


 1

Sammanfattning 
Evidensbaserad forskning har visat att organiserade föräldrastödsprogram ger god effekt när 
det gäller att stärka föräldrarollen och därmed förebygga problem under uppväxten. Detta har 
i sin tur stor betydelse för den framtida folkhälsan. 
Komet är ett av de evidensbaserade föräldrastödsprogram som används i Sverige idag och 
som utgår från amerikanska föräldrastödsprogram, anpassade till svenska förhållanden.  
Den här kvalitativa studien bygger på intervjuer med sex barn mellan 6 och 9 år med 
beteendeproblem, vars föräldrar deltagit i Komet-programmet. Med grundad teori som ansats 
har barnens upplevelser av programmet och relationerna i familjen undersökts och 
analyserats. 
Resultatet av studien visar att det gemensamma för barnen var behovet av ett eget utrymme att 
växa i, men att förutsättningen för detta var att de gavs möjlighet att fungera i ett 
familjesammanhang där de blev sedda och förstådda. 
Kometprogrammet bidrog till detta genom att ge familjen verktyg för att stärka 
familjerelationerna, skapa större lugn och göra barnen mer synliga. 
Självbilden hos barnen i studien förbättrades vilket gav större rum att växa i en stärkt 
familjesituation. Detta skapade förutsättningar för de goda känslor av glädje och 
välbefinnande, som har betydelse för barns utveckling och psykiska hälsa.  
 
 
Abstract 
Evidence based research has shown that organized parent support programmes have a good 
effect in strengthening the role of the parent and preventing problems during growth. This 
in turn has a great significance for Public Health. 
Komet is one of the evidence based programmes used in Sweden, based on American 
programmes and adapted to Swedish conditions. 
This qualitative study consists of interviews with six children between six and nine years 
with behaviour problems, whose parents have taken part in the Komet programme.  
With Grounded Theory as research approach the children’s experiences of the programme 
and relations within the family have been looked into and analysed.   
The result of this study suggests that a space for growth of their own is a common need of 
the children, and that this can be achieved by giving them the opportunity to function in a 
family environment where they are seen and understood. 
The Komet programme contributed to this by giving the family tools to strengthen relations 
within the family, create calm and make the children more visible. 
The self image of the children in this study had improved which gave them more room to 
grow in a strengthened family situation. This in turn improved conditions for good feelings, 
and sense of well being, of importance for child development and health. 
 
 
Nyckelord: 
Komet, barn, barnperspektiv, självbild, beteendeproblem, prevention, föräldrastöd, 
föräldraträningsprogram.  
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Komet, children, children’s perspective, self image, behavioural problems, prevention, parent 
support. 
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"Om ungarna nu för tiden saknar 'folkvett', så skyll inte på fri uppfostran! Fri uppfostran 
utesluter inte fasthet. Den utesluter inte heller, att barnen har tillgivenhet och aktning för sina 
föräldrar, och - det viktigaste av allt - den innebär att föräldrarna också har aktning för sina 
barn. Aktning för barnen, det är vad jag skulle önska att de vuxna hade i litet större 
utsträckning... 
Behandla dem med ungefär samma hänsyn som ni är nödsakade att visa edra vuxna 
medmänniskor. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av 
sig själv." (Astrid Lindgren i Tidningen Husmodern nr 15 1948).  
 
1. Inledning 
1.1 Psykisk ohälsa bland barn och unga 
Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fått stor uppmärksamhet under senare år som 
ett växande problem för folkhälsan. Psykosomatiska symptom som huvudvärk och magont 
och psykiska symptom som nedstämdhet och nervositet har blivit allt vanligare bland ung-
domar i skolåldern sedan 1990-talet (Danielsson, 2006 ). Studier visar att problembeteenden 
ofta yttrar sig på flera sätt hos samma barn under uppväxten. Det är ofta samma pojke eller 
flicka som börjar skolka eller snatta och som börjar experimentera tidigt med alkohol och 
narkotika (Sundell & Forster, 2005). Behovet av åtgärder för att förebygga den ökande 
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar uppmärksammas i den nya folkhälsopolitiken 
(Folkhälsopolitisk rapport, 2005). 
 
Forskning visar att föräldrars uppfostringsmetoder och relationen mellan föräldrar och barn är 
en bestämningsfaktor för känslomässiga och sociala problem hos barn (Pattersson et al, 2005). 
Evidensbaserade internationella projekt från främst USA och Finland pekar också tydligt på 
att metoder för stöd och vägledning till föräldrar minskar förekomsten av såväl inåtvända som 
utåtvända beteendeproblem hos barn och unga. Organiserade föräldrakurser som genomförs 
med en fastlagd plan och utbildade handledare kan förebygga att barnen utvecklar alkohol och 
drogproblem under uppväxten (Webster-Stratton 1984, 2001). 
 
Sverige har en lång tradition av föräldrastöd under graviditet och spädbarnstid, en verksamhet 
som arrangerats sedan många år av barnavårdscentraler, familjecentraler och studieförbund. 
Det har dock till stor del saknats organiserat föräldrastöd under barnens fortsatta uppväxt 
(Bremberg, 2004). Men tankarna har funnits länge. Socialutskottet uttalade redan i sitt betän-
kande Barnomsorg med mera (SOU 1990/91) att det måste skapas förutsättningar för en för-
äldrautbildning för barn som passerat spädbarnstiden. Riksdagen beslutade enligt social-
utskottets förslag. 1997 tillsatte regeringen Föräldrautbildningsutredningen som kom med 
betänkandet Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:61). I en skrivelse till riksdagen ”Barn – här och 
nu – redogörelse för barnpolitiken i Sverige med utgångspunkt i FN:s konvention om barnens 
rättigheter” (Rskr 1999/2000:137) föreslog regeringen att Folkhälsoinstitutet skulle få i upp-
drag att fånga upp och föra vidare goda exempel. Folkhälsoinstitutet gjorde då en kart-
läggning av de föräldrastödsprogram som fanns och det aktuella forskningsläget samt intresset 
för och behovet av ett utökat föräldrastöd. Detta ledde till rapporten ”Nya verktyg för 
föräldrar” (Bremberg, 2004). 
 
2. Litteraturgenomgång 
2. 1 Risk och skyddsfaktorer 
Många preventionsprogram, som syftar till att förebygga eller minska ungas problembete-
enden, baseras på teorier om varför problemen börjar. Teorierna beskriver attityder, förmågor, 
föreställningar, beteenden eller situationer som bedöms påverka uppkomsten av problemen. 
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Dessa så kallade risk- och skyddsfaktorer är utgångspunkten för interventioner. Risk- och 
skyddsfaktorer påverkar sannolikheten för problembeteenden, men garanterar inte en minsk-
ning eller ökning av problembeteenden (Sundell & Forster, 2005).. Beteendestör- 
ningar under barndomen är dock en stark riskfaktor för skolk, mobbning, drog- och alkohol-
beroende, och kriminalitet under uppväxten (Broidy et al, 2003; Fergusson et al, 2005). Detta 
får i sin tur allvarliga långsiktiga konsekvenser för folkhälsan.  
 
Risk- och skyddsfaktorer används även internationellt för att analysera problembeteenden och 
för att beskriva vilka interventioner som kan påverka barns psykiska hälsa i en positiv riktning 
Idag finns en stor internationell enighet om vikten av tidiga interventioner för att förhindra 
och minska problem. Flera longitudinella studier har visat att barn som utvecklar tidiga 
beteendeproblem inom familjen riskerar att utveckla nya och ökade problem under uppväxten, 
problem som de sedan bär med sig in i vuxenlivet (Prior et al, 2001; Roza et al, 2003). Inter-
nationell forskning visar att samspelet mellan föräldrar och barn har en avgörande betydelse 
för barnens utveckling och psykiska hälsa. En varm och tydlig föräldra - barn-relation hjälper 
barnen att utveckla färdigheter till socialt samspel (Denham et al, 2000; Hasket & Willoghby, 
2007). I en positiv familjesituation växer viktiga förmågor till inlevelse, närhet och konflikt-
hantering (Clark & Ladd, 2000; Hair, 2002). En uppfostran som kombinerar en hög grad av 
värme och med lagom gränser och kontroll påverkar barnens självkänsla och egenvärde 
positivt och minskar risken för problembeteenden under uppväxten (Steinberg, 2001). Detta 
bär barnen med sig och det hjälper dem på vägen in i vuxenlivet. 
 
Samtidigt visar ett flertal internationella studier att en negativ relation mellan föräldrar och 
barn samt bristande, vaga eller motsägelsefulla uppfostringsmetoder har en negativ påverkan 
på barnens sociala kompetens. Detta innebär en stark riskfaktor för beteendeproblem 
(Brotman, 2005; Hutchings et al, 2007). Även auktoritära föräldrabeteenden med 
avståndstagande, hårdhet, förtryck och emotionell instabilitet, ökar risken för 
beteendestörningar hos barn (Nacher et al, 2005). En studie i USA pekade på att tio olika 
beteenden hos föräldrar fanns med som faktorer när barn utvecklade problembeteenden som 
kvarstod i vuxen ålder (Johnson et al, 2006). 
 
2.2 Åtgärder – beteendeinterventioner  
Den ständigt ökade kunskapen om familjerelationernas stora betydelse för barns hälsa har lett 
till att fokus på barns beteendeproblem förskjutits från ett tidigare mer kliniskt utvecklings-
perspektiv till ett bredare folkhälsoperspektiv, eftersom prevalensen av fungerande familjer 
har stor betydelse för folkhälsan (Taylor & Biglan, 1998). Det finns ett starkt samband mellan 
brister i relationen mellan föräldrar och barn och barns beteendeproblem som gör att föräldrar 
idag ses som den viktigaste målgruppen för beteendeinterventioner (Kalb & Loeber, 2003). 
Förändringar i föräldrarollen betraktas som en nyckelfaktor när de gäller att förändra barns 
problembeteenden (Gardner et al, 2006). 
 
Teorierna om beteendeinterventioner med inriktning på föräldrar utvecklades i USA på 1950-
talet (Skinner, 1953). Under 80-talet och framåt utarbetades amerikanska modeller för stöd till 
föräldrar i form av strukturerade program som i randomiserade kontrollstudier och longitu-
dinella studier visat sig ha god effekt. Webster - Strattons evidensbaserade program ”The 
Incredible Years” som har fått stor spridning utanför USA ligger till grund för flera av de 
program som används i Sverige idag (Bremberg, 2004).  
 
Föräldraträningsprogrammens positiva effekter på barnen har även dokumenterats i en svensk 
forskningsstudie av familjer med barn i 3-12 årsåldern (Axberg, 2007), liksom i en rad 
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internationella forskningsrapporter (Prior et al, 2001; Patterson et al, 2005). Särskilt påtagligt 
är att effekterna visat sig vara bestående över tid. Insatser som görs i barndomen har fått stor 
betydelse för utvecklingen under tonårstiden (Long et al, 1994; Reid et al, 2003). Den preven-
tionsideologiska grunden för föräldraträningen är att stärka skyddsfaktorerna i familjen. 
Föräldrarna får verktyg för att bryta negativa beteenden hos barnet och förstärka det som 
barnet gör bra genom uppmärksamhet, beröm och gränssättning (Webster-Stratton, 1984). 
 
Den inom folkhälsoforskningen etablerade KASAM (Känsla av sammanhang) modellen kan 
appliceras på föräldraträningsprogrammen och förstärker den preventionsideologiska grunden 
för insatserna (Cederblad,1996). Enligt KASAM modellen bygger mönster för barnupp-
fostran, samt subkulturella och kulturella mönster för social organisation, upp generella 
motståndsresurser (GMR) hos barnen. Dessa är av betydelse för utvecklingen av KASAM 
(Antonovsky,1987). Detta resonemang stämmer väl överens med syftet att stärka skyddande 
faktorer på familjenivå genom förebyggande föräldrainsatser. 
 
3. Föräldraträningsprogrammet Komet 
3.1 Komet bakgrund 
Utgångspunkten för den här studien är det svenska föräldrastödsprogrammet Komet, som står 
för KOmmunikationsMETod. Komet är ett manualbaserat program som vänder sig till 
föräldrar med bråkiga och trotsiga barn (Sundell et al, 2005). Programmet arbetades fram 
2003 vid Preventionscentrum Stockholm (Precens), en enhet inom socialtjänstförvaltningen. 
Manualen innehåller komponenter från flera amerikanska vetenskapligt underbyggda 
föräldrastödsprogram, som Defiant Children ( Barkley, 1997), The Incredible Years (Webster-
Stratton, 1984) och Parent Management Training (PMT) (Costin & Chambers, 2007). Komet 
är dock anpassat för svenska förhållanden, och språket och exemplen skiljer sig från de 
amerikanska metoderna. 
 
Komet är det föräldraträningsprogram som blivit mest utvärderat av de föräldratränings-
program som används i Sverige (Dahlman & von Otter, 2004). KOMET är ett manualbaserat 
preventivt program uppbyggt som en kurs med träffar en gång i veckan i elva veckor. 
Föräldragrupperna består av föräldrar till cirka sex barn och varje grupp leds av två utbildade 
gruppledare. Varje träff varar två och en halv timme. Båda föräldrarna eller bara den ena kan 
delta i programmet. Innehållet har reviderats något under 2007.  
 
De elva träffarna har olika fokus (Kling et al, 2006): 
1: Lek och umgänge 
2: Förberedelse, uppmaning och beröm 
3: Förberedelse, uppmaning och beröm fortsättning 
4: Poängsystemet Ormen 
5: Uppföljning av poängsystemet Ormen 
6: Individuell träff med eller utan förskollärare/lärare 
7: Ignorera/Avleda (Ändrat 2007-2008 till Att välja strider) 
8: Regler och konsekvenser hemma 
9: Regler och konsekvenser utanför hemmet 
10: Problemlösning 
11: Att förebygga framtida problem. 
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3.2 Inlärningsteoretiskt perspektiv 
Komet utgår från social inlärningsteori och beteendemodifiering och bygger framför allt på 
operant inlärning, en viktig princip inom beteendeteori (Dahlman & von Otter, 2004). 
I manualer för gruppledare och föräldrar beskrivs metoden som en pyramid. Basen av pyra-
miden utgörs av de fem första träffarna, med den sjätte träffen som en individuell avstäm-
ningsträff. Under dessa basträffar är målet att bygga en positiv relation mellan föräldrar och 
barn med hjälp av hemuppgifter som lek och umgänge, uppmuntran och beröm. Poängspelet 
Ormen är ett konkret inslag som introduceras under programmets första hälft. Med hjälp av 
Ormspelet ska föräldrarna ge barnen enkla uppgifter under några veckor. Föräldrarna ger 
barnen stjärnor, när de har utfört uppgiften. I spelet ingår också belöningar och överraskningar 
tillsammans med föräldrarna. 
 
Arbetet med att stärka relationerna inom familjen är enligt Kometmetoden en förutsättning för 
programmets nästa steg som genomförs under träffarna 7-10 med en sista elfte avslutande 
träff. En av förutsättningarna för att samarbetet i familjen skall fungera är att det finns en 
ordentlig grund i form av lek och samvaro, uppmärksamhet av bra beteenden och beröm, det 
vill säga den nedre delen av pyramiden. Gränser sätts enligt programmet genom tydlighet, 
ignorering, avledning eller så kallad time out (2007- 2008 utbytt till nödbroms). Time out 
betyder att avbryta en situation så snabbt som möjligt, till exempel genom att barnet får gå 
undan en stund. Genomgående understyrks vikten av positiva konsekvenser vid gränssättning: 
”En minnesregel är att för varje negativ konsekvens (ignorering, poängavdrag, time out) skall 
fyra positiva konsekvenser ges (1-4 regeln)” (Hassler Hallstedt et al, 2005). 
 
Två studier av Komet för föräldrar till barn 3-11 år har publicerats av Forsknings- och 
Utvecklingsenheten (FoU) Stockholms stad. Den första utvärderingen omfattar samtliga 635 
föräldrar som deltagit i Kometgrupper hösten 2004 till hösten 2005 (Kling & Sundell, 2006). 
Den andra är en randomiserad effektutvärdering av Komet för föräldrar (Kling et al, 2006). 
Utvärderingarna visar att mängden problem i hemmet minskade med ca 40 procent efter en 
genomgången Kometkurs. För föräldrar som endast stått på väntelista för att delta i Komet 
minskade problemen med 3 procent. Det motsvarar resultaten hos de bästa programmen i 
utländska utvärderingar (Kometprogrammet, 2007). Någon undersökning av barnens 
upplevelser av Komet har dock inte publicerats ännu. 
 
4. Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att utforska barnens upplevelser i anslutning till att föräldrarna 
deltagit i föräldraträningsprogrammet Komet.  
Några frågeställningar bildade utgångspunkten för studien vid dess början: 
Har barnen uppfattat/kunnat särskilja och beskriva de olika momenten i programmet? 
Har barnen uppfattat förändringar hos föräldrarna? 
Har barnen uppfattat förändringar hos sig själva?  
 
5. Metod 
5.1 Grundad teori – en öppen fråga 
Den forskningsansats som valts för studien är grundad teori som erbjuder stor frihet när det 
gäller metoder för datainsamling och analys av data. Forskningsfrågan ska enligt grundad 
teori formuleras öppet och forskaren ska arbeta förutsättningslöst (Patel & Davidson, 2003). 
Grundad teori kan metaforiskt ses som en byggnadsställning som fungerar som ett stöd för 
husbygget. Teorin ger ramarna men lämnar stor frihet för kreativitet och tänkande. 
Sociologerna Glaser och Strauss som utvecklade teorin på 1960-talet beskrev det så här: 
”Naturligtvis går man ut och studerar ett område med ett speciellt … perspektiv och med ett 
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fokus, en allmän fråga eller ett problem i tanken. Men forskaren (kan och bör tror vi) också 
studera området utan någon förutfattad teori som dikterar vad som är relevanta föreställningar 
eller hypoteser” (Glaser & Strauss, 1967). En förutsättning för att använda grundad teori är 
därför att ha ett öppet sinne. Det gäller att i möjligaste mån stå fri när det gäller den egna 
förförståelsen men också i relation till forskningen inom området. ”Läs inte för mycket om 
faktaområdet att du må behålla ”fräscha ögon” för detta” (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Samtidigt varnar Alvesson & Sköldberg för att bristande kunskap om annan forskning inom 
området kan leda till ”naiv empirism” och bristande originalitet. Det är med den utgångs-
punkten en utmaning att stå fri från förförståelse samtidigt som man grundar sitt arbete med 
god kunskap inom området.  
 
5.2 Urval 
Grundad teori är en empirinära forskningsansats som bygger på empiriska primärdata, t ex 
intervjuer, men Glaser och Strauss menar att inspirationen till nya tankar och utveckling av 
forskningsteori även kan komma från andra data som inte är för studien rent empiriska 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Det betyder att analysen utvecklas genom sekundärdata som 
ger indirekt information, t ex minnesanteckningar, skönlitteratur, tv-program, tidningsartiklar 
eller diskussioner. Det finns ingen definierad regel för storleken på urvalet av primära data i 
en kvalitativ undersökning. Antalet beror på vad man vill veta, syftet med undersökningen, 
vad som står på spel, vad som är användbart, vad som kommer att ha trovärdighet, och vad 
som kan göras med hänsyn till tillgänglig tid och resurser (Patton, 1990). En tumregel är att 
sex till åtta datakällor eller enheter ofta är tillräckligt för ett homogent urval (Baum, 2002).  
 
Med tanke på studiens syfte samt begränsade tid och omfattning sattes sex respondenter som 
övre gräns för antalet intervjuer. Intervjuerna gjordes med ett subjektivt urval av barn vars 
föräldrar deltagit i Komets föräldraprogram inom Stockholms socialförvaltning under åren 
2006-2007. I ett subjektivt urval handplockas informanter med hänsyn till om det är troligt att 
de kan ge meningsfull information till studien (Denscombe, 2000). Barnens ålder avgränsades 
till 6 -12 år. För urvalet eftersträvades en jämn könsfördelning, vilket snabbt visade sig vara 
omöjligt eftersom de flesta möjliga respondenterna var pojkar. Den geografiska spridningen 
var begränsad utifrån Kometprogrammets användningsområde, Stockholms kommun, både 
innerstad och förorter. Föräldrarna till barnen skulle ha genomfört hela Kometprogrammet 
inte mer än ett år tillbaka i tiden. Syftet med en tidsbegränsning var att barnen skulle ha 
möjlighet att komma ihåg vad som hänt under kurstiden.  
 
5.3 Urvalsprocess  
Komet riktar sig till föräldrar som har barn med beteendeproblem.  
I verksamhetsutvärderingen (Kling & Sundell, 2006) angavs 4 procent ha neuropsykiatrisk 
diagnos och 8 procent vara under utredning. Av lågstadiebarnen uppgavs 16 procent ha läs- 
och skrivsvårigheter, och bland mellanstadiebarnen 25 procent. 23 procent av föräldrarna 
uppgav att deras barn inte hade några beteendeproblem. Föräldrarna som deltagit i Komet-
programmet hade rekryterats på olika sätt, via förskola, skola, socialtjänst eller genom annons 
i tidningen. Urvalet av informanter gjordes med hjälp av ansvariga på Stockholms Social-
förvaltnings avdelning Precens som ansvarar för Kometprogrammet.  Efter diskussioner med 
ansvariga på Precens framstod det som lämpligast att kontakta föräldrar, som deltagit i 
Komet, via kontaktpersoner i de olika stadsdelsförvaltningarna där Komet används. Samtliga 
kontaktpersoner, vid tillfället 35 stycken, kontaktades via mail. I mailet förklarades syftet med 
studien och gjordes en intresseförfrågan om att få föräldrarnas tillstånd att intervjua deras barn 
(Bilaga 1). 
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Enligt grundad teori pågår insamlingen av data i flera steg under arbetets gång samtidigt som 
materialet analyseras. Datainsamlingen fortgår sedan tills dess teoretisk mättnad uppstår, dvs. 
då det inte framkommer fler relevanta data ur materialet (Denscombe, 2000). För att öka 
möjligheterna att uppnå den teoretiska mättnad som eftersträvas kontaktades både föräldrar 
vars erfarenheter av Komet låg några månader bakåt i tiden, och föräldrar som nyligen hade 
följt programmet. Att få tag på sex barn enligt dessa förutsättningar tog längre tid än beräknat. 
Tre påminnelser skickades ut per mail till kontaktpersonerna med en till två veckors mellan-
rum, och ett par svar kom efter varje påminnelse. De svar som var positiva resulterade i att 
kontaktpersonerna efter samtal/mailkontakt med mig kontaktade tänkbara föräldrar. I ett par 
undantagsfall fick jag telefonnummer och tog den inledande föräldrakontakten själv.  
 
Till slut hade jag fått ihop sex barn, fem pojkar och en flicka mellan 6 och 10 år, av ett tiotal 
möjliga. I två fall hade jag förberedande telefonkontakt med båda barnens föräldrar, i övriga 
fyra fall med mamman. Samtliga dessa föräldrar var positiva till att jag pratade med barnen 
och tyckte att det var viktigt att barnens röster fick höras. Även barnen tillfrågades av föräld-
rarna och gick med på att intervjuas. 
 
5.4 Genomförande 
De sex barnintervjuerna delades in i två grupper som tidsmässigt utfördes med några veckors 
mellanrum. Grupp ett bestod av de första fyra intervjuerna med barn vars föräldrar gått kursen 
för ett halvår sedan och i ett fall ett år sedan. Grupp två bestod av två intervjuer med barn vars 
föräldrar höll på eller nyss hade avslutat Kometprogrammet.  
 
Enligt principerna för grundad teori valde jag att ha helt öppna frågor i samtalet med enbart en 
mental intervjuguide med stolpar från de bärande inslagen i kometprogrammet. Det vill säga: 
lek, beröm, uppmuntran å ena sidan och gränssättning och time out å den andra.  Dessutom 
ville jag skapa mig en uppfattning om hur barnen upplevde föräldrarnas handlingar, hur 
barnen kände sig och om de hade upplevt förändringar i samband med och efter programmet. 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare trots att bandspelare ibland inte rekom-
menderas för grundad teori. Anledning till detta är att bandspelare enligt grundtanken i 
grundad teori skulle kunna skymma eller fördunkla innehållet i det insamlade materialet. 
Trots detta valde jag att använda mig av inspelade intervjuer. Enligt min förhoppning skulle 
bandade intervjuer istället öka möjligheten att tolka respondenternas exakta formuleringar 
utan att dessa skymdes av hur jag i efterhand uppfattade deras uttalanden. Bandade intervjuer 
skulle, enligt detta sätt att se, fungera som redskap för att hantera min egen förförståelse och 
alltså stärka empirin, bland annat genom att man i efterhand kan identifiera vad barnet säger 
spontant jämfört med vad barnet säger som svar på frågor (Ingrids, 2006). 
 
5.5 Att intervjua barn 
Att intervjua barn ställer speciella krav. Det är viktigt att skapa en trygg atmosfär och att 
samtalet kan ske under lugna former befriade från så många störande moment som möjligt. 
Man bör inte heller skapa en onödig distans till barnet. Samtidigt är det viktigt att ha respekt 
för barnets integritet. Generellt gäller att ju färre vuxna personer i rummet, desto bättre. 
Risken att barnet känner sig i underläge och utfrågat ökar om flera vuxna deltar i samtalet 
(Ingrids, 2006). 
 
Jag bestämde mig för att göra intervjuerna i hemmiljö och ensamma med barnen för att de 
skulle känna sig så trygga som möjligt. Var och hur jag skulle intervjua barnen diskuterade 
jag med föräldrarna på telefon (mammorna och en pappa). Alla var genast ense med mig om 
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att de inte skulle vara med vid intervjun. Samtidigt kunde det under intervjusituationen vara 
viktigt för barnen att känna tryggheten av att ha familjen nära. En mamma sa: "Jag lämnar 
dörren på glänt och vi finns här om det är något". Andra föräldrar försvann helt ur den delen 
av huset där intervjuerna gjordes. En förälder höll sig dock i närheten vilket inte påverkade 
intervjun positivt. Jag tänkte också på vad jag hade för kläder på mig och valde mjuka 
material och glada färger. Inledningsvis hade jag tänkt mig att ta med någon rekvisita, t ex 
papper och kritor, men jag beslutade mig sedan för att inte ta med detta utan använda barnens 
egna leksaker om det behövdes.  
 
Barn ska alltid förstå syftet med intervjun och vad det som barnet berättar kommer att 
användas till. Därmed ges barnet en chans att välja hur han eller hon vill förhålla sig till 
frågorna (Barnombudsmannen, 2004). Tydlighet från intervjuarens sida är också vikigt för 
svarens reliabilitet och validitet eftersom barnets uppfattning om syftet med samtalet kommer 
att påverka vad barnet säger (Aronsson, 1996). Barnet ska veta att han eller hon får fråga om 
det är något som är oklart och absolut inte gissa sig till svaret. Barnet måste också veta att 
svaret ”vet inte” är tillåtet (Ingrids, 2006). 
 
Efter att ha bekantat mig med barnet berättade jag varför jag var där och att jag åkte runt och 
frågade barn om vad de tyckte om Komet. Sedan frågade jag om de visste vad Komet var. 
Beroende på barnets respons lade jag ner olika mycket tid på att prata om andra saker som 
barnets intressen, djur osv. Jag berättade också olika mycket om mig själv, min familj och 
mina egna djur. I övrigt inriktade jag mig på att anpassa frågorna till situationen och så 
mycket som möjligt, låta barnet styra intervjun. När intervjuerna var slut var flera av barnen 
intresserade av att veta vart jag skulle härnäst och vilket barn jag skulle träffa. Intervjuerna 
skrevs sedan ut ordagrant under de närmaste dagarna efter varje intervjutillfälle. 
 
5.6 Teoretiska memos 
Teoretiska memos i form av minnesanteckningar gjordes direkt efter varje intervju och innan 
intervjuerna transkriberades. I dessa anteckningar skrev jag ner mina iakttagelser och intryck 
från intervjun och de idéer jag fick för den kommande analysen av materialet. De memos jag 
skrev i samband med intervjun kunde till exempel handla om vad barnen sysselsatte sig med 
under intervjun och vad de pratade om utanför intervjun. De memos som skrevs mellan 
intervjuerna handlade ofta om att skriva mer tankegångar och nya infallsvinklar som kom 
fram under det kontinuerliga analysarbetet. 
 
5.7  Sekundärdata 
Dessutom fördes korta informella samtal med kontaktpersoner för Komet inom social-
förvaltningen före intervjuerna, samt informella samtal med föräldrarna i samband med 
intervjuerna. En integritetsdebatt om föräldrastöd och föräldrakurser pågick också i media 
under den tid som arbetet pågick. Där ifrågasattes vissa inslag i föräldraträningsprogrammen, 
framförallt metoden att använda så kallad time out. 
 
5.8 Analys 
5.8.1 Kodning och kategorisering 
Grundad teori använder induktiv innehållsanalys och utgår från social interaktionistisk teori 
(Hallberg ed, 2002). Specifikt för forskningsansatsen är att datainsamling och teorigenerering 
– kodning, tolkning och analys – sker parallellt (Patel & Davidson, 2003). Analysen genom-
förs med kodning och tolkning av data. Kodningens syfte är att efter hand konceptualisera de 
begrepp och kategorier som framträder i texten (Hallberg ed, 2002). Kodningen görs i flera 
steg för att skapa det som Glaser och Strauss kallar kategorier med olika egenskaper. 
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Kategorier kan här jämställas med det som inom vetenskapen kallas för begrepp och 
egenskaperna för begreppsbestämningar (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Det som är viktigt i grundad teori är att begreppen är empirinära och att kodningen görs ord 
för ord eller mening för mening. Begreppen kan då skapas direkt ur de ord som informanterna 
säger (in vivo) eller formas utifrån, i detta fall, intervjumaterialet (Alvesson & Sköldberg, 
1994). I denna studie användes grundad teori i sin ursprungliga form med fri kodning av 
transkriberade intervjuer där forskningsfrågan inriktas på att undersöka informanternas 
problem eller budskap. Senare utveckling av grundad teori som delvis rationaliserat grundad 
teori genom att ställa upp kategorier utifrån givna egenskaper används inte här. 
 
5.8.2 Öppen kodning 
De första fyra intervjuerna med barn vars föräldrar nyligen avslutat Kometprogrammet 
transkriberades och kodades mening för mening enligt så kallad öppen kodning. Genom den 
öppna kodningen söker man mönster i texten. I ett första steg handlade kategorierna/ 
begreppen om Kometprogrammet och gav information om barnens uppfattning om Komet. 
Dels hur barnen uppfattade Komet som helhet, dels hur de uppfattade de enligt program-
manualen viktigaste enskilda komponenterna. Sekundära data som bidrog till kategoriseringen 
i detta skede var den debatt som fördes i media om föräldraträning, s k Nannyprogram på TV 
och korta samtal med föräldrar. Kodningen av texten kompletterades genom specifik kodning 
– genomgång av de minnesanteckningar som förts, teoretiska memos, för att utveckla 
analysen och gå vidare. 
 
5.8.3 Selektiv kodning 
Enligt grundad teori ska nya data tillföras undersökningen och analysen fortsätta med nya 
dataurval, selektiv kodning. Eftersom urvalet av data i denna studie var begränsat fortsatte 
kodning och analys inom det givna materialet genom selektiv kodning och kategorisering. 
 
5.8.4 Teoretisk kodning och teoretisk mättnad 
De nya data som avslutningsvis kunde tillföras var de två intervjuer som genomfördes ett par 
veckor efter de första med barn vars föräldrar genomgått Kometprogrammet ett halvt till ett år 
tidigare. Efter transkribering och kodning av dessa gjordes en teorisk kodning och konceptua-
lisering av de kategorier som kommit fram till dess s k teoretisk mättnad uppstått och en 
kärnkategori utkristalliserats. Detta innebar att de data som kommit fram i studien analyserats 
så långt att nya slutsatser inte kunde dras och en grundad teori kunde utformas.  
 
5.9 Litteratursökning 
När analysen var klar gjordes en litteratursökning för att söka stöd i forskning som kunde vara 
relevant för resultatet, främst inom utvecklingspsykologin.  
 
5.10 Etiska överväganden 
Samtycke inhämtades från personal inom socialförvaltningen före undersökningen. Kontakten 
med föräldrarna förmedlades efter föräldrarnas samtycke och intervjuerna genomfördes efter 
att även barnen informerats och samtyckt. Samtliga intervjuer genomfördes efter 
överenskommelse med barnen om sekretess när det gällde innehållet. Särskilt stor vikt lades 
vid att informera barnen om att det som sades under intervjun inte skulle föras vidare.   
I samband med transkriberingen av materialet togs persondata bort både när det gäller 
föräldrar och barn. För avidentifikationen togs även uppgifter om bostadsort och 
familjesammansättning bort ur det material som analyserades. 
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6. Resultat 
6.1 Kometprogrammets delar 
Här redovisas först barnens reaktioner på programmets olika avsnitt så som de framstod vid 
kodning av intervjuerna. 
 
Begränsad kunskap om Kometprogrammet 
Inget barn visste vad Komet var, alla hade dock vetskap om att föräldrarna gått på en kurs 
som var till för att föräldrarna skulle lära sig ”mer om barn”. Ett av barnen trodde dock att det 
var barnen som gick på kurs, inte föräldrarna. På den direkta frågan om barnen visste vad 
Komet var blev svaren: ”Vet inte” ” Kommer inte ihåg” ”Mamma gick på kurs” ” Det är när 
mammorna lär om barnen” ”Det är till för att dom ska bli bättre mot barn” ”Det är väl att 
mammorna tar sina barn på någon kurs”.  
 
Tid med föräldrar 
Barnens svar uttryckte att de uppfattade att föräldrarna givit dem extra tid eller uppmärksam-
het och att det hade samband med kursen. Däremot var ökningen av föräldrasamvaro enligt de 
flesta barnen liten. Barnen beskrev detta såhär: ”Vi hade en lekstund i fem minuter” ” Inte 
jättemycket - nån liten promenad kanske” ” Vi går ut och leker ibland” ”Vi köpte fika en 
gång och satt där och fikade” ”Vi ska vara tillsammans”. 
 
Belöningar och gränser - Ormspelet 
De flesta av barnen hade en klar uppfattning om hur belöningsspelet Ormen fungerade 
praktiskt. De kopplade ihop föräldrarnas krav och förväntningar med sin egen prestation och 
påföljande vinst/ belöning. Genom att följa spelreglerna märkte de att de själva kunde påverka 
föräldrarnas reaktioner och metoder att sätta gränser: ”När man klarat av alla steg fick man 
en belöning” ”När man alltså har klarat av ett uppdrag” ”Jag skulle uppnå mina mål” 
”Varje gång man är duktig får man en stjärna” ”Då slipper mamma och pappa att säga till” 
”Mamma blev lycklig för att jag hade skött mig” ”Hon blir inte lika arg nu”. 
 
Time out 
Time out, som innebär att barnet får gå undan en kort stund eller att föräldrarna släpper sin 
uppmärksamhet, var på samma sätt som Ormen ett konkret inslag som barnen lätt kom ihåg 
och förhöll sig till. Samtliga barn uttryckte att time outen gav dem ett önskat lugn, antingen 
att föräldrarna lugnade ner sig eller att barnen själva gjorde det. Detta var positivt även om 
time outen i sig var tråkig: ”Kolla jag är först jättearg och sen blir jag mindre arg och mindre 
och mindre och sen är jag glad” ”När man kommer ut känner man sig glad igen” ” Det blir 
lite lugnare helt enkelt” ”Då lugnar mamma ner sig” ”Jag brukar bli glad när jag får gå ut 
från rummet” ”Då får jag i alla fall slippa xxx(syskon)”. 
 
6.2  Utvecklingen av en grundad teori 
Här redogörs för den grundade teori som växte fram vid analys av data. Ur den fortsatta 
kodningen och analysen framträdde tre överkategorier i materialet, som sedan ledde fram till 
huvudresultatet - teorins kärnkategori. I överkategorierna framträdde barnens syn på sam-
spelet med föräldrarna. 
 
Begränsat handlingsutrymme  
Denna överkategori speglade hur barnen reagerade negativt när de uppfattade att föräldrarna 
inte förstod barnens handlingar eller reaktioner.  Barnen reagerade då genom att t ex bli 
ledsna, passiva eller trötta: ”Jag var arg och mamma fattade inte att jag grät” Mamma 
lyssnade inte på mig” ” Hon sa alltid nej”. 
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Ökat handlingsutrymme 
Denna överkategori visade på det som barnen uppfattade positivt i familjelivet i samband med 
Kometprogrammet och som gjorde dem glada. Som ett barn uttryckte sig: ”Titta förut 
lyssnade mamma inte på mig när jag ville säga nåt. Men nu, ja så där så lärde hon sig och så 
var hon en bättre mamma”. 
 
Behov av livsutrymme  
Denna överkategori uttryckte barnens behov av att hålla på med sitt barngöra: ”Jag vill bara 
vara ute och leka” ” Jag vill helst gå ut och spela bandy” ”Ha kompisar". 
 
6.2.1  Huvudresultat - växtutrymme 
Kärnkategorin inom grundad teori ska innehålla essensen av det som kommer fram vid 
kodning och analys av data. Kärnkategorin konceptualicerar det som framträtt genom 
framvaskning av överkategorierna när teoretisk mättnad uppstått (Denscombe, 2000). 
Kärnkategorin i den teori som växte fram under arbetet var växtutrymme. Denna kärnkategori 
utmärktes av egenskaperna: Gränser, lugn och synliggörande.  
 
Gränser 
Kometprogrammet medförde att föräldrarna blev tydligare och att barnen gick med på att 
uppfylla föräldrarnas förväntningar. Barnen fick begripliga krav, belöningar och ökade 
färdigheter inom olika områden, främst sysslor i hemmet.  
 
Lugn 
Kometprogrammet bidrog också till ökat lugn, dels från föräldrarnas sida, dels hos barnen 
själva. Det gjorde att de kände sig mindre ledsna och mer glada, vilket också förstärkte det 
egna jaget. 
 
Synliggörande 
Synliggörandet slutligen handlade dels om att barnen under Komettiden fått mera tid till-
sammans med föräldrarna men också att de blivit mer lyssnade på och förstådda. Kärn-
kategorin växtutrymme visade på att det gemensamma för alla barnen var behovet att finnas 
till och växa i eget utrymme, men att förutsättningen för detta var att de gavs möjlighet att 
fungera i ett familjesammanhang där det finns utrymme att växa. När barnen upplevde sig 
som mer lyckade än tidigare upplevde de också att föräldrarna blev gladare vilket i sin tur 
gjorde att barnen syntes och vågade synas mer.  
 
7. Diskussion 
7.1 Huvudresultat – kärnkategorin växtutrymme 
Den här studien har haft syftet att undersöka barnens upplevelser i anslutning till att 
föräldrarna deltagit i föräldrastödsprogrammet KOMET, med tre frågeställningar som 
utgångspunkt:  
Har barnen uppfattat/kunnat särskilja de olika momenten i programmet och i så fall hur? 
Har barnen uppfattat förändringar hos föräldrarna? 
Har barnen uppfattat förändringar hos sig själva? 
 
Forskningsansatsen grundad teori lämnar ”frågan fri” under arbetets gång men med empiri-
närheten som ledstjärna. Därför fick barnens svar leda arbetet framåt till den kärnkategori 
”växtutrymme”, som så småningom blev huvudresultatet. I min slutanalys valde jag utifrån 
analysen av data att titta på samspelet i familjen ur barnens synvinkel. Hur barnen såg sin roll 
som motor i de händelser som utspelade sig i familjen, hur barnen tyckte att de kunde påverka 
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eller inte påverka sin egen situation, hur barnen ser på interaktionen mellan familjemed-
lemmarna, samt hur barnen värderade sina egna behov i relation till föräldrarna. Resone-
manget utgår från att även yngre barn har en tydlig självbild, en psykologisk föreställning om 
sig själva (Eder, 1990). 
 
Resultatet i studien och den grundade teori som växte fram, pekar på att barnen hade en 
organisk syn på familjen där alla inblandade, vuxna och barn, hade ett ansvar för att 
familjelivet skulle fungera. De uppfattade alltså att känslor och handlingar är interaktiva och 
påverkar varandra. Egenskapen "gränser" inom kärnkategorin växtutrymme pekade på att 
barnen insåg att föräldrarna har ett uppfostringsansvar men att barnen också såg som sin egen 
uppgift att göra det möjligt för föräldrarna att agera på ett bra sätt. Barnen upplevde sitt eget 
handlande som betydelsefullt för tillståndet i familjen samtidigt som de själva hade en 
underordnad ställning. Detta bekräftas av forskning som visat att barn ofta tror att de själva är 
orsaken till förälderns ilska när barnet uppfattar familjen som en miljö där man blir arg och 
gör andra arga (Covell & Abromovitch, 1997).  
 
Barnen i den här studien hade en insikt om att föräldrarnas beteende påverkade förutsätt 
ningarna för att de själva skulle kunna agera som ”goda” barn. Detta märktes tydligast hos de 
barn som bodde med en biologisk förälder och inte hade syskon i nära ålder. För dem var 
förälderns beteende påtagligt viktigt för familjelugnet. Detta kan hänga samman med den 
intimitet och närhet mellan förälder och barn som kan känneteckna familjer där barnet lever 
med en förälder (Walker & Henning, 1997).  
 
Alla barnen hade en tro på den ”goda föräldern”. Detta framträdde tidigt i analysen genom att 
barnen uttryckte att Kometprogrammet skulle "lära föräldrar om barn". Om föräldern bara 
lärde sig hur man skulle göra för att vara en bra förälder och om föräldrarna lärde sig att förstå 
barn bättre så skulle föräldrarna börja agera på ett sätt som var bättre för alla. Som ett barn 
uttryckte det: "Men nu ja så där så lärde hon sig och å så var hon en bättre mamma". 
 
Detta stämmer väl med resultaten från forskning om barns uppfattningar om hur en bra 
förälder bör vara - stödjande, lyssnande och gränssättande (Samper et al, 2006). En spansk 
vetenskaplig rapport, byggd på en större enkätundersökning, visar hur barn i yngre tonåren 
uppfattar och värderar sina föräldrars sätt att vara mot dem. Här framhåller barnen värme, 
stöd, uppmuntran, samtal och regler som positivt för dem själva (Tur Porcar et al, 2006). 
 
Forskning om socialisationsprocessen har sedan länge understrukit betydelsen av ömse-
sidighet i föräldra-barn relationen och att man bör vara uppmärksam på hur barn interagerar 
med föräldrarnas uppfostringsmetoder (Graziano, 1992). En större finsk studie av 12-åriga 
barn har undersökt hur barnens reaktioner påverkar föräldrars uppfostringsmetoder samt om 
barnens och föräldrarnas uppfattningar om barnens egna upplevelser skiljer sig åt. Studien 
pekar på att det finns skillnader mellan föräldrars och barns uppfattning om uppfostran och 
hur barnen mår och att detta kan vara viktigt för förståelsen av samspelet i familjen samt 
barns utveckling och välbefinnande (Solantaus-Simuela et al, 2002).  
 
7.2 Barns hälsa 
Den grundade teori som formats genom den här studien är att barnen behöver växtutrymme i 
familjen för att må bra. Det utrymmet skapas genom lugn och gränssättning där barnen är 
synliggjorda och kan agera med självkänsla och omtanke om familjen. Barnen i studien vill 
må bra och de vill att deras föräldrar också ska göra det. Detta hänger väl samman med 
Antonovskys teorier om vikten av KASAM (Antonovsky, 1991). De amerikanska 
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föräldrastödsprogram, som Komet är baserat på, bygger på social inlärningsteori. Ett av de 
begrepp som knyts till denna teori är kontrollokus (locus of control) som i folkhälso- 
sammanhang handlar om hur en person uppfattar vad som påverkar den egna hälsan. Intern 
kontroll lokus innebär att man själv är ansvarig för hur hon mår fysiskt eller psykiskt. Extern 
kontrollokus innebär att den egna hälsan påverkas av krafter utanför en själv t ex andra 
människor eller turen (Ogden, 2004).  
 
Barns beroendeställning kan ses som att de har en stark extern kontroll lokus, dvs. de tycker 
inte att de kan påverka sitt välbefinnande. Enligt teorin i denna studie skulle dock föräldra-
träning genom att stärka de för barnet positiva faktorerna som nämnts ovan kunna bidra till att 
stärka barnets interna kontroll lokus och därmed öka självkänslan.  
 
Under Kometkursens anknytningsfas då relationen mellan barn och föräldrar ska stärkas 
används Ormspelet som metod. Ormen stärker genom sina uppdrag och belöningar barnens 
tro på den egna förmågan att ”sköta sig”. Detta minskar i sin tur omfattningen av negativa 
tillsägelser som tjat och bråk från föräldrarna. Ormen kan på så sätt indirekt stärka relationen 
mellan barn och föräldrar, delvis för att det stärker barnens position i familjen (Baumrind, 
1989).  
 
Samma tänkesätt kan appliceras på ett annat begrepp som används inom folkhälsovetenskapen 
– self efficiacy som uttrycker personers tro på sin egen kapacitet att handla på vissa sätt och 
förändra sitt beteende (Bandura et al, 1999). Detta skulle precis som kontroll lokus ha en 
betydelse för hälsan. Barnen klarar sina uppdrag och detta leder till förändringar som gör att 
de själva blir gladare. 
 
7.3 Betydelse för folkhälsovetenskapen 
Idag kan barns tidiga utveckling betraktas som en bestämningsfaktor för nationell folkhälsa 
där föräldrarnas kunskap och kompetens som föräldrar har en avgörande betydelse för 
barnens utveckling (Drummond, 2005; Patterson et al, 2005). Under socialisationsprocessen 
har föräldrarnas praktiker stor effekt på barnens känslomässiga och sociala kompetens. 
Föräldrars stöd och närvaro och tydliga gränser har positiv effekt på barnens beteenden, 
medan ilska kan förstärka och befästa problemen (Denham et al, 2000). Samtidigt visar 
forskningen att socialisationsprocessen är ett dubbelriktat samspel mellan föräldrar och barn 
(Eisenberg et al, 1998). 
 
Barnen i den här studien utrycker känslor av ilska inom familjen, hur de känt sig arga blivit 
arga på t ex syskon eller föräldrar, hur de bråkat, men också att ilskan hängt samman med 
känslor av ledsenhet eller trötthet. Barnens svårigheter att hantera den ilskan har dessutom 
orsakat problem hemma och i skolan. Barns ilska och dess orsaker definieras inom forsk-
ningen på olika sätt. Skillnader i förhållningssätt till ilskans orsak och funktion varierar över 
tid och utifrån kulturell och social kontext. Ilskan kan ses som en negativ och destruktiv kraft 
hos barn eller som motsatsen – en frisk och hälsosam överlevnadskraft, eller som båda. 
Samma sak gäller synen på hur ilska bör hanteras, behandlas och modifieras under socialisa-
tionsprocessen (Modrcin-McCarthy et al, 1998). 
 
Komet och andra evidensbaserade föräldrastödsprogram arbetar med att ge föräldrar verktyg 
att förbättra relationerna med barnen, ge värme och sätta gränser. Barnens positiva beteenden 
uppmuntras och förstärks, de negativa negligeras. Barnen ska få hjälp att bli mindre bråkiga 
(Kling & Sundell, 2006). Detta kan ses som ett sätt att anlägga ett barnperspektiv, där ilskan 
växer ur en dålig självbild och brist på rum att växa i. Forskning visar också att evidens-
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baserade föräldrastödprogram som gett god effekt på barnens beteenden stärker barnens 
självförtroende och självkänsla (Dunst & Trivette, 2001). 
 
Samtidigt är det genomgående viktigt att barnen inte fråntas ansvar i processen utan att de 
själva är del av en gemensam plan för att få familjen att fungera. Denna hållning stämmer väl 
med hur barnen i denna studie uttrycker sin roll i processen. De positiva effekterna av 
evidensbaserade föräldraträningsprogram som Komet, stöds av resultatet i den här studien, 
som visar att barnen fått en bättre självbild, mera eget livsrum att växa i och en stärkt 
familjesituation. Detta har i sin tur skapat förutsättningar för goda känslor av glädje och 
välbefinnande. Genom sitt barnperspektiv kan studien därför förhoppningsvis lägga till en 
pusselbit när det gäller förståelsen av föräldrastödsprogrammens betydelse för folkhälsan. 
 
7.4 Studiens kvalitet – metoddiskussion  
Trovärdighet och kvalitet 
Reabilitet och validitet är inte kvalitetskriterier som tas upp av Glaser (1992) som relevanta 
för grundad teori. Glaser ställer dock upp vissa kvalitetskriterier som bör uppfyllas, och några 
av dem är relevanta för den här begränsade studien. 
 
Teorin ska passa aktörernas verklighet   
Glaser menar att forskningsfrågan alltid bör inriktas på vad som är aktörernas problem, deras 
huvudsaliga bekymmer (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den här studien och den teori som 
vuxit fram utgår från barnens egna uppfattningar om verkligheten och sig själva. Till sin 
utgångspunkt är studien alltså anpassad till aktörerna, den utgår och drar slutsatser utifrån vad 
de uppfattar som viktigt.  
 
Teorin ska fungera    
Glaser (1967) menar att teorin både ska förklara verkligheten och förutsäga vad som kommer 
att hända. Teorin i den här studien belyser och bekräftar de forskningsresultat som visar på 
föräldraträningsprogrammens positiva effekter för barns utveckling och hälsa. Den bekräftar 
också den forskning som visar på betydelsen av att stärka barns självkänsla. 
 
Teorin ska ha relevans  
Internationell forskning har visat på föräldraträningens effekter på föräldrarnas beteende och 
på de risk- och skyddsfaktorer som finns inom familjen (Hartman et al, 2003; MacKenzie et 
al, 2004; Webster-Stratton, 2005). I Sverige behövs det dock fler studier som belyser 
föräldraträningen ur ett folkhälsoperspektiv. Denna studies resultat visar att de här barnen 
upplevt positiva förändringar som är relevanta ur ett förebyggande folkhälsoperspektiv. 
 
Modifierbarhet 
Studiens urval är begränsat och könsfördelningen bland informanterna ojämn. Eftersom 
analysen bygger på ett givet dataunderlag, vid en given tidpunkt finns de stora möjligheter att 
modifiera teorin genom att bredda underlaget och göra studier över tid. Genusaspekten skulle 
t ex kunna påverka resultatet.  
 
Upptäckt (nytt sätt att angripa området) 
Det finns idag en hel del internationell forskning om föräldraträningsprogrammens effekter på 
barnen både kort- och långsiktigt (Long et al, 1994; Feldman & Kazdin, 1995; Reid et al, 
2003; Axberg, 2007). De flesta undersökningar som gjorts har dock inte gjorts ur barnens 
perspektiv och inte med kvalitativa metoder, och har huvudsakligen speglat vuxnas bedöm-
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ningar av beteendeförändringar hos barnen. En styrka för just den här studien jämfört med 
andra är att den är gjord ur ett uttalat barnperspektiv.  
 
Transcendens (bortom data)  
En kritik mot grundad teori är risken för trivialisering och naivitet (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Den här studiens teori är ett försök att konceptualisera barnens upplevelser av Komet 
och därmed bidra till en djupare förståelse av barnens syn på familjerelationerna och hur detta 
påverkar deras hälsa. 
 
Hantering av förförståelse 
En viktig del av grundad teori är att minimera förförståelsen av ämnet. Jag hade relativt god 
kunskap om föräldraträningsprogram och deras evidensbaserade effekter på barnen. Detta 
skapade en viss förförståelse om ämnet. Däremot var min kunskap om barnens syn på 
föräldraträning i stort sett obefintlig och min utgångspunkt var därför att inte ta vuxnas 
bedömningar som sanningar i förväg. Förförståelsen bör därför ses som liten. 
 
Datainsamling 
Grundad teori erbjuder möjligheter att samla data från olika håll. Jag har kompletterat de 
transkriberade intervjuerna med ett stort antal teoretiska memos som byggt på iakttagelser. 
Den föräldraträningsdebatten i media har också bidragit med sekundärdata liksom 
litteraturstudier om barnsyn i samhället, inom barnrättsorganisationer och skönlitteraturen. 
 
Genusperspektiv 
Alla informanterna utom en var pojkar. Därför går det inte heller att dra några slutsatser som 
grundar sig på skillnader mellan könen i undersökningen. Bara i ett moment skilde sig svaren 
i denna studie åt. Detta gällde Ormspelet, som enbart pojkarna beskrev i tävlings- och 
prestationstermer – ”klara av alla uppgifter”, ”utföra uppdrag”, ”vinna poäng”.  
 
Barn som informanter 
En grundläggande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) är att barn har rätt 
att uttrycka sig i de frågor som berör dem, med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad. 
Konventionen speglar en syn på barnet som en aktiv och kompetent varelse i stånd att på olika 
sätt uppfatta och kommentera sin situation. Och vad barnet har att säga skall vara ett underlag 
till alla diskussioner, utredningar och beslut som berör det. Barnet är expert på sin egen 
situation (Ingrids, 2006).  
 
Att intervjua barn om deras egen situation är dock en relativt ny företeelse i forsknings-
världen. Det kan dels bero på ovana men också på en tro att vuxna vet bättre. Det anses även 
som problematiskt att intervjua barn, att barn skulle sakna "kommunikativa, kognitiva och 
sociala färdigheter som krävs av en god respondent" (Billström, 2003). Hur stor tilltro jag 
kunde sätta till barninformanternas utsagor var en fråga som jag var tvungen att ställa mig. 
Hur påverkade kunde de ha blivit av att deras föräldrar talat med dem om kursen inför den 
förestående intervjun? Hade detta i så fall påverkat hur de redovisat sina upplevelser eller 
försvårat tolkningen av data?  
 
Från min sida förelåg från början en önskan om att informanterna skulle vara så opåverkade 
som möjligt i samband med intervjusituationen. Samtidigt såg jag inte föräldrarnas eventuella 
förberedelse av barnen som ett problem. Nutida vetenskapsteoretiker är i stort sett eniga om 
att alla fakta är teoriladdade. Verkligheten är alltid redan tolkad (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Samspelet i varje enskild familj är en ständig process och de cirka 20 minuter i en 
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given situation vid ett givet tillfälle som intervjun med respektive informant genomfördes blir 
ett utsnitt av en verklighet som kan se annorlunda ut både före och efter intervjun. 
 
Intrycket efter de tre första intervjuerna var att föräldrarna inte hade diskuterat kursen med 
barnen. Barnen visste inte vad Komet var och hade diffusa föreställningar om att föräldrarna 
hade gått på kurs. Frågan om teoriladdning behöver dock inte försvåra tolkningen av data, lika 
lite som den egna förförståelsen ska göra det utan visar bara på vikten av att se informanternas 
utsagor som här och nu – upplevelser byggda på erfarenheter som barnet gjort både före, 
under och i förekommande fall efter Kometkursen.   
 
En annan fråga som man kan ställa sig är om barnen velat vara till lags, antingen när det gäller 
föräldrarna eller mig. Detta var en fundering som jag mera hade under förberedelsetiden före 
den första intervjun än senare under arbetets gång. Efter en återblick före kodning av de fyra 
inledande intervjuerna är svaret nej. Barnen svarade ärligt och känsligt på frågorna, föräld-
rarna var inte närvarande och därför utgjorde de inte en påverkan under intervjun. I intervju-
situationen var det viktigt att barnen inte skulle uppfatta något behov av att lägga tillrätta 
svaren. Så blev inte heller fallet. Barnen var mest intresserade av att förstå vad jag menade när 
jag ställde en fråga. De tyckte också att jag ibland frågade om på ett dumt sätt: ”Men jag sa ju 
att…” ” Det har jag ju sagt två gånger nu…”. 
 
7.5 Behov av fortsatt forskning 
Urvalet som använts här är begränsat och det finns stora möjligheter att arbeta vidare med ett 
större urval av barn i olika ålder, med jämn könsfördelning och över tid. Genusperspektivet är 
viktigt att studera t ex hur föräldraträningsprogrammens uppbyggnad och utfall förhåller sig 
till genus. Kometprogrammets inslag av tävlingsmomentet kan till exempel enligt den här 
studien tänkas tilltala pojkar mera än flickor. Ett tvärvetenskapligt kvalitativt forskningsarbete 
för att fördjupa barnperspektivet skulle kunna innebära stora möjligheter att gå vidare. Mycket 
av den forskning som gjorts kring föräldrastöd är kvantitativ därför kan den kvalitativa 
ansatsen vara fruktbar i framtiden, både i sig själv och i kombination med kvalitativa data.  
Också programmens kostnadseffektivitet behöver belysas med tanke på prioriteringar inom 
folkhälsoområdet. Precis som för beteendeeffekterna visar internationell forskning positiva 
resultat när det gäller det samhällsekonomiska utfallet. En kostnadseffektivitetsanalys av The 
Incredible Years visar till exempel att programmet ger hög klinisk effekt till låga kostnader 
med god valuta för samhällets kostnadsinsats (Edwards et al, 2007). 
 
8. Konklusion  
* Barnen i den här studien har positiva erfarenheter av föräldrastödsprogrammet Komet. 
* Genom gränssättning, belöningar och förbättrad föräldrakontakt ökade lugnet i familjen. 
* Barnen avlastades sitt ansvar som familjens orosmoment och fick mera tid att vara barn, 
utvecklas och växa. 
* Kometprogrammet har enligt en grundad analys bidragit till eller förbättrat möjligheterna 
för barnen i studien att få en bättre självbild, mera eget livsrum att växa i och en stärkt 
familjesituation. Detta i sin tur skapar förutsättningar för goda känslor av glädje och 
välbefinnande som i sin tur har betydelse för hälsan. 
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Bilaga 1 
 
Hej, 
Jag heter Hetty Rooth och ska under våren skriva min master uppsats i folkhälsovetenskap vid 
Mittuniversitetet. Den kommer att handla om barns upplevelser av föräldraprogram, med 
KOMET som utgångspunkt. Jag har fått hjälp med information och tips av Charlotte 
Skawonius, som rekommenderat mig att ta kontakt med dig/er för att få möjlighet att intervjua 
cirka 10 barn under april mnad. Tanken är att försöka ta reda hur barnen upplevt de olika 
delarna i programmet. 
 
Att göra en rapport utifrån barnens upplevelser känns angeläget eftersom barnperspektivet 
hittills saknats i forskningen. Jag hoppas också att mitt arbete ska kunna lämna ett bidrag till 
utvecklingen och etableringen av föräldrautbildningar i Sverige. 
 
Jag tror att det skulle vara bäst för helhetens skull att prata med barn (och deras föräldrar om 
de helst vill det) vars föräldrar gick programmet i höstas. Eventuellt också med några som 
går/gått i vinter. 
 
Jag skulle vara jättetacksam för hjälp med kontakt med föräldrar med barn upp till 12 år som 
kan tänka sig att delta konfidentiellt i undersökningen. Jag räknar med att träffa varje barn en 
gång. 
 
Eftersom jag själv har en deadline att hålla under våren så vore jag tacksam för besked redan 
denna vecka. Min mailadress är hetty.rooth@xxxxxxx 
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx  eller hem: xxxxxxxx 
 
Vänliga hälsningar 
Hetty Rooth 
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