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Abstract 
 

The Swedish Government has developed a national program to get a proper parental 

support for the Swedish population. The reason is that poor health among young people 

has increased. Each one of Sweden's municipalities will be able to offer parents support 

and a kind of support is parental education of various kinds. 

However, do not take any government position on specific courses. But the Swedish 

Institute of Public Health has recommended the COPE parenting as a good alternative to 

use for the Swedish municipalities. COPE stands for The Community Parent Education 

Program and is an education that is offered to parents to give new ideas and action 

methods in their parenting. This has Sjuhärad Local Authorities took on and took a 

decision on the introduction of COPE in the municipalities. However, it has been 

different among Sjuhärad municipalities in how they work with and around the COPE. 

The biggest problem has been that participation has not been as high as desired.  

This in turn has had some of the municipalities to close down its COPE activities. And 

also been one of the reasons that have received municipal board to invest in a project on 

cooperation in Sjuhäradsbygden based parent support. 

 

From a parental perspective, it appears that most people know what the COPE parenting 

is all about but chose not to use it as a support. Many say the reason is lack of need to 

receive training in parenting and that they did not consider himself to have so many 

problems that require an education. 

 

This study has attempted to shed light on this topic by translating theory to show what 

impact a municipality when something new is to be implemented. And the purpose is to 

increase knowledge about what happens when an idea to be practical. 

Where local differences often make the translation from idea to reality looks different. 

And the need to express COPE for parents as it is really about. 

 

 

Keywords: Parent, Parent education, Translation Theory, strategies, theory oriented 

organization, COPE parenting. 



 

II 

Sammanfattning 
 

Den svenska regeringen har tagit fram ett nationellt program för att få ett välfungerande 

föräldrastöd för den svenska befolkningen. Anledningen till det är att ohälsa bland unga 

har ökat. Var och en av Sveriges kommuner ska kunna erbjuda föräldrar stöd genom 

olika föräldrastödsprogram och föräldrautbildningar. Dock tar inte regeringen någon 

ställning till dem specifika föräldrautbildningar, som tillexempel COPE. Men Statens 

Folkhälsoinstitut har rekommenderat COPE- föräldrautbildning som ett bra alternativ 

som föräldrastöd för kommunerna. COPE står för The community parent education 

program och är en utbildning som erbjuds till föräldrar för inspirera till nya idéer och 

handlingsmetoder i sitt föräldraskap. Detta har bland annat Sjuhärads kommunalförbund 

tagit fasta på och tagit ett gemensamt beslut om att införa COPE i kommunerna. 

Problemet som uppdagats har varit att deltagarantalet inte varit så högt som hade varit 

önskvärt. Vilket i sin tur har fått några av kommunerna att lägga ner sin COPE 

verksamhet. Samt varit en av anledningarna till att kommunalförbundet valt att satsa på 

ett projekt om samverkan kring föräldrastöd i Sjuhäradsbygden. 

Ur ett föräldraperspektiv har det visat sig att de flesta vet vad COPE- föräldrautbildning 

är för något men valt att inte använda sig av den som ett stöd eller inspirationsverktyg. 

Många uppger att anledningen är bristande behov av att få utbildning i sitt föräldraskap 

och att de inte anse sig ha så stora problem så att det krävs en utbildning. Vilket är 

budskapet som föräldrarna möter om COPE. 

Den här studien har med hjälp av översättningsteorin försökt upplysa om vad som 

påverkar en kommun när något nytt ska implementeras. Samt är syftet är att kunna öka 

kunskapen om vad som i processen när en idé ska bli praktik. Där kommunernas 

olikheter ofta gör att översättningen från idé till verklighet ser annorlunda ut. Samtidigt är 

vikten av att framföra budskapet om COPE till föräldrarna på det sätt som skulle inspirera 

föräldrarna att gå den. 

 

Nyckelord: Föräldrastöd, Föräldrautbildning, Översättningsteori, strategier, 

organisationsteori, COPE- föräldrautbildning. 
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”Utgångspunkten för att samhället ska engagera sig i 

föräldrastöd är barnets bästa. Föräldrar bör vara barnens 

närmaste och viktigaste försvarare av barns rättigheter.” 
(Citat: Barnombudsmannen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Förord 
Vi vill tacka alla de informanter som tagit sig tid att svara på våra frågor och därmed 

hjälpt oss att få fram resultatet i vår studie. 

Sedan vill vi självklart och absolut rikta ett stort tack till vår handledare Mikael Löfström 

som väglett oss från början till slut. 

Vi vill även tacka våra kurskollegor (ingen nämnd ingen glömd) som kommit med bra 

och vettig input under våra grupphandledningar. 

Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett tack till oss själva för ett hårt arbete under 

resans gång. 

 

Stort Tack! 
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1 Inledning 

I inledningen kommer vi presentera en översikt av vad vår studie kommer handla om, syftet med 

det vi valt att undersöka och vilka frågeställningar vi kommer att besvara. 

 

 
En kommun har som uppgift att kunna tillgodose deras invånare med ett så bra utbud av god 

levnadsstandard som möjligt. En kommun har även kommunallagen som reglerar deras 

befogenheter och en rad olika speciallagstiftningar som medför ansvar för viktiga 

samhällsfunktioner i kommunerna som oftast är obligatoriska. Dessa obligatoriska uppgifter 

innefattar Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg), För-, 

grund- och gymnasieskola, Plan och byggfrågor, Miljö- och hälsoskydd, Renhållning och 

avfallshantering, Vatten och avlopp, Räddningstjänst, Civilt försvar, Biblioteksverksamhet och 

Bostäder. Fritid och kultur, Teknisk service, Energiförsörjning, och Underhåll av gator faller 

dock för kommunen under frivilliga uppgifter
1
.  

 

Regelverket i den kommunala organisationen ser likadan ut i alla kommuner. Där 

kommunfullmäktige är högsta beslutsfattande instans och med kommunstyrelsen som bland annat 

har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. De har också som uppgift att leda och 

samordna förvaltningar och nämnder som grenar sig ut i verksamheten. Men det är framför allt 

viktigt att komma ihåg att kommuner skiljer sig till yta, invånarantalet, kultur och geografiskt 

läge och att detta präglar kommunen i deras beslut och handlingar då de utförs utefter deras egna 

förutsättningar. Som vi nämnde tidigare så är bland annat kommunens uppgift är att göra just sin 

kommun till en bra kommun att bo och leva i för sina medborgare 

 

Kommuner som är en politisk organisation har blivit stämplade med att vara trista, krångliga och 

byråkratiska.  Vilket kan bero på det regelverk som de är ålagda att följa (Löfström, 2010, s 16). 

Detta leder till att den kan uppfattas som trögflytande i sin ärendehanteringsprocess (Nilsson & 

Malmstedt, 2011, s 11). Som även kan ses som ett hinder för medborgarna, vilket gör att de 

tappar intresset att engagera sig i sin kommun vilket då kan leda till problem för kommunen som 

kan anses behöva medborgarnas intresse och synpunkter. Därför så kan det ligga i kommunernas 

engagemang att vara lättillgängliga för sina medborgare, så att de kan delta och påverka sin 

kommun.   

 

Idag behöver det inte vara ovanligt att kommuner arbetar med att utveckla och förändra sin 

verksamhet, utefter de behov och krav som medborgarna ställer på dem.  

Internet är ett välanvänt verktyg för att öka kommunikationen mellan medborgarna och 

kommunen. Därför är det idag vanligt att kommunen har en hemsida där information och 

dokumentation finns. De sociala medierna blir också mer frekvent använda som 

kommunikationskanaler till medborgarna.   

 

Den kommunala verksamheten är präglad av byråkratin, vilket är till för att stödja den offentliga 

organisationen mot inre konflikter och spänningar med hjälp av regler och rutiner. Dock har 

                                                 
1 http://www.sweden.gov.se/sb/d/1906/a/152464 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/1906/a/152464
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byråkratin som ett begrepp fått en negativ innebörd då det tenderar att besluten fattas av 

organisationens rutiner snarare än av dess beslutsfattare. Detta kan grunda sig i att blankettsystem 

är vanligt förekommande. Samt att frågor och problem upplevs ofta hänvisade till att besvaras 

och lösas av någon annan än den som man vid tillfället pratar med (Christensen, m.fl. 2005, ss 

32-33).  

Kommuner kan även ingå i ett kommunalförbund för att kunna skapa bättre 

samverkansmöjligheter med varandra och i det kunna främja utvecklingen av kommunerna och 

dess region. Denna studie handlar om kommunerna i Västra Götalands län som ingår i Sjuhärads 

kommunalförbund, och som samverkar i ett projekt kring föräldrastöd (Bollebygd, Borås, 

Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Varberg, i samarbete med 

Alingsås- och Lerums kommun).  Kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund har gemensamt 

tagit ett beslut om att de ska använda sig av COPE – föräldrautbildning (The Community Parent 

Education Program) som en typ av föräldrastöd som de vill erbjuda till sina medborgare. 

Grunden till detta är att de redan hade COPE utbildningen etablerad sedan tidigare i 

kommunernas verksamheter.  

COPE är en utbildning som enligt standard ger 10 stycken sammankomster i kursform. 

Sammankomsterna sker i grupp där det vanligtvis medverkar 20- 30 stycken föräldrar. Detta 

anses skapa ett stort utbyte av erfarenheter föräldrar emellan samtidigt som det anses vara 

kostnadseffektivt. COPE bygger på olika scenario som föräldrarna får diskutera kring och sedan 

komma fram till ett bra förhållningsätt till. Mellan sammankomsterna så får föräldrarna uppgifter 

som de ska ta med sig hem och prova på sina barn. Dessa uppgifter är kopplade till de strategier 

som de gemensamt kommit fram till. Detta kräver ett stort engagemang av föräldrarna för att det 

ska få ett så bra genomslag som möjligt i familjen
2
. 

 

Sjuhärads kommunalförbunds projekt Projektet kring samverkan om föräldrastöd arbetar efter 

riktlinjer som finns i regeringens Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för 

alla.  Några av projektets mål är att få till fler mötesplatser för föräldrar och kunna erbjuda bra 

och tydlig information som föräldrastöd. Samt att alla föräldrar i Sjuhärad ska erbjudas ett 

generellt föräldrastöd för sina barn (0-17 år). Det ska även finnas ett varierat utbud av aktiviteter 

som exempelvis olika mötesplatser, föreläsningar eller föräldrautbildningar som motsvarar 

föräldrarnas skiftande behov
3
. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 www.svenskacope.se  
3 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11478/a/118977 

 

http://www.svenskacope.se/
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1.1 Problemdiskussion 

 

I ett tidigt skede av vår planering kring denna studie kom vi i kontakt med Sjuhärads 

kommunalförbund och deras projekt Samverkan kring föräldrastöd. Det framkom att de hade 

många frågetecken kring Sjuhäradskommunernas arbete med föräldrastöd och inte minst med 

COPE- föräldrautbildning och dess låga deltagarantal. 

Alla kommuner i Sjuhärad erbjuder idag olika varianter av föräldrastöd. Men denna studie 

kommer att avgränsa sig till COPE- föräldrautbildning, eftersom kommunerna i Sjuhärad valt att 

implementera utbildningen i projektet kring föräldrastöd. Dock har det visat sig att utbildningen 

inte alls har gett det genomslag i kommunerna som de hade trott och önskat från början. 

Kommunerna menar att de har erbjudit utbildningen till föräldrarna på alla tänkbara sätt, genom 

att marknadsföra den i reklamform, men att föräldrarna inte har varit intresserade. Detta har 

resulterat i att två av kommunerna inom Sjuhärad nyligen har tagit beslutet att lägga ner sin 

COPE- verksamhet eller att hålla utbildningarna vilande ett tag framöver. De har då valt att 

erbjuda andra aktiviteter av föräldrastöd i stället.  

Kommunerna har från regeringen fått stor handlingsfrihet i att bedriva aktiviteter för föräldrastöd. 

De nationella riktlinjerna för kommunerna är få och generella. Detta kan ha gjort det svårt att 

implementera idén om COPE och definitionen av föräldrastöd i kommunerna, då tvetydiga och 

diffusa riktlinjer kan försvåra översättningen från idé till verklighet. Bruzelius & Skärvad (2004) 

menar att just oklarheter kring vad som ska göras och hur det ska göras är en viktig aspekt att ta 

hänsyn för att få en lyckad implementering av nya idéer. Alltså när COPE ska översättas och 

slutligen bli till en konkret handling bör man se till att alla som ska arbeta med att ”packa upp” 

den, det vill säga förankra idén i verksamheten är överens och insatta i vad och hur de ska göra. 

Idéer som ska implementeras i en kommun kommer formas av det sammanhang den möter, som 

till exempel strukturen, människorna och formella rutiner som en kommun består av. Vilket Den 

hierarkiska översättningskedjan och Virusteorin stödjer (Røvik 2008) som och förklarar hur 

idéer kan sprida sig i en organisation. Men översättningen sker inte bara hos dem som ska arbeta 

med idén inom verksamheten. COPE – föräldrautbildning riktar sig till föräldrarna i kommunen 

som ett verktyg för att kunna skapa bättre förutsättningar i sin familj och i slutändan högre grad 

av välmående. Detta medför att föräldrarna också kommer att översätta och tolka det erbjudande 

om COPE föräldrautbildning som dem möter.  

Sjuhärads kommunalförbund och de kommuner som samarbetar med varandra, samt de externa 

aktörerna som jobbar med projektet kring föräldrastöd har alla ställt sig frågande till om vad som 

kan ha gått fel kring COPE. Har det varit brister i kommunernas sätt att arbeta kring COPE eller 

finns det verkligen inget intresse hos föräldrarna? Vi har istället frågat oss om problematiken med 

det låga deltagarantalet ligger i hur kommunerna har översatt idén om COPE som föräldrastöd 

och om det skett på olika sätt i kommunerna. Vi vill med hjälp av översättningsteorin undersöka 

hur kommunerna översatt och tolkat idén om COPE och hur de sedan presenterat det för 

föräldrarna samt hur dem i sin tur upplevt erbjudandet.  
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1.2 Frågeställning  

 

Hur översätts COPE- föräldrautbildning som idé om föräldrastöd i den kommunala verksamheten 

till en konkret handling och hur upplevs den av de föräldrar som erbjuds utbildningen? 

 

1.3 Syfte 

 

Den här studien fokusera på hur man kan förstå den generella idén om COPE – föräldrautbildning 

och dess förvandling till en färdig utbildning i en kommunal verksamhet. Och hur denna 

översätts i kommunerna. För att med hjälp av översättningsteorier ge en bild av processen och 

hur det fungerar i en kommunal verksamhet när en idé ska bli verklighet.  
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2 Genomförandet av COPE som studie 

Uppsatsens andra kapitel är en beskrivning av tillvägagångssättet i arbetet. Här kommer vi 

redogöra för hur vi har genomfört vår studie och vad vi grundar dessa val på. 

 

2.1 Genomförandet av intervju och informationssamtal  

 

I denna studie så valde vi att använda oss av intervjuer av öppen karaktär för att få fram den 

informationen som behövdes för att få kunskap om hur idén om COPE översätts till praktik i de 

olika kommunerna (Andersen, 1998, s 161). I intervjuerna så har vi valt att fokusera på hur 

informanterna går till väga i sitt arbete med COPE och även deras åsikter och erfarenheter.  

Detta ansåg vi vara bra och nödvändigt för att få insyn i hur deras arbete går till med COPE och 

hur själva arbetsprocessen fungerar i respektive kommun i Sjuhärad. Detta även för att kunna 

besvara vår frågeställning med så kvalitativ information som möjligt. Med denna information 

som underlag så har det varit lättare att se olikheter och gemensamma nämnare eller 

samverkansprocesser i arbetet kring COPE i Sjuhärad.  

 

I kontakten med Sjuhärads kommunalförbunds informant så samtalade vi om relevanta områden 

som kunde vara intressanta för studien. Även för att bli belysta med problemen kring COPE- 

föräldrautbildning. Detta för att vi själva inte hade någon kunskap och möjlighet att ta del av 

problemen kring COPE i Sjuhärad (Andersen, 1998, s 161). 

 

 

2.2 Val av intervjumetod  

 

För att på ett så smidigt och mindre tidskrävande sätt kunna genomföra intervjuerna, så valde vi 

att göra telefonintervjuer. Ytterligare en anledning var att vi skulle slippa åka runt till de olika 

kommunerna och samtidigt låta informanterna slippa boka in ett möte som kan vara mer 

omständigt än en telefonintervju.  För att få en så bred och djup inblick som möjligt i hur deras 

arbete går till, så valde vi att informera om ämnet i förväg via e-post. Detta för att informanterna 

skulle få tid på sig att förbereda sina svar och inte oförberett svara på frågor som de kanske inte 

förstår (Andersen, 1998, s 174). Samtidigt lät vi de komma med förslag för tid som passade för 

en telefonintervju, då vi ansågs oss ha bättre möjlighet att anpassa oss till tider och datum. Vi gav 

även informanterna möjligheten att besvara våra frågor via e-post om det inte hade möjlighet att 

medverka i en intervju och på sätt underlätta för dem. 

 

Nackdelen med denna typ av intervju så kan man missa en del viktig ickeverbal information, som 

exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vilket i en del fall kan skapa missförstånd 

(Andersen, 1998, s 173). Eftersom frågorna var färdiga men gav möjlighet till öppna svar utan 

färdigtryckta svarsalternativ så kan intervjuerna beskrivas som en kvalitativ metod i 

genomförandet (Johannessen & Tuffte, 2003).  
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2.3  Genomförande av enkätundersökning 

 
Vi har även valt att göra en enkätundersökning i denna studie. Detta för att få möjlighet till att 

lättare kunna mäta antal och procentandelar. I detta fall så har vi vänt oss till föräldrar i de olika 

kommunerna i sjuhärad. Av anledningen att lättare få en insyn i vad föräldrarna upplever kring 

COPE- föräldrautbildning när de nås av erbjudandet om att gå den. Denna undersökning kan 

beskrivas som en kvantitativ undersökning eftersom vi ville få en uppfattning om hur många som 

kände till COPE och som hade gått utbildningen (Johannessen & Tuffte, 2003, ss 69-71).  

 

Frågorna var standardiserade i förväg och såg likadana ut till alla som deltog. Vi valde att skriva 

frågorna på ett strategiskt sätt för att göra det enklare för informanterna med även oss själva, när 

vi sedan analyserade svaren (Andersen, 1998, s 163). 

 

För att kunna få tag på tillräckligt många deltagare till enkätundersökningen så valde vi att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002, s 350). Med detta menar vi för att lättare 

få fram den informationen vi behövde för studien, så har vi vänt oss till vår bekantskapskrets som 

bor inom Sjuhärad. Och för att på ett så smidigt och enkelt sätt kunna genomföra undersökningen 

där utgångspunkten även var att det skulle ta så lite tid som möjligt, så använde vi oss av sociala 

medier (Facebook och e-post), där vi skickade ut en enkätundersökning med frågor som berör 

deras relation till COPE- föräldrautbildning. Detta ansåg vi vara nödvändigt för att få tiden att 

räcka till. 

 

2.4 Urval och avgränsning 

 

För att kunna genomföra denna studie på bästa sätt så valde vi att göra avgränsningar och 

strategiska urval (Johannesen & Tuffte, 2003, s 84). Detta grundar vi på då vi valt att studera ett 

specifikt område som i detta fall är COPE- föräldrautbildning, och få en så bred förståelse som 

möjligt för detta. 

 

Avgränsningarna har även varit geografiska då COPE- föräldrautbildning finns över hela Sverige, 

då vi inriktade studien på de kommuner som ingår i Sjuhärads kommunalförbund och som 

använder COPE aktivt idag. Ytterligare faktor är att alla kommuner inte gick att nå för intervju. 

Dessa kommuner är Bollebygd, Lerum, Mark, Svenljunga och Varberg.  

Vi har på grund av detta även gjort ett urval som består av föräldrar inom de kommuner som 

berör studien. Det finns flera olika typer av föräldrautbildningar som den offentliga verksamheten 

erbjuder medborgarna. Vi har dock valt att avgränsa oss till COPE- föräldrautbildning som är en 

typ av föräldrastöd.  
 

2.5 Bortfall 

 
Bland de informanter från varje kommun i Sjuhärad som vi valt att intervjua så har det 

förekommit bortfall. Kommunerna Bollebygd, Lerum, Mark, Svenljunga och Varberg har inte 

deltagit i intervjuerna. Med dessa bortfall så återstår det fem kommuner i Sjuhärad (Alingsås, 

Borås, Herrljunga, Tranemo och Ulricehamn) som vi kommer att presentera närmre i kapitel fem. 
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2.6 Studiens trovärdighet 

 

Vi anser att våra informanter som vi använt oss av har varit trovärdiga och lämpliga för vår 

studie. Detta då de är väl insatta i hur kommunerna arbetar med COPE- föräldrautbildning. I 

genomförandet en kvalitativ studie så är dess giltighet och pålitlighet viktiga perspektiv för att 

kunna få en så kvalitativ och trovärdig studie som möjligt (Johannessen & Tufte 2002). 

När vi genomförde intervjuerna så var vi noga med att hålla oss så objektiva som möjligt för att 

inte kunna påverka informanterna. Dock var vi noga med att visa oss intresserade för svaren och 

andra åsikter som framkom under intervjutillfällena. Då vi lät informanterna prata öppet kring de 

frågor som vi ställde och lät dem poängtera det som de själva upplevde vara viktigast. I samband 

med intervjuerna så upprepade vi även det vi skrivit ner för att kontrollera att vi förstått och 

uppfattat rätt. Detta anser vi har skapat en trovärdighet för det empiriska materialet i studien. 

 

 

2.7 Källkritik 

 

I det empiriska material som använts för denna studie så anser vi att det är viktigt att till den hålla 

ett kritiskt synsätt. Detta då vi har blivit begränsade till att intervjua fem av Sjuhärads kommuner 

eftersom det förekom bortfall av olika anledningar. Vi är också medvetna om att 

telefonintervjuerna kan ha gjort så att vi missat en del av den ickeverbala kommunikationen. I 

den litteratur som vi använt oss av så har vi valt bland de teorier som vi ansett vara mest lämpliga 

för att besvara studiens frågeställning. Detta innebär dock inte att andra teorier kan finnas och 

passa in minst lika bra.    
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3 Hur en Idé kan bli verklighet 

I det tredje kapitlet av denna studie kommer vi att redogöra för organisationsteorin som 

beskriver kommunernas förutsättningar och processer. Vidare kommer vi även att ta upp olika 

strategier om svårigheter som kommuner kan möta vid förändringsarbete. Dessutom kommer vi 

mer ingående beskriva översättningsteorin och dess metaforer.  

 

3.1 Vad är en idé 

 

En idé definieras som en tanke som uppkommer hos en individ som för den aktuella stunden ska 

utgöra en lösning på ett problem. I detta sammanhang utgörs kontextualisering av idéer som i 

skiftande grad är framföranden av praktiska tillämpningar från redan bestämda kontexter, och 

som införs i nya organisatoriska sammanhang (Røvik, 2008, s 251). Idéer som färdas in i en 

organisation möter där en komplex omgivning med formen som fysiskt materiella strukturer, som 

exempelvis byggnader, rum och maskiner. Idéerna möter även formella strukturer som rutiner, 

processer och metoder. I organisationen så finns det anställd personal som redan har inarbetade 

sätt för att lösa sina uppgifter och som även har egna intressen och målsättningar. Detta kommer 

att prägla idéerna som träder in i organisationen och dess kontext, samt kommer kontexten själv 

bli påverkad av idéerna. Då de inte i flesta fall är av någon tydlig modell av den konkreta 

verkligheten, vilket gör dem generella och abstrakta. Detta leder till att sambandet mellan idén 

och förbindelsen till den konkreta praktiken blir otydligt (Røvik, 2008, s 251). 

 

En idé bli utsatt för många olika deltagare som tillsammans ska översätta och försöka ge den ett 

materiellt innehåll. Utifrån detta redogör Røvik (2008, ss 252- 257) för en modell som av honom 

kallas den hierarkiska översättningskedjan. Den bygger på modernistiskt och rationellt tänkande.  

Modellen består av en samling förutsättningar och förväntningar som är logiskt ihopkopplade och 

förklarar vilka aktörer och arenor som har betydande plats när en idé ska introduceras i den 

organisatoriska kontexten. Denna modell har dock sina begränsningar (Røvik 2008) och den 

måste modifieras utefter verkligheten. Samt att den som översätter en idé inte bara behöver 

kunskap om vart den kommer ifrån utan också var den ska översättas till, vilket kräver en 

kunskap om organisationens kontext (Røvik, 2008, ss 252-257). 

 

Misslyckade försök till en idéöversättning kan bero på tre olika anledningar. Där den första 

handlar om löskoppling som innebär att idén tas in i organisationen men inte börjar användas. 

Bortstötning är den andra anledningen som innebär att, då idéer tas in och ska bli till en tradition 

men av olika anledningar blir bortstött eller väljs bort. Detta kan bero på att det på ett lokalt plan 

upplevs att den nya idén inte passar in i det gällande sättet som redan finns inom organisationen. 

Den tredje orsaken kan vara att idéerna som tas in får andra oberäknade följder. Detta kan 

exempelvis vara att förväntade positiva effekter inte blir som tänkt sig eller att implementeringen 

får oväntade konsekvenser (Røvik, 2008, s 276). 
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3.2 Kommunens egna förutsättningar 

 

I den formella organisationen utsetts ledningen för aspekter som komplicerar deras tillvaro, 

såsom tidsaspekterna, dåtid, nutid och framtid. De har ingen redan given definition vilket gör att 

ledningen har ett stort tolkningsutrymme då beslut ska fattas. Samt att beslutet ska kopplas till 

deltagare, problem och lösningar (Christensen m fl., 2005, s 21). Därtill är även ledningen 

begränsade i analyskapacitet och den uppmärksamhet de kan lägga på de idéer och beslut som 

ska tas. På grund av denna struktur som formar beslutsfattandet och villkoren i organisationen, så 

omöjliggörs faktumet att ha översikt över alla mål och alternativ eller konsekvenser av dessa. 

Detta leder till att det måste sållas mellan vilka uppgifter som ska få uppmärksamheten och fokus 

och vilka som ska förbises och skjutas på framtiden. Då den kommunala verksamheten har till 

uppgift att tillgodose medborgarnas behov och som bör göras med så lite resurser som möjligt. 

Detta härrör dock från ett statsvetenskapligt synsätt (Christensen m fl., 2005, s 22 ).  

Kommunen har samtidigt till uppgift att visa vikten av att tydliggöra vilken roll demokratiska 

värderingar och dess uppfattningar betyder i arbetet med att organisera den offentliga sektorn. 

Eftersom den har ett demokratiskt styrelseskick med optimistisk förtroende till att folket ska 

styra. Demokratin fordrar insyn, legitimitet, deltagande och även lärandet av sina misstag.  

I organisationen är lärandet en viktig källa till rörelse och utveckling  

(Christensen m fl., 2005, s 23).  

 

Utvärdering och analysering är idag ett brukligt verktyg i den kommunala verksamheten för att 

skapa en uppfattning om vad som hänt i verksamheten, eller hur ett projekt utfallit (Lindgren, 

2008, s 9). Likadant så gäller det att analysera och värdera vilken inverkan den har i det 

betydelsefulla skapandet, och inställningen på lång sikt i samhället. Genom lyhördhet för 

möjligheter ska medborgares önskemål tillvaratas via demokratiska diskurser. Vilka ska bidra till 

att testa, förändra och utveckla de värderingar, förhållningssätt, förväntningar och krav som den 

politiska ledningen ska leva upp till (Christensen m fl., 2005 s 23). Att medborgarna erbjuds 

valmöjligheter för hur den offentliga sektorn utvecklas och förändras är en förutsättning för 

demokratin. Trots detta så är det inte så det råder idag. Det senaste decenniet har det motsatta 

tillvägagångssättet utspelats i en nödvändig anpassning till de drivkrafter som befinner sig 

utanför den demokratiska kontrollen, som globaliseringen, internationalisering och den 

teknologiska utvecklingen (Christensen m fl., 2005, ss 23-24).  

 
Den kommunala verksamheten blandas av en brokig skara med olika grupperingar av människor 

som alla har olika intressen och målkonflikter. Eftersom oenigheter och slitningar är vanligt 

förekommande, då de inte är en enhetlig aktör. Vilket beror på att det är en komplex verksamhet 

och att de är sammankopplade i ett komplext politiskt och samhälleligt forum som består av 

organiserade intressen, medborgare, aktörsgrupper och klienter (Christensen m fl., 2005, ss 20-

26). Eftersom vi människor är olika så kommer det alltid att finnas olika tolkningar då människan 

tolkar utifrån sitt eget synsätt av problem, beslut och situationer (Morgan, 2006, s 394).  

Det handlar alltså om konkurrerande tankesätt, lojaliteter och relationer som är bunden till 

organisationens politiska och administrativa ledning (Christensen m fl., 2005, s 181 ).  
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3.3 Förändringsprocessens komplexitet  

 

Förändring är en planerad aktion och tar sin tid att genomföra. Omgivningen väntar inte heller in 

förändringens resultat, utan fortsätter rulla på som vanligt. Omgivningen kommer då påverka de 

målen för förändringen som i planeringens början sågs som mest väsentliga, men som mot slutet 

av genomförandet av förändringen bli förvirrande och missvisande (Czarniawska, 2005, ss 102).  

Det vanligaste förekommandet borde vara att målen omarbetas i och med arbetets gång, men 

detta kan uppfattas i organisationer som ett svek mot den planerade förändringen. Samt att 

utvärdering ses som ett givet verktyg för kunna se med en jämförelse mellan syftet med 

förändringen och hur resultatet blev. I organisationer tenderar det att förhålla sig så, att 

förändringen ska genomföras trots att man ser att resultatet inte kommer motsvara det som 

önskades.  Samt att utvärderingen av det som gått fel får mest fokus och inte förändringen i sig 

(Czarniawska, 2005, ss 102- 103 ). 

 

Organisationer har även tendens att inte släppa de väl inarbetade verktyg som finns, vilket låser 

in möjligheten att låta förändring komma till på ett spontant och oplanerat sätt. Det uppfattas då 

att om förändringen inte är planerad så är det ingen förändring. Den blir helt enkel oigenkännlig 

för ledningen fast det kan vara den lösning de söker, men bara om den blivit planerad och 

presenterad i förväg (Czarniawska, 2005, s 103).  Detta kan vara en förklaring till att samma 

förändringar implementeras om och om igen i organisationer. I en organisation så präglas 

handlingar av regler som är hämtade ur kultursammanhang och rutiner vilka i efterhand blir så 

etablerade som tillvägagångssätt att de utesluter andra alternativ eller tolkningar. Även detta kan 

belysa varför förändringsprocesser återupprepas och näst intill på ett tvångsmässigt sätt För att en 

förändring ska kunna ske så är det en grundläggande faktorn att den som jobbar med att föra in 

förändringen involverar resterande organisationsmedlemmar i arbetet. Samt lär både 

organisationsscheman, viktiga symboler och människors handlingssätt ändras för att förändringen 

ska bli så bra som möjligt (C. Löfström, 2003, ss 40-43 ). Det gör förändring komplicerad i 

genomförandet för att dessa delar är löst förenade till varandra.  Är aktörerna inte överens med 

varandra så kommer förändringen misslyckas. De som är negativa till att en lösning ska 

genomföras kan bero på att de själva tror sig har bättre kunskaper om organisationen och hur den 

fungerar. Men organisationer förändras ändå konternuerligt i och med omgivningens påverkan. 

Förändringar framställs som något enkelt och lätt (Brunsson i Löfström, 2003, s 29) då de är 

enkelriktade och presenteras med överensstämmande normer, vilket inte är den praktik som 

organisationen består av då den är präglad av motstridande bedömningar och tänkesätt. Den 

bygger även på framtida lösningar som blir synliga i och med att förändringen har genomförts.  

 

Motsvarigheten till de förlopp som de praktiska tillämpningarna och sammansättningarna som 

sprids mellan organisationer föreslog Czarniawska och Joerges skulle kallas för översättning 

(”translation”), (U. Eriksson- Zetterquist, 2009 ss 119- 129). Czarniawska och Joerges menade att 

förändring kan ses som en blandning av slumpmässiga händelser, syften och institutionella 

normer istället för resultat av välplanerade val eller omgivningens påverkan. Samtidigt som de 

funderade om varför förändring sker samtidigt i många olika organisationer och att förändringen 

sker efter samma modell. Och att de idéerna är återkommande.  

 

 



 

 - 11 - 

Översättningsprocessen beskrevs av Czarniawska och Joerges i en figur vilket Ulla Eriksson – 

Zetterquist valde att översätta på följande sätt:  

 

 

”En idé översätts till ett objekt (text, bild, prototyp) vilken översätts till en handling som blir 

översatt, upprepad och stabiliserad till en institution som bli översatt till en idé. 

När en idé har översatts till ett objekt kan den släppas loss från den första platsen och skickas till 

nästa där den kommer att ”återuppstå” och först vara en idé innan den översätts till ett 

objekt…” 

( Citat: Ulla Eriksson- Zetterquist ) 

 

 

3.4 Virusteorin  

 

För att kunna förstå vad som händer i en organisation när något nytt ska implementeras, så 

visualisera Røvik (2008) att idéernas spridning genom organisationen kan ses som ett virus.  

Detta förklaras genom att organisationsidéer precis som virus tar olika lång tid på sig för att 

kunna sprida sig. Ofta tar det längre tid att kunna visa den inverkan som en idé får i en 

organisation, än vad det gör att visa att organisationen tar till sig idén som ett nytt arbetssätt.  

I början kan en idé ses som en enkel konstruktion som är lätt att förstå sig på.  

Organisationsidéer kan spridas genom kontakt med andra vilket gör att idébäraren sätter sin 

personliga prägel på idén och gör att idéerna förändras successivt. Detta eftersom alla tolkar 

olika, på grund av exempelvis sina tidigare kunskaper. Organisationer har precis som människor 

ett visst mått av immunförsvar. Det vill säga att de är motståndskraftiga för nya idéer som kan 

komma utifrån eller inifrån en organisation. Som bland annat kan bero på ointresse  

(Røvik, 2008. S 295). 

 

Symptom som kan uppvisas av virussmittan i en organisation kan exempelvis vara att språket 

förändras med nya begrepp. Detta innebär dock inget bevis för att idén fått grepp och fäste inne i 

organisationen. Även fast medarbetarnas språk ändras för att passa ihop med den nya idén, så har 

deras tillvägagångssätt inte förändras något.  Detta sker först då idéerna blivit till en fast regel och 

automatiskt införs (Røvik, 2008, s 302). Spridningen av en idé inträffar i organisationer då idén 

har integrerats. Ett exempel på detta kan vara att olika begrepp och koncept döps om för att 

kunna intyga sin egen identitet som organisation och sin självständighet (Røvik, 2008, s 303).   

 

Organisationsidéerna ter sig precis som virus och beskrivs kunna pendla mellan att vara aktiv 

eller icke aktiv. Detta beror ofta på hur stort utrymme en organisation får att arbeta med en idé. 

Det tolkas som att organisationerna vid behov plockar fram och arbetar med en idé och 

inaktiverar den när behovet inte är lika stort (Røvik, 2008, s 307). 
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3.5 Översättning från idé till handling  

 

I översättningen mellan idé till handling beskrivs den av Røvik som en liknelse av honom kallad 

den hierarkiska översättningskedjan. Modellen visar på att idéer tas av en ledning som sedan 

väljer att implementera den nedåt i verksamheten. Det är även ledningen som själva beslutar om 

vilken aktör som bäst lämpade att sköta översättningen av idén. Idéerna som ledningen tar in till 

verksamheten ska utgöra en lösning på ett problem som finns. Ledningen är de som först 

bestämmer hur och när idén ska översättas i organisationen, vilket kan ge den undre enheten som 

oftast ska arbeta med och konkretisera den begränsad frihet i översättningen och visioner av 

konceptet. Det kommunala arbetssättet är känt för att vara ganska hierarkiskt uppbyggd och att 

beslut får en Top- Down orientering.  

 

I hierarkiska översättningsidéer så är organisationerna underförstått upprätt ordnade i sitt 

förhållande till varandra och att detta är vanligt förekommande. Och därmed uppbyggda på ett 

synligt sätt. Dock finns det organisationer som i sin översättning av idéer lätt blir osynliga. Dessa 

organisationer kallas för utvecklingsarenor. Exempel på sådana arenor är utbildningar, kurser och 

konferenser som uppförs på regelbunden basis. Utvecklingsarenorna är oftast inriktade på 

bestämda målgrupper och faller många gånger utanför organisationens hierarkiska tankesätt. 

Ytterligare en faktor i dessa arenor är att de kan vara uppbyggda som ett nätverk som består av 

kunniga personer. Dessa personer kan då på mer eller mindre frivillig grund hålla i utbildningar 

och liknande (Røvik, 2008. ss 252-257). Modellen visar även på att inom en organisations 

ledning så förväntas det att de har en klar inställning till vad som utgör utmaningarna och 

svårigheterna som finns i organisationen. Innan en idé tas in i organisationen har denna setts som 

en tänkbar förklaring till sådana problem, och kan även uppfattats som verktyg för att få till en 

lösning. De processer som en idé skapar påbörjas av ledningen i organisationen och sedan förökar 

sig stegvis både inåt och neråt i organisationen. Resultatet av detta blir då en enkelriktad och 

hierarkisk nedåtgående följd av teoretiska översättningar. Det är då nivån ovanför som påbörjar 

en översättningsprocess och nivån nedanför som ser till att den blir verkställd  

(Røvik, 2008, ss 252-257). 

 

I den hierarkiska översättningskedjan så följer de flesta en kedjeliknande förflyttning som går 

uppifrån och ner i organisationen. Dock så finns det översättningsprocesser som inte passar in i 

det framförandet. Utan istället så har idéer färdats mellan det abstrakta och en materialiserande 

form i en organisation. Detta innebär att idén färdas mer som i en spiral enligt Røvik (2008, s 

256). 

 

Svampmodellen (Røvik 2008, s 255) innebär att översättningsidéer i en organisation även kan 

växa fram på olika ställen och på det sättet kan liknas vid svampar. Detta innebär att spridningen 

av idén inte når ut i en rak linje nedåt i organisationens hierarkiska led. I svampmodellen så 

betonas det också att initiativet i organisationer av olika översättningar kan ske vid samma 

tidpunkt. En annan liknelse med svampar är att översättningsidéer inte alltid är ordnat och 

planerat, utan på ett sporadiskt sätt kan dyka upp här och var. En förklaring till det är att från 

toppen i en organisation kommer abstrakta och oklara idéer in som tar olika lång tid att 

förverkliga. Allt efterhand som idéerna faller ner i organisationen så får dock dessa idéer ett allt 

mer konkret innehåll. Detta beror huvudsakligen på att varje hierarkisk nivå neråt skapar sin egen 

översättning och tillpassning.  
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Men även utvecklingen av en idé som ledningen i en organisation anammar och tar in i 

verksamheten kan bli en föregångare till olika enheter längre ner i hierarkin som då härmar efter. 

Dock finns det i en organisation olika enheter som i sin tur kan innebära olika typer av 

utvecklingsarenor. Detta medför att samma idé har möjlighet att översättas i olika versioner för 

att passa just den specifika enheten (Røvik, 2008, s 251). 

 

3.6 Strategier om svårigheter i förändringsarbete 

 

Det finns flera olika tolkningar och synsätt på vad strategin har för betydelse för organisationen 

och dess utveckling (Bruzelius och Skärvad, 2004). Vilket visar på att det är nödvändigt att 

kombinera dessa synsätt och tolkningar för att få organisationen att nå sin fulla kapacitet när nya 

idéer ska översättas. Dock är det inte ovanligt att införandet av nya idéer misslyckas även fast det 

finns väl inarbetade tillvägagångssätt för detta i en organisation  

(Bruzelius och Skärvad, 2004, s 175). 

 

Detta beror på att strategin för införandet inte är tillräckligt tydlig för alla inblandade. Ofta finns 

idén bara hos ledningen vilket gör att medarbetarna då får svårigheter i att genomföra och arbeta 

med en idé. Eftersom de inte vet hur de ska gå tillväga. En annan aspekt som enligt Bruzelius och 

Skärvad (2004) handlar om att organisationens ledning själva har tagit beslut om idén och hur 

den ska se ut. Detta utan att medarbetare fått vara med i utvecklingsarbetet och därför inte har 

tillgång till att förstå idéns innebörd. Samt innebär det att ansvariga medarbetare inte har fått tid 

att engagera sig, eller på annat sätt inte tagit sig den tiden som det krävs att sätta sig in i strategin 

för införandet av idén. Detta är viktigt för att de ska kunna få kunskap och sedan förmedla det 

vidare och ner i organisationen. De ansvariga medarbetarna kan alltså inte lita på erfarenhet sedan 

innan, eftersom det krävs utveckling även i nya tillvägagångssätt. Organisationer kan använda sig 

av konsulter för att införa en ny idé. Det medför att strategin inte blir organisationens eller dess 

lednings, utan den ägs av konsulten. För att genomföra nya idéer så krävs det ofta att 

medarbetarna själva har arbetat fram eller på annat sätt åtagit sig att göra det. Därför bör inte 

organisationen låta utomstående ta över ett införande (Bruzelius och Skärvad 2004, ss 175-178).  

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004, s 176) så tillåts ibland inte de negativa och svåra frågorna, 

vilket kan medföra att det inte finns någon beredskap för om dessa skulle uppkomma i arbetet. 

Detta kan medföra att tilliten för nya idéer förloras av medarbetarna, då de märker att det inte 

finns några svar på problemen. I vissa fall ges det inte heller tillräckligt med tid för att införa nya 

idéer. Detta leder till att införandet blir stressat och under press. För att kunna göra en 

implementering så krävs det förståelse och kunskap inom det specifika området, vilket kräver tid 

(Bruzelius och Skärvad 2004, s 176). 
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3.7 Teoretisk motivering och sammanfattning  

 

Då en idé ska införas och översättas i en organisation så är det i regel många olika människor 

som är inblandade och som tillsammans ska se till att idén får ett innehåll. Inte allra minst i en 

kommun som är en komplex verksamhet där demokratin ska styra samtidigt som medborgarna 

förtroende ska vidmakthållas. För att kunna förstå vad som händer när en idé ska översättas och 

implementeras i en kommun så kan händelseförloppet liknas med ett virus, som sprider sig inom 

och igenom organisationens olika hierarkiska nivåer. Precis som ett virus så har spridningen av 

en idé olika stadier som ska genomföras. Där smittan bärs av idebärare och de som inte kan eller 

är mottagliga av en ny idé drabbas av immunitet. Inkubationstiden för att kunna sprida sig tar 

olika lång tid i olika delar av organisationen och som senare leder till olika verkningsmekanismer 

där nya begrepp och ord används. Mutation är också vanligt då idén ändras för att passa in bättre 

och slutligen består virusteorin av att idéerna kan aktiveras när behovet av dem uppstår och 

annars vara inaktiverade. 

 

I översättningen som sker när idé ska bli verklighet kan även förklaras som en hierarkisk 

översättningskedja då besluten tas i toppen av organisationen. Detta kan ibland resultera i att de 

underliggande nivåerna i organisationen får en begränsad frihet då toppen oftast bestämmer när, 

var och hur idén ska översättas. En såkallad Top.- Down orientering. Inom toppen så förväntas 

det också att de har en klar bild över vilka utmaningarna är och vad som är svårt, vilket kan ses 

som ett verktyg i implementeringen. Ibland förkommer det även att en del underliggande enheter 

har begränsad frihet till att skapa sina versioner av idén. En begränsad frihet i översättningen. 

Detta eftersom ledningen ofta har tydliga mål om hur implementeringen ska ske och vilka som 

ska medverka. När en idé ska förvandlas till verklighet så börjar det oftast på ledningsnivå för att 

sedan sprida sig nedåt och inåt i organisationen, vilket blir en rakt nedåtgående hierarkisk följd av 

teoretiska översättningar, nivån nedanför verkställer den ovanför liggande nivåns beslut. Detta 

kan också leda till att ledningens från början abstrakta och oklara riktlinjer får mer och mer ett 

konkret innehåll ju längre ner i kedjan den färdas. Dock finns det tillfällen då införseln av något 

nytt i en organisation faller utanför översättningskedjan och blir osynliga. Dessa arenor kallas 

utvecklingsarenor som är inriktade på bestämda målgrupper, och som inte alltför sällan även 

faller utanför organisationens tankesätt.  

Översättningsidéer kan även växa fram på olika ställen inom organisationen med vid samma 

tidpunkt. Detta syndrom kallas för Svampmodellen. I en del organisationer så sker även en 

såkallad lokal mångfald där olika enheter härmar efter en översättningsidé. Vilket ger en 

möjlighet att skapa egna modeller som är anpassade för den specifika enhetens förutsättningar. 

Ibland så kan även kedjan mer liknas som en spiral då översättningsidéerna färdas mellan det 

abstrakta och materiella. 

 

Trots alla teorier om hur man kan införa idéer i en organisation så är det inte ovanligt att det 

misslyckas. Och detta kan ha flera olika anledningar. Strategin kanske bara finns hos ledningen 

och inte hos de som ska genomföra eller att medarbetarna inte fått vara med och bestämma.  

I vissa fall kan det bero på att de ansvariga inte fått tillräckligt med tid som krävs eller att 

införandet har bestämts utföras av konsulter som då äger kunskapen och inte organisationen.  

Ytterligare orsaker kan vara att problemen som kan uppstå och svårigheter med 

implementeringen inte får tillräckligt stort fokus eller att implementeringen inte får ta den tiden 

den behöver. 



 

 - 15 - 

 

4 COPE som en typ av föräldrastöd 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för regeringens strategi om det nationella föräldrastödet 

och den generella idén om COPE- föräldrautbildning. 

 

4.1 Föräldrastöd som ursprunglig idé  

 

Definition av föräldrastöd: ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, 

kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”
4
 

 

Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd  

Bland barn i skolåldern så har psykosomatiska symptom som oro, nedstämdhet, sömnproblem, 

trötthet och huvudvärk ökat under de senaste två decennierna. Flickor drabbas oftare än pojkar av 

dessa stressrelaterade symptom. Samtidigt så ökar även antalet ungdomar som vårdas på sjukhus 

för depressioner och ångest
5
. Regeringen ser givetvis oroligt på denna negativa situation och 

anser att ett framställt generellt förebyggande föräldrastöd är det som kan få den ogynnsamma 

trenden att vända. Att ge stöd och hjälp till föräldrar kan främja relationen mellan förälder och 

barn, vilket i sin tur kan leda till att barn och ungdomar får förbättrad hälsa och ett bra liv. 

Regeringen har därför arbetat fram en nationell strategi för föräldrastöd som kallas för den 

”Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla”. Föräldrastödet bygger på 

att använda sig av olika varianter av föräldrastöd genom samverkan mellan olika aktörer som 

vänder sig till barn och föräldrar. Exempel på detta kan vara mödravårdscentraler, 

barnavårdscentraler, ideella organisationer, skola och socialtjänst. Utredningen har till syfte att 

lyfta fram olika förutsättningar och konkreta förslag till alla olika nivåer för att kunna stimulera 

utveckling, kompetens och ökad kvalitet.  
 

Strategin för föräldrastöd är även en del av den långsiktiga satsningen på att kunna skapa en god 

hälsa för barn och ungdomar, samt att kunna förhindra deras ohälsa. Det är även tanken att kunna 

ge inspiration till landets kommuner och landsting samt ge dem motivation till att framställa och 

bygga upp stöd och hjälp som dem kan erbjuda till föräldrar i kommunen. Även att fungera som 

ett praktiskt stöd i det organisatoriska utvecklings- och planeringsarbetet. Den nationella strategin 

för föräldrastöd är ett sätt att handla för ett generellt förebyggande föräldrastöd. Detta innebär att 

föräldrar ska bli erbjudna samma typ av möjligheter till hjälp och stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503  Uppdaterad 1 April 2009 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503  Uppdaterad 1 april 2009 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503
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Föräldrastödets riktlinje är att använda föräldrarna för att kunna ge barn och ungdomar en god 

hälsa och utveckling och därmed förhindra motsatta förhållanden. Strategin handlar dock inte om 

att välja ut en specifik grupp av föräldrar. Utan alla som är förälder ska ha samma möjligheter 

och val
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den nationella strategins delmål och mål med föräldrastöd. 

 

 

I figuren visas de mål och delmål som strategin strävar mot att uppfylla i och med strategin. Den 

visar på hur den nationella strategin för föräldrastöd ser ut. Där det övergripande målet innebär 

att alla föräldrar med barn upp till 17 år ska erbjudas föräldrastöd. 

 

 Delmål 1 innebär en ökad samverkan kring föräldrastöd mellan olika verksamheter som 

riktar sig till föräldrar.  

 

 Delmål 2 innebär att mötesplatser och hälsofrämjande platser ska öka i antal.  

 

 Delmål 3 innebär att det ska bli ett ökat antal utbildade aktörer i hälsofrämjande 

aktiviteter och evidensbaserade föräldrastödsprogram
7
. 

                                                 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503  Uppdaterad 1 April 2009 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503 Uppdaterad 1 April 2009 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123503
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4.2 COPE - The Community Parent Education Program 

 

COPE står för The Community Parent Education Program, och är från början en modell för en 

föräldrautbildning. Programmet riktar sig först och främst till föräldrar som har barn i åldrarna 3-

12 år, men sedan år 2003 finns även ett program för tonårsföräldrar och småbarn 0-2 år. 

Utbildningen vänder sig till de föräldrar som upplever att de behöver inspiration i sin föräldraroll. 

COPE har utvecklats av professor Charles Cunningham vid McMaster´s University i Kanada.  

Det ursprungliga syftet var att COPE programmet skulle användas för föräldrar till barn som hade 

problem med utåtagerande beteenden. Men har även rekommenderats till föräldrar som finner att 

de har behov av stöd, i form av råd och tips på hur de ska agera i typiska vardagsproblem och 

konfliktsituationer med sina barn. COPE utbildningen ska enligt de själva erbjudas till alla 

föräldrar genom BVC, (barnavårdscentralen) förskolan och skolhälsovården bara för att kunna 

fånga föräldrarnas intresse för COPE på ett tidigt stadie
8
.  

 

COPE- föräldrautbildning ges idag i kursform som omfattar 10 träffar fördelat på en dag i veckan 

i grupp där varje grupp består oftast av 20-30 föräldrar. Eftersom COPE utgår ifrån en 

storgruppsmodell så anses den vara både kostnadseffektivt och ge bättre förutsättningar för 

erfarenhetsutbyte mellan deltagande föräldrar. Varje kurstillfälle är strukturerat i olika strategier 

som i grund och botten bygger på KBT (Kognitiv beteende terapi). KBT är en psykoterapeutisk 

metod som innebär att de tankar, känslor och handlingsmönster som människan mår dåligt av, tas 

bort eller förändras genom terapi (Kåver, 2006). Under kurstillfället så visas filmscener som 

utspelar sig mellan förälder och barn. Dessa scener är avsett för att de flesta föräldrar ska kunna 

känna igen sig i. Efter dessa filmer visats får föräldrarna sitta i mindre grupper och diskutera med 

varandra om vad föräldern i filmen gjorde för fel och hur en förbättring skulle kunna se ut. 

Diskussioner förs även om vad de olika konsekvenserna skulle kunna bli i de olika scenarier som 

tas upp. Utifrån dessa diskussioner som sedan presenteras i hela gruppen så skapas en ny strategi 

än den på filmen. Det vill säga ett nytt tillvägagångssätt för föräldern att agera mot barnet. Den 

nya strategin presenteras av kursledaren och blir sedan som en hemläxa för föräldrarna att utöva 

på sina egna barn den kommande veckan
9
. Varje kurs hålls av en COPE ledare och för att bli 

kursledare i COPE så är det viktigt att ha en pedagogisk utbildning och god kunskap om barn i 

olika åldrar samt ha en förmåga att kunna leda grupper. Exempel på detta är socionomer, 

psykologer, sjuksköterskor, skollärare och pedagoger inom förskola. Den svenska COPE- 

föreningen är en ideell förening som bildades i egenskap av att informera om 

föräldrautbildningen och dess fördelar. Den finns till för de som blivit godkända på 

ledarutbildningen eller på annat sätt arbetar med COPE
10

.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 www.svenskacope.se  Uppdatering fanns ej tillgänglig, Info hämtad 15 Mars 2011 
9 www.svenskacope.se Uppdatering fanns ej tillgänglig, Info hämtad 15 Mars 2011 
10 www.svenskacope.se Uppdatering fanns ej tillgänglig, Info hämtad 15 Mars 2011 

http://www.svenskacope.se/
http://www.svenskacope.se/
http://www.svenskacope.se/
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COPE- föräldrautbildning har även rekommenderats av statens Folkhälsoinstitut inom ramen för 

regeringsuppdraget om föräldrautbildning. Eftersom utvärderingar visar på att COPE- 

föräldrautbildning gett bra resultat. Så har det lett till att COPE- föräldrautbildningar fått en stor 

spridning och popularitet i Sverige och används i nära 100 kommuner runt om i landet och även 

en del verksamheter inom landstingen, som barn och ungdomspsykiatrin
11

.   

 

4.3 COPE som evidensbaserad utbildning  

 
COPE- programmet anses vara vetenskapligt utvärderad. Detta genom olika undersökningar med 

föräldrar till barn i olika ålderskategorier, som fick fylla i olika formulär om deras barns 

beteende. När resultatet för dessa undersökningar kom fram, så erbjöds en del föräldrar vars 

resultat som avvek från ett tidigare framtaget medelvärde att delta i COPE föräldrautbildning.  

Förutom COPE utbildningen så sattes en lika stor del i en barnpsykiatrisk behandling för att 

sedan kunna jämföras. När jämförelsen var gjord så visades det att COPE föräldrautbildning hade 

bättre genomslag bland föräldrarna i problemlösning och visade på mindre problem i 

barnuppfostran. Ytterligare en positiv aspekt var att COPE visade sig vara mycket mer 

kostnadseffektiv än den klinikbaserade barnpsykiatriska behandlingen. 

 

Förutom utvärderingarna i Kanada så har det även gjorts en utvärdering här i Sverige. Detta i 

Tyresö kommun och Uppsala län samt av Uppsala Universitet med hjälp av kontrollgrupper. 

Denna utvärdering visade att alla de föräldrar som deltog i COPE föräldrautbildning var nöjda 

med konceptet i sin helhet. Ytterligare utvärderingar men utan kontrollgrupp har gjorts som visat 

på för COPE goda resultat, bland annat i Linköping och Malmö. Uppföljningsstudier som gjorts 

upp till 10 månader efter det att utbildningen avslutats tyder på att effekterna av 

föräldrautbildningarna kvarstår
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 www.fhi.se Uppdaterad 6 mars 2009 
12 www.svenskacope.se Uppdatering fanns ej tillgänglig, Info hämtad 19  Mars 2011 

 

 

http://www.fhi.se/
http://www.svenskacope.se/
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5 COPE- föräldrautbildning i Sjuhärad 

I detta femte kapitel kommer vi att rikta in oss på de Sjuhärads kommuner som aktivt idag jobbar 

med COPE- föräldrautbildning och hur de gör det.  

 

5.1 Sjuhärads projekt om föräldrastöd 

 

Statens Folkhälsoinstitut fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor i 

stimulansbidrag. Bidraget kunde sökas av kommuner som samarbetar med andra aktörer för att 

utveckla ett föräldrastöd i enlighet med regeringens utarbetade strategi och om föräldrastöd. 

Sjuhärads kommunalförbund blev beviljade medel för att kunna genomföra ett projekt kring 

föräldrastöd under perioden år 2010-2012. Samverkande parter är kommunerna Alingsås, 

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, 

hälso- och sjukvården samt Göteborgs universitet. Kommunerna har tidigare samarbetat med 

varandra och med hälso – och sjukvården. Sedan 2005 har socialtjänst, skola, regionens 

primärvård och psykiatri i dem representerade kommunerna samarbetat kring barn med 

psykosocial problematik. Samma kommuner har tidigare enats om att erbjuda 

föräldrautbildningen COPE som ett generellt föräldrastöd till alla föräldrar boende i Sjuhärad. 

Kommunernas idé med COPE- föräldrautbildning är att det ska vara ett generellt erbjudande som 

bör se likadant ut i alla Sjuhärads kommuner.
13

 

 
Projektgruppen för samverkan kring föräldrastöd består av projektledare från Sjuhärads 

kommunalförbund, representanter från kommunerna och de övriga externa aktörerna som 

medverkar i projektet. Där diskuteras det, som framgår av projektgruppens mötesanteckningar
14

 

om hur alla parter ska samverka kring föräldrastöd. Enligt projektgruppens mötesanteckningar 

under 2010 och 2011 så framkommer det att det är många frågor som är olösta kring vad 

föräldrastöd innebär generellt och att det behövs mer samordning kring vart dessa frågor ska 

tillhöra för enhet. Det har även framgått att kommunerna själva till viss del ställt sig frågan om 

COPE som föräldrastöd är en bra lösning. Då flera kommuner i Sjuhärad använder sig av flera 

andra typer av föräldrastöd som bland annat öppna förskolan, barnavårdcentraler och 

mödravårdcentraler. Det har upplevts att de olika aktiviteterna ”konkurrerar” med varandra. Det 

har även framgått av mötesprotokollen inom projektgruppen, att COPE utbildningen ”levt sitt 

eget liv” då eldsjälar drivit på. Eftersom dessa har engagerat sig utifrån ett annat perspektiv 
15

. 

 

Frågan om COPE och det låga deltagarantalet har diskuterats då det varit oklart vad definitionen 

av det generella föräldrastödet är och vem som ska ansvara över de frågorna i kommunen. Det 

efterfrågas mer tydlighet i uppdraget om föräldrastöd. Två av kommunerna stod hösten 2010 

inför en stor organisationsförändring vilket komplicerat samordningen kring detta projekt. Samt 

att även flera samordnare är nya på sin tjänst
16. 

                                                 
 
13  http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html  Uppdatering finns ej tillgänglig, information hämtad 6 Mars 2011 
14 http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html Uppdatering finns ej tillgänglig, information hämtad 6 Mars 2011 
15 http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html Uppdatering finns ej tillgänglig, information hämtad 6 Mars 2011 
16 http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html Uppdatering finns ej tillgänglig, information hämtad 6 Mars 2011 

http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html
http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html
http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html
http://www.sjuharad.se/samverkan-kring-foraldrastod-.html
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5.2 Kommunernas arbete med COPE- föräldrautbildning 

 

Vidare kommer vi att redogöra närmre för hur arbetet med COPE ser ut och har sett ut i de 

enskilda kommunerna i Sjuhärad. Vi kommer att beskriva Borås, Alingsås, Ulricehamn, Tranemo 

och Herrljunga. Detta för att få en tydligare bild över om det finns några olikheter och vilka 

likheter som finns.  

Borås stad 

Borås har marknadsfört COPE- föräldrautbildning på flera olika sätt. De har skickat ut broschyrer 

till hushållen som har haft barn i årskurs 0-9 för att kunna nå ut till så många föräldrar som 

möjligt. Vilket även stämmer överens med utbildningarnas åldersgrupper. De har även använt sig 

av tidningsreklam i lokaltidning vid ett flertal tillfällen för att kunna fånga medborgarnas intresse. 

Borås är även den enda kommunen i sjuhärad som använt sig av bussreklam på stadsbussarna, 

vilket gjort det ännu mer synligt för fler föräldrar. Ytterligare en metod för att marknadsföra 

COPE- föräldrautbildning är att de har valt att möta föräldrarna i verklighet på olika 

föräldramöten då det funnits tid och möjlighet. Borås har även valt att utveckla informationen om 

COPE på kommunens hemsida. För att underlätta det för föräldrarna att söka information. 

 

Borås har nyligen genomgått en stor omorganisation där tio kommundelar har blivit tre olika 

stadsdelar. Vilket även har påverkat kommunens arbete kring COPE som föräldrastöd. Enligt 

mötesprotokollet från projektet ”samverkan kring föräldrastöd”, så håller de just nu på att arbeta 

fram en strategi för föräldrastöd som ska vara lika i hela kommunen. Där alla stadsdelar i 

slutändan ska arbeta likadant. Ytterligare en aspekt med omorganisationen är att en del 

samordnare är nya på sina poster. 

 

Borås framställer COPE till kommunens föräldrar genom att kunna stärka självförtroendet hos 

föräldrarna och förbättra familjen samspel. De framställer även COPE som möjlighet att skapa 

kontakter och utbyta erfarenhet och kunna skapa nya strategier i föräldraskapet. Samt att det 

skulle hjälpa föräldrarna att förstärka barnens positiva beteende och minska det negativa
17

. 

Idag så erbjuder Borås COPE- föräldrautbildning riktad till 3-12 år och COPE- tonår där 

deltagandet har varit av varierande slag. Borås är dock den kommunen i Sjuhärad som har haft 

högst antal deltagare jämfört med övriga kommuner.  

 

Anledningen till att de valde COPE- föräldrautbildning är att de anser den vara mycket 

kostnadseffektivt och samtidigt vara en garanti till att utbildningen verkligen når barnen på grund 

av de hemläxor som förekommer. De hade även möjlighet att få projektpengar för att kunna starta 

upp COPE, vilket underlättade valet av föräldrautbildning. 

Borås har gjort vissa justeringar i det ordinarie COPE- programmet då de valt att använda sig av 

åtta veckors program istället för standard som ligger på tio veckor. De har även egna COPE- 

ledare men som inte alla är aktiva av olika anledningar. Vid kurstillfällena så erbjuder de gratis 

barnpassning vid behov och bjuder även på fika. 

 

 

                                                 
17

http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/folkhalsoenheten/foraldrastod/cope.4.82f0a

312665003f0d800023913.html  Sidan uppdaterad 13 Maj 2011 

http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/folkhalsoenheten/foraldrastod/cope.4.82f0a312665003f0d800023913.html
http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/folkhalsoenheten/foraldrastod/cope.4.82f0a312665003f0d800023913.html
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Tranemo kommun 

Tranemo har valt att marknadsföra COPE- föräldrautbildning främst genom affischer men ibland 

även tidningsannonser i lokala tidningar för att kunna nå ut till föräldrar. Detta anser de själva 

dock vara det sämsta genomslaget för att få föräldrarna att anmäla sig till utbildningarna.  

Det som istället har fungerat bäst är när de haft möjlighet att närvara vid föräldramöten för att 

prata om hur COPE fungerar och samtidigt bemöta frågor kring den. 

 

Tranemo har valt att föra fram COPE som en möjlighet till att förbättra samspelet i familjen. Att 

den stärker föräldrarnas självförtroende och samtidigt utvecklar föräldrarollen. De beskriver även 

COPE som en möjlighet till att få praktiska och konkreta strategier i sin roll som förälder
18

. 

Den största orsaken till att Tranemo började använda COPE, var för att flera kommuner i 

närheten gjorde det och att det fanns projektpengar att hämta för att kunna finansiera. Vilket 

gjorde COPE som en del av föräldrastöd ett lättare beslut att ta. 

 

Tranemo har även valt att profilera sitt föräldrastöd på Facebook, då det anses vara ett smidigt 

sätt att nå ut till kommunens medborgare. Samtidigt som en plan för föräldrastöd ska arbetas 

fram. Tranemo har val att ha utbildningar som riktar sig till föräldrar med barn i ålder 3-12 år och 

till tonåringar upp till 17 år. Deltagarantalet i dessa utbildningar anses dock vara svårt att bedöma 

då det inte finns något att jämföra med. Tranemo har fem egna utbildade COPE- ledare men där 

en av dem inte är aktiv. De erbjuder även barnpassning om det finns behov och har bidragit till 

fika för föräldrarna. 

 

 

Ulricehamn kommun 

Ulricehamn har haft mycket lågt deltagarantal under en period. Därför så togs beslutet att 

marknadsföringen skulle ändras radikalt. Då valde de att förnya och fräscha upp sina broschyrer 

och foldrar för att få bättre förutsättningar till att locka föräldrarna till utbildningarna. De gjorde 

även hemsidan bättre fungerande för att kunna få information om COPE, och även möjlighet för 

föräldrar att på ett smidigt sätt kunna anmäla sitt intresse.  De har även valt att besöka alla 

föräldramöten i kommunen till barn upp till fem års ålder. För att ytterligare kunna höja 

deltagarantalet så har Ulricehamn har valt att börja erbjuda föräldrar att komma till dem och 

utbilda istället, om de kan garanterat ett visst antal deltagare. Detta för att underlätta för 

föräldrarna. De har även delat upp kurstillfällena genom att fem tillfällen lagts innan ett 

juluppehåll och fem efteråt. 

 
Ulricehamn har valt att framhäva COPE- föräldrautbildning som en möjlighet att stärka 

självförtroendet och samtidigt kunna utveckla föräldrarollen. De menar även att COPE ska kunna 

förbättra samspelet i familjen och ge praktiska och konkreta strategier i föräldraskapet. De 

framför även COPE som en möjlighet till att öka barnens egen förmåga till egna och bra 

lösningar på problem. Samt att COPE ska hjälpa föräldrarna att förstärka positiva beteenden hos 

barnen och förebygga de negativa
19

. 

 

                                                 
 
18 http://tranemo.se/ Sidan uppdaterad  25 Januari 2011 
19 http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=14536  Uppdaterad 13 Maj 2011 

http://tranemo.se/
http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=14536
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Ulricehamn erbjuder även barnpassning om föräldrarna anmäler sitt behov av detta innan och fika 

finns till självkostnadspris. De har valt att enbart ha COPE- föräldrautbildning som vänder sig till 

barn 3-12 år. Detta eftersom det varit allt för låt deltagarantal för att driva COPE- tonår och 

COPE- småbarn. De har egna utbildade ledare där alla är aktiva mer eller mindre. 

 

 

Herrljunga kommun 

Herrljunga är en av de kommuner som tidigare varit tvungna att ha uppehåll i sin COPE- 

föräldrautbildning. Detta på grund av mycket lågt deltagarantal. Men har nu våren 2011 valt att 

starta upp den igen. När de marknadsför COPE så har de valt att skicka hem lappar med eleverna 

till föräldrarna och lägga ut foldrar på skolor och förskolor. De har även varit med på en del 

föräldramöten för att sprida information och kunna möta föräldrarna i verkligheten. Ytterligare en 

metod som de använt sig av är annonsering i lokaltidningen. 

 

Anledningen till att de började använda COPE som en typ av föräldrastöd var att det fanns 

projektpengar att hämta från Sjuhärads kommunalförbund.  Herrljunga använder sig av COPE- 

tonår och COPE- 3-12 år och även en speciellt inriktad utbildning för somalier. Även Herrljunga 

har egna COPE- ledare som arbetar olika mycket och erbjuder vid kurstillfällena barnpassning 

vid behov. Detta för att de anser mest optimalt om båda föräldrarna kan deltaga samtidigt. 

 

Herrljunga har valt att framföra COPE till föräldrarna med hjälp av olika frågor som är riktade till 

rollen som förälder.  De frågar om det ibland kan kännas svårt att räcka till som förälder och vad 

man ska göra när barnen inte lyssnar. Eller om syskonen bråkar med varandra. För att sedan 

framföra att COPE- föräldrautbildningen ger föräldrar nya sätt att hantera konflikter och 

möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar och på det sättet kunna hantera vardagen på 

ett smidigare sätt
20

. 

 

Alingsås kommun 

Alingsås har valt att marknadsföra COPE genom att skicka med barnen lappar hem till 

föräldrarna och vara med på föräldramöten i kommunens skolor då det varit möjligt. De anser 

själva att de varit dåliga på att marknadsföra COPE till föräldrarna och har därför beslutat sig för 

att de måste förbättra den. Att det låga deltagarantalet som har varit kan bero på just dålig 

marknadsföring. På senare tid så har därför Alingsås valt att bjuda in sig själva på alla 

föräldramöten inför sexåringarnas skolstart till hösten 2011. Alingsås har även i dagens läge 

planer på att annonsera i tidningar och informera om COPE på kommunens hemsida. 

 

De har egna COPE- ledare som arbetar med COPE ihop med sitt ordinarie arbete och har  

utbildningar riktade till föräldrar med tonåringar upp till 17 år och barn i åldern 3-12 år. 

Anledningen till att de valde COPE som en del av kommunens föräldrastöd var att det fanns 

projektpengar till att finansiera just COPE- föräldrautbildning, och som regionen valde.  

Vid kurstillfällena så erbjuder de föräldrarna barnpassning och gratis kvällsmat. Alingsås har valt 

att framhäva COPE- föräldrautbildning kortfattat genom en generell information av alla typer av 

föräldrastöd som kommunen erbjuder. Detta genom att förklara att det är en föräldrautbildning i 

                                                 
20 http://herrljunga.se/invanare/barnutbildning/barn05ar/foraldrautbildningcope.4.5b5b639912b44191fb8800079083.html   

Uppdaterad 18 Januari 2011 

http://herrljunga.se/invanare/barnutbildning/barn05ar/foraldrautbildningcope.4.5b5b639912b44191fb8800079083.html
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grupp och att de jobbar utifrån olika teman då föräldrarna träffas med utbildade gruppledare
21

. De 

har även valt att beskriva problem och svårigheter som ett föräldraskap kan medöra 

Enligt följande: 

 

 

”Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland behöver man som förälder inspiration, 

kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste och ibland svåraste uppgifter. 

I Alingsås finns flera möjligheter att tillsammans med andra reflektera kring viktiga frågor i 

föräldraskapet. Vi önskar med denna broschyr att du ska finna det stöd som passar just dig och 

din familj.” 

Citat: Alingsås kommun
22

 

 

 

5.3 Sammanfattning av kommunernas arbete 

 

Kommunernas arbete med COPE har sett relativt lika ut. De lägger stor vikt vid att COPE ska 

marknadsföras så tydligt som möjligt i kommunen för att det ska uppmärksammas av föräldrarna. 

Dock har detta inte lyckats så bra i alla kommuner. De har marknadsfört COPE mestadels via 

affischer, broschyrer och tidningsannonser. Detta eftersom erbjudandet om att gå en COPE 

föräldrautbildning ska kunna nås av alla som är förälder och kunna fånga deras intresse. Men det 

personliga bemötandet av COPE ledare har visat sig vara bästa sättet marknadsföra COPE och få 

deltagare. Men ändå har deltagandet varit lågt. Därför har vissa kommuner valt att bara förklara 

utbildningen som en kurs som ger föräldrar strategier att använda i sitt föräldraskap. Detta för att 

några av kommunerna själva fått uppfattningen om att namnet utbildning riskerar att få en 

negativ stämpel. En del kommuner har även erbjudit barnpassning i samband med 

utbildningstillfällena för att båda föräldrarna ska kunna delta på utbildningen då detta ses som 

mest optimalt.  

COPE föräldrautbildning finns i olika kategorier som riktar sig till barn i olika åldrar. Alla 

kommuner har använt sig av utbildningen till föräldrar med barn 3-12 år för att kunna rikta sig till 

så bred föräldraskara som möjligt. Samtidigt så har det visat sig att kommunerna har en viss 

obalans i erbjudandet av COPE, då inte alla åldersutbildningar finns i varje kommun. I vissa 

kommuner har det erbjudits att ha en COPE – föräldrautbildning på annat språk för att gynna icke 

svenskspråkiga föräldrar och därmed nå ut till en bredare målgrupp. Antalet COPE- ledare har 

också varierat i sitt antal över kommunerna, dock har alla kommuner egna ledare men alla är inte 

aktiva. Det har utsetts en person som samordnar arbetet med COPE i varje kommun, vars uppgift 

då är att hålla i den administrativa biten med att se till så att erbjudandet om att COPE -

föräldrautbildning finns och när och var man som förälder kan anmäla sig till den. Samt att ordna 

så att det finns barnpassning och fika vid kurstillfällena. Men i huvudsak se till så att erbjudandet 

om COPE når ut till föräldrarna och att samordna ledarna som håller i COPE utbildningen. I en 

del kommuner arbetar samordnarna även som COPE- ledare eller som utbildare av COPE- ledare. 

                                                 
21 http://alingsas.se/sites/default/files/foraldrastod.pdf Uppdaterad 16 januari 2011 
22 www.alingsas.se 

 

http://alingsas.se/sites/default/files/foraldrastod.pdf
http://www.alingsas.se/
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Det har även framgått av projektets mötesanteckningar att kommunerna själva till viss del ställt 

sig frågan om COPE som föräldrastöd är en bra lösning som föräldrastöd i Sjuhärad. Då flera av 

kommunerna även använder sig av flera andra typer av föräldrastöd som bland annat öppna 

förskolan, Barnavårdscentralen och Mödravårdscentralen. Dels för att det ska finnas olika 

valmöjligheter för föräldrarna. Det har även upplevts av projektdeltagarna att de olika 

föräldrastöds aktiviteterna är konkurrerande med varandra istället för att vara kompletterande. 

Varför de har valt COPE som föräldrastöd har informanterna inget direkt svar på förutom att det 

blivit valt av Sjuhärads kommunalförbund som en del i projektet och att det har finansierats av 

projektpengar. 

 

5.1 Resultat av föräldraenkäten 

 

I vår enkätundersökning så deltog 21 stycken föräldrar som alla är boende i Sjuhärad. 

De fick svara på fyra olika frågor om COPE- föräldrautbildning. 

 

 
1 - Vet du vad COPE föräldrautbildning är för något? 

JA 17 st 

NEJ 4 st 

 

Av de 21 deltagarna som så visste 81 % av föräldrarna i sjuhärad vad COPE- föräldrautbildning 

var för något. Undersökningen har dock inte tagit hänsyn till om det beror på att de har fått 

vetskap om den via kommunernas marknadsföring eller om de hört talas om den via vänner eller 

släktingar.  Eller om det är föräldrar som har barn i åldrarna som sträcker sig utanför COPES 

utbildningsstruktur i den kommunen de bor i, och därmed inte nåtts av marknadsföringen för just 

deras barn.  

 

2 - Har du gått COPE föräldrautbildning? 

JA 4 st 

NEJ 17 st 

 

Totalt med alla inräknade som svarat på enkätundersökningen så hade endast 14 % deltagit i 

någon av COPE- föräldrautbildningar. 

Av de 21 personerna som deltog och även visste vad COPE- föräldrautbildning var för något, 

svarade 23 % att de hade deltagit på någon av utbildningarna som erbjudits i deras hemkommun. 
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3 – Varför valde du att gå COPE föräldrautbildning? 

Intressant och var nyfiken  1 st 

Bli en smartare förälder 1 st 

Få andra perspektiv 1 st 

Reflektera över mitt föräldraskap 1 st 

 

Av de fyra som gått utbildningen så svarade var och en olika på frågan varför de valde att gå just 

COPE- föräldrautbildning. Alla var även nöjda efteråt och kände att de nya kunskaperna de fått 

fungerade och höll i sig. 

 

4- Varför har du inte gått COPE föräldrautbildning? 

En del föräldrar uppgav flera olika alternativ. Därför så är alla svaren från enkäten medräknade i 

nedanstående tabell. 

Inget behov 8 st 

Ingen tid 5 st 

Sökt stöd på annat håll 4 st 

Ingen barnvakt  2 st 

Ingen möjlighet att kunna ta sig till 

utbildningen 

2 st 

Arbetar kvällstid  3 st 

 

I undersökningen framkom även olika anledningar till varför de fanns föräldrar som inte gått 

utbildningarna av. Den absolut största anledningen som kom fram i undersökningen var att 

många inte haft behov av att gå en utbildning för att klara av sitt föräldraskap. Och att de inte 

upplevde sig ha så stora problem så de behövde gå en utbildning. Ytterligare en aspekt som 

framkom var att längden på utbildningen tog alldeles för lång tid. Att det skulle vara svårt att 

hinna med att gå alla tillfällen så många gånger i rad.   
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Ytterligare förklaring till att en del föräldrar inte valt att gå COPE- föräldrautbildning har varit att 

utbildningsplatsen ligger för långt bort från hemmet. Ofta gäller detta när utbildningslokalen 

ligger i centralorten då föräldrar bor i ytterområdena eller i glesbygd. Några av föräldrarna som 

inte deltog uppgav även att de hade problem med barnpassning och att någon av föräldrarna 

arbetade kvällstid. 
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6 Utvärdering kring COPE- föräldrautbildning i Sjuhärad 

I detta kapitel kommer vi att analysera de teorier vi anser är mest väsentliga med vår empiri. Där 

översättningsteorin och strategierna ställs mot hur det ser ut i verkligheten. Vi har även valt att 

dela upp analysen i tre olika perspektiv, Kommunens tillvägagångssätt, spridningen av COPE 

och sist föräldrarnas upplevelse. 

 

Det som vi ser som de mest centralaste begreppen från teorin är Virusteorin och Den Hierarkiska 

översättningskedjan som (Røvik 2008). Med hjälp av dessa teorier kommer vi analysera utifrån 

den verklighet som vår undersökning har visat och jämför med vad teorin visar. Vi har även valt 

att analysera de strategier som finns för att bättre kunna införa nya idéer i en organisation 

(Bruzelius och Skärvad, 2004).  

 

6.1 Kommunens tillvägagångssätt med COPE 

 

Från översättningsteorins perspektiv är det viktigt att ha god kunskap i vilken kontext idén ska 

komma till, alltså i vilket sammanhang idén ska förverkligas inom. I denna studie är det 

Sjuhärads kommunalförbund och deras projekt med föräldrastöd som COPE ska bli en del av.  

Kommunerna i Sjuhärad har tagit till sig COPE som en idé av föräldrastöd på grund av att 

kommunerna hade en chans att till viss del få projektpengar för att finansiera införseln av COPE. 

Och samt att utbildningen även är rekommenderad av Statens Folkhälsoinstitut, för att den anses 

vara den enda evidensbaserade föräldrautbildningen.  Vidare innebär det att både 

kommunalförbundet och de samarbetande kommunerna i Sjuhärad vill implementera idén om 

COPE till de enskilda kommunernas verksamheter. När detta inträffar så visar teorierna på att 

svårigheter med att införa en och samma idé i olika organisationer. Detta eftersom de kan stöta på 

hinder redan i ett tidigt skede.  

 

En av de stora svårigheterna och anledningarna till att det kan uppstå problem är att det i regel är 

många inblandade aktörer från olika håll som är med när översättningen av idén äger rum. Detta 

visar studien på då kommunalförbundets projekt och dess inblandade aktörer består av olika 

professionsbakgrunder, vilket ligger till grund för tolkningen av idén och det som formar 

kommunernas översättning av COPE – föräldrautbildning. Detta är en avgörande faktor när en 

idé ska översättas till en verklighet eftersom en idé inte kan se likadan ut när det finns flera olika 

organisationer som ska införa samma idé (Røvik 2008). COPE har då den infördes i de olika 

kommunerna även mött deras struktur och förhållningssätt vilket också är en påverkan i 

översättningen (Røvik 2008). Då Sjuhärads kommunalförbund innefattar ett flertal kommuner 

och där varje kommun har i sin struktur, där beslut om hur och när en idé ska införas måste 

förankras i den kommunala ledningen för att sedan kunna verkställas nedåt i verksamheterna. 

Studien visar på att teorin om svampmodellen (Røvik 2008), där översättningsidéerna kan växa 

fram på olika ställen men vid samma tidpunkt på ett sporadiskt sätt, stämmer överens med hur det 

har gått till i Sjuhärad och deras arbete med COPE.  
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Det går att se i kommunalförbundets projekt Samverkan kring föräldrastöd att flera kommuner 

deltagit samtidigt och fått COPE till sig vid samma tidpunkt. Men att översättningen av COPE 

börjar tolkas olika när idén ska implementeras i den enskilda kommunen.  

 

Studien visar tydligt på att skillnader i tolkningen sker när kommunerna ska marknadsföra COPE 

till föräldrarna. Kommunerna har genomfört en tillsynes likartad marknadsföring till föräldrarna. 

Borås utmärker sig då de valt att marknadsföra COPE via bussreklam. Dock har 

tillvägagångssätten med lanseringen inte givit någon större förekomst av deltagare på COPE`s 

utbildningar. I intervjuerna som gjorts i denna studie med informanterna, så framgår det att 

marknadsföringen är det viktigaste för att kommunen ska kunna nå ut med sitt erbjudande om 

COPE. Vilket har gjort att det lagts mycket energi och medel på att skapa broschyrer, 

tidningsannonser och affischer som ska göra föräldrarna i Sjuhärads kommuner uppmärksamma. 

Detta sätt att marknadsföra erbjudandet om COPE har ändå varit legitimt för kommunerna själva. 

Eftersom det utförts på det sättet tidigare eller för att andra kommuner runtomkring har gjort på 

liknande sätt. Detta kan bero på att organisationer har en tendens att imitera varandras metoder då 

det både kan spara tid och medel. Inte bara då det kan vara bra utan för att de vanligtvis inte vill 

falla utanför någon norm (Eriksson-Zetterquist, 2009, s 132). Även så har organisationer en 

tendens att vidhålla sina väl inarbetade tillvägagångssätt, vilket då gör att spontana och 

oplanerade översättningar av idéer inte förekommer i någon högre utsträckning (Czarniawska 

2005). Detta har studien uppmärksammat när det gäller översättningen av COPE i kommunerna. 

Eftersom det inte förekommit några utmärkande metoder för få föräldrar intresserade. Den mest 

framgångsrika marknadsföringsmetoden, enligt informanterna har dock varit direktkontakten med 

föräldrar på föräldramöten i skolan/förskolan. Vilket de själva även tyckte skulle användas mer. 

Detta då det oftare är lättare att informera om något i tal än skrift och som även ger möjlighet att 

kunna svara på frågor från föräldrar. Informanterna i studien angav att det även gett alternativ till 

att COPE har erbjudit sig att ”ta sig till föräldrarna” istället för tvärtom, om föräldrarna har 

uppgått till ett visst antal. Detta är dock det enda som studien får fram och som visar på ett högt 

engagemang och mod till att använda andra tillvägagångssätt.  

 

Som tidigare nämnts i studien så involveras många personer i översättningen av COPE och även 

definitionen av föräldrastöd då var och en har sina egna kunskaper och erfarenheter som grundar 

till tolkning. Så är det är samma sak i projektet Samverkan kring föräldrastöd, vars syfte är att de 

ska erbjuda ett generellt föräldrastöd och att de ska se likadant ut i alla kommuner. Men som 

teorierna visar på så måste man ta hänsyn till att alla kommuner är olika när det gäller kultur, 

invånarantal, geografiskt läge samt ekonomiska förutsättningar (Christenssen m fl. 2005). Vilket 

gör att alla kommuner arbetar utifrån sina egna förutsättningar och gör att deras arbete med 

COPE- föräldrautbildning kommer att skilja sig från varandra. Detta visar studien på då 

majoriteten av kommunerna presenterar COPE- föräldrautbildning som ett tillvägagångssätt för 

att stärka sin föräldraroll och samverka bättre i familjen. Och samt att de har framfört COPE- 

utbildningen som en strategi för att kunna få föräldrarna att förstärka det positiva hos barnen och 

även förhindra uppkomsten av problem. Detta är även den information som möter föräldrarna.  

Dock förekommer det i en av kommunerna att COPE presenteras på hemsidan som den givna 

lösningen när föräldrarna redan upplever att det finns problem inom sin familj.  

Denna information som då når föräldrarna kan resultera i att föräldrarna inte ser något behov av 

en COPE utbildning. Besynnerligt då informanten ifrån denna kommun presenterade COPE – 

utbildningen som de ovanstående kommunerna har gjort, det vill säga en strategi för att förhindra 

uppkomsten av eventuella problem inom familjen. Här gör man inte det som man säger att man 
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gör, vilket teorierna bevisar att detta sätt är vanligt när nya idéer ska införas. Att ett nytt språk 

och termer börjar användas för att på något sätt ”bevisa” att den nya idén är i bruk, men oftast är 

fallet inte så (Czarniawska 2005).   

 

Det har även tillkommit nya samordnare i projektet, vilket framgått i de intervjuer som gjorts i 

studien. Detta då vissa av informanterna berättat att de var nya på sin post. De har därför fått sätta 

sig in i ämnet med den information som funnits tillgänglig sedan tidigare. Vilket kan ha medfört 

att de blivit begränsade i sin översättningsfrihet då de inte tidigare kunnat vara med och påverkat 

översättningen av COPE. En likhet av detta kan urskiljas i Top - Down orienteringen (Røvik 

2008) då begränsningar i översättningen kan ske när medarbetare inte har fått fullständig 

information från början, utan får bilda sig en egen uppfattning och tolkning utifrån de material 

som redan finns.  

 

COPE- föräldrautbildning kan höra till den externa utvecklingsarenan (Røvik 2008) vilket 

betyder att översättningen delvis sker utanför den kommunala verksamheten och då att 

översättningen blir osynlig. Utvecklingsarenorna riktar sig till bestämda målgrupper vilket det 

organisatoriska tankesättet inte gör, då den ska rikta sig till alla. Inom utvecklingsarenorna är 

personerna mer kunniga i sitt område. Som i denna studie är det till exempel ledarna på COPE 

utbildningen sådana personer. Här sker idé översättningen inte bara inom myndigheten, där de är 

mer synliga. Studien visar på att dessa personer även kan vara med i det kommunala arbetet med 

att marknadsföra COPE. Detta kan vara en anledning till att utbildningen i vissa kommuner ”levt 

sitt eget liv”(enligt mötesprotokoll) då det funnits dessa eldsjälar som drivit på och engagerat sig 

utifrån ett annat perspektiv. Studiens intervjuer med informanterna bevittnar om att 

engagemanget är i varierande grad, vilket givetvis kommer påverka arbetet med COPE.  

Studien uppvisar att det även förekommer olikheter i form och innehåll av COPE- 

föräldrautbildningen i kommunerna. Det förekommer mest skillnader i utbudet av i de olika 

ålderskategorierna. Då COPE- utbildningen för 3-12 år förekommer i alla kommunerna medan 

COPE- tonår och COPE- småbarn förekommer mer oregelbundet i kommunerna. Herrljunga 

kommun har även gett COPE- utbildning på somaliska vilket enligt informanten har varit 

populärt. Studien visar också på att kommunerna har gjort en del avvikelser ifrån standarden av 

COPE´s utformning för att anpassas till den specifika kommunen. Exempel på detta då 

standardutbildningen är tio veckor. Men i Sjuhärads kommuner har de dragit ner utbildningen 

och erbjudit den på åtta eller nio veckor. Det finns även information om en uppdelning där fem 

veckor förlagts innan jul och resterande fem veckor efter jul för att på så sätt gett möjlighet till ett 

uppehåll vilket var föräldrarnas önskemål. Detta ansågs enligt informanten även kunna locka fler 

föräldrar till utbildningarna framöver.  

 

6.2 COPE- föräldrautbildning som ett virus 

 

Utvecklingen när en ny idé ska implementeras kan liknas vid ett virus som denna studie tidigare 

berört. Som sprider sig genom organisationens olika plan. Vi kommer här förklara COPE- 

föräldrautbildnings spridning utifrån virusteorin (Røvik, 2008, s 291). 
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Regeringens nationella strategi där form, innehåll och ursprunget om föräldrastöd finns, kan ses 

som virusets första stadiet. Detta eftersom motivet är att regeringen ville få till förebyggande 

åtgärd för den ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Dock är strategin inte inriktad på 

någon detaljnivå och tar heller ingen ställning till specifika föräldrautbildningar. När regeringen 

sedan ska förmedla och sprida budskapet nedåt i hierarkin till kommuner och kommunalförbund, 

så krävs det att föräldrastöd som koncept smittas och sprider sig. Studien visar att COPE smittas 

genom att kommunalförbundet och kommunerna får kunskap om föräldrastöd och COPE, samt 

vetskapen om att det behövs och varför det behövs. I studien kan det utläsas att vissa kommuner 

blivit mer smittade än andra, vilket kan bero på kommunernas egna förutsättningar i tid och 

medel som de har till förfogande att lägga på arbetet med COPE. Samt att inte alla 

åldersutbildningar finns överallt och att utbildningens längd har varierat något inom 

kommunerna. Virusteorins immunitetsstadie visar sig genom att COPE- föräldrautbildning inte 

anammats (blivit smittade) som föräldrastöd då vissa kommuner valt att inte använda sig av 

COPE som en typ av föräldrastöd. Dock måste man enligt virusteorin tänka på att viruset har en 

viss inkubationstid, där olika kommuner kan behöva olika lång tid på sig för att genomföra COPE 

som idé, vilket visar sig i studien då kommunerna har kommit olika långt med införandet av 

COPE. Ett annat skede i virusteorin som studien tydligt visar på i kommunernas arbete med 

COPE som föräldrastöd, är verkningsmekanismerna. Vilket är att nya ord börjar användas som i 

detta fall kan vara ”föräldrastöd” och ”föräldrautbildning”. Ytterligare ett annat skede i 

virusteorin som kan kopplas till verkligheten är att COPE- föräldrautbildning i vissa kommuner 

pendlar mellan att vara aktiv eller inte aktiv. Detta då några av kommunerna har valt att lägga sin 

COPE- verksamhet på is. En av förklaringarna kan vara hur stort utrymme som finns i 

kommunen med att aktivt arbeta med just COPE som föräldrastöd, men den kan lika gärna 

avaktiveras för att behovet inte täcker upp på en jämn nivå. Alltså att man aktiverar COPE- 

föräldrautbildning när det finns tillräckligt med anmälda deltagare. 

 

6.3 Föräldrarnas upplevelse av COPE 

 

Utifrån den enkätundersökningen som gjorts med föräldrarna i denna studie (Alingsås, Borås, 

Herrljunga, Ulricehamn och Vårgårda), så är största delen av föräldrarna i Sjuhärad medvetna om 

vad COPE- föräldrautbildning är för något men väljer ändå inte att gå den av flera olika 

anledningar (se tabell 4 s 28). Den största orsaken har dock varit att de inte upplever sig ha något 

behov. Men då COPE´s budskap egentligen innebär att erbjuda föräldrarna strategier i sitt 

föräldraskap och öka deras självförtroende. Vilket innebär att föräldrarna inte måste uppfylla 

något krav på behov för att kunna ta del av utbildningen som erbjuds. I studien kan man se att det 

skett en viss bortstötning av COPE från föräldrarnas sida (Røvik 2008). Att COPE- 

föräldrautbildning har tagits in i kommunen som en del ett föräldrastöd. Men den har blivit 

bortvald då den inte uppfattas motsvara det som föräldrarna upplever ha behov av. Att COPE inte 

fått det positiva genomslaget som kommunerna hade förväntat sig. Då COPE- föräldrautbildning 

skapar en negativ klang hos föräldrarna i Sjuhärad vilket informanterna själva uppgett i studien. 

Detta eftersom föräldrarnas egen tolkning har blivit att de inte anser sig behöva utbilda sig som 

föräldrar och att de klarar sköta den biten bra ändå. 

Att ordet utbildning/stöd då tolkas negativt och resulterar i ointresse av COPE från föräldrarnas 

sida. Studien visar på att det är av största vikt när en ide översätts till verklighet, att då låta 

målgruppen stå i fokus. 
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Ytterligare en anledning till att föräldrarna inte visat något större intresse för COPE är att som 

förälder har vi mycket att stå i för att vardagen ska fungera så smidigt som möjligt med jobb, 

dagis, skola, hämtningar, lämningar, matlagning, städning, lek, läxläsning, nattning och så vidare. 

Att komma iväg på en föräldrautbildning kan därför vara lätt som förälder att avfärda då den från 

föräldrarnas perspektiv kräver mycket tid. Detta tydliggörs då enkätresultatet visar på att 

tidsbristen var den näst största anledningen till att inte gå COPE- föräldrautbildning. Är det 

krångligt och besvärligt att använda föräldrastöd blir det helt enkelt inte av. Det i samband med 

att i dagens samhälle så finns mycket tillgänglig hjälp att få via internet och olika hemsidor som 

är inriktade till föräldrar. Och om det känns påfrestande eller oaktuellt att gå en 

föräldrautbildning, så kan det blir lättare att i fösta hand vända sig till de personerna som finns i 

sin närhet. Vilket också visar sig i enkäten då föräldrar väljer att söka stöd på ett annat håll. 

Detta innebär att COPE måste passa både den kommunala verksamheten men även föräldrarnas 

anspråk eftersom det är de som ska ta del av utbildningen. Att översättningen måste sättas in i rätt 

kontext och se till vart någonstans den ska implementeras (Røvik, 2008).  

 

Då COPE- föräldrautbildning även är en evidensbaserad utbildning som har blivit 

rekommenderad av Statens Folkhälsoinstitut, så borde det visa på att utbildningen har goda 

förutsättningar att lyckas med att få igenom sitt budskap. Men informationen som når föräldrarna 

i kommunernas lansering av COPE, är ”föräldrautbildning” och ”föräldrastöd”. Och då 

synonymerna på detta bland annat är, ”skolning”, träning”, ”förkunskaper” och ”hjälp”, så 

motsvarar detta synen på den upplevelsen föräldrarna har på utbildningen och som uppkom i 

föräldraenkäten. Då de inte upplevde sig själva ha behov av skolning, utbildning, förkunskaper 

och hjälp med deras föräldraskap. Samtidigt så har de få som gått COPE- föräldrautbildning varit 

nöjda med de strategierna då de nya kunskaperna de fått till sig varit bra. Vilket betyder att 

minoriteten som valt att gå COPE- föräldrautbildning tolkat budskapet om COPE utefter det som 

kommunerna önskat. Och därmed visar på att alla människor tolkar olika utifrån sina egna 

förkunskaper och erfarenheter.  

 

Vi har avslutningsvis i denna analys valt att visualisera problemet så här: 

Detta skulle kunna liknas som att kommunerna ger medborgarna en fint inslagen present som är 

noga förberedd. Men sedan när presenten överlämnas, uppvisas och öppnas så vill inte 

medborgarna ha den. Eftersom inte var det som medborgarna ville ha. Den motsvarar helt enkelt 

inte deras förväntningar. Då blir kommunen förvirrad och oförstående, då de tar tillbaka 

presenten och hamnar sedan i ett tillstånd då det blir rädda för att göra fel och då få ännu mer 

bristande förtroende av medborgarna.  
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7 Slutsats och avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi att besvara vår frågeställning med hjälp av studiens teori, empiri och 

analys.  

 

Som nämndes i början så är denna studies frågeställning att försöka ta reda på: Hur översätts 

COPE- föräldrautbildning som idé om föräldrastöd i den kommunala verksamheten till en 

konkret handling. Och hur upplevs den av föräldrarna som erbjuds utbildningen? 

 

Kommunerna i Sjuhärad har tagit till sig COPE konceptet utifrån den idé SFI hade. Vilka hade 

fokus på att minimera barn och ungdomars psykiska ohälsa. COPE som ett färdigt 

föräldrastödsprogram var redo att implementeras och blev då ett föräldrastöd. Införandet och 

lanseringen kring COPE har inte sett likadan ut i alla kommuner. En översättning har alltså skett 

och minimalt anpassas till den specifika kommunen och dennes förutsättningar. Dessa justeringar 

har varit att korta ner utbildningstiden eller att dela upp den i två omgångar. Då COPE – 

föräldrautbildning även blivit presenterad på olika sätt så kan det vara en orsak till att deltagandet 

varit lågt. Dels har kommunernas intresse mest legat i att den ska marknadsföras men inte hur 

det ska gå till. Här krävs det att kommunerna reviderar sina sätt att arbeta med att erbjuda 

medborgarna sina tjänster. Vilket är budskapet och hur ska det bäst nå ut till rätt målgrupp. VAD 

är det vi vill att målgruppen ska utläsa av budskapet. Att göra samma saker bara för det är så och 

att det har gjorts tidigare är inte hållbara argument när det ska redovisas varför den nya idén inte 

har fungerat som det var tänkt med att implementera COPE som ett föräldrastöd. 

 

Kommunerna i Sjuhärad har implementerat COPE dels då det funnits finansiellt stöd att hämta 

och att den är rekommenderad av Statens Folkhälsoinstitut. Men ytterligare faktorer som att den 

har ansetts vara modern och den enda evidensbaserade föräldrautbildningen kan ha spelat en stor 

roll i valet bland föräldrautbildningar för kommunerna. Att implementera en idé som är modern 

och anses ligga tiden, behöver dock inte innebära att det är en självklar förutsättning till att 

översättningen lyckas och ger bra resultat (Christensen m fl., 2005, s 21). Med detta som en 

grund och bidragande orsak till kommunernas införsel av COPE- föräldrautbildning, så har 

föräldrarnas egna tankar och åsikter ej blivit tillgodosedda Som i sin tur har lett till att deras 

egentliga behov inte tagits hänsyn till. Studien visat på att det som även har fått stått i fokus har 

varit kommunalförbundet och kommunernas syfte till samverkan. Att dem ska kunna erbjuda ett 

generellt föräldrastöd som ska kunna fungera i alla kommuner. Kanske skulle dem ha tummat på 

samverkanspolicyn och försökt ha sett det från föräldrarnas perspektiv. Eftersom det är 

föräldrarna som de ska nå med sitt erbjudande. Om COPE – föräldrautbildning ska erbjudas 

generellt så ska samma reklam sändas ut till alla föräldrar. Samma information ska kunna läsas på 

kommunernas hemsidor. Det ska fungera på samma sätt som att handla på i en mataffär som 

exempelvis ICA. Detta då alla ICA affärer ser likadana ut. Föräldrarna borde då ha fått ett färdigt 

koncept som de kunnat använda sig av om de haft möjlighet och viljan. Studien har visat att en 

relativt liten del valt att gå COPE- föräldrautbildning. Detta på grund av att fel information har 

sänt ut fel budskap. Föräldrarna har inte ansett sig vara i behov av en utbildning i sitt föräldraskap 

och inte heller känt sig vara rätt målgrupp då de inte ansett sig ha stora problem i rollen som 

förälder. Detta innebär att budskapet om COPE inte framhävs på rätt sätt som tillgodoser 

föräldrarnas egentliga behov. Vilket är en förutsättning för att kunna överleva som föräldrastöd. 



 

 - 33 - 

COPE kan även ses som en utomstående aktör, vilket gör det svårt för kommunerna att exakt veta 

vad utbildningarna handlar om och i sin tur förmedla det på ett bra sätt till föräldrarna i 

kommunen. Vilket gör att den inte mottagits på ett optimalt sätt från föräldrarnas sida.  

 

Med detta som bakgrund och att flera föräldrar i vår enkätundersökning uppgett att de inte har 

haft något behov av en utbildning eller hjälp med sitt föräldraskap, så har inte lanseringen i 

Sjuhärad kring COPE fungerat på ett bra sätt. Vilket innebär att kommunerna i Sjuhärad lyckats 

mindre bra i översättningen med att få COPE från en idé till verklighet. Därför anser denna studie 

att det krävs en förändring eller ett nytänkande kring COPE som koncept. Att COPE skulle må 

bra av att användas mer i samband med skola och förskola. Att den på det sättet kunde få mer 

legitimitet av föräldrarna om den kopplades samman med den verksamheten som redan finns 

naturligt i barnens och föräldrarnas liv. Samtidigt är det viktigt att föräldrautbildningar precis 

som alla andra föräldrastöd arrangeras så att det passar kommunen och inte tvärtom. Det kan bli 

fel om kommunen ska anpassa sig till en specifik föräldrautbildning. En del kommuner kan 

kanske klara av att hålla deltagarantalet tillräckligt högt och därmed hålla liv i COPE utan att 

anpassa till sin egen struktur. Men detta visas i studien på att gälla långt ifrån alla kommuner. 

Detta innebär inte att samverkan ska uteslutas utan snarare tvärtom kunna öka effektiviteten med 

COPE- föräldrautbildning och andra typer av föräldrastöd. Trots allt så måste det finnas någon 

enhetlig syn på hur strukturen skall se ut. Det kan lätt bli olika tankesätt och tolkningar i 

kommunerna om de ansvariga själva har olika professioner i bakgrunden, åsikter och 

engagemang. Vilket kan få COPE- föräldrautbildning att hamna i olika sammanhang.  

På regeringsnivå så pratas det i strategin om föräldrastöd som ett erbjudande till föräldrarna på ett 

mer legitimt sätt. Att de självklart ska kunna erbjuda medborgarna stöd, hjälp och utbildning för 

att uppfylla målen i strategin. Oavsett vilken form eller struktur som kommunerna väljer att 

fokusera sitt föräldrastöd på så måste grundidén följa med. Nämligen att barnen är det viktigaste 

och ska vara fokusgruppen för att i slutändan få ett högre välmående. Då spelar eventuellt inte 

COPE- föräldrautbildning så stor roll i det stora hela. Utan att hjälp och utbildning ska och bör 

finnas när det behövs och inte bedrivas utifrån en tro om att föräldrar har ett behov av hjälp och 

stöd. 

 

Vår enkätundersökning med föräldrarna visar på att de i någon större utsträckning inte väljer att 

gå COPE- föräldrautbildning, men det behöver dock inte betyda att föräldrar i lika hög grad är 

ointresserade av att lära sig nya saker som har med sitt föräldraskap att göra, som exempelvis nya 

strategier. Men för att ta till sig detta som förälder i dagens samhälle så krävs det eventuellt att 

hitta andra vägar som känns smidigare och som finns när man behöver det. Detta kan vara 

ytterligare ett tecken på att marknadsföringen kring denna typ av utbildning har fått fel fokus. Att 

den har handlat om utbildningar och stöd istället för en mer generell nivå, där utbildningen kan 

användas som ett komplement. Dock visar alla utredningar och enkätundersökningen som har 

gjorts i denna studie, att de föräldrar som gått COPE- föräldrautbildning är nöjda efteråt och har 

uppnått positiva effekter i relationen barn och förälder.  

 

Det som ändå måste belysas som positivt är att COPE- föräldrautbildning är för deltagarna helt 

kostnadsfritt, och eventuellt en förutsättning för att få föräldrarna att delta i utbildningarna. 

Eller kan gratis kännas som mindre värt hos föräldrar i dagens samhälle, att kvalitet innebär att 

man måste betala och därmed blir gratis ansett som mindre kvalitativt. För en del så kan 

eventuellt kommunen kännas som en trist och omodern institution där det som erbjuds därför inte 
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blir tilltalande. Att kommunala aktiviteter automatiskt då känns sämre än andra alternativa 

aktiviteter. 

 

En enhetlig lansering är även viktig för att nå ut till föräldrarna på samma villkor. Det kan även 

anses vara nödvändigt att kommunerna uttrycker sig likadant till föräldrarna, om att COPE inte 

enbart är till för de som har stora problem med sina barn och/eller sitt föräldraskap. Att de genom 

marknadsföringen kan vinkla informationen så föräldrarna får kunskapen om vad utbildningen 

egentligen vänder sig till. Detta eftersom det i denna studie kommit fram till att kommunerna 

framför COPE på lite olika sätt. 

 

7.1 Förslag till strategier i att översätta en idé 

 

Denna studie kan konstatera att kommunerna i Sjuhärad fått COPE till sig och som då har kunnat 

användas som en del i det generella föräldrastödet som är skapat av regeringen. Men det behövs 

mer än att bara få denna typ av föräldrastöd på sitt bord och sedan göra det som anses krävas.  

Därför har denna studie slutligen kommit fram till ett förslag med tre olika strategier som kan 

vara vägledande i arbetet med att översätta en idé till verklighet. 

 

 

1. Hänsyn till målgruppen som erbjudandet är riktat till 

 

Med detta anser vi att det är viktigt att målgruppen och dess tolkning av erbjudandet får störst 

fokus i utformandet av översättningen. Då de har den avgörande rollen i att ta emot det som 

erbjuds eller inte. Otydliga budskap om vad som egentligen erbjuds kan få negativa konsekvenser 

för den som erbjuder en tjänst. 

 

 

2. Hänsyn till organisationens egna förutsättningar 

 

Det som vi anses vara näst viktigast då en idé ska bli verklighet. Är att översättningen och 

erbjudandet måste anpassas utefter organisationens förutsättningar. Detta eftersom det i slutändan 

inte skulle fungera att införa något som inte passar med kontexten den ska förverkligas inom. 

Samtidigt som idén måste kunna justeras för att få ett hållbart resultat och anpassas efter de 

förändringar som den möter under tidens gång. 

 

 

3. Hänsyn till idéns ursprung 

 

Den tredje aspekten som vi anser är nödvändigt att ta hänsyn till, är att organisationen måste utgå 

ifrån idéns ursprung. Men att justeringar kan vara nödvändiga och måste tillåtas, men ursprunget 

och idéns grund måste finnas kvar för att inte tappa dess koncept. Annars kan det bli oklarheter i 

gränsen när en idé börjar översättas till något annat. 
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Med dessa strategiförslag i åtanke så anser denna studie att översättningen kan bli enklare att 

genomföra och att idén om positiva effekter på så sätt undgås att gå förlorade. Som vi kan se att 

COPE- föräldrautbildning utsatts för i sin översättning från en idé till verklighet.  
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8 Inför fortsatt forskning 

I detta sista och avslutande kapitel kommer vi att ge våra synpunkter på vad denna studie skulle 

kunna inspirera till i framtida forskning. 

 

Med utgångspunkten att föräldrastöd alltid i någon form kommer vara behövlig, så kommer 

framtida forskning gagna utvecklingen av föräldrastöd och förhoppningsvis även dess målgrupp. 

När det gäller mer specifika typer av föräldrastöd som olika föräldrautbildningar så kan dessa 

typer av studier vara behjälplig för att får fram ett bra och hållbart föräldrastöd. Vår förhoppning 

är att denna studie kan ses som en inspiration till en mer fördjupad undersökning om 

översättningsteori som ett verktyg i den kommunala verksamheten. Detta för att 

implementeringar ska kunna bli så optimal som möjligt. 
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10 Bilagor 

Här presenteras de frågor vi har använt oss av i studien. 

 

Intervjufrågor riktade till kommunens informanter 
 

 Hur stor del av föräldrarna går utbildningen? 

 

 Hur erbjuder ni COPE i er kommun? 

 

 Varför valde ni just COPE som metod? 

 

 Har ni alla åldersutbildningar i COPE? 

 

 Har ni egna COPE- ledare i kommunen? 

 

 Hur ser ditt arbete ut med COPE? 
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 Enkätfrågor riktade till föräldrar i Sjuhärad 
 

 Vet du vad COPE- föräldrautbildning är för något? 

 

 Har du gått COPE- någon av utbildningarna? 

 

 Varför valde du att gå utbildningen? 

 

 Varför valde du att inte gå utbildningen? 
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informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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