Kvalitativa	  metoder	  i	  medicinsk	  

forskning”	  av	  Kirsti	  Malterud	  under	  analysarbetet.	  	  

5 RESULTAT	  
Gemensamt	  för	  samtliga	  intervjuer	  var	  en	  känsla	  av	  att	  upprätthålla	  bilden	  av	  en	  välfungerande	  

familj.	  Studiedeltagarna	  kunde	  ta	  exempel	  på	  tillfällen	  då	  deras	  uppfostringsstrategier	  eller	  metoder	  
fungerade	  mindre	  bra,	  men	  var	  sedan	  noggranna	  med	  att	  poängtera	  att	  detta	  skedde	  mycket	  sällan	  
och	  att	  barnet	  för	  det	  mesta	  betedde	  sig	  bra.	  

En	  annan	  generell	  företeelse	  var	  att	  föräldrarna	  upplevde	  att	  det	  var	  länge	  sedan	  de	  deltog	  i	  Triple	  P	  

och	  att	  de	  därför	  hade	  svårt	  att	  minnas	  framför	  allt	  detaljer	  kring	  programinnehåll	  och	  enskilda	  
företeelser.	  

Nedan	  beskrivs	  de	  teman	  och	  kategorier	  som	  uppkommit	  under	  analysens	  gång	  med	  illustrerande	  
citat.	  

Tabell	  3.	  En	  översikt	  av	  teman	  och	  kategorier.	  

TEMA	   	   	   KATEGORIER	  

Anledning	  att	  delta	   	   Nyfiken	  och	  vilja	  förbättra	   	  
	   	   	   Lösa	  problem	  
	   	   	   Yttre	  påverkan	  
	   	   	   Forum	  
	  
Medvetet	  föräldraskap	   	   Påläst,	  men	  ändå	  medvetet	  osäker	  

Förhoppningar	  
Trial	  and	  error	  
	  

Barnet	  som	  egen	  person	   	   Mitt	  kloka	  barn	  
Egen	  vilja	  och	  känslor	  
Ett	  barn	  är	  ett	  barn	  
	  

Programformat	  	   	   Programinnehåll	  
Metoder	  som	  rimmar	  
Tidpunkt	  
Förskolan	  som	  arena	  
Praktikaliteter	  
	  

Mitt	  föräldraskap	   	   Jag	  får	  välja	  
	   	   	   Jag	  duger	   	   	   	  
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5.1 Anledning	  att	  delta	  
NYFIKEN	  OCH	  VILJA	  FÖRBÄTTRA	  
Föräldrarna	  i	  föreliggande	  studie	  valde	  att	  delta	  i	  Triple	  P	  för	  att	  de	  tyckte	  att	  det	  lät	  spännande	  och	  

intressant.	  De	  kände	  sig	  nyfikna	  på	  innehållet	  och	  ville	  se	  om	  de	  kunde	  lära	  sig	  några	  nya	  tankesätt	  
eller	  strategier	  angående	  uppfostran	  av	  deras	  barn.	  Många	  beskrev	  en	  redan	  inneboende	  nyfikenhet	  
och	  kunskapstörst	  gällande	  det	  mesta	  som	  kunde	  vara	  bra	  för	  deras	  barn.	  De	  hoppades	  att	  Triple	  P	  

skulle	  kunna	  möta	  och	  till	  viss	  del	  stilla	  denna	  törst	  samt	  bidra	  med	  nya	  inslag,	  tankar	  och	  tips.	  
	  
”Jag	  tyckte	  att	  det	  lät	  intressant.	  […]	  Nej,	  men	  det	  här	  låter	  ju	  spännande,	  det	  måste	  vi	  se	  vad	  det	  är	  

för	  någonting.	  Ja,	  och	  både	  jag	  och	  min	  man	  vi	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  lära	  oss	  mer,	  alltså	  det	  är	  
nog	  en	  generell	  nyfikenhet	  för	  vad	  det	  än	  är.”	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  
	  

Många	  uttryckte	  ett	  önskemål	  om	  att	  lära	  sig	  mer,	  att	  få	  tips	  och	  råd	  för	  att	  kunna	  bli	  bättre	  på	  att	  
hantera	  olika	  situationer	  i	  vardagen.	  Informanterna	  upplevde	  inte	  att	  de	  hade	  något	  direkt	  problem,	  
men	  att	  man	  alltid	  kunde	  utvecklas	  och	  bli	  bättre.	  

	  
Jag	  tyckte	  att	  det	  kunde	  vara	  bra	  och	  roligt	  att	  få	  gå	  på	  någonting	  och	  kanske	  lära	  sig	  lite	  nytt.	  Ja,	  
befästa	  lite	  kunskaper	  som	  man	  hade.	  […]	  Jag	  hade	  nog	  hoppats	  på	  att	  få	  lite	  tips	  i	  vardagen,	  så	  att	  

man	  kan	  hantera	  olika	  situationer	  bättre.	   	   	   -‐Fyrabarnsmor,	  38	  år	  

	  
LÖSA	  PROBLEM	  
En	  del	  av	  föräldrarna	  uttryckte	  ett	  behov	  av	  hjälp	  med	  att	  lösa	  ett	  direkt	  problem	  hemma.	  De	  

efterfrågade	  då	  mer	  konkreta	  råd	  och	  förslag	  på	  hur	  man	  kunde	  lösa	  specifika	  situationer,	  samt	  såg	  
det	  som	  en	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  en	  utomstående,	  neutral	  person.	  
	  

”För	  att	  jag	  känner	  att…	  Jag	  kan	  inte	  göra	  någonting	  med	  min	  son,	  han	  blev	  mycket	  sämre	  kanske	  
man	  kan	  säga,	  han	  lyssnar	  inte	  alls	  på	  mig.	  Ja,	  jag	  tänkte	  	  att	  nu	  måste	  jag	  prata	  med	  någon	  som	  vet	  
eller	  prata	  med	  någon	  som	  kan	  hjälpa	  mig	  med	  [hennes	  son].”	   -‐Fyrabarnsmor,	  36	  år	  

	  
YTTRE	  PÅVERKAN	  
Några	  hade	  inspirerats	  av	  yttre	  faktorer	  som	  affischer	  och	  reklamlappar	  på	  förskolan	  samt	  muntlig	  

information	  under	  föräldramöte	  eller	  utvecklingssamtal.	  Att	  partnern	  gärna	  ville	  att	  paret	  skulle	  gå,	  
en	  engagerad	  förskolepedagog	  eller	  rekommendation	  av	  en	  annan	  förälder	  kunde	  vara	  andra	  viktiga	  
orsaker	  till	  deltagande.	  

	  
”Vi	  fick	  med	  oss	  en	  lapp,	  och	  sen	  så	  pratade	  vi	  med	  förskolan	  för	  att	  få	  lite	  mer	  information	  om	  vad	  
det	  var.	  […]	  Det	  är	  kul	  att	  höra	  förskolepedagogernas	  uppfattning.”	   -‐Ettbarnsfar,	  33	  år	  
	  
”Min	  man	  hade	  gått	  innan,	  så	  man	  blir	  ju	  intresserad	  av	  att	  höra	  det	  han	  hade	  berättat	  för	  mig.”
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  35	  år	  
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FORUM	  
En	  förälder	  beskrev	  behovet	  av	  ett	  forum	  där	  föräldrar	  kan	  mötas,	  diskutera	  och	  utbyta	  erfarenheter.	  
Föräldern	  kände	  att	  man	  lätt	  kunde	  bli	  isolerad	  inom	  familjen	  och	  att	  uppfostringsproblematik	  sällan	  

var	  något	  man	  diskuterade	  spontant	  med	  andra	  föräldrar.	  
	  
”Det	  var	  bra	  att	  kunna	  få	  in	  något	  nytt,	  man	  känner	  sig	  ganska	  	  isolerad.	  Ja,	  man	  är	  isolerad	  i	  
familjen,	  man	  kanske	  inte	  pratar	  så	  mycket	  med	  andra	  föräldrar	  om	  just	  	  hur	  man	  hanterar	  olika	  
situationer.	  Det	  blir	  inte	  så	  ”ja,	  hur	  gör	  du?”	  utan	  man	  kör	  sitt	  race.”	  
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  35	  år	  

5.2 Medvetet	  föräldraskap	  
PÅLÄST,	  MEN	  ÄNDÅ	  MEDVETET	  OSÄKER	  
Under	  samtliga	  intervjuer	  löpte	  känslan	  av	  att	  föräldrarna	  var	  medvetna	  i	  sitt	  föräldraskap.	  De	  var	  

pålästa	  och	  sökte	  ny	  information	  i	  böcker,	  tidskrifter,	  på	  nätet,	  TV,	  radio	  och	  genom	  diskussion	  med	  
sin	  partner	  eller	  andra	  föräldrar.	  Man	  intresserade	  sig	  för	  kunskap	  om	  barns	  olika	  utvecklingsfaser,	  

typiska	  svårigheter	  och	  problem	  under	  uppväxten	  samt	  strategier	  och	  tips	  för	  att	  hantera	  dessa	  
problem.	  
	  

”Jag	  har	  läst	  mycket	  i	  böcker	  om	  barns	  utveckling	  och	  beteenden	  och	  om	  hur	  man	  ska	  uppmuntra	  
positiva	  saker	  och	  så.	  Ja,	  diskuterat	  med	  andra	  föräldrar.”	  	   -‐Fyrabarnsmor,	  38	  år	  
	  
”Man	  är	  ju	  ganska	  mottaglig	  också	  som	  småbarnsförälder	  för	  allt,	  och	  det	  är	  ju	  det	  bästa	  som	  finns	  
som	  man	  kan	  prata	  om.	  Det	  här	  med	  hur	  man	  gör	  och	  när	  det	  blir	  konflikt	  och	  så	  där.	  […]	  Sen	  har	  jag	  
också	  läst	  den	  här	  trotsboken	  av	  Malin	  Alfvén,	  då	  handlar	  det	  också	  om	  dom	  här	  olika	  
utvecklingsfaserna.”	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  
	  

Föräldrarna	  gav	  även	  uttryck	  för	  en	  självkritisk	  och	  medveten	  osäkerhet.	  Frågor	  som	  kom	  upp	  var	  
bland	  annat:	  Gjorde	  de	  på	  rätt	  eller	  fel	  sätt	  när	  de	  gjorde	  så?	  Vilka	  konsekvenser	  skulle	  den	  strategin	  
komma	  att	  få?	  Hur	  mycket	  borde	  de	  lägga	  sig	  i	  sina	  barns	  liv?	  Kunde	  de	  ändra	  något	  i	  sitt	  eget	  

beteende	  eller	  sätt	  som	  skulle	  komma	  att	  minska	  problemen	  hemma?	  Kanske	  var	  de	  inte	  tillräckligt	  
konsekventa	  med	  den	  strategin	  för	  att	  den	  skulle	  få	  rätt	  effekt?	  
	  

”För	  på	  det	  seminariet	  kommer	  jag	  ihåg	  att	  det	  var	  väldigt	  tydligt	  med	  att	  hålla	  sig	  lugn	  och	  inte	  höja	  
rösten.	  Men	  var	  går	  gränsen?	  När	  ska	  man	  börja	  markera	  på	  annat	  sätt	  för	  att	  få	  gehör?”
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  	  

	  
”Ibland	  så	  gick	  vi	  med	  på	  det	  och	  det	  vet	  jag	  inte	  jämt	  om	  det	  var	  rätt	  eller	  fel…”	  

-‐Tvåbarnsfar,	  33	  år	  	  

	  
FÖRHOPPNINGAR	  
Reflektioner	  kring	  sin	  uppgift	  som	  förälder	  var	  också	  vanligt	  förekommande	  i	  intervjuerna.	  

Föräldrarna	  beskrev	  målande	  sina	  förhoppningar	  och	  målsättningar	  angående	  barnen	  som	  framtida	  
vuxna	  individer.	  Att	  vara	  en	  bra	  kompis,	  att	  vara	  självständig	  och	  att	  ha	  god	  självkänsla	  var	  några	  av	  
de	  egenskaper	  som	  föräldrarna	  nämnde	  som	  särskilt	  viktiga.	  
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”Att	  dom	  från	  hemmahåll,	  från	  sina	  föräldrar,	  att	  dom	  alltid	  ska	  känna	  att	  dom	  duger	  som	  dom	  är	  
och	  är	  bäst	  bara	  genom	  att	  vara,	  oavsett	  vad	  dom	  gör.”	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  	  
	  

”Han	  får	  jättegärna	  tänka	  efter	  och	  tänka	  fritt	  och	  så,	  men	  han	  ska	  tänka	  efter	  innan	  vad	  det	  innebär.	  
Inte	  så	  här	  spontant,	  impulsiva	  handlingar,	  utan	  man	  ska	  främja	  för	  att	  han	  ska	  passa	  upp	  och	  tänka	  
vad	  hans	  beteende	  egentligen	  innebär.”	   	   	   -‐Ettbarnsfar,	  33	  år	  	  

	  
TRIAL	  AND	  ERROR	  
Vidare	  beskrev	  föräldrarna	  hur	  de	  drog	  lärdomar	  av	  sina	  misstag	  och	  försök,	  hur	  de	  kompromissade	  

med	  sina	  barn	  för	  att	  åstadkomma	  bästa	  lösningen	  på	  problem	  samt	  hur	  de	  reflekterade	  över	  valet	  
av	  strategier	  och	  metoder.	  Att	  välja	  vilka	  strider	  man	  skulle	  ta	  var	  viktigt	  för	  att	  bevara	  lugn	  och	  
harmoni	  inom	  familjen,	  var	  det	  verkligen	  värt	  ett	  bråk?	  

	  
”Säger	  jag	  bara	  rakt	  nej	  till	  honom,	  då	  blir	  han	  ju	  ”mumu”.	  Men	  om	  jag	  istället	  försöker	  förklara	  för	  
honom	  att	  man	  kan	  faktiskt	  inte	  alltid	  få	  någonting,	  då	  kan	  han	  ta	  det.”	  

	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  34	  år	  	  
	  
”Man	  kan	  inte	  heller	  börja,	  för	  det	  har	  man	  ju	  råkat	  ut	  för	  någon	  gång,	  du	  vet	  när	  man	  lite	  avmätt	  
säger	  ”gå	  inte	  in	  med	  skorna”.	  Det	  kan	  ju	  bli	  en	  konflikt	  som	  man	  sen	  inte	  orkar	  rida	  ut	  till	  slutet.”
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  34	  år	  
	  

5.3 Barnet	  som	  egen	  person	  
MITT	  KLOKA	  BARN	  
Föräldrarna	  i	  denna	  intervjustudie	  visade	  stor	  respekt	  för	  sina	  barn.	  I	  sina	  val	  av	  strategier	  och	  

metoder	  tog	  de	  hänsyn	  till	  barnets	  kompetens,	  kunskap	  och	  insikt.	  Barnet	  förstår,	  barnet	  vet.	  
	  
”Ibland	  han	  frågar	  mycket,	  varför	  jag	  måste	  vara	  snäll	  du	  ska	  inte	  ge	  mig	  någonting.	  Varför	  jag	  måste	  

vara	  snäll	  med	  dig	  du	  ska	  inte	  ge	  mig	  godis?”	   	   -‐Fyrabarnsmor,	  36	  år	  
	  
”Då	  får	  du	  inget	  kalas	  och	  det	  kommer	  han	  ju	  att	  få,	  och	  det	  vet	  han	  också.”	  

	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  	  
	  
EGEN	  VILJA	  OCH	  KÄNSLOR	  

De	  var	  noggranna	  med	  att	  respektera	  sina	  barn	  som	  unika	  individer	  med	  egna	  känslor	  och	  viljor.	  Ofta	  
kunde	  föräldrarna	  förklara	  sina	  barns	  beteenden	  som	  orsakade	  av	  en	  okontrollerad	  känsla,	  till	  
exempel	  iver	  eller	  glädje.	  De	  kunde	  också	  förstå	  att	  barnen	  blev	  arga	  eller	  upprörda	  när	  deras	  vilja	  

inte	  hade	  respekterats.	  
	  
”Han	  kände	  sig	  säkert	  kränkt	  för	  att	  han	  inte	  fick	  göra	  på	  sitt	  sätt,	  att	  inte	  jag	  respekterade	  honom,	  

att	  han	  inte	  fick	  vara	  kvar	  på	  dagis	  och	  allt	  det	  där.”	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  
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ETT	  BARN	  ÄR	  ETT	  BARN	  
Föräldrarna	  visade	  även	  förståelse	  inför	  barnets	  begränsningar;	  oförmågan	  att	  utföra	  saker,	  föra	  
resonemang	  eller	  förstå	  vid	  en	  viss	  ålder.	  Föräldrarna	  ville	  gärna	  anpassa	  sina	  krav	  på	  barnen	  efter	  

deras	  förmåga	  och	  förstod	  att	  barnen	  hade	  andra	  behov	  och	  tankar	  än	  de	  själva.	  
	  
”Vi	  har	  ingen	  tydlig	  tomtgräns	  […]Här	  får	  ni	  leka,	  men	  inte	  längre	  bort.	  Och	  då	  brukar	  vi	  i	  alla	  fall	  på	  

sommarhalvåret,	  eller	  barmarkshalvåret	  rita	  med	  gatkritor	  att	  fram	  till	  det	  här	  strecket	  men	  inte	  
längre.	  Det	  har	  varit	  en	  jättebra	  markering,	  det	  har	  varit	  så	  tydligt.	  För	  det	  är	  klart	  att	  dom	  glömmer	  
bort	  var	  gränsen	  går	  när	  det	  inte	  finns	  något	  tydligt	  markerat.”	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  	  

	  
”Jag	  tycker	  att	  min	  son	  är	  för	  liten	  för	  att	  plocka	  bort	  sin	  tallrik	  och	  skulle	  inte	  min	  dotter	  göra	  det	  så	  
hakar	  jag	  inte	  upp	  mig	  på	  det.	  Men	  liksom	  tack	  för	  maten	  tycker	  jag,	  det	  ska	  man	  säga.	  […]	  Min	  son	  

säger	  ibland	  bara	  ”tack,	  tack”	  och	  så	  går	  han,	  men	  han	  är	  ju	  bara	  2,5	  år	  så	  man	  kan	  ju	  inte	  kräva	  så	  
mycket.”	  
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  34	  år	  
	  

5.4 Programformat	  
PROGRAMINNEHÅLL	  
Föräldrarna	  uttryckte	  flera	  synpunkter	  på	  programmets	  innehåll	  och	  upplägg.	  Grundbudskapet	  tyckte	  

många	  var	  bra,	  och	  åtskilliga	  lyfte	  upp	  diskussionen	  med	  förskolepedagogerna	  och	  de	  andra	  
föräldrarna	  som	  ett	  särskilt	  värdefullt	  inslag.	  En	  del	  tyckte	  att	  de	  strategier	  som	  lärdes	  ut	  var	  
självklara	  och	  enkla	  medan	  andra	  tvärtom	  tyckte	  att	  det	  var	  ett	  stort	  program	  med	  komplexa	  och	  

svåra	  metoder.	  Att	  förskolepedagogerna	  tog	  exempel	  och	  varierade	  sin	  utlärningsteknik	  gjorde	  
seminarietillfällena	  mer	  intressanta	  och	  materialet	  lättare	  att	  komma	  ihåg.	  
	  

”Vi	  kände	  att	  det	  dom	  pratade	  mycket	  om	  på	  första	  mötet,	  att	  det	  var	  så	  självklara	  saker.	  Så	  det	  gav	  
oss	  inte,	  faktiskt	  ingenting.	  Vi	  fick	  mer	  bekräftat	  på	  det	  som	  vi	  redan	  trodde	  på,	  och	  då	  tappade	  vi	  
lusten	  att	  gå	  på	  fortsättningen.”	   	   	   -‐Ettbarnsfar,	  33	  år	  

	  
”Det	  var	  väldigt	  bra	  diskussioner	  i	  dom	  här	  träffarna,	  kring	  situationer	  och	  problem	  så	  där.	  Och	  det	  
kändes	  att	  det	  var	  ett	  väldigt	  bra	  grundbudskap	  i	  den	  här	  skolan	  eller	  vad	  man	  ska	  säga.”	  

	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  42	  år	  
	  
Förutom	  konkreta	  strategier	  och	  metoder	  påpekade	  flera	  av	  föräldrarna	  att	  de	  tyckte	  att	  det	  var	  

värdefullt	  att	  ha	  fått	  saker	  de	  redan	  kände	  till	  strukturerat.	  Att	  arbeta	  med	  specifika	  metoder	  eller	  
strategier	  i	  uppfostran	  var	  nytt	  för	  många,	  men	  det	  upplevdes	  positivt	  att	  ha	  något	  att	  ta	  till	  när	  
problem	  uppstod.	  	  

	  
”Att	  man	  fick	  det	  framställt	  för	  sig	  som	  en	  faktisk	  strategi.	  Att	  man	  kan	  arbeta	  lite	  mer	  systematiskt	  
kring	  det	  och	  lite	  mer	  specifikt	  i	  vissa	  situationer.”	   	   -‐Tvåbarnfar,	  42	  år	  
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METODER	  SOM	  RIMMAR	  

Föräldrarna	  beskrev	  strategier	  och	  metoder	  som	  de	  lärt	  sig	  under	  sitt	  deltagande	  i	  Triple	  P,	  som	  de	  
fortfarande	  kom	  ihåg	  och	  använde	  sig	  utav.	  Det	  var	  viktigt	  att	  strategin	  skulle	  passa	  in	  i	  familjelivet	  
och	  även	  att	  den	  faktiskt	  fungerade	  på	  just	  föräldrarnas	  barn.	  Strategin	  ”gör	  om	  gör	  rätt”	  var	  en	  av	  

de	  strategier	  som	  många	  av	  familjerna	  tyckte	  fungerade	  väl.	  	  
	  
”Den	  här	  ”gör	  om	  gör	  rätt”	  principen	  vet	  jag	  att	  vi	  plockade	  upp	  hemma	  och	  där	  kändes	  det	  som	  att	  

det	  var	  något	  som	  man	  kanske	  inte	  hade	  tänkt	  på	  tidigare.	  Som	  att	  köra	  omstart	  på	  någonting.	  	  Men	  
det	  fungerar	  ganska	  bra	  faktiskt.”	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  42	  år	  
	  

Många	  attraherades	  även	  av	  de	  andra	  positiva	  delarna	  i	  programmet,	  så	  som	  att	  med	  kroppsspråk,	  
verbalt	  eller	  belöningar	  uppmärksamma	  önskvärt	  beteende.	  	  
	  
”Att	  man	  i	  stundens	  hetta	  inte	  jobbar	  så	  hårt	  med	  det.	  Utan	  då	  ska	  man	  ignorera	  ibland,	  försöka	  att	  	  
inte	  ge	  så	  mycket	  uppmärksamhet	  på	  just	  det	  beteendet,	  och	  istället	  uppmärksamma	  allt	  bra	  dom	  
gör	  och	  berömma.	  Det	  finns	  alltid	  någonting	  bra,	  även	  i	  stundens	  hetta.”	  
	   	   	   	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  

	  
Att	  vara	  kommunikativ	  på	  ett	  bra	  sätt	  var	  något	  som	  flera	  lyfte	  upp.	  Att	  hålla	  sig	  lugn,	  på	  nära	  

avstånd	  och	  att	  ha	  ögonkontakt	  med	  sitt	  barn	  var	  saker	  som	  föräldrarna	  lärt	  sig	  och	  som	  de	  tyckte	  
underlättade	  kontakten	  med	  barnen.	  	  
	  

”Ja,	  det	  är	  väl	  att	  man	  ska	  själv	  vara	  lugn	  och	  kunna	  kommunicera	  med	  barnet	  direkt.	  Istället	  för	  att	  
kanske	  stå	  och	  skrika	  ”gör	  det,	  gör	  det”	  på	  10	  meters	  avstånd.	  […]	  Man	  är	  kommunikativ	  med	  barnet	  
istället	  för	  att	  ställa	  sig	  över.”	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  35	  år	  

	  
Även	  vikten	  av	  att	  vara	  närvarande	  i	  umgänget	  med	  sitt	  barn,	  att	  ge	  sitt	  barn	  tid	  på	  deras	  villkor	  hade	  
många	  anammat.	  	  	  

	  
”Jag	  ska	  ge	  mitt	  barn	  tid.	  Dom	  lär	  mig	  också	  på	  det	  här,	  strunta	  i	  allt,	  lämna	  allt,	  ge	  bara	  barnen	  tid	  
när	  dom	  vill	  säga	  någonting,	  eller	  när	  dom	  är	  arga,	  när	  dom	  vill	  ha	  någonting.	  Som	  att	  vi	  föräldrar	  

ibland	  är	  stressade	  och	  barnen	  också,	  dom	  känner	  att	  vi	  är	  stressade	  och	  dom	  börjar	  skrika	  och	  göra	  
många	  saker.	  Och	  vi	  glömmer	  dom	  att	  dom	  också	  är	  där,	  dom	  behöver	  tid	  och	  vi	  måste	  ge	  dom	  tid.”
	   	   	   	   	   -‐Fyrabarnsmor,	  36	  år	  

	  
TIDPUNKT	  
Angående	  vilken	  tid	  seminarietillfällena	  respektive	  enskilda	  samtal	  skulle	  hållas	  gick	  åsikterna	  bland	  

föräldrarna	  isär.	  En	  del	  menade	  att	  helgerna	  var	  bättre	  då	  risken	  för	  att	  det	  skulle	  krocka	  med	  andra	  
schemalagda	  aktiviteter	  minskade,	  medan	  andra	  menade	  att	  under	  helgerna	  var	  det	  så	  mycket	  som	  
hände	  ändå	  och	  helgen	  ville	  man	  gärna	  ägna	  åt	  familjen.	  Någon	  tyckte	  att	  det	  var	  bäst	  med	  

valmöjligheter.	  Alla	  var	  överens	  om	  att	  föräldrar	  inte	  tar	  ledigt	  från	  jobbet	  för	  att	  delta	  i	  ett	  
föräldrastödsprogram,	  varför	  programträffarna	  måste	  ske	  antingen	  på	  vardagkvällar	  eller	  helger.	  Att	  
ha	  några	  veckors	  uppehåll	  mellan	  varje	  programträff	  skulle	  ge	  deltagarna	  tid	  att	  smälta	  och	  tänka	  

igenom	  materialet	  samt	  minska	  känslan	  av	  att	  boka	  upp	  sig.	  
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”Det	  är	  jättemycket	  på	  helgerna	  ofta.	  […]	  En	  vardagkväll	  när	  barnen	  nästan	  har	  lagt	  sig	  […]	  Då	  är	  det	  
ganska	  smidigt	  om	  en	  förälder	  går	  iväg	  på	  det	  där.”	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  
	  

”Det	  var	  lite	  utspritt,	  det	  var	  några	  veckor	  emellan.	  […]	  Det	  kan	  gärna	  gå	  någon	  vecka	  emellan,	  så	  att	  
man	  inte	  bokar	  upp	  sig	  så.	  Ja,	  hinner	  utvärdera	  det	  man	  har	  fått	  lära	  sig.”	  
	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  35	  år	  

	  
FÖRSKOLAN	  SOM	  ARENA	  
I	  stort	  sett	  samtliga	  föräldrar	  upplevde	  det	  som	  positivt	  att	  programträffarna	  hölls	  på	  förskolan.	  

Förskolan	  ansågs	  ha	  en	  seriös	  stämpel	  och	  upplevdes	  som	  en	  ”hemmamiljö”,	  nära	  kopplad	  till	  
barnen.	  Praktiskt	  sett	  var	  det	  lätt	  att	  ta	  sig	  till	  förskolan	  då	  föräldrarna	  bodde	  i	  närheten	  och	  det	  
kunde	  också	  vara	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  lära	  känna	  de	  andra	  barnens	  föräldrar.	  En	  nackdel	  som	  framkom	  

var	  det	  faktum	  att	  det	  kan	  kännas	  problematiskt	  att	  ta	  upp	  privata	  problem	  inför	  andra	  föräldrar	  på	  
förskolan,	  eller	  att	  andra	  föräldrar	  ser	  att	  man	  går	  på	  enskilda	  samtal.	  Att	  förskolepedagogerna	  höll	  i	  
programmet	  såg	  ingen	  förälder	  som	  ett	  problem	  utan	  snarare	  tvärtom,	  förskolepedagogerna	  hade	  

egen	  erfarenhet,	  kände	  barnen	  och	  kunde	  relatera	  till	  det	  föräldrarna	  sa	  på	  ett	  bra	  sätt.	  En	  annan	  
fördel	  var	  att	  man	  kunde	  vända	  sig	  till	  förskolepedagogerna	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  om	  frågetecken	  
eller	  problem	  skulle	  kvarstå	  eller	  uppstå.	  

	  
”Hon	  känner	  ju	  mitt	  barn.	  […]	  Dom	  känner	  honom,	  hur	  han	  är	  där,	  och	  ser	  förändringar.	  […]	  Det	  skulle	  
kännas	  konstigt	  om	  det	  kom	  någon	  helt	  främmande	  som	  jag	  aldrig	  hade	  träffat.”	  

	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsfar,	  34	  år	  
	  
”När	  det	  kommer	  från	  förskolans	  håll	  så	  tror	  jag	  att	  fler	  föräldrar	  lyssnar	  på	  det	  än	  om	  det	  hade	  sagts	  
på	  nyheterna	  eller	  på	  radio	  eller	  stått	  i	  en	  tidning.	  För	  på	  något	  vis	  blir	  det	  en	  mer	  seriös	  stämpel	  på	  
det.”	   	   	   	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  
	  

PRAKTIKALITETER	  
Vid	  några	  träffar	  anordnades	  barnpassning	  vilket	  föräldrarna	  upplevde	  som	  mycket	  positivt,	  då	  kunde	  
båda	  delta	  samtidigt.	  Ett	  flertal	  föräldrar	  hade	  uppfattat	  förskolepedagogerna	  som	  ovana	  och	  osäkra	  

föreläsare	  och	  efterfrågade	  mer	  utbildning	  och	  övning	  i	  föreläsningsteknik	  åt	  förskolepedagogerna.	  
Vidare	  anmärkte	  de	  på	  bruket	  av	  orden	  ”stöd”	  och	  ”problem”	  och	  poängterade	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  
det	  framgick	  i	  informationskampanjen	  att	  det	  inte	  var	  fråga	  om	  stora	  problem	  utan	  snarare	  mindre	  

vardagliga	  problem	  som	  alla	  upplever.	  Föräldrarna	  efterfrågade	  exemplifiering	  av	  vardagsproblem	  på	  
en	  lagom	  nivå	  för	  deltagande	  i	  Triple	  P,	  dessa	  exempel	  kunde	  gärna	  tas	  upp	  redan	  under	  första	  
informationstillfället.	  Över	  huvudtaget	  önskade	  många	  se	  en	  förbättring	  av	  presentationen	  av	  

programmet,	  ett	  förslag	  som	  kom	  upp	  var	  att	  ha	  en	  egen	  kort	  Power	  Point	  föreläsning	  bara	  för	  
presentationen.	  
	  

”Hon	  som	  höll	  i	  det	  hon	  var	  väldigt	  så	  där	  snabb	  och	  forcerad.	  Hon	  bara	  gick	  igenom	  varje	  punkt	  
väldigt	  snabbt	  för	  att	  hinna	  med	  och	  då	  kändes	  det	  lite	  som	  att	  hon	  bara	  läste	  innantill.”	  
	   	   	   	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  
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”Jag	  tror	  också	  att	  just	  det	  här	  begreppet	  föräldrastöd	  kan	  vara	  lite	  laddat.	  De	  flesta	  känner	  till	  Triple	  

P,	  men	  just	  det	  här	  föräldrastödsprogrammet	  Triple	  P,	  att	  det	  kan	  vara	  lite	  så	  här	  föräldrastöd…	  Att	  
det	  kan	  låta	  lite	  som,	  ja	  men	  du	  vet,	  du	  behöver	  stöd.	  Jag	  säger	  inte	  att	  det	  skrämmer	  bort,	  men	  man	  
kanske	  tror	  att	  det	  är	  mer	  fokuserat	  på	  specifika	  problem	  än	  allmänna	  tips.	  […]	  Det	  är	  svårt	  också,	  för	  

det	  får	  inte	  vara	  för	  mycket	  ”	  tips”,	  då	  kan	  det	  bli	  oseriöst.”	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  
	  
”Dom	   var	   väldigt	   duktiga	   på	   att	   göra	   fina	   over	   head.	   […]	  Det	   ser	   väldigt	   proffsigt	   ut.	   Dom	   kanske	  

skulle	  ha	  gjort	  en	  Power	  Point	  presentation	  även	  för	  presentationen	  för	  att	  väcka	  upp	  lust	  att	  gå	  på	  
det	  och	  kanske	  att	  redan	  i	  presentationen	  ta	  upp	  vardagliga	  exempel	  på	  när	  det	  skiter	  sig	  för	  många	  
familjer	  eller	  föräldrar	  så	  att	  alla	  blir	  motiverade.”	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  

	  

5.5 Mitt	  föräldraskap	  
JAG	  FÅR	  VÄLJA	  
Föräldrarna	  uttryckte	  stor	  integritet	  angående	  sitt	  föräldraskap	  och	  många	  upplevde	  att	  de	  själva	  
visste	  bäst	  vad	  som	  passade	  just	  deras	  familj.	  Triple	  P	  uppfattades	  mer	  som	  en	  bank	  med	  förslag	  på	  

tillämpbara	  strategier	  och	  metoder	  där	  var	  och	  en	  efter	  eget	  tycke	  och	  smak	  kunde	  välja	  det	  som	  
passade.	  Det	  som	  inte	  kändes	  naturligt	  eller	  det	  föräldrarna	  inte	  trodde	  skulle	  fungera	  valde	  de	  helt	  
enkelt	  att	  strunta	  i.	  

”Jag	  vet	  att	  jag	  reagerade	  på	  en	  del	  saker	  och	  kände	  att	  jag	  inte	  tyckte	  att	  det	  passade	  mig.	  Men	  jag	  

kan	  tyvärr	  inte	  ta	  något	  exempel	  för	  nu	  kommer	  jag	  inte	  ihåg,	  utan	  jag	  bara	  la	  det	  åt	  sidan	  och	  tänkte	  
det	  där	  är	  inte…	  Jag	  kommer	  inte	  att	  vilja	  använda	  en	  sådan	  strategi,	  för	  det	  stämmer	  inte	  med	  hur	  
jag	  är	  och	  hur	  vi	  i	  familjen	  är.	  Men	  i	  och	  med	  att	  det	  samtidigt	  fanns	  så	  mycket	  så	  tolkade	  jag	  det	  mer	  

som	  att	  man	  kan	  göra	  lite	  axplock	  och	  välja	  det	  som	  man	  tycker	  funkar	  och	  resten	  kan	  man	  låta	  
vara.”	   	   	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  	  
	  

”Kanske	  dom	  ska	  bara	  berätta,	  berätta,	  berätta.	  [Vad	  tänkte	  du	  att	  dom	  skulle	  berätta	  om?]	  Om	  
barnen.	  Att	  vi	  ska	  göra	  så	  och	  så	  och	  så.	  Och	  jag	  känner	  inte	  att	  jag	  ska	  göra	  som	  dom	  säger	  med	  
mitt	  barn.”	   	   	   	   	   -‐Fyrabarnsmor,	  36	  år	  

	  
JAG	  DUGER	  
Trots	  stor	  integritet	  var	  det	  viktigt	  att	  känna	  sig	  bekräftad	  och	  respekterad,	  något	  många	  upplevde	  

genom	  förskolepedagogerna.	  Att	  bli	  tillfrågad	  och	  föra	  en	  diskussion	  med	  pedagogerna	  kändes	  bättre	  
än	  att	  bli	  tillrättavisad	  och	  upplärd.	  Att	  få	  höra	  att	  det	  var	  okej	  att	  misslyckas,	  okej	  att	  göra	  fel	  var	  
något	  som	  flera	  nämnde	  som	  en	  positiv	  sak	  –	  jag	  duger	  som	  jag	  är.	  

	  
”Jag	  tycker	  att	  dom	  har	  varit	  resonerande.	  Dom	  har	  på	  något	  vis	  frågat	  ”ja	  men	  hur	  skulle,	  om	  man	  

ser	  utifrån,	  hur	  skulle	  du	  kunna	  se	  på	  ett	  annat	  sätt”	  istället	  för	  att	  säga	  ”gör	  så	  här”.	  	  Dom	  har	  varit	  
mer	  avvaktande	  och	  frågat	  ”men	  hur	  skulle	  man	  kunna	  göra	  då?	  Har	  du	  provat	  något	  annat	  sätt?	  Har	  
du	  provat	  något	  mer?”	  och	  då	  har	  man	  på	  något	  sätt	  fått	  tänka	  ut	  själv.”	  

	   	   	   	   	   -‐Trebarnsmor,	  33	  år	  
	  
”Triple	  P	  bekräftade	  några	  av	  dom	  saker	  som	  jag	  själv	  hade	  kanske	  inte	  tillämpat	  i	  så	  stor	  
utsträckning,	  men	  kanske	  tänkt.”	   	   	   -‐Tvåbarnsmor,	  37	  år	  
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6 DISKUSSION	  

6.1 Metoddiskussion	  
Påverkades	  resultaten	  av	  formen	  för	  datainsamling,	  det	  vill	  säga	  att	  data	  inhämtades	  genom	  
intervjuer?	  Kanske	  uppfattades	  det	  som	  att	  intervjuaren	  representerade	  Triple	  P	  och	  att	  föräldrarna	  
därför	  inte	  vågade	  kritisera	  programmet	  alltför	  mycket?	  Troligen	  är	  detta	  en	  effekt	  som	  inte	  hade	  

varit	  möjlig	  att	  förebygga	  med	  en	  annan	  intervjuare,	  utan	  en	  av	  den	  kvalitativa	  intervjustudiens	  
svagheter.	  Att	  ersätta	  formen	  av	  informationsinsamling	  med	  en	  enkät-‐	  eller	  observationsstudie	  ter	  
sig	  omöjlig,	  då	  föreliggande	  studie	  syftar	  till	  att	  finna	  mer	  djupgående	  information.	  

Borde	  föreliggande	  studie	  ha	  genomförts	  tidigare,	  det	  vill	  säga	  borde	  det	  ha	  gått	  kortare	  tid	  från	  det	  

att	  informanterna	  deltog	  i	  Triple	  P	  till	  att	  de	  blev	  intervjuade?	  Hur	  hade	  detta	  påverkat	  resultatet?	  
Två	  utfall	  är	  möjliga;	  antingen	  att	  resultaten	  hade	  förbättrats	  av	  att	  föräldrarna	  kom	  ihåg	  mer,	  
alternativt	  att	  resultaten	  då	  hade	  blivit	  sämre	  för	  att	  föräldrarna	  kom	  ihåg	  mer	  detaljer.	  Genom	  att	  

intervjua	  föräldrarna	  i	  snitt	  ett	  år	  efter	  deras	  deltagande	  i	  Triple	  P	  kan	  antas	  att	  det	  de	  nu	  kom	  ihåg	  
under	  intervjuerna	  är	  sådant	  de	  faktiskt	  verkligen	  tog	  till	  sig	  och	  kommer	  att	  komma	  ihåg	  även	  i	  
framtiden	  och	  eventuellt	  använda	  sig	  utav.	  	  

Att	  20%	  av	  studiepopulationen	  hade	  ett	  annat	  födelseland	  än	  Sverige	  var	  jämförbart	  med	  SCB:s	  

statistik	  (SCB,	  2007),	  dock	  skiljde	  informanterna	  sig	  från	  befolkningen	  i	  övriga	  landet	  i	  att	  det	  var	  fler	  
som	  hade	  ett	  eller	  fyra	  barn,	  att	  ingen	  av	  informanterna	  enbart	  hade	  en	  förgymnasial	  utbildning	  
medan	  60%	  hade	  över	  tre	  års	  högskole-‐	  eller	  universitetsstudieutbildning.	  Visserligen	  är	  antalet	  

högutbildade	  större	  i	  Uppsala	  än	  i	  övriga	  landet,	  men	  inte	  så	  stort	  som	  60%	  (se	  tabell	  1).	  Förutom	  att	  
gruppen	  ensamstående	  föräldrar	  var	  något	  underrepresenterade	  var	  övriga	  variabler	  i	  
studiepopulationen	  representativa	  i	  jämförelse	  med	  Sveriges	  befolkning.	  Självklart	  får	  hänsyn	  tas	  till	  

att	  studiepopulationen	  var	  liten,	  bestående	  av	  tio	  föräldrar.	  Överrepresentationen	  av	  kvinnor	  och	  
högutbildade	  kan	  förklaras	  i	  ett	  ökat	  intresse	  för	  föräldrastöd	  från	  denna	  grupp,	  vilket	  är	  i	  linje	  med	  
konklusionerna	  i	  Brembergs	  studie	  (Bremberg,	  2004).	  Andra	  rekryteringsmetoder	  än	  bara	  

intresselappar	  och	  personlig	  förfrågan	  på	  förskolan	  hade	  kanske	  givit	  en	  större	  bredd	  i	  
studiepopulation	  och	  en	  möjlighet	  att	  rekrytera	  fler	  lågutbildade	  och	  fler	  pappor.	  Det	  var	  framför	  allt	  
mammor	  som	  hämtade	  barnen	  på	  förskolan,	  kanske	  hade	  det	  därför	  varit	  bättre	  att	  rekrytera	  

föräldrar	  på	  ett	  föräldramöte	  eller	  genom	  personliga	  brevutskick	  direkt	  hem	  till	  föräldrarna?	  För	  att	  
ha	  rekryterat	  fler	  lågutbildade	  föräldrar	  hade	  det	  varit	  önskvärt	  att	  kontakta	  fler	  förskolor	  inom	  
låginkomstområden.	  

TROVÄRDIGHET,	  TILLFÖRLITLIGHET	  OCH	  ANVÄNDBARHET	  

Trovärdigheterna	  i	  slutsatserna	  i	  denna	  studie	  kan	  anses	  vara	  höga	  då	  samma	  intervjumall	  följts	  
under	  samtliga	  intervjuer.	  Vidare	  har	  analysprocessen	  varit	  ett	  samarbete	  mellan	  flera	  personer,	  
vilket	  ytterligare	  stärker	  slutsatsernas	  tillförlitlighet.	  Liknande	  åsikter	  uttrycktes	  av	  flera	  oberoende	  

informanter	  och	  rekrytering	  av	  nya	  informanter	  pågick	  till	  dess	  att	  materialet	  ansågs	  mättat,	  det	  vill	  
säga	  att	  nya	  åsikter	  inte	  uppkom	  och	  mönster	  i	  informanternas	  åsikter	  kunde	  skönjas.	  Informanterna	  
hade	  deltagit	  i	  olika	  seminarieserier,	  på	  olika	  förskolor,	  ledda	  av	  olika	  förskolepedagoger	  och	  vid	  olika	  

tidpunkter	  vilket	  torde	  innebära	  att	  åsikterna	  framförda	  i	  denna	  studie	  representerar	  deltagande	  i	  
Triple	  P	  generellt	  och	  inte	  det	  enskilda	  deltagandet.	  När	  det	  gäller	  användbarheten	  är	  den	  i	  detta	  fall	  
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troligen	  begränsad	  till	  föräldrar	  från	  socioekonomisk	  grupp	  medelklass,	  på	  grund	  av	  

studiepopulationens	  utseende.	  

6.2 Resultatdiskussion	  
Att	  föräldrarna	  var	  måna	  om	  att	  upprätthålla	  bilden	  av	  en	  välfungerande	  familj	  är	  inget	  nytt	  fenomen	  

(Goffman,	  1959),	  utan	  snarare	  något	  som	  får	  anses	  ske	  obligat	  vid	  möten	  med	  nya	  människor.	  Att	  
undvika	  detta	  är	  således	  näst	  intill	  omöjligt	  och	  något	  som	  istället	  får	  beaktas	  vid	  tolkning	  av	  
resultaten.	  

	  
ANLEDNING	  ATT	  DELTA	  
Som	  nämndes	  i	  inledningen	  var	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  att	  inte	  delta	  i	  Triple	  P	  avsaknad	  av	  

behov,	  praktiska	  hinder	  och	  tidsbrist	  (Åberg	  and	  Sarkadi,	  2011).	  Föreliggande	  studie	  visade	  att	  en	  
viktig	  anledning	  till	  deltagande	  är	  just	  ett	  upplevt	  behov,	  att	  föräldrarna	  kände	  att	  de	  hade	  ett	  
problem	  som	  de	  ville	  ha	  hjälp	  att	  lösa.	  Men	  en	  generell	  nyfikenhet,	  ett	  önskemål	  om	  att	  förbättra	  

nuvarande	  situation	  som	  inte	  nödvändigtvis	  var	  dålig	  och	  önskemål	  om	  forum	  och	  träffpunkter	  för	  
föräldrar	  var	  minst	  lika	  viktiga	  anledningar	  till	  att	  delta.	  Många	  informanter	  hade	  ett	  tidigare	  
etablerat	  intresse	  för	  konflikthantering	  och	  relationer	  som	  troligen	  bidrog	  till	  deras	  nyfikenhet	  inför	  

ett	  föräldrastödsprogram,	  skulle	  det	  vara	  möjligt	  att	  etablera	  detta	  intresse	  hos	  fler	  föräldrar	  
tidigare?	  På	  så	  vis	  skulle	  kanske	  fler	  föräldrar	  senare	  vara	  intresserade	  av	  att	  delta	  i	  ett	  
föräldrastödsprogram	  liknande	  det	  här?	  Kanske	  bör	  man	  redan	  på	  BVC	  eller	  MVC	  väcka	  intresset	  eller	  

lyfta	  frågan?	  
	  
För	  att	  få	  så	  många	  föräldrar	  som	  möjligt	  att	  delta	  i	  Triple	  P	  bör	  man	  vidare	  erbjuda	  seminarie-‐	  och	  

samtalstillfällen	  på	  varierande	  tidpunkter	  under	  vardagkvällar	  och	  helger.	  Tillfällena	  bör	  inte	  läggas	  
under	  arbetstid	  då	  det	  inte	  är	  troligt	  att	  föräldrarna	  tar	  ledigt	  för	  att	  delta	  i	  ett	  föräldrastödsprogram.	  
Att	  arrangera	  barnpassning	  i	  samband	  med	  Triple	  P	  uppskattas	  mycket	  av	  föräldrarna	  och	  gör	  

troligen	  att	  fler	  föräldrar	  kan	  delta.	  Kanske	  gynnar	  det	  särskilt	  invandrarmammor	  och	  pappor.	  
Invandrarmammor	  för	  att	  de	  annars	  måste	  stanna	  hemma	  och	  passa	  sina	  barn,	  pappor	  för	  att	  
intresset	  för	  föräldrastöd	  verkar	  vara	  större	  hos	  mammor	  och	  kan	  bara	  en	  av	  föräldrarna	  delta	  väljer	  

paret	  mamman.	  

Orden	  ”stöd”	  respektive	  ”problem”	  är	  problematiska	  ord	  som	  är	  svåra	  att	  ersätta.	  En	  strävan	  att	  
avdramatisera	  orden	  är	  därför	  önskvärt	  och	  skulle	  kanske	  kunna	  bidra	  till	  ett	  ökat	  deltagarantal	  i	  
Triple	  P.	  Att	  på	  ett	  tydligare	  sätt	  framhäva	  och	  exemplifiera	  under	  information	  och	  

rekryteringskampanj	  vad	  ett	  vardagsproblem	  kan	  vara	  och	  vilken	  typ	  av	  föräldrar	  som	  kan	  delta	  i	  
seminarieserie	  respektive	  enskilda	  samtal	  kan	  göra	  att	  de	  föräldrar	  som	  saknar	  ett	  behov	  ändå	  deltar	  
för	  att	  de	  har	  ett	  intresse.	  

I	  studien	  framkom	  att	  ett	  flertal	  föräldrar	  hade	  påverkats	  av	  yttre	  faktorer	  i	  beslutet	  att	  delta	  i	  Triple	  
P.	  Att	  låta	  föräldrar	  som	  själva	  tidigare	  deltagit	  i	  Triple	  P	  vara	  med	  och	  informera	  om	  sin	  upplevelse	  
vid	  rekryteringskampanj	  eller	  liknande	  kan	  därför	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  locka	  fler	  föräldrar.	  	  	  

PROGRAMMETS	  UTFORMNING	  

I	  dagens	  samhälle	  med	  ständig	  tillgång	  till	  uppdaterad	  information	  verkar	  det	  vara	  viktigt	  för	  
föräldrarna	  att	  informationen	  förmedlas	  på	  ett	  enkelt,	  tydligt	  och	  lättillgängligt	  sätt	  samt	  att	  de	  själva	  
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får	  bestämma	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  just	  deras	  familj,	  vad	  de	  vill	  lära	  sig	  mer	  om.	  Att	  minska	  mängden	  

papper	  som	  måste	  fyllas	  i	  eller	  läsas	  igenom	  är	  önskvärt,	  alternativt	  att	  erbjuda	  olika	  varianter	  av	  
stöd	  som	  kräver	  olika	  mycket	  engagemang.	  Detta	  gäller	  framför	  allt	  Triple	  P	  nivå	  tre.	  

Vidare	  poängterade	  många	  föräldrar	  behovet	  av	  en	  träffpunkt	  för	  diskussion.	  Triple	  P	  upplevdes	  som	  
en	  bra	  sådan	  träffpunkt	  där	  man	  kunde	  möta	  föräldrar	  som	  man	  normalt	  inte	  umgicks	  med	  och	  få	  lite	  
nya	  idéer,	  utbyta	  erfarenheter	  och	  känna	  att	  man	  inte	  var	  ensam	  om	  sina	  problem.	  Att	  diskussionen	  

leds	  av	  förskolepedagogen	  och	  att	  man	  diskuterar	  ett	  särskilt	  ämne,	  förslagsvis	  det	  som	  tagits	  upp	  
under	  seminariets	  föreläsningsdel,	  är	  positivt.	  Kanske	  behöver	  pedagogerna	  då	  mer	  handledning	  i	  att	  
initiera	  och	  leda	  en	  diskussion?	  	  

Även	  om	  nackdelar	  med	  att	  hålla	  Triple	  P	  på	  förskolan	  framkom,	  verkar	  fördelarna	  ändå	  överväga.	  

Att	  fortsätta	  att	  utveckla	  programmet	  på	  förskolan	  med	  förskolepedagoger	  är	  troligen	  ett	  bra	  sätt	  att	  
nå	  många	  föräldrar.	  

MEDVETNA	  STRATEGIER	  
Informanterna	  var	  oerhört	  medvetna	  och	  pålästa	  redan	  innan	  de	  deltog	  i	  Triple	  P.	  Många	  hade	  yrken	  

eller	  fritidsintressen	  som	  till	  viss	  del	  redan	  anknöt	  till	  ämnet,	  till	  exempel	  lärare	  och	  barnpsykiater	  
respektive	  kampsport.	  Med	  bakgrund	  mot	  detta	  är	  det	  viktiga	  fynd	  att	  föräldrarna	  kände	  sig	  
bekräftade	  och	  respekterade	  under	  sitt	  deltagande.	  Att	  bli	  påmind	  och	  få	  kunskap	  de	  redan	  kände	  till	  

strukturerat	  verkar	  vara	  viktiga	  uppgifter	  som	  Triple	  P	  har	  att	  fylla.	  	  

Vilka	  strategier	  eller	  metoder	  föräldrarna	  valde	  att	  ta	  till	  sig	  var	  beroende	  av	  familjens	  liv,	  åsikter	  och	  

syn	  på	  uppfostran	  i	  övrigt.	  Generellt	  attraherade	  framför	  allt	  positiva	  metoder,	  där	  gör	  om	  gör	  rätt,	  
medveten	  närvaro	  och	  att	  uppmärksamma	  positivt	  beteende	  kan	  lyftas	  fram.	  	  

Således	  kan	  konstateras	  att	  föräldrarna	  i	  denna	  studie	  var	  medvetna	  i	  sitt	  föräldraskap	  och	  
genomtänkta	  i	  de	  strategier	  och	  metoder	  de	  använde	  sig	  utav	  gentemot	  sina	  barn,	  att	  Triple	  P	  i	  

föräldrarnas	  ögon	  fungerade	  som	  en	  idébank	  och	  ett	  sätt	  att	  få	  strukturera	  den	  kunskap	  de	  i	  mångt	  
och	  mycket	  redan	  kände	  till	  och	  slutligen	  att	  det	  finns	  många	  potentiella	  förändringar	  att	  
åstadkomma	  för	  att	  locka	  fler	  att	  delta	  i	  Triple	  P.

7 FÖRSLAG	  TILL	  VIDARE	  FORSKNING	  

Många	  föräldrar	  påpekade	  värdet	  av	  diskussioner	  med	  andra	  föräldrar.	  Tyvärr	  kände	  många	  att	  trots	  
att	  visst	  utrymme	  funnits	  för	  diskussion	  i	  samband	  med	  Triple	  P	  seminarium	  kunde	  diskussionen	  ha	  

gjorts	  bättre.	  Här	  ser	  jag	  ett	  behov	  av	  att	  utforska	  hur	  bra	  diskussioner	  under	  Triple	  P	  seminarium	  ska	  
uppmuntras.	  Bör	  föräldrarna	  delas	  in	  i	  mindre	  grupper	  efter	  föreläsningens	  slut	  enbart	  ämnade	  för	  
diskussion?	  Bör	  Triple	  P	  pedagogerna	  utbildas	  mer	  riktat	  i	  hur	  man	  startar	  upp	  och	  underhåller	  en	  

bra	  diskussion?	  Vilka	  ämnen	  önskar	  småbarnsföräldrar	  diskutera	  med	  andra	  föräldrar?	  Bör	  man	  ha	  
diskussionsgrupper	  för	  olika	  typer	  av	  föräldrar,	  ensamstående,	  pappor,	  invandrare	  etcetera?	  
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Ett	  annat	  ämne	  som	  kom	  upp	  under	  många	  av	  intervjuerna	  var	  det	  faktum	  att	  fler	  mammor	  deltagit	  

vid	  seminarier	  än	  pappor.	  Varför	  är	  det	  så?	  Är	  pappor	  mindre	  intresserade	  av	  denna	  typ	  av	  
information?	  Är	  Triple	  P	  materialet	  diskriminerande?	  Är	  pappor	  bättre	  på	  att	  hantera	  
vardagsproblem	  med	  sina	  barn	  eller	  kanske	  känner	  de	  sig	  mer	  självsäkra	  än	  mammor	  och	  i	  mindre	  

mån	  i	  behov	  av	  stöd	  eller	  utbildning	  i	  ämnet?	  

Och	  slutligen,	  hur	  åstadkommer	  man	  en	  större	  bredd	  på	  de	  föräldrar	  som	  deltar	  i	  Triple	  P?	  De	  
föräldrar	  som	  här	  representerade	  deltagarna	  i	  Triple	  P	  var	  i	  stor	  utsträckning	  välutbildade	  och	  redan	  
insatta	  i	  problemet.	  Många	  var	  gifta.	  Hur	  kommer	  man	  åt	  de	  föräldrar	  vars	  barn	  faktiskt	  befinner	  sig	  i	  

riskgruppen	  för	  att	  utveckla	  senare	  beteendeproblem,	  barn	  med	  skilda	  föräldrar,	  konflikter	  i	  familjen	  
eller	  låginkomsttagare	  till	  exempel?	  En	  fördjupad	  studie	  av	  vad	  som	  intresserar	  just	  dessa	  föräldrar,	  
samt	  hur	  de	  skulle	  attraheras	  av	  Triple	  P	  vore	  här	  på	  sin	  plats.	  	  
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Bilaga	  1.	  Fallbeskrivning.	  

Fahrya	  var	  en	  drygt	  30	  år	  gammal	  kvinna	  som	  kom	  till	  Sverige	  från	  mellanöstern	  när	  hon	  var	  cirka	  20	  

år	  gammal.	  I	  Sverige	  bodde	  hennes	  man	  sedan	  flera	  år	  tillbaka	  och	  med	  honom	  hade	  hon	  fått	  fyra	  
barn:	  Miriam	  13	  år,	  Gloria	  10	  år,	  Noa	  5	  år	  och	  lilla	  Adina	  1,5	  år.	  Vid	  ankomsten	  till	  Sverige	  hade	  hon	  
en	  gymnasieutbildning	  i	  bagaget,	  men	  hade	  efter	  minstingens	  födelse	  haft	  svårt	  att	  hitta	  något	  

arbete	  och	  är	  idag	  arbetssökande.	  	  

Vi	  träffades	  en	  höstdag	  i	  en	  av	  förskolans	  lediga	  samtalsrum,	  drack	  varsin	  kopp	  té	  och	  åt	  
citronmuffins.	  Två	  veckor	  tidigare	  träffade	  jag	  Fahrya	  i	  samband	  med	  att	  hon	  hämtade	  sina	  barn	  på	  
förskolan.	  Jag	  berättade	  då	  om	  min	  studie	  och	  undrade	  om	  hon	  kunde	  tänka	  sig	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  

intervju,	  vilket	  Fahrya	  tackade	  ja	  till.	  

Fahrya	  satte	  omedelbart	  igång	  att	  prata.	  Hon	  pratade	  snabbt	  med	  utländsk	  brytning	  och	  bitvis	  
annorlunda	  meningsuppbyggnad.	  Hon	  ville	  gärna	  berätta	  om	  sin	  upplevelse,	  om	  vilken	  hjälp	  hon	  fått	  
från	  Triple	  P.	  Ibland	  fyllde	  jag	  i	  med	  någon	  fråga,	  ibland	  återberättade	  jag	  kortare	  stycken	  för	  att	  se	  

att	  jag	  hade	  förstått	  hennes	  berättelse	  korrekt,	  men	  långa	  stycken	  löpte	  på	  utan	  avbrott	  då	  Fahrya	  
målande	  beskrev	  och	  berättade	  om	  sina	  tidigare	  problem	  och	  hur	  hon	  gör	  nu.	  

”För	  att	  jag	  känner	  att…	  jag	  inte	  kan	  göra	  någonting	  med	  min	  son,	  han	  blev	  mycket	  sämre	  kanske	  
man	  kan	  säga,	  han	  lyssnar	  inte	  alls	  på	  mig.	  Ja,	  jag	  tänkte	  att	  nu	  måste	  jag	  prata	  med	  någon	  som	  vet	  

eller	  prata	  med	  någon	  som	  kan	  hjälpa	  mig	  med	  Noa.	  För	  att	  han	  lyssnar	  inte,	  han	  vill	  inte.	  Ja	  han	  är	  
arg	  när	  jag	  kommer	  och	  hämtar	  honom,	  han	  är	  arg	  hemma,	  hela	  tiden	  arg.	  När	  vi	  går	  och	  handlar	  
han	  gör	  många,	  många	  saker	  också.	  Ja,	  när	  förskolläraren	  berättade	  för	  mig	  om	  det	  här,	  kom	  bara	  

här	  och	  lyssna	  om	  vad	  ska	  vi	  göra	  med	  barn	  som	  gör	  så	  och	  så	  och	  så.	  Så	  tänkte	  jag,	  varför	  inte?	  För	  
att	  om	  det	  hjälper	  mig	  själv,	  vad	  jag	  ska	  göra	  eller	  hur	  jag	  ska	  göra	  med	  min	  son.”	  

Så	  beskrev	  Fahrya	  beslutet	  att	  delta	  i	  Triple	  P.	  Sammanlagt	  deltog	  hon	  i	  två	  av	  tre	  seminarietillfällen	  
på	  arabiska	  samt	  tre-‐fyra	  (hon	  kunde	  inte	  riktigt	  komma	  ihåg	  hur	  många)	  enskilda	  samtal.	  Det	  stora	  

problemet	  var	  just	  sonens	  okontrollerade	  ilska	  och	  Fahryas	  oförmåga	  att	  komma	  till	  bukt	  med	  det.	  	  

”Det	  hjälper	  inte	  alls.	  Jag	  märker	  det,	  jag	  blir	  arg,	  han	  blir	  arg.	  Jag	  skriker,	  han	  skriker.	  För	  att	  barn	  
gör	  precis	  som	  vi	  gör.	  Dom	  lär	  många	  saker	  från	  oss.	  Ja,	  varför	  jag	  ska	  bli	  arg?”	  

Genom	  Triple	  P	  lärde	  hon	  sig	  många	  användbara	  metoder	  att	  ta	  till.	  

”Men	  nu…	  det	  här	  har	  jag	  också	  lärt	  mig	  med	  förskolläraren	  här.	  Nu	  ska	  vi	  handla	  andra	  varor,	  andra	  
saker.	  Men	  jag	  lovar,	  nästa	  gång	  att	  jag	  ska	  ge	  dig	  som	  belöning.	  Nästa	  gång,	  bara	  du	  och	  jag,	  vi	  ska	  

gå	  och	  handla,	  köpa	  godis	  bara	  till	  Noa	  för	  att	  han	  varit	  duktig	  förra	  gången.	  Ja,	  det	  hjälper	  mycket.”	  

”Dom	  lär	  mig	  också	  på	  det	  här	  [Triple	  P],	  strunta	  i	  allt,	  lämna	  allt,	  ge	  bara	  barnen	  tid	  när	  dom	  vill	  
säga	  någonting,	  eller	  när	  dom	  är	  arga,	  när	  dom	  vill	  ha	  någonting.	  Som	  att	  vi	  föräldrar	  ibland	  är	  
stressade,	  och	  barnen	  också.	  Dom	  känner	  att	  vi	  är	  stressade	  och	  dom	  börjar	  skrika	  och	  göra	  många	  

saker.	  Och	  vi	  glömmer	  dom	  att	  dom	  är	  också,	  dom	  behöver	  tid	  och	  vi	  måste	  ge	  dom	  tid”	  

Att	  en	  arabisktalande	  grupp	  fanns	  var	  en	  förutsättning	  för	  att	  Fahrya	  skulle	  vilja	  delta.	  	  
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”Först	  var	  jag	  mycket	  tveksam,	  nej	  jag	  ska	  nog	  inte	  gå,	  nej	  jag	  vill	  inte,	  nej	  det	  hjälper	  inte.	  Men	  när	  

förskolepedagogen	  sa	  att	  vi	  skulle	  bara	  vara	  föräldrar	  som	  kan	  arabiska.	  Ja,	  jag	  kände	  att	  det	  
uppmuntrade	  mig	  lite.	  Varför	  inte?	  För	  ibland	  hjälper	  språket	  oss	  invandrare	  inte	  så	  mycket	  oss.	  
Därför	  kanske,	  ja	  jag	  ska	  gå	  nu.	  Ta	  och	  lyssna	  på	  vad	  dom	  säger.”	  

I	  gruppen	  diskuterade	  föräldrarna	  allt	  ifrån	  egna	  erfarenheter	  och	  problem	  till	  kulturkrockar	  med	  det	  

svenska	  samhället	  och	  dess	  sätt	  och	  regler	  rörande	  uppfostran.	  

”Vi	  pratade	  mycket	  om…	  om	  den	  här	  frågan;	  ska	  jag	  straffa	  min	  son	  om	  han	  gör	  fel	  eller	  inte?	  För	  att	  
ibland	  man…	  Du	  vet	  man	  får	  inte	  slåss,	  man	  får	  inte	  säga	  fula	  ord	  till	  barnet,	  man	  får	  inte…	  Ja,	  vad	  
ska	  vi	  göra?	  Ge	  honom	  ett	  straff,	  nej	  också,	  nej	  också.	  Vi	  pratade	  mycket	  om	  det	  när	  vi	  var	  här	  för	  

kanske	  vi	  araber	  vi	  blir	  arga	  så	  lätt.	  Nej,	  du	  måste	  gå	  till	  rummet,	  du	  måste…	  Ja,	  vi	  pratade	  mycket	  
om	  det	  här.	  För	  att	  ge	  inte	  ditt	  barn	  straff,	  ge	  honom	  en	  uppgift	  istället,	  eller	  sitt	  och	  prata	  mycket	  
med	  honom.	  Varför	  gör	  du	  så,	  varför	  är	  du	  arg,	  varför	  skriker	  du,	  vad	  vill	  du?”	  

”Barnen	  där	  [i	  mellanöstern]	  är	  inte	  som	  barnen	  här.	  […]	  Jag	  känner	  att	  barnen	  där	  dom	  lyssnar	  för	  

att	  dom	  är	  rädda.	  Ja,	  kanske	  min	  pappa	  kommer	  att	  slå	  mig,	  kanske	  min	  mamma.	  Pappa	  kommer	  att	  
bli	  arg	  på	  mig.	  Du	  vet	  att	  där	  kan	  dom	  slå	  barnen,	  vem	  ska	  komma?	  Polisen	  kan	  inte	  komma	  och	  säga	  
”hej	  du	  kan	  inte	  slå	  ditt	  barn”.	  Inte	  som	  här	  i	  Sverige.”	  

Att	  programmet	  hölls	  på	  förskolan	  tyckte	  Fahrya	  var	  bra,	  det	  var	  nära.	  Likaså	  att	  förskolepedagogen	  

höll	  i	  det	  hela,	  hon	  kände	  ju	  Fahryas	  son,	  visste	  vad	  han	  behövde	  och	  hur	  de	  tillsammans	  skulle	  
kunna	  hjälpa	  honom.	  	  

Avslutningsvis	  berättade	  Fahrya	  om	  en	  vän	  till	  henne	  som	  bodde	  i	  ett	  närliggande	  område	  och	  som	  
också	  upplevde	  problem	  med	  sin	  son.	  

”Hennes	  son	  sa	  till	  henne:	  ”mamma	  jag	  vill	  inte	  ha	  dom	  där	  skorna,	  jag	  vill	  ha	  dom	  andra”.	  	  

Hon	  sa:	  ”nej,	  du	  ska	  ha	  dom	  där”.	  	  
Han	  sa:	  ”nej,	  det	  är	  inte	  du	  som	  bestämmer,	  det	  är	  jag”.	  	  
Han	  blev	  arg,	  hon	  blev	  arg.	  	  

Ja,	  han	  sa	  till	  henne:	  ”du	  är	  inte	  min	  mamma	  längre,	  jag	  ska	  kasta	  ut	  dig”.	  	  
Hon	  blev	  ledsen	  och	  hon	  ringde	  mig.	  […]	  
Ja,	  jag	  sa	  till	  henne	  du	  behöver	  kanske	  gå	  till	  den	  här	  gruppen	  som	  vi	  går	  till.	  Ja,	  du	  kan	  prata	  med	  
dom	  där	  på	  förskolan	  eller	  med	  fröken.	  […]	  	  
Jag	  hoppas	  att	  Triple	  P	  kommer	  till	  andra	  förskolor	  också.”	  
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Bilaga	  3.	  Informationsbrev	  till	  förskolepedagoger.	  
2011-‐01-‐17	  

Uppsala	  

Hej!	  

Mitt	  namn	  är	  Johanna	  Rahmqvist	  och	  jag	  är	  läkarstudent.	  I	  samarbete	  med	  Anna	  Sarkadi	  och	  Karolina	  
Nordemar	  ska	  jag	  genomföra	  ett	  forskningsprojekt	  vars	  syfte	  är	  att	  undersöka	  bland	  annat	  varför	  
föräldrar	  vid	  er	  förskola	  har	  valt	  att	  delta	  i	  föräldrastödsprogrammet	  ”Triple	  P”.	  	  

Förhoppningsvis	  kommer	  denna	  forskning	  att	  komplettera	  Karolina	  Nordemars	  forskning	  som	  

undersöker	  varför	  föräldrar	  inte	  deltagit	  i	  föräldrastödsprogrammet.	  	  

Jag	  planerar	  att	  åka	  ut	  till	  en	  del	  förskolor	  för	  att	  försöka	  hitta	  föräldrar	  att	  intervjua	  om	  inte	  
tillräckligt	  många	  anmält	  sig	  via	  lappen	  som	  Ingela	  bett	  er	  att	  sätta	  upp.	  
Jag	  kommer	  att	  höra	  av	  mig	  per	  telefon	  dagen	  innan	  jag	  kommer.	  

Hör	  gärna	  av	  dig	  till	  mig	  om	  du	  har	  frågor	  eller	  funderingar	  kring	  detta.	  

Med	  vänlig	  hälsning,	  

Johanna	  Rahmqvist	  
Tel.	  070-‐627	  45	  30	  

E-‐mailadress:	  johanna.rahmqvist@gmail.com	  




