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Förord 
 

Efter en lång och mödosam men samtidigt spännande och rolig tid kan vi nu se slutet på vår 

uppsatsfärd.  

 

Vi vill rikta ett stort TACK till:  

 

Vår handledare Inger för att du handlett oss under terminens gång. Tack för att du har stöttat oss 

och fått oss att förstå att det är vi själva som är våra största kritiker.  

 

Samtliga intervjupersoner som deltagit i vår studie. Utan er medverkan hade denna uppsats aldrig 

blivit till. 

 

Slutligen vill vi tacka våra underbara familjer för att ni alltid funnits där för oss och stöttat oss i 

stunder av både glädje och frustration under uppsatstiden. Vi älskar er!  
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Abstract 

 
Title:  
Nya verktyg – nytt föräldraskap. En studie om Kometprogrammets syfte och påverkan på 

samspelet mellan förälder och barn. 
 

New tools – new parenthood. A study on the purpose of the Komet programme and it’s effects on 

interaction between parent and child.  

 

Authors: 
Sandra Henricsson and Janna Karlberg 

 

Parent training programmes is a wide phenomenon in Sweden today and is concidered to be the 

most effective method for parents with cildren who have conduct problems. The Komet 

programme is a manualbased parent training programe developed by the city of Stockholm to 

strengten interaction between parent and child as well as reducing conflicts in families. The aim 

of this study was to examine the puspose of the Komet programme as well as the influence it 

may have on interaction between parent and child. To fulfil the purpose six qualitative interviews 

were conducted, two interviews with professionals from the Komet programme and four 

interviews with parents who had participated in the Komet programme. A multidimensional tool 

for interpretation was used, containing normalisationperspective with focus on child upbringing, 

roletheory and attachmenttheory. The results showed that the parent’s participation in the Komet 

programme led to a reduction in conflicts within the family as well as improvement in interaction 

between parent and child. Further more the results showed that all of the parents where insecure 

in their parentrole before taking part in the Komet programme. After their participation in the 

Komet programme they all stated a feeling of having received new tools to better handle conflicts 

within the family. The overall results of the study led to the creation of two new conceptions 

introduced in the final discussion: The modern problem family and The manualbased parenthood. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Svensk forskning har visat att sex till tolv procent av alla barn har beteendeproblem (Graff, 

2001). Det har även visat sig att beteendeproblem hos barn är en av de vanligaste orsakerna till 

att kontakt tas med en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (Hansson, 2001, s.46). Barn med 

beteendeproblem är en mycket heterogen grupp och begreppet beteendeproblem spänner över ett 

brett spektra, från skrik och gråt till aggressivitet och fysisk destruktivitet (Hassler & Havbring, 

2003, s.7). Det som dock kan sägas vara gemensamt för dessa barn är att deras beteende påverkar 

deras eget såväl som omgivningens sociala liv samt att de ofta har koncentrationssvårigheter 

(Dahlman & Von Otter, 2004, s.4). Forskning tyder på att barn som tidigt utvecklar ett antisocialt 

beteende löper större risk att vidareutveckla beteendet som vuxna med destruktiva beteenden 

som följd, än de barn som startar senare (Sundell & Forster, 2005, s.40).  

 

Under 1990-talet uppmärksammades behovet av att utveckla föräldrautbildningar, av Sveriges 

regering. Därför tillsattes i mars 1997 Föräldrautbildningsutredningen, som i november samma 

år avlämnade betänkandet Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161). Där framkom det att syftet 

med föräldrautbildningar bör vara att ge föräldrar ökade kunskaper om barns utveckling, samt att 

göra det möjligt att få känna gemenskap med andra föräldrar och med barnomsorgs- och 

skolpersonal. Med detta som bakgrund har det nu utvecklats en rad olika föräldrautbildningar i 

Sverige. Några exempel på dessa program är De otroliga åren, COPE och Kometprogrammet 

(Bremberg, 2004, s.18). Föräldrautbildningarna arbetar med att förebygga och/eller minska 

beteendeproblem hos barn och ungdomar. De baseras alla på teorier om hur problem har uppstått 

och behandlar olika faktorer som anses påverka att problem uppstår. Riskfaktorer är faktorer som 

anger ökad risk för att beteendeproblem ska utvecklas medan skyddsfaktorer minskar 

sannolikheten (Sundell & Forster, 2005, s.7). Det har visat sig i en rad studier att ett av de mest 

effektiva sätten att förebygga beteendeproblem hos barn är just att stärka föräldrarollen (Kling 

mfl, 2006, s.7).  

 

Under januari och februari 2008 publicerade Dagens Nyheter en artikelserie, ”Föräldrar på kurs” 

(Svensson, 2008). Artikelserien presenterade en rad olika föräldrautbildningar som idag finns i 

Sverige, samt deras arbetsmetoder för att hjälpa föräldrar till barn med beteendeproblem. I 

samband med att artikelserien publicerades startade en debatt där åsikterna kring 

föräldrautbildningar i Sverige gick isär. Förespråkarna sa å sin sida att föräldrautbildningarna 

stärker relationen mellan förälder och barn medan motståndarna menade att en föräldrautbildning 

kränker barn och att kärleken mellan förälder och barn blir villkorad.  

 

Den utbildning som vi valt att studera är Kometprogrammet, en av de föräldrautbildningar som 

ingick i Dagens Nyheters artikelserie. Kometprogrammet, även kallad ”Stockholmsmodellen” är 

en av de föräldrautbildningar som Statens Folkhälsoinstitut rekommenderar som effektiv för 

föräldrar till barn med beteendeproblem (Statens Folkhälsoinstitut: Skolan förebygger [online]). 

Kometprogrammet är dessutom en evidensbaserad metod med starkt forskningsstöd. 

Kometprogrammet syftar till att stärka samspelet mellan förälder och barn, i familjer med en 

högre grad av konflikter. I de utvärderingar som har gjorts så har det bland annat framkommit att 

Kometprogrammet leder till ökad föräldrakompetens hos de deltagande föräldrarna. Bland annat 

för att de använder sig av mindre sträng disciplin, ökat positivt föräldraskap, tydliga 

förväntningar på barnen samt bättre tillsyn. I och med att föräldrar har deltagit i en 

Kometutbildning har deras barns beteendeproblem minskat och barnens sociala förmågor har 

ökat (Kling mfl, 2006). 
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Trots det starka forskningsstöd som Komet idag sägs ha, råder delade meningar om huruvida det 

är gynnsamt för en familj att delta i utbildningen eller ej. Mot bakgrund av detta anser vi som 

författare det vara viktigt att undersöka vad professionella inom Kometprogrammet anser vara 

syftet med utbildningen samt hur den påverkar samspelet mellan förälder och barn. Dessutom vill 

vi undersöka hur föräldrar upplever att delta i Kometprogrammet samt hur utbildningen påverkat 

samspelet mellan dem och deras barn. På så sätt är förhoppningen att uppsatsen kan ge en bättre 

förståelse för hur Kometprogrammet påverkar en familjs samspel.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är dels att studera Kometprogrammet, dels att undersöka hur föräldrar upplever att 

programmet påverkat samspelet mellan dem och deras barn. För att besvara syftet formuleras 

följande frågeställningar: 

 Hur beskriver professionella inom Kometprogrammet föräldrautbildningen samt dess 

syfte? 

 Hur upplever föräldrar att delta i Kometprogrammet? 

 Hur upplever föräldrar att Kometprogrammet har påverkat samspelet mellan dem och 

deras barn? 

1.3 Begreppsförklaring 

Barn 

”Begreppet barn är tillämpligt på alla under 18 år, det vill säga före myndighetsåldern” 

(Barnombudsmannen; Barnkonventionen [online].). I denna uppsats ligger fokus på barn från tre 

till elva år. Således är det detta åldersspann som refereras till när begreppet ”barn” används. 

 

Samspel och relation 

”Samspel kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte i det direkta mötet mellan individer. 

Relationen kan ses som ett resultat av ett regelbundet samspel mellan två människor” (Lindberg, 

2000, s.5). I denna uppsats ser vi relationen mellan förälder och barn som ett resultat av 

samspelet dem emellan. Samspelet ser vi som all form av interaktion mellan förälder och barn. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign  

Uppsatsens syfte och frågeställningar har varit utgångspunkten för valet av metod. Då vi ville 

undersöka två olika gruppers upplevelser av hur Kometprogrammet påverkar relationen mellan 

förälder och barn så har vi valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativ 

forskning syftar enligt Larsson (2005b) till att förstå en individs upplevelser av ett visst fenomen. 

Utifrån en individs verbala eller skrivna utsagor och/eller observerbara handlingar får forskaren 

beskrivande kvalitativa data som denne senare tolkar och ger mening åt (Larsson, 2005b, s. 91f). 

Den kvalitativa forskningsmetoden är till skillnad från den traditionella kvantitativa metoden mer 

flexibel och dynamisk till sin karaktär och ger utrymme för stora variationer (Backman, 1998, 

s.50). Då denna uppsats syftar till att förstå och belysa individers upplevelse i ett visst avseende 

anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden bäst tjänar uppsatsens syfte.  

 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv metodstrategi vilket har inneburit att vi genom 

forskningsprocessen har växlat mellan teori och empiriskt material, vilket har gjort att dessa har 

påverkat varandra under hela processen (jfr Larsson mfl, 2005a, s.23). Mer konkret har detta 

inneburit att vi efter att ha tagit del av tidigare forskning samt litteratur kring området utformade 

våra intervjuguider. Även preliminära teorier präglade utformandet av intervjuguiderna. Först 

efter att vi genomfört samtliga intervjuer och vi fått vårt empiriska material, fastställdes de 

teoretiska perspektiv som vi senare kom att analysera det empiriska materialet utifrån.  

2.2 Vetenskapsfilosofisk position 

2.2.1 Hermeneutik 

Vi har i denna uppsats använt oss av ett hermeneutiskt tolkningsverktyg av vår empiri för att öka 

förståelsen av det insamlade materialets mening (jfr Larsson, 2005b, s.93). Den huvudsakliga 

tanken inom hermeneutiken är att delarna utgör mer än helheten. För att vi ska kunna förstå en 

intervjupersons livssituation måste vi således förstå alla delarna tillsammans. Inom 

hermeneutiken ses existensen av ett ömsesidigt förhållande mellan del och helhet och tolkningen 

av delarna som beroende av vem som tolkar den och den personens förförståelse. För att vi ska 

kunna göra en riktig hermeneutisk tolkning av vårt material har vi således växlat mellan att inta 

ett del- och helhetsperspektiv, samt varit medvetna om att vi ständigt använder våra egna 

värderingar i tolkningen (Olsson & Sörensen, 2001, s.101-102). 

 

Via ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är det möjligt att kunna tolka och förstå sammanhang 

i intervjupersonernas berättelser. Under databearbetningsprocessen har vi använt oss av den 

hermeneutiska spiralen för att försöka förstå texten utifrån dess delar och helhet (jfr Olsson & 

Sörensen, 2001, s.100-101). Vi har först läst igenom intervjuerna i sin helhet för att skaffa oss en 

helhetsbild av vad som framkommit. Sedan har vi försökt skönja vissa teman för att bättre kunna 

se deras egentliga mening. Slutligen har vi återgått till att se hur delarna passar in i 

helhetsberättelserna. Det hermeneutiska perspektivet har hjälpt oss att tolka de olika deltemata 

för att i den slutliga analysen föra samman dessa temata. Avslutningsvis har vi skapat två nya 

begrepp för att ge mening åt empirin som helhet.  
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2.3 Uppsatsens genomförande 

2.3.1 Sökprocess 

En litteraturstudie har genomförts i syfte att ringa in forskningsområdet kring 

föräldrautbildningar samt barn med beteendeproblem som är målgruppen för Kometprogrammet. 

Sökningen efter litteratur och tidigare forskning har ägt rum i olika databaser via Stockholms 

Universitets hemsida. Dessa databaser har varit Libris, CSA Multiple Database Search, 

Artikelsök, Presstext, DiVA, samt Google Scholar. Genom dessa databaser har vi funnit relevanta 

böcker och rapporter som i sin tur gett oss vidare tips om intressant litteratur. De sökord vi 

använt oss av under litteratursökningen på databaserna är: Anknyt*, Anknytning, Attachment, 

Barn*, Behavioral problems, Beteendeproblem, Conduct problems, Child*, Föräldra*, 

Föräldrautbildning, Komet*, Kometprogrammet, Parent Training, Parent management training, 

PMT samt Samspel. 

 

Vi har även sökt efter information om Kometprogrammet och dess föregångare PMT via Google. 

På detta sätt kom vi i kontakt med Kometprogrammets egen hemsida (Kometprogrammets 

hemsida: Forskning [online]). Där hittade vi en mängd rapporter och vi kunde även kontakta de 

professionella som jobbar inom Kometprogrammet vi senare intervjuat. De artiklar från DN:s 

artikelserie om ”föräldrar på kurs”, som vi från början fått vår ide till uppsatsämne ifrån, skriver 

att Statens Folkhälsoinstitut rekommenderar Komet som föräldrautbildning och vi gick därför in 

på deras hemsida (Statens Folkhälsoinstitut: Skolan förebygger [online]). Där hittade vi en 

broschyr med de föräldrautbildningar som Statens Folkhälsoinstitut rekommenderar samt en 

relevant rapport som behandlar förslag till föräldrastöd i Sverige. I samband med intervjuerna av 

de professionella inom Kometprogrammet fick vi ta del av en manual som berör utbildningen för 

föräldrar till barn tre till elva år. Denna gav oss uppdaterad information om uppbyggnaden av 

programmet och dess olika delar. 

2.3.2 Urval 

Vi har intervjuat två professionella inom Kometprogrammet samt fyra föräldrar som har deltagit 

i, och avslutat en Kometutbildning. Enligt Kvale (1997) så är antalet intervjupersoner beroende 

av studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997, s.97f). Med detta som bakgrund så ansåg vi 

att sammanlagt sex intervjupersoner var realistiskt för att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den ojämna fördelningen av intervjupersoner har sin grund i att vi främst var 

intresserade av att studera föräldrars upplevelse av Kometprogrammet samt dess påverkan på 

samspelet mellan förälder och barn vilket ger studien ett huvudsakligt föräldrafokus. Uppsatsens 

urval har ett så kallat snöbollsurval (jfr Esaiasson mfl, 2004, s.212) vilket för oss har inneburit att 

vi genom att kontakta en huvudansvarig på Kometprogrammet fick hjälp att finna 

intervjupersoner som passade för vår studie. Trots att vi tillämpade ett så kallat snöbollsurval 

hade vi kriterier som var önskvärda hos intervjupersonerna. Dessa innebar att de professionella 

önskades vara aktiva inom Kometprogrammet samt att föräldrarna hade deltagit och avslutat en 

Kometutbildning för barn mellan tre till elva år för minst en månad sen. Kriterierna för 

intervjupersonerna uppfylldes av samtliga.  

2.3.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna ägde rum formulerade vi varsitt informationsbrev till professionella respektive 

föräldrar (se bilaga 1 och 2). Detta brev innehöll information om hur intervjuerna skulle komma 

att gå till och där inhämtade vi även samtycke från samtliga intervjupersoner till att delta i 

studien (se vidare under rubriken ”etiska principer” nedan).  
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Vi har i denna studie gjort individuella kvalitativa intervjuer, det vill säga att vi intervjuat 

personerna en och en i syfte att få professionellas och föräldrars subjektiva upplevelser av det 

fenomen vi undersökt. Inför intervjuerna formulerade vi två olika intervjuguider – en riktad till 

de professionella samt en riktad till föräldrarna. Dessa intervjuguider som vi tillämpade var så 

kallade allmänna intervjuguider vilket innebär att vi formulerade ett antal temata kopplade till 

våra frågeställningar (se bilaga 3 och 4). Under dessa temata formulerade vi öppna underfrågor, 

på detta sätt lämnade vi öppet för friare svar från intervjupersonerna samtidigt som vi behöll 

fokus kring ämnet (jfr Larsson, 2005b, s.104). Intervjuerna med de professionella ägde rum på 

deras arbetsplats. Intervjuerna med föräldrarna ägde i tre fall av fyra rum på platser som var 

avskilda och där det kunde undvikas att vi blev störda av oljud eller annan negativ påverkan 

vilket är eftersträvansvärt enligt Esaiasson mfl, (2004, s.294). En av föräldrarna kunde dock bara 

ses på ett café vilket innebar att intervjun fick hållas där. Detta skulle kunna tänkas påverka 

denna intervjupersons svar på intervjufrågorna då vi satt på allmän plats där risken fanns att 

andra människor kunde höra oss. Intervjuerna tog vardera ca en timme där båda författarna 

medverkade och turades om att hålla i intervjun respektive vara tekniskt ansvarig för 

inspelningen samt ställa eventuella, kompletterande frågor. Intervjuerna spelades in så att vi i 

efterhand skulle få ett så autentiskt material som möjligt. 

2.3.4 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades i stort sett omgående efter att intervjuerna ägt rum. 

Intervjuerna delades upp och vi transkriberade således tre intervjuer var. Därefter läste vi 

varandras transkriberade material samtidigt som vi lyssnade till det inspelade materialet, detta för 

att undvika feltolkningar (jfr Kvale, 1997, s.149f). Efter transkriberingen meningskoncentrerade 

vi materialet för att få ut kärnan i intervjupersonernas uttalanden. Därefter 

meningskategoriserade vi textmaterialet, det vill säga att vi delade in materialet i lämpliga 

kategorier för att få en bättre överblick över materialet (ibid, s.174). Dessa kategorier mynnade ut 

i två temata för de professionella samt två temata för föräldrarna. Våra temata har sedan 

analyserats utifrån vår teoretiska referensram. Då studien har en hermeneutisk vetenskaplig 

position använde vi oss av en hermeneutisk texttolkning i vilken ingår att växla mellan att se på 

deltemata och en större sammanhängande helhet. Detta har präglat hela 

databearbetningsprocessen (ibid, s.51). Under databearbetningsprocessen har det varit 

nödvändigt att korta ner resultatet och fokusera på de delar som är relevanta för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Således har resultat avseende beteendeproblem och trots uteslutits från såväl 

resultat som analys. 

2.4 Uppsatsens trovärdighet 

2.4.1 Validitet 

Validitet innebär att få svar på frågan om det som avses att mätas i en studie verkligen har mätts, 

(Lilja, 2005, s.296) samt om en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning finns (Olsson 

& Sörensen, 2001, s.66). För att säkerställa att vi mätt det vi avsett att mäta har vi bland annat 

formulerat intervjuguiderna utifrån syfte och frågeställningar. Inom kvalitativ forskning kopplas 

validiteten mer till omfattningen av informationsrika fallbeskrivningar och forskarens förmåga 

att analysera sina data än vad det kopplas till urvalsstorlek (Larsson, 2005b, s.116-117). För att 

öka validiteten i vår studie ställde vi öppna intervjufrågor med följdfrågor så att 

intervjupersonerna hade möjlighet att tydliggöra vad de verkligen menade. Detta har ökat våra 

chanser att verkligen fånga in det vi har haft för avsikt att fånga in. Vi har även i vårt 

resultatkapitel många informationsrika beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser av 

Kometprogrammet. En faktor som kan ha sänkt validiteten är att intervjupersonernas utsagor i 

viss mån har sammanfattats i resultatdelen vilket kan ha lett till att vi som författare lagt in egna 
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tolkningar av intervjupersonernas utsagor. Validiteten blir även beroende av forskarens förmåga 

att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter (ibid, s.116-117). Under 

bearbetningen av vårt insamlade material har vi ständigt ifrågasatt våra upptäckter och sättet att 

tolka dessa på. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning är inte något lätt och tydligt att fastställa eftersom ingen 

direkt mätning utförs. Vad forskaren främst vill få ut av studien är en beskrivning av ett visst 

fenomen. I vår studie har vi för att få hög reliabilitet vid datainsamlingen undersökt konsistensen 

i svaren från intervjupersonerna. Det har vi gjort genom att ställa flertalet liknande frågor som 

fokuserar på samma tema för att se om svaren blev detsamma, vilket Kvale (1997) menar är ett 

lämpligt sätt för att säkerställa tillförlitligheten i utsagorna (Kvale, 1997, s.213). Under 

intervjuerna har vi även ställt öppna frågor samt försökt att undvika att ställa ledande frågor.  

 

I denna studie har resultaten analyserats av båda författarna samt tolkats utifrån flera teorier, 

vilket har inneburit att resultatens hållbarhet granskats i hög grad (jfr Larsson, 2005a, s.27). 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant för att få ett så autentiskt material som 

möjligt. Detta kan anses höja reliabiliteten i uppsatsen. Vi som författare är inte vana att 

analysera insamlad data vilket dock kan ha påverkat uppsatsens reliabilitet på ett negativt sätt. 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver analytisk generalisering som ett möjligt sätt att generalisera inom 

kvalitativ forskning. Vad forskaren behöver göra är att lägga fram tillräckligt med belägg för att 

en analytisk generalisering ska kunna göras. Forskaren kan genom att skriva tydliga analyser 

samt klargöra vilket stöd som finns för ett påstående, göra det möjligt för läsaren att bedöma 

möjligheten att generalisera (Kvale, 1997, s. 210-212).  I denna studie anser vi att resultaten är 

generaliserbara då föräldrarnas upplevelser bekräftas av varandra då de i stort sett uppger samma 

upplevelser. Vidare ligger föräldrarnas utsagor i linje med den tidigare forskning som berört 

föräldrautbildningar, vilket ytterligare pekar på att resultaten i viss mån är generaliserbara. 

2.5 Etiska principer 

Vi har i såväl planering som genomförande av vår studie beaktat Lag (2003:460) om 

Etikprövning av forskning som avser människor. Det har vi gjort utifrån 16 och 17 § vilka 

behandlar krav på information och samtycke. Vidare har vi utgått från de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar. Vetenskapsrådet redovisar fyra 

huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.  

 

Innan intervjuerna ägde rum skickade vi ett brev till intervjupersonerna så att de i förväg 

tilldelades information avseende studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till samt hur materialet 

från intervjuerna skulle tas tillvara. Detta är det så kallade informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Detta krav regleras även i 16 § i Lag (2003:460). I brevet bad vi även om samtycke 

från samtliga intervjupersoner avseende deltagande i studien. Samtycket ska ge deltagarna 

möjlighet att när som helst avbryta medverkan i studien utan att det ger några negativa 

konsekvenser för intervjupersonerna. Detta kallas för samtyckeskravet vilket regleras i 17 § i Lag 

(2003:460) samt i Vetenskapsrådet (2002, s. 9f) där det benämns som samtyckeskravet. 

Intervjupersonernas anonymitet har i studien säkrats genom att uppsatsen ska vara fri från 

personliga uppgifter som på något sätt kan röja deras identitet, vilket är det som sammanfattas 

som konfidentialitetskravet (ibid, s.12f) Informationsbrevet till samtliga intervjupersoner 

innehöll även information om att det material som framkommit av intervjuerna skulle förvaras på 

ett säkert sätt tills uppsatsen är färdigställd och att materialet därefter ska raderas. Det framgick 
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även av brevet att materialet från intervjuerna endast kommer att användas i vår uppsats och att 

uppsatsen i sin slutgiltiga form kommer att läsas av framförallt kursansvarig lärare, handledare, 

opponenter och övriga studiekamrater men att uppsatsen är offentlig och därmed kommer att vara 

tillgänglig via Internet. Detta kallas för nyttjandekravet (ibid, s.14).  

2.6 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på en av Statens Folkhälsoinstitut rekommenderade 

föräldrautbildningar, Kometprogrammet, vi uttalar oss således inte generellt om 

föräldrautbildningar. Uppsatsen fokuserar på professionella och föräldrars upplevelser av 

Kometprogrammet, vilket gör att studien i huvudsak har ett vuxenperspektiv. Vi har i uppsatsen 

även fokuserat på Kometprogrammets utbildning för föräldrar med barn tre till elva år, och har 

därför valt att utesluta andra Kometutbildningar. Uppsatsen behandlar främst nationell forskning 

angående Kometprogrammet och någon särskilt stor vikt har ej lagts vid dess internationella 

föregångare PMT, även om detta redogörs till viss del i litteraturstudierna. Denna uppsats är 

inriktad på grunderna inom Kometprogrammet vilket innefattar momenten Gemensam stund, 

Förberedelse, Uppmaning, Beröm och Ormen samt de gränssättande momenten Välja Strider och 

Nödbroms. I och med detta är inte samtliga moment i Kometprogrammet representerade i 

uppsatsen.  
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3. Litteraturstudier 
För att förstå föräldrautbildningen Komets betydelse och funktion anser vi som författare det vara 

viktigt att först kort beskriva vikten av ett välfungerande samspel mellan föräldrar och barn. 

Därefter beskrivs Kometprogrammet som verksamhet samt dess teoretiska utgångspunkter. 

Slutligen ges en genomgång av tidigare forskning avseende Komet och PMT, på såväl nationell 

som internationell nivå. 

3.1 Relation och samspel mellan förälder och barn 

Relationen mellan föräldrar och barn anses vara den faktor som starkast påverkar ett barns 

välbefinnande eller brist på detta. En god relation är enligt Lagerberg och Sundelin (2000) en 

relation som bygger på värme, tillgivenhet, förståelse och känslighet för barnets behov 

(Lagerberg & Sundelin, 2000, s.199). En nära känslomässig anknytning till föräldrarna gör 

barnet rustat för att på ett bra sätt klara livets utmaningar samt skapa nära känslomässiga 

relationer (Groholt, 1998, s.139; Lagerberg & Sundelin, 2000, s.199). Enligt en utredning gjord 

av Statens Folkhälsoinstitut på uppdrag av Sveriges regering är det därför nödvändigt att på ett 

produktivt sätt närma sig föräldrarna genom exempelvis föräldraprogram. Syftet med dessa 

program bör vara att utveckla en relation mellan förälder och barn som präglas av värme och 

emotionell närhet (Bremberg, 2004, s.101). 

 

En viktig aspekt i samspelet mellan förälder och barn är att barnet upplever sig accepterad för 

den han/hon är. Föräldrarnas förmåga att vid varje tidpunkt svara på barnets behov och undvika 

att ta ut sina frustrationer och sin stress på barnet är enligt Killén (1993) kärnan i ett gott samspel 

mellan förälder och barn (Killén, 1993, s.153ff). I familjer med problem kan banden mellan 

förälder och barn vara svaga och då anpassas samspelet till barnet mer sällan. Föräldrarna märker 

inte när barnet upplever jobbiga känslor och barnet får således ingen hjälp att hantera dessa 

känslor. Ju tidigare samspelssvårigheter uppstår i en familj desto svårare blir dessa problem 

längre fram (Karlsson, 2008, s.19). Enligt Karlsson (2008) är förutsättningen till ett bra samspel 

med andra människor förmågan att sätta sig in i andras känslor och situationer. För att ett barn 

ska lära sig detta behöver föräldrarna vara förmögna att bejaka barnets känslor samt hjälpa barnet 

sätta ord på dessa känslor (ibid, s.62). 

3.2 Komet 

Föräldrautbildningen Komet utvecklades under 2003 i ett samarbete mellan Forsknings och 

Utvecklingsenheten (FoU) i Stockholm och Preventionscentrum Stockholm (Precens) (Kling mfl, 

2006, s.10). Komet står för KOmmunikationsMETod och är ett manualbaserat 

föräldraträningsprogram som riktar sig till föräldrar med bråkiga och trotsiga barn (Kling & 

Sundell, 2006, s.12). Kometprogrammet utvecklades framförallt utifrån delar av tre 

nordamerikanska föräldraträningsprogram (Pattersons, Webster-Strattons samt Barkleys 

program) som alla ingår i gruppen Parent management training (PMT).  Dessa program 

omarbetades sedan till en svensk version, anpassad till svenska förhållanden (Kling mfl, 2006, 

s.10).  

 

Parent management training (PMT) utvecklades under 1950- och 1960- talet av nordamerikanska 

beteendeanalytiker (Dangel & Polster, 1986, s.6) och är en beteckning för en rad olika 

strukturerade föräldrautbildningar. Dessa föräldrautbildningar har gemensamt att de bygger på 

social inlärningsteori, operant psykologi, KBT samt praktisk träning (Kazdin, 1997, s.165; 

Dahlman & Von Otter, 2004 s.13). Kometprogrammet har liksom företrädaren PMT sina 

teoretiska grunder i social inlärningsteori samt praktisk träning och syftet med programmet är att 
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bryta negativa beteenden hos barnen genom att stärka de positiva saker som barnet gör (Kling & 

Sundell, 2006, s. 7&12).  

3.2.1 Kometprogrammets upplägg 

Kometprogrammet riktar sig främst till föräldrar med barn mellan tre och elva år men inom 

Komet finns nu en rad olika program för barn och ungdomar i olika åldrar med inriktning på 

både familj och skola. En grupp inom Kometprogrammet består av två utbildade ledare samt 

föräldrar till cirka sex barn med beteendeproblem. Kursen håller på i ungefär elva veckor, med en 

träff i veckan och därutöver tillkommer hemuppgifter (Kling & Sundell, 2006, s.12). 

 

Komets utbildningsupplägg ser ut på följande sätt (Forster mfl, 2008): 

1: Gemensam stund och uppmärksamhet  

2: Förberedelse och uppmaning  

3: Beröm  

4: Ormen 

5: Uppföljning av Ormen 

6: Enskild träff med förskollärare/lärare alt enskild träff med förälder  

7: Välja strider  

8: Nödbroms  

9: Regler och konsekvenser  

10: Problemlösning och tillsyn  

11: Framtidsplaner  

 

Träffarna ett till sex sätter fokus på att stärka relationen och samspelet mellan förälder och barn 

medan träff sju till elva syftar till att introducera metoder för gränssättning (Kling & Sundell, 

2006, s.12). Vid den första träffen introduceras föräldrarna till att umgås med sina barn på 

barnets villkor och att vara närvarande i umgänget med barnet. I detta ingår även att 

uppmärksamma och berömma positiva beteenden. Andra träffen syftar till att förebygga 

konflikter genom att förbereda barnet på vad som ska ske. Vid tredje träffen arbetar föräldrarna 

med att uppmuntra och ge beröm samt uppmärksamma positiva beteenden. Ormen som dyker 

upp under fjärde och femte träffen är ett belöningssystem som används för att uppmuntra barnets 

positiva beteenden. Vid sjätte träffen erbjuds föräldern att bjuda in förskollärare/lärare för att 

utveckla Ormen att även omfatta förskola/skola. Under träff sju får föräldrarna lära sig att minska 

uppmärksamheten för dåliga beteenden och på så sätt välja strider. Under träff åtta introduceras 

föräldrarna till verktyget Nödbroms som handlar om att avbryta utbrott och konflikter som håller 

på att gå över styr. Föräldrarna lär sig under träff nio att upprätta tydliga regler samt använda 

rimliga och rättvisa konsekvenser. Den tionde träffen behandlar två aspekter: problemlösning och 

tillsyn. Problemlösning ger föräldrar möjlighet att på ett strukturerat sätt diskutera och hitta 

lösningar på problem inom familjen. Tillsyn syftar till att göra föräldern mer nyfiken på vad 

barnet gör när det inte är hemma. Sista träffen följer gruppledarna upp det arbete som föräldrarna 

gjort med Komet samt gör en planering för hur familjen kan hantera framtida svårigheter (Forster 

mfl, 2008). 

3.2.2 Kometprogrammets teoretiska utgångspunkter 

Som tidigare nämnts baseras Kometprogrammet på social inlärningsteori. Denna teori förklarar 

psykologiska företeelser, så som exempelvis barns beteendeproblem. Inom inlärningspsykologin 

ses beteende som något utöver vad en person gör, det kan även vara känslor, tankar och 

fysiologiska reaktioner (Hultman-Boye, 2008, s.11). Enligt Bandura (1977) sker social inlärning 

främst via imitation eller så kallad modellinlärning. Detta innebär att ett barn exempelvis lär sig 
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genom att iaktta hur deras föräldrar gör. Barnet kan även lära sig av berättelser eller symboliska 

modeller i böcker eller på TV (Bandura, 1977, s.22 ff). 

 

Kometprogrammet bygger på inlärningsteoretiska principer och handlar således om operant 

inlärning. Detta avser hur miljön påverkar exempelvis ett barns beteende genom att olika 

beteenden förstärks respektive släcks ut till följd av ett beteendes konsekvenser. Ett nytt beteende 

lärs effektivast in genom att kontinuerligt förstärka detta beteende genom uppmärksamhet eller 

belöning. Inlärning av exempelvis ett nytt beteende är beroende av att varseblivning, 

uppmärksamhet och minne fungerar normalt (Hultman-Boye, 2008, s.11 & 15). 

3.3 Tidigare forskning  

3.3.1 Nationell forskning 

Då Kometprogrammet är en svensk version av PMT saknas internationella studier kring 

Kometprogrammet. Det finns dock en hel del svenska studier om Kometprogrammet som vi har 

tagit del av. Dessa studier har övervägande använt sig av kvantitativa metoder med främst 

frågeformulär av olika slag som mätinstrument. De svenska studier och utvärderingar som gjorts 

på Kometprogrammet är undersökningar främst gjorda av FoU-enheten i Stockholm. Det har 

även skrivits ett antal psykologexamensuppsatser på området. Vi har valt att fokusera på de 

rapporter som avser Komet för barn som är tre till elva år, den grupp som vår studie avser. Därför 

har övriga rapporter som är skrivna bland annat om Skolkomet och ungdomar tolv till arton år 

sållats bort.  

 

Den första randomiserade pilotstudien (Hassler & Havbring, 2003) som gjordes på det som då 

kallades Föräldracirklar men som senare kom att utvecklas till Kometprogrammet syftade till att 

se om föräldrars deltagande i ett föräldraträningsprogram hade någon effekt på deras barns 

beteendeproblem. Resultaten från studien visade att barnen vars föräldrar deltog i utbildningen 

blev mindre bråkiga samt mer koncentrerade än barnen i kontrollgruppen.  

 

I en jämförande studie av Komet och KortKomet (Dahlman & Von Otter, 2004) som är en 

kortare variant av Kometprogrammet, visade det sig att föräldrarna som deltagit förbättrat sina 

uppfostringsfärdigheter. Bland annat rapporterades en minskning av skäll och straff medan 

föräldrarna sa sig oftare berömma och belöna sina barn efter avslutat deltagande i 

Kometprogrammet. Föräldrarna rapporterade förbättrad social kompetens hos sina barn samt en 

minskning av de utåtriktade beteendeproblem som barnen hade vid programmets start. Studien 

var en jämförande studie av två varianter av Kometprogrammet, men man fann inga egentliga 

skillnader mellan de två programmen. 

 

I en studie gjord av Sundell mfl (2005) visade det sig att av de barn som hade beteendeproblem 

vid kursens start hade problemen minskat för 68 procent, för 13 procent var problematiken 

oförändrad och för 19 procent hade problemen ökat. Majoriteten av föräldrarna kunde även 

rekommendera Kometprogrammet till andra föräldrar och tyckte att Komet hjälpt barnet (Sundell 

mfl, 2005, s.5). Detta kan ses med bakgrund av att det visat sig att barn som tidigt utvecklar ett 

antisocialt beteende löper klart större risk att vidareutveckla detta beteende som vuxna med 

destruktiva beteenden som följd, än andra barn som startar senare (Sundell & Forster, 2005, 

s.40). 

 

I en verksamhetsutvärdering (Kling & Sundell, 2006) av Kometprogrammet deltog 635 familjer 

och av dessa hoppade 13 procent av programmet före avslut. Av de föräldrar som deltog var 

genomsnittet på närvaron 90 procent (9,9 av 11 utbildningstillfällen). Föräldrarna som deltog i 
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undersökningen rapporterade att 77 procent av barnen hade beteendeproblem vid programmets 

start. Vid avslutad utbildning hade knappt 44 procent av barnen med allvarliga beteendeproblem 

minskat sina beteendeproblem. Föräldrarna som deltog i Kometprogrammet var överlag mycket 

nöjda och så gott som alla skulle rekommendera andra föräldrar att gå utbildningen. Att träffa 

andra föräldrar med liknande problem tycktes vara mycket värdefullt enligt denna studie (Kling 

& Sundell, 2006).  

 

I Komet för föräldrar – en randomiserad effektutvärdering av ett föräldraprogram för barns 

beteendeproblem (Kling mfl, 2006) undersöktes huruvida föräldrars förhållningssätt till sina barn 

förändrades eller ej när de deltog i Komet eller KortKomet. Dessutom ville man se om 

föräldrarnas ändrade förhållningssätt påverkade bråkiga och störande barns beteenden. I studien 

delades föräldrarna in i tre olika grupper, en Kometgrupp, en KortKometgrupp samt en 

kontrollgrupp. De föräldrar som deltog i både Komet och KortKomet förbättrade fyra av sju 

föräldrakompetenser, vilka var: mindre sträng disciplin, ökat positivt föräldraskap, tydliga 

förväntningar på barnen samt bättre tillsyn. De barn som ingick i kontrollgruppen uppgavs vara i 

stort sett lika bråkiga före och efter mätningarna. De barn vars föräldrar deltog i Komet eller 

KortKomet uppvisade en statistiskt säkerställd minskning av problembeteenden. Barnen ökade 

dessutom två av tre mått på sociala förmågor. Vid en uppföljning tio månader senare visade det 

sig att de som deltagit i ordinarie Komet fortfarande behöll sin starka minskning av 

beteendeproblem samt sin ökade sociala förmåga, medan de som deltagit i KortKomet hade 

ungefär hälften av ordinarie Komets effekt.  

 

Som vi tidigare nämnt har alla de studier vi tagit del av använt sig av kvantitativa metoder. Dock 

har några C- och D-uppsatser vi studerat varit av kvalitativ natur. Resultaten från dessa har i 

likhet med de kvantitativa visat att föräldrar känt sig starkare i sin föräldraroll efter 

föräldraträning och att det varit positivt att träffa andra föräldrar i samma situation. Föräldrarna 

beskriver också en mer öppen kommunikation med barnet efter föräldraträning. De mer negativa 

upplevelserna som framkom i de kvalitativa uppsatserna var att programmet var för kort och att 

verktyget ”Timeout” inte var bra (Granberg, 2004; Ljungberg, 2006).  

3.3.2 Internationell forskning 

PMT är den mest forskade och utvärderade metoden för att i ett tidigt skede förebygga olika 

former av allvarliga beteendeproblem hos barn (Kazdin, 1997, s.165). De senaste 30 åren har en 

stor mängd studier gjorts för att undersöka PMT:s effektivitet. Detta gör PMT till den mest 

utvärderade behandlingen för barn och ungdomar (Kling mfl, 2006). Några av de resultat som 

studier kunnat påvisa är att PMT lett till förbättrade beteenden hos barnen, detta rapporteras från 

både föräldrar och lärare. Observationer har visat att PMT minskar skolk, kontakt med polis samt 

ger färre institutionsplaceringar. De effekter som PMT har lett till har visat sig vara bestående vid 

uppföljningar ett till tre år efter avslutad behandling. En studie visar på bestående resultat i tio till 

fjorton år efter avslutad behandling (Kazdin, 1997).  

 

De utvärderingar och studier som gjorts på PMT har överlag fått mycket goda resultat. De 

föräldrar som genomgått en utbildning ledda av terapeuter, med inslag av videoexempel samt 

gruppdiskussioner, rapporterar en minskning av deras barns beteendeproblem. Dessa resultat kan 

ses mot bakgrund av en kontrollgrupp som inte fick vare sig gruppdiskussioner eller 

videoexempel, dessa föräldrar rapporterar istället en ökning av problematiska beteenden hos sina 

barn (Webster-Stratton, 1990). I en metaanalys av McCart mfl (2006) jämfördes 

föräldrautbildningar av typ PMT med kognitiv beteendeterapi för barn som är sex till tolv år med 

antisocialt beteende. Resultaten visade att föräldrautbildning är mer effektivt att använda för barn 

mellan sex till tolv år då dessa barn fortfarande är mycket beroende av sina föräldrar och de har 
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ännu inte utvecklat vissa kognitiva förmågor (McCart mfl, 2006). En norsk studie gjord av 

Ogden och Almlund-Hagen (2008) visar att föräldrautbildning är som mest effektiv när den riktar 

sig till barn yngre än åtta år. Författarna förklarar detta med att äldre barn under längre tid har 

utvecklat ett problematiskt beteende och familjen har hunnit bli mer dysfunktionell vilket innebär 

att föräldrar och barn i allt lägre utsträckning interagerar med varandra (Ogden & Almlund-

Hagen, 2008, s.618). 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Val av teori 

Socialt arbete avser att förstå samspelet mellan individuella och strukturella dimensioner. Då 

socialt arbete innefattar både psykologiska, sociala och kulturella processer så behövs teoretiska 

verktyg som hjälper oss att förstå denna mångdimensionella verklighet. Dessa verktyg behöver 

vara både psykologiska och strukturella för att kunna ge hjälp åt den komplexitet som 

verkligheten inom socialt arbete innebär (Larsson, 2005a, s.26f). I vår uppsats står 

Normaliseringsperspektivet med fokus på samhällssynen på barnuppfostran för det strukturella 

perspektivet på föräldrautbildningen Kometprogrammets påverkan på relationen mellan förälder 

och barn. Rollteorin ses som ett socialpsykologiskt perspektiv, det vill säga en kombination av 

strukturellt och psykologiskt synsätt. Slutligen står anknytningsteorin för ett psykologiskt synsätt 

på hur föräldrautbildningen Kometprogrammet påverkar relationen mellan förälder och barn. 

Dessa teorier anser vi vara bäst lämpade för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

Våra valda teorier är av olika omfattning och vi har valt att fokusera på de delar som kan ge 

mening åt vår studie. Dessa tre teorier blir vår teoretiska referensram i vår analys av det 

empiriska materialet. 

 

1. Normaliseringsperspektiv med fokus på samhällssynen på barnuppfostran - för att få 

förståelse för hur Kometprogrammet avser påverka föräldrars uppfostringsmetoder.  

2. Rollteori - för att tolka föräldrarnas upplevelser av sin roll som förälder före och efter 

Kometprogrammet. 

3. Anknytningsteorin - för att förstå vilken betydelse närhet och lyhördhet har i relationen 

mellan förälder och barn. 

4.2 Normaliseringsperspektiv med fokus på barnuppfostran 

4.2.1 Normalisering 

Att göra ett tillstånd eller beteende normalt kallas normalisering. Bokstavligt talat innebär ett 

normalt beteende något som följer vissa regler eller normer. I denna studie berörs en huvudtyp av 

normalisering som innebär att en person eller en familj uppför sig på ett sätt som i samhällets 

ögon är otillåtet, stötande eller farligt. När detta är fallet önskar samhället eller omgivningen göra 

dessa personer, eller deras sätt att leva sina liv, mer normala så att de bättre passar i den mall som 

idag finns på förskolor, skolor och arbetsplatser. Insatsen att försöka göra en person eller familj 

mer normal kräver arbetsinsatser i form av antingen straff, uppfostran eller behandling 

(Mallander, Meeuwisse & Sunesson, 2004, s.159). Normalisering har sitt ursprung från 1950-

talet och utvecklades först inom omsorgen för funktionsnedsatta men används numera även flitigt 

inom såväl medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt som inom politiskt arbete. I den 

samhälleliga debatt som råder idag har begreppet normalisering fortfarande en så pass allmän 

betydelse att i stort sett det mesta kan låtas göras eller försvaras i dess namn (ibid, s. 161).  

 

Utifrån ett normaliseringsperspektiv som grund har vi valt att inrikta oss på samhällssynen på 

barnuppfostran. Detta görs utifrån forskarna Börjesson och Palmblads resonemang i 

Problembarnets århundrade – normalitet, expertis och visionen om framsteg (2003). 
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4.2.2 Samhällssynen på barnuppfostran   

Enligt Forskarna Börjesson och Palmblad (2003) hoppades pedagogen och författaren Ellen Key 

att 1900-talet skulle bli barnets århundrade. Hon och många med henne strävade efter att barnets 

behov av vård, omsorg och utbildning skulle uppmärksammas och att barnet skulle stärkas som 

individ i ett demokratiskt samhälle. Key kämpade för att bryta den rådande tanken att uppfostran 

borde vara moraliserande. Hon ville istället formulera barns svårigheter i upplysta, vetenskapliga 

termer (Börjesson & Palmblad, 2003, s.7). Under århundradets gång har läkare, lärare, 

psykologer, socialarbetare, fritidspedagoger mfl ansett sig besitta kompetensen att förklara, 

hantera och förebygga barns och ungdomars problem. Dessa nya experter som under de senaste 

årtiondena finns inom i stort sett varje område hävdar alla sin unika kompetens gentemot 

föräldrarna. Det innebär inte bara ett stödjande av föräldrarna i deras föräldraroll utan innefattar 

även ett ifrågasättande av deras föräldrakapacitet som idag ställer höga krav på omsorg och 

uppfostran. Den rådande tanken kring föräldraskap grundlägger idag en tro på den professionelle 

yrkesutövaren att han/hon med all rätt kan ingripa och ställa tillrätta vad föräldrarna själva inte 

förmått göra (ibid, s.7-8). Börjesson och Palmblad menar att dagens föräldrar har en mycket stor 

tilltro till de professionella och att dessa ska tillhandahålla dem de senaste behandlingsmetoderna 

som är beprövade och ”fungerar” (ibid, s.10). Börjesson och Palmblad anser vidare att det i 

dagens samhälle råder en ökad pedagogisering. Detta dels genom att lärare försöker höja sin 

status och öka sina befogenheter. Dels genom att (om)lärande anses vara nyckeln i 

tillrättaförandet av barn och familjer som i olika avseenden och av olika orsaker har svårt att 

anpassa sig i tex. skola och familjeliv (ibid, s.8-9).  

4.3 Rollteori 

Rollteorin erbjuder ett socialt sätt att se på personligheten utifrån samspel och relationer mellan 

människor. Att se personligheten ur ett socialt perspektiv kan ses som ett komplement till det 

vanligt förekommande psykologiska synsättet. Ett socialt sätt att se på beteenden hos människan 

kan även vara en länk mellan beteendestörningar och den sociala omgivningen (Payne, 2008, 

s.246-247). Rollteorin sätter fokus på sociala rollers betydelse och hur de, som en del av 

samhället påverkar det individuella beteendet (Angelöw & Johnsson, 2000, s.31). 

 

Inom rollteorin särskiljs tre olika begrepp: positionen, rollen och rollbeteendet. Med position 

avses yttre egenskaper som anger att en individ är något specifikt, exempelvis kvinna eller lärare. 

Rollen är de förväntningar som finns kring en individ i en viss position. Rollbeteendet avser en 

individs beteenden. De sociala roller vi har genom livet brukar delas upp i tillskrivna och 

förvärvade roller. Tillskrivna roller är sådana som vi fått tilldelade utan att ha kunnat påverka 

detta. Exempel är rollen som kvinna/man, son/dotter etc. Förvärvade roller är roller som vi själva 

valt att inta där yrkesrollen kan stå som exempel (Angelöw & Johnsson, 2000, s.32). 

 

Människor har under sin livstid en uppsättning roller. En kvinna kan exempelvis vara både 

mamma, dotter, arbetstagare och fru. I många fall är dessa roller mer eller mindre förenliga och 

roller, beteenden samt förväntningar är i balans med varandra och med omgivningens 

uppfattningar. Detta kallas för rollkomplementaritet (Payne, 2002, s.222). Ett annat begrepp 

inom rollteorin är rollförvirring vilket kan definieras som oklarhet kring hur en person som 

innehar en viss roll ska bete sig i just den specifika rollen (Payne, 2008, s.248).  

 

Rollförväntningar avser de förväntningar vi har på en person som innehar en viss roll i ett visst 

sammanhang. Vi förväntar oss att en förälder ska uppträda på ett visst sätt och en lärare på ett 

annat. De förväntningar på olika roller som finns från omgivningen och samhället internaliseras 

av individen och blir ofta till de förväntningar vi har på oss själva. Viktigt här är att människor 
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tenderar att värderas positivt då deras rollbeteende stämmer överens med de rollförväntningar 

som finns runt en viss roll (Angelöw & Johnsson, 2000, s.32).  

4.4 Anknytningsteori 

Här nedan redogörs för anknytningsteorins grunder och de begrepp vi avser att använda i den 

senare analysen av resultaten från undersökningen. Då anknytningsteorin är en mycket 

omfattande teori har vi har valt att fokusera på grunderna för anknytningsteorin samt de för teorin 

centrala begreppen trygg bas och inre arbetsmodeller.  

4.4.1 Anknytningsteorins grunder 

I grunden handlar anknytningsteorin om att se människan som en social varelse som behöver 

andra människor för sin överlevnad. Teorin förklarar den process mellan barn och vårdare som 

resulterar i ett psykologiskt band dem emellan (Broberg mfl, 2006, s.13). Anknytningsteorin 

utvecklades på 50-talet av engelsmannen John Bowlby som har kommit att bli teorins mest 

framträdande person, tillsammans med amerikanskan Mary Ainsworth (ibid, s.34). Begreppet 

anknytning var under denna tid kritiserat av den psykoanalytiska rörelsen. Idag, nästan 60 år 

senare har det blivit en viktig del i psykologiskt kliniskt tänkande både när det handlar om 

behandling såväl som förebyggande arbete. Enligt Karlsson (2008) är anknytningsbegreppet 

viktigt för att ”det inte enbart fångar in barnets grundläggande behov av trygghet och tröst utan 

för att det också kan brygga över till ett modernt politiskt projekt – barnperspektivet, att 

respektera barns behov och utvecklingsförutsättningar, men också deras sätt att förstå sin värld” 

(Karlsson, 2008, s.7). 

 

Enligt Broberg (2006) menade Bowlby att det är vissa band som gör att ett barn håller sig i 

närheten av sin förälder och andra band som gör att föräldern vill vårda sitt barn. När Bowlby 

sade detta syftade han på två genetiskt förprogrammerade beteendesystem som hos barnet kallas 

anknytningssystemet samt hos föräldern omvårdnadssystemet. Dessa beteendesystem utgör basen 

i anknytningsteorin. Anknytningssystemet hos barnet har som mål att få fysisk närhet från en 

anknytningsperson vid hot om fara. För att uppnå detta använder sig barnet av 

anknytningsbeteenden som hos ett litet barn kan vara skrik och gråt medan ett större barn har mer 

utvecklade anknytningsbeteenden som att följa efter eller prata med föräldern. 

Anknytningssystemet kan liknas vid en termostat, som slår på vid behov. När barnet upplever 

trygghet kopplas ett annat system, utforskandesystemet in och det är med hjälp av detta som 

barnet vågar lämna sin anknytningsperson och utforska världen. Systemen kommunicerar med 

varandra och kan inte vara aktiva samtidigt (Broberg, mfl, 2006, s.102-105). Målet är att upprätta 

en balans mellan dessa två system (ibid, s.51). Om barnet känner att anknytningspersonen svarar 

konstruktivt på barnets signaler och det känner sig tryggt och säkert tillsammans med denne och 

också söker närhet hos denne kallas anknytningen trygg. Om föräldern inte förmår svara på 

barnets signaler och barnet känner sig otryggt så kallas anknytningen otrygg (ibid, s.55). På 

samma sätt som anknytningssystemet finns med från födseln hos barn, menade Bowlby att ett 

omvårdnadssystem finns genetiskt förankrat hos föräldern. Detta system innebär att en förälder i 

de flesta fall har en drift som gör att denne vill ta hand om sitt barn, mata det och ge det skydd 

(Broberg mfl, 2006, s.197f). Mot bakgrund av ovanstående förklaras varför 

anknytningsrelationen som finns mellan förälder och barn är ojämlik på så sätt att det är föräldern 

som ger och barnet som tar. Detta blir viktigt att förstå, varför det inte kan sägas att föräldern 

knyter an till sitt barn, utan det är barnet som knyter an till föräldern. På så sätt anses de 

beteendesystem som finns inom barn och förälder har motsatta funktioner, det ena vill ta och det 

andra vill ge (Broberg mfl, 2006, s.57f). 
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Anknytning är en aspekt av relationen mellan barn och förälder. En förälder ska förutom att vara 

barnets anknytningsperson fungera som lärare, uppfostrare och lekkamrat. Det är viktigt att skilja 

dessa från vad anknytning betyder så att de inte blandas ihop med andra delar och 

anknytningsbegreppet riskerar förlora sin betydelse (ibid, s.56). Ett barns anknytningsperson är 

den person som barnet knyter an till under sina första levnadsår. Detta har varit mycket 

omdebatterat då det från början sades att barnet bara kunde knyta an till en person under sitt 

första levnadsår, enligt Bowlby så kallad primär vårdnadshavare. Nutida forskning har dock visat 

att barnet kan ha flera anknytningsrelationer samtidigt men att de kan vara hierarkiskt ordnade 

(Broberg, mfl, 2006, s.17). 

4.4.2 Inre arbetsmodeller  

Begreppet inre arbetsmodeller avser barnets erfarenheter av samspel till föräldern som barnet 

samlar på sig under sin barndom. Dessa utvecklas relativt tidigt hos barnet och målet för dessa 

inre arbetsmodeller är att tolka och förutse anknytningspersonens beteenden och känslor samt att 

ordna barnets egna anknytningsbeteenden, tankar och känslor. Bowlby menade att dessa inre 

arbetsmodeller avser både mentala representationer av ”självet” och av ”andra”. 

Arbetsmodellerna som avser barnets inre arbetsmodeller av ”andra” utvecklas genom 

anknytningspersonens tillgänglighet och hur denne kan tänkas svara på farosignaler. Hur 

acceptabelt eller oacceptabelt ett barn är i anknytningspersonens ögon blir på samma sätt centralt 

för hur barnet utvecklar bilder av ”självet”. Det som blir avgörande här blir med andra ord 

barnets egenupplevda värde, det som barnet tror det har i anknytningspersonens ögon. Detta kan i 

praktiken innebära att om ett barns anknytningsbeteenden ofta nonchaleras av föräldern kommer 

barnet till slut utveckla negativa inre arbetsmodeller. Dessa negativa arbetsmodeller kan vara i 

form av tankar om att det inte är värt att få förälderns omsorg och kärlek. Om barnet har 

utvecklat trygga inre arbetsmodeller har barnet en förväntan på föräldern om positivt samspel.  

Bowlby menade också att de inre arbetsmodellerna som utvecklas under ett tidigt skeende i livet 

har en avgörande roll för hur barnet senare i livet kommer relatera till andra i nära känslomässiga 

relationer (Broberg mfl, 2006, s.129-140). Inre arbetsmodeller är något som Bowlby har blivit 

kritiserad för då många ansett att han framställde inre arbetsmodeller som oföränderliga. Tvärtom 

betonade Bowlby att förändringar i miljön kräver att individens arbetsmodeller uppdateras 

(Broberg mfl, 2006, s. 137f). 

4.4.3 Trygg bas – Säker hamn  

Enligt Karlsson (2008) såg Bowlby föräldrars omsorgsförmåga utifrån två aspekter. Föräldern 

ska dels vara en trygg bas (”Secure base”) och en säker hamn (”Secure haven”) (Karlsson, 2008, 

s.67). Detta hör ihop med det som ovan skrivits om en strävan efter att uppnå balans mellan 

barnets anknytningssystem och utforskandesystem. Rollen som trygg bas och säker hamn innebär 

att föräldern finns till hands för barnet, är beredd att uppmuntra och bistå barnet med vad det kan 

behöva. Det handlar även om att inte ingripa aktivt i barnets utforskandelägen om det inte är 

nödvändigt (Bowlby, 1994, s. 28). 

 

Enligt Bowlby är det kontakten med mamman som är förutsättningen för att barnet vågar 

utforska omvärlden. Hon är den trygga basen som barnet ständigt återvänder till. Är basen trygg 

och mamman kan ge barnet bra gensvar utvecklas barnet optimalt (Bowlby, 1994, s. 11). 

Beroende av hur barnet mår, om han/hon är hungrig, trött, rädd och så vidare behöver barnet sin 

trygga bas ännu mer. Det kan vara ett tufft jobb för en förälder menar Bowlby, och kan göra att 

föräldern och barnet hamnar i en ond cirkel där barnet behöver trygghet och föräldern inte orkar 

och är oåtkomlig (Bowlby, 1994, s. 19). 
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Ett barn behöver ha en känslomässigt nära relation till en eller flera vuxna under många år. Vad 

som skiljer det lilla barnets anknytning från det äldre är att det äldre barnet tar på sig ett större 

ansvar för sin anknytning och att anknytningssystemet mer börjar regleras inom barnet, genom 

mer utvecklade inre arbetsmodeller. På detta sätt kan barnet hantera många rädslor på egen hand, 

utan förälderns hjälp. Under mellanbarndomen vill senare anknytningsforskare beskriva 

anknytningen utifrån begreppet Trygg bas. Begreppet får här en delvis annan betydelse, där ett 

nyckelord är tillgänglighet. Barnet behöver vara säker på att föräldern finns där för det och på 

detta sätt vågar det alltmer utforska omvärlden. När barnet blir äldre blir det även viktigt att 

föräldern finns där psykologiskt. Barnet behöver ha erfarenhet av att föräldern funnits där för att 

våga komma till föräldern och berätta saker utan att bli avvisat. Barnet behöver även känna att 

det blir förstått och accepterat. Den fysiska närheten som var så viktig att få som mycket litet 

barn behöver nu omformuleras till att barnet vet att förälderns närhet finns tillgänglig om det 

skulle behövas (Broberg mfl, 2006, s.235f). Det är fel att säga att anknytningssystemet inte är 

aktiverat lika ofta hos ett äldre barn men det aktiveras av andra stimuli (ibid, s.238).  
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5. Resultat 

5.1 Professionella 

Avsnittet inleds med en gemensam presentation av de professionella vi intervjuat. Vidare följer 

resultat utifrån två olika temata. De två temata i detta avsnitt är:  

 

1. Betydelsen av Kometprogrammets innehåll 

2. Samspelet mellan förälder och barn 

 

I de fall som citaten i resultatavsnittet är inom citationstecken så illustrerar intervjupersonerna 

hur föräldrar brukar uttrycka sig under föräldrautbildningarna. 

5.1.1 Presentation av de professionella 

IP:1 och IP:2 är en man respektive en kvinna som är aktiva som handledare av gruppledare inom 

Kometprogrammet. De har båda arbetat inom Kometorganisationen i ett flertal år.  

5.1.2 Tema 1: Betydelsen av Kometprogrammets innehåll 

Syftet med Kometprogrammet 

Enligt intervjupersonerna är syftet med Kometprogrammet att nå ut till föräldrar som känner att 

de inte handskas tillräckligt bra i vardagssituationer med sina barn. Till dessa föräldrar vill 

Kometprogrammet erbjuda en metod som är utvärderad och som har stort forskningsstöd. 

Intervjupersonerna menar att det handlar om att ge föräldrar en ökad kunskap om sig själva så att 

de på egen hand kan reflektera kring hur de reagerar i vardagssituationer och hur de kan ändra 

sitt beteende. Kometprogrammet är således enligt intervjupersonerna till för att dämpa 

konfliktnivåer och utåtagerande beteenden hos både föräldrar och barn. De flesta föräldrar söker 

till Kometprogrammet främst för att de vill ha hjälp att sätta tydligare gränser till sina barn. 

Intervjupersonerna påpekar dock att utbildningen inte fokuserar på det i första hand, de börjar 

istället med att lära föräldrarna hur de kan införa positiv uppmärksamhet i vardagliga situationer. 

Om det finns mycket konflikter och bråk i en familj behöver förtroendet mellan förälder och barn 

stärkas innan man kan ta itu med gränssättning.  

 
Uppbyggnaden är att från början jobba med det som vi kallar för basen i Komet, att stärka ett 

förtroendekonto mellan förälder och barn och med fokus på att förändra kommunikationen. 

Att börja tänka ”på vilket sätt kommunicerar jag med mitt barn, hur mycket uppmuntrar jag 

och hur kan jag göra det ännu mer?”. 

 
Att få föräldrar att ändra det mönster som råder i familjen och att inte gå in så mycket på 

gränssättning utan att bygga på det som fungerar. 

 

Kometprogrammets målgrupp 

Kometprogrammet vänder sig till föräldrar som upplever att det är mycket konflikter hemma som 

de inte vet hur de ska hantera. Det är enligt intervjupersonerna viktigt att de rekryterar ”rätt” 

föräldrar till grupperna. Helst bör gruppledarna träffa föräldrarna innan rekryteringen, för att 

ställa frågor kring problematiken de upplever. Risken är annars att en förälder rekryteras som 

påstår att de har stora problem men inte har det. Resultatet blir då att föräldern efter en eller två 

träffar slutar för att de känner att det inte är ett program för dem. 
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Programmet riktar sig till föräldrar som upplever att de har bekymmer med för mycket bråk 

och tjafs och att de inte har tillräckligt med verktyg och att de vill ha hjälp med att hantera 

det här. 

 
Alla människor ska inte gå de här programmen, det är inte designat för dem som tycker att 

deras åttaåring är lite näbbig och tjafsar emot ibland. 

 
De föräldrar som Kometprogrammet riktar sig till ser olika ut var man befinner sig i 

Stockholm och i landet. I Stockholmsområdet används den mer som en generellt 

förebyggande åtgärd och då ofta inom socialtjänstens regi. Jämfört med kontrollgrupper visar 

det sig att föräldrar som söker till Kometprogrammet har en ökad konfliktgrad i hemmet. 

Tanken är att få föräldrarna att reflektera över hur de gör och varför det kanske kändes bra 

eller mindre bra.  

 

Utbildning i grupp 

En av intervjupersonerna säger att anledningen till att Kometprogrammet arbetar med utbildning 

i grupp främst är en ekonomifråga men att det även handlar om en utgångspunkt i sociala 

inlärningsteorier och normaliseringsprocesser. Genom att sitta med andra i ungefär samma 

situation och prata om problemen menar en av intervjuperson att föräldrarna får spegling av sig 

själva. Intervjupersonerna hävdar också att det bästa är att utgå från föräldern själv och 

hans/hennes kompetens om sitt eget barn istället för att ledaren kommenterar vad han/hon själv 

tycker. 

 
Istället för att ha ledaren som expert är det bättre att höra en annan förälder i samma situation 

säga: ”såhär gjorde jag och det gick bra”. 

 
Att som förälder känna att man kan förändra situationen genom sitt sätt att vara och att man 

behöver tänka till hur man gör och hur man säger. Det får föräldrarna hjälp med i 

kometgruppen. Att försöka att inte gå in och kritisera så mycket utan mer lyfta det som 

fungerar. 

 

Beteendelistor 

Inom Kometprogrammet jobbar man med beteendelistor där föräldrarna får skatta sina barns 

beteenden innan, under och efter avslutad utbildning. Med hjälp av dessa listor försöker man 

reducera mängden konflikter i familjen genom att titta på det som fungerar, oavsett mängd 

problem familjen har när de börjar utbildningen. Intervjupersonerna menar att Kometledarna 

försöker hjälpa föräldrarna att se beteenden som på lång sikt kostar oerhört mycket för familjen.  

 
Utgångspunkten är att alla beteenden är funktionella, alltså den som har ett beteende vinner 

någonting på det på kort sikt även om det straffar sig på lång sikt. 

 

Att stärka föräldrarollen 

Enligt intervjupersonerna är härmningsprincipen en viktig del i Kometprogrammet. Denna går ut 

på att få föräldrarna att förstå att de själva är den viktigaste personen för sitt barn. 

Intervjupersonerna anser att barn i åldern tre till elva år vill vara som sina föräldrar, därför 

kommer barnet härma sina föräldrars beteenden, såväl bra som dåliga. Om föräldern skriker åt 

sitt barn kommer barnet skrika tillbaka. Om föräldern däremot håller sig lugn så kommer barnet 

härma detta beteende och också hålla sig lugn.  

 
Föräldrautbildning är överlägset mest effektivt under barnaåren men det är fortfarande 

verksamt under tonåren. 
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Jag ska hela tiden tänka: ”jag som förälder är modell för hur mitt barn bör bete sig”. 

 

Kometprogrammet vill enligt intervjupersonerna stötta föräldrarna att ha tillit till sin föräldraroll 

så att de inte ger upp. Att få föräldrarna att tänka på att de är viktiga för sina barn och att de är 

kapabla att klara av situationen. Enligt intervjupersonerna utgår man under programmets gång så 

mycket som möjligt från det föräldrarna redan kan. 

 
Det handlar inte om att bli superbra men faktiskt se: ”det här gör jag jättebra, det finns saker 

som är svårare för mig men steg för steg så kan jag förbättra”. Att man får tillit och att 

återupprätta förtroendet i sin bild som förälder. 

5.1.3 Tema 2: Samspelet mellan förälder och barn 

God relation mellan förälder och barn 

En god relation är enligt båda intervjupersonerna att man som förälder lyssnar på sitt barn och 

försöker sätta sig in i vad barnet upplever och känner. Det är också viktigt att föräldern kan stötta 

barnets utveckling och inte hindra den. Intervjupersonerna poängterar även vikten av att som 

förälder vara närvarande i samspelet med barnet. Intervjupersonerna menar att 

Kometprogrammet vill påverka relationen genom ett bättre samspel mellan förälder och barn. 

Detta görs enligt intervjupersonerna genom att förälder och barn känner tillit till varandra, dels 

genom att barnet kan känna att mamma och pappa säger så här för att de är rädda om mig och vill 

mig väl. 

 
Föräldern måste ta ansvar, barnet kommer inte att ta ansvar för hur föräldern mår. 

 
Vår relation och den värme vi har i relationen dikteras av vad vi gör mot varandra och hur vi 

gör det. 

 
Samspelet måste förbättras, förståelsen för barnets beteende och förälderns eget beteende 

förbättras. 

 

Enligt intervjupersonerna innehåller en god relation även en god kommunikation mellan förälder 

och barn. Detta innebär att föräldern bör vara lyhörd för sitt barns initiativ och signaler. 

Föräldern måste även medvetandegöra och öva på vad som händer när han/hon själv ändrar sitt 

sätt att kommunicera. 

 
”Hur kommunicerar jag som förälder? Jo med en del ord men också med handlingar, att jag 

finns där och att jag är stöttande och uppmuntrande”. 

 
”Jag har som förälder många sätt att uttrycka mig på: kroppskontakt, ordval. När jag varierar 

det här i olika situationer hur svarar då mitt barn och vad verkar vara mest framgångsrikt för 

att vi ska må bra ihop?”. 

 

Basen i Kometprogrammet 

Basen i Kometprogrammet är enligt intervjupersonerna att skapa förtroende och ett positivt 

samspel. Detta görs enligt intervjupersonerna genom metoderna Gemensam stund, Förberedelse, 

Uppmaning och Beröm. Basen består av kravlös tid tillsammans och att ge barnet positiv 

uppmärksamhet. Enligt intervjupersonerna bör Gemensam stund tillämpas varje dag då föräldern 

ska försöka följa barnet på barnets villkor samt vara så uppmuntrande och uppskattande som 

möjligt. Enligt intervjupersonerna innebär Förberedelse, Uppmaning och Beröm att föräldern i 

förväg förbereder barnet på vad som ska ske, detta för att undvika konflikter kring situationer 

som ofta leder till bråk och tjafs. Uppmaning innebär enligt intervjupersonerna att tydligt förklara 
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för barnet vad föräldern vill att barnet ska göra, och undvika att ställa frågor i form av: ”Ska vi 

borsta tänderna nu?”. Istället bör förälderns säga: ”Nu ska vi borsta tänderna”. Att berömma och 

uppmärksamma positiva beteenden innebär enligt intervjupersonerna att berömma barnet för 

saker som det gör bra, samt att försöka bortse från beteenden som föräldrarna upplever som 

negativa. Basen är viktig att införa för att sedan få barnet att acceptera att det finns regler att 

följa. Enligt de professionella har barnet inget skäl att lyda om det inte bryr sig om föräldern 

tillräckligt mycket. 

 
Föräldrarnas uppgift är att försöka vara så uppmuntrande och uppskattande som möjligt och 

bara följa barnet, att vara med på barnets villkor. 

 
Att man förbereder väldigt mycket och uppmanar och berömmer… det vi kallar för ”fubben”, 

Förbereda, Uppmana, Berömma. Att få in det som ett mantra nästan. 

 
Det är egentligen en balansfråga. Man måste sätta gränser, men när man sätter väldigt mycket 

gränser, eller framför allt mycket mer gränser än man har kvalitetstid ihop så tenderar 

relationen att bli sämre. 

 

Ormen 

Enligt intervjupersonerna syftar Ormen till att göra det lättare för föräldrar att ge barnet positiv 

uppmärksamhet, berömma barnet och visa uppskattning. Vägen till att slippa konflikter hemma 

är att börja med att försöka föra in mer uppskattning när barnet beter sig på ett önskvärt sätt. 

Enligt intervjupersonerna är alla gruppledare tydliga med att informera föräldrarna om att inte 

alla familjer behöver införa ormspelet. Har man många konflikter i familjen angående tex. 

påklädning och tandborstning kan Ormen vara ett sätt att göra det tydligt för barnet vad han/hon 

ska göra genom att ge barnet uppgifter som han/hon får belöning för i form av stjärnor. När 

barnet gjort dessa uppgifter under ett antal dagar får barnet dra ett chanskort med en belöning. 

Intervjupersonerna uppger att belöningen främst bör vara en aktivitet tillsammans med en 

förälder eller med hela familjen. 

 
Syftet med Ormen är att förstärka den positiva uppmärksamheten och hitta ett systematiskt 

sätt att göra det på. 

 
Det ska i huvudsak vara sociala aktiviteter som är belöningen och det är det som är mest 

belönande och som hela Komet syftar till, att få ett bättre samspel. 

 

Gränssättning 

När basen är lagd introduceras föräldrarna till de gränssättande momenten inom 

Kometprogrammet, Välja strider och Nödbroms. Välja strider handlar enligt intervjupersonerna 

om att välja bort de strider som är onödiga att gå in i och istället försöka avleda barnet så han/hon 

fokuserar på något annat än konflikten. Intervjupersonerna anser att när en konflikt uppstår och 

barnet gråter ska föräldern bekräfta känslan hos det upprörda barnet men ignorera beteendet. Och 

detta är samtidigt hela tiden kopplat till att programmet bygger på att spendera mer tid med 

barnet och att uppmärksamma det som fungerar bra. 

 
Att inte ge uppmärksamhet åt det här beteendet, att istället försöka avleda och rikta 

uppmärksamhet åt ett annat håll. 

 
Det är inte barnet som ska ignoreras utan just det beteendet. 
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Det handlar om balans mellan hur mycket beröm och samvaro har man å ena sidan och hur 

mycket man tar ut i termer av ”nej, sluta, stop, du får inte, lägg av, skärp dig”. Och ju färre 

sådana man har desto troligare är det att barnet faktiskt följer det man säger, så det finns en 

poäng i att reducera mängden tillsägelser i ett hushåll, framförallt när man redan har mycket 

konflikter. 

 

Nödbroms innebär enligt intervjupersonerna att föräldern ska lära sig att identifiera och tidigt 

avbryta en konfliktfylld situation som riskerar att trappas upp. Då bör föräldern bryta situationen 

och ta barnet med sig till en annan plats. Enligt intervjupersonerna handlar det inte om att man 

ska överge barnet så att det finns risk för att han/hon skadar sig själv eller att det händer 

någonting. Poängen är inte heller att Nödbroms ska vara ett straff genom att sätta barnet på sitt 

rum, tanken är att plocka bort barnet och/eller föräldern från en situation som håller på att 

eskalera. Det handlar heller inte om situationer när barnet är ledset för att han/hon har blivit 

slagen eller dylikt. Nödbroms använder man i de situationer då barnet använder ett dåligt 

beteende för att få sin vilja igenom.  

 
”Att när jag ser att det här är på gång då ska jag som förälder så tidigt som möjligt få bukt 

med det, jag ska inte vänta tills det har kommit igång. Då använder jag mig av allt det jag har 

lärt mig innan, att vara lugn, vara tydlig och säga att nu går vi och sätter oss här en stund och 

lugnar ner oss och allt är okej”. 

 
Att föräldrarna drar i handbromsen och säger: ”jag kan inte prata om det här, vi kan inte lösa 

det här nu för jag håller på att bli förbannad, jag tar ett varv runt huset”. Det handlar väldigt 

mycket om att ta bort de här förstärkarna för de här negativa spiralerna. 

5.2 Föräldrar 

Avsnittet inleds med en presentation av de föräldrar vi intervjuat. Vidare följer resultat utifrån två 

olika temata. De två temata i detta avsnitt är:  

 

1. Upplevelse av att delta i Kometprogrammet 

2. Samspelet mellan förälder och barn 

5.2.1 Presentation av föräldrarna 

Samtliga intervjupersoner är kvinnor. De är alla gifta och avslutade en Kometutbildning för barn, 

tre till elva år under våren 2008. Två av intervjupersonerna gick utbildningen i en stadsdel i 

Stockholms innerstad. De andra två intervjupersonerna gick Kometutbildningen i en till 

Stockholm, närliggande kommun.   

 

IP:1 är mamma till två pojkar varav den äldsta pojken var den som fokus låg på under 

föräldrautbildningen. Hon gick utbildningen själv under de elva veckorna. 

 

IP:2 är mamma till tre pojkar och det var mellanpojken som fokus låg på under 

föräldrautbildningen. Hon och hennes man gick gemensamt utbildningen under de elva veckorna.  

 

IP:3 är mamma till en pojke och gick utbildningen tillsammans med sin man under de elva 

utbildningsveckorna.  

 

IP:4 är mamma till en flicka samt en pojke. Det var flickan som de hade fokus på under 

föräldrautbildningen. Hon gick utbildningen själv under de elva veckorna.  
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5.2.2 Tema 1: Upplevelse av att delta i Kometprogrammet 

Varför Kometprogrammet? 

Samtliga föräldrar beskriver att anledningen till att de tog kontakt med Kometprogrammet var en 

mycket konfliktfylld vardag, där bråk och tjat om saker som påklädning, gå hem från dagis samt 

ilskeutbrott hos barnen förekommit. Intervjupersonerna beskriver de konfliktfyllda situationerna 

som svåra att ta sig ur på egen hand och att de därför sökte sig till Kometprogrammet för att få 

verktyg som kunde hjälpa dem med samspelet mellan dem och deras barn. 

 
Det var mycket konflikter kring påklädning och städa rummet. Det var hopplöst att gå hem 

från dagis, mycket trots och sådana saker. 

 
Vi bråkade väldigt mycket. Det var mycket konflikter och konfrontationer som vi inte visste 

hur vi skulle ta oss ur. 

 

Förhoppningar om nya verktyg 

Tre av intervjupersonerna uppger att de hade höga förväntningar på Kometprogrammet. En av 

dessa beskriver sina förväntningar av Kometprogrammet som innehavare av en mirakelmetod 

som skulle ge henne de verktyg hon saknade för att förbättra familjesituationen. En annan av 

dessa pratar om förväntningarna utifrån hennes egna behov av att få prata om nya sätt att bemöta 

sitt barn. Den fjärde intervjupersonen uppger att hon inte hade några förväntningar på 

Kometprogrammet. 

 
Jag hade nog ganska höga förväntningar för jag hade gått in på nätet och sökt och kollat lite 

och jag såg att ett stort antal föräldrar tyckte att det blev bättre så det kändes nästan lite som 

en mirakelmetod. Jag var väldigt öppen men hade ganska stora förväntningar. 

 
Mina behov var att få samtala kring hur man kan göra på ett annat sätt för det förstod jag att 

Komet var uppbyggt på. Vi kan inte ändra på barnen, utan vi behöver ändra vårt sätt att 

bemöta barnet och det behovet insåg jag ju att jag behöver, eller vi behöver. 

 
Jag hade inga förväntningar för jag hade inte hört talas om det innan, så vi kom nog dit rätt 

förutsättningslöst och kände att vi får väl se vad det här är. 

 

Efter Kometprogrammet uppger samtliga intervjupersoner att de är mycket nöjda då de anser att 

de fått verktyg att bättre hantera konfliktfyllda situationer. De kan även rekommendera 

utbildningen till andra föräldrar som är i behov av stöd.  

 
Jag tycker att det har varit väldigt positivt med Komet för jag tycker att jag fick konkreta råd, 

gör såhär i de här situationerna, det blev tydligt. Här kändes det som om man fick något 

välbeprövat som vi också fick testa hemma. 

 
Jag är verkligen glad att vi har gått utbildningen, att vi som familj har jobbat tillsammans 

med det hemma. Det har överträffat mina förväntningar och jag har pratat väldigt positivt om 

det för vänner och bekanta.  

 

Komet – en färskvara 

Tre av intervjupersonerna beskriver Kometprogrammets metoder som lätta att upprätthålla under 

utbildningens gång men att det efter avslutad utbildning varit lätt att falla in i gamla mönster. 

Samtliga föräldrar har en önskan om uppföljning efter avslutad utbildning för att fortsätta hålla 

kontakt med gruppen och gruppledarna. Detta menar de kan öka chanserna för att de ska fortsätta 

använda Kometprogrammets metoder och bibehålla resultaten av dem. 
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Att ha de här träffarna hjälper till att man upprätthåller allt, men när man inte gör det är det så 

lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Vi är bättre än vad vi var innan kursen men inte lika bra 

som vi var när vi gick kursen. Jag kan känna att när man går en sådan här utbildning att man 

kanske skulle ha någon form av uppföljning, mer än bara en gång efteråt. 

 
Man skulle vilja haft lite uppföljning, att man träffas kontinuerligt så att man håller det vid 

liv så att det inte bara faller bort. Man försöker ju att jobba själv men man behöver någon 

som stöttar en. 

 

Gruppen – ett stärkande forum 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det varit mycket värdefullt att få sitta i grupp tillsammans 

med andra föräldrar som har liknande problematik i sina familjer. Detta har gjort att de känt att 

de inte är ensamma med sina problem. Tre av intervjupersonerna har träffat sina Kometgrupper 

efter avslutad utbildning för att de tyckt att det behövdes och ville hålla kunskaperna från 

Kometprogrammet och bekantskaperna inom gruppen, levande.  

 
Det som ger mycket är att få sitta och lyssna och diskutera med föräldrar som har andra eller 

liknande problem, man vet att jag inte är ensam om de problem jag har. Man blir stärkt av att 

prata med andra och man blir mer påmind också, annars kör man på i sin lunk. 

 
Man fick mycket feed-back från de andra föräldrarna. Att det fanns andra föräldrar som hade 

samma problem eller liknande problem, bara det kändes jättebra. Att man inte var ensam om 

det, och kursledarna var suveräna och det gjorde mycket. 

 

Föräldrarollen innan Kometprogrammet 

Samtliga föräldrar beskriver rollen som förälder innan Kometprogrammet som frustrerande och 

känslan av maktlöshet över att inte kunna lösa konfliktfyllda situationer återkommer i svaren hos 

samtliga. Samtliga intervjupersoner beskriver även att känslor av ifrågasättande om att ”det är så 

här det ska vara” fanns. Två av intervjupersonerna beskriver känslan av att vara iakttagen i 

föräldrarollen av omgivningen som jobbig. En av intervjupersonerna pratar om känslan av att 

inte duga som förälder, vilket ledde till en stress och en press kring hur hon skulle agera. Hon 

beskriver att det i sin tur ledde till att sonen påverkades av dessa känslor i form av att det blev 

dålig stämning hemma med konflikter och ilskeutbrott som resultat.  

 
Man ser andra som lämnar sina barn och det bara flyter på och dom bara följer med hem. 

Varför blir det såhär för mig? Vad gör jag för fel? Varför ska jag ha det så här? 

 
Man kände sig väldigt iakttagen om man brusade upp. Innan kände man när man gav med sig 

att vilken dålig förälder jag är, så man hade väldigt dåligt samvete inom sig och min son 

märkte det också. 

 

Föräldrarollen efter Kometprogrammet 

Samtliga föräldrar beskriver att rollen som förälder har blivit tydligare för dem efter att ha 

deltagit i Kometprogrammet. De beskriver att de numera har verktyg som ger dem vägledning 

hur man som förälder i första hand kan undvika att konflikter uppstår och i andra hand hantera 

konflikter när de väl uppstått. Samtliga föräldrar uppger även att de är mer medvetna om sitt eget 

beteende och att de på så vis kan ändra sitt beteende. Trygghet och kompetens är ord som alla 

nämner har kommit i och med deltagande i Kometprogrammet. Intervjupersonerna beskriver 

detta som trygghet att veta att de metoder de använder sig av är ”rätt”. 
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Jag tycker inte att min roll som förälder egentligen har blivit så mycket annorlunda mer än att 

jag kanske försöker vara lite klokare, biter ihop lite och inte blir så arg. Jag kanske kan känna 

mig lite klokare, att man har fått mera kött på benen vad man kan tänka på. 

 
Jag kan känna att jag har blivit tryggare i min roll nu när jag har fått medel att kunna sätta 

tydligare gränser och att stå för dem. 

 
I situationer där det ställs på sin spets, Avleda och Nödbroms och allt vad det är, så har jag 

ett ramverk. Jag vet att jag gör rätt, jag känner inte att jag håller på och famlar. En trygghet så 

att jag kan känna mig säker. 

 

I behov av hjälp? 

Tre av intervjupersonerna uppger att det uteslutande var de själva som ansåg sig ha problem 

inom familjen och därför sökte sig till Kometprogrammet. Den fjärde intervjupersonen uppger att 

det var förskolan som gav förslag om att ta kontakt med Kometprogrammet då förskolan 

upplevde problematik kring barnet.  

 
För vår del så var det bara vi själva som tyckte så, men efter att vi var igång berättade jag det 

på dagis och sen under terminens gång så kom det också från dagis att de ville ha en extra 

resurs för vår son. 

 
De flesta barn får ju ilskeutbrott hemma i familjen men det är ganska få barn som blir så 

oresonligt arga även på dagis så då tyckte dagispersonalen att det kunde vara värt att försöka 

med Komet. 

 

Två av intervjupersonerna uppger att värderingar i samhället påverkar hur de ser på problemen 

inom familjen. En av dessa berättar att hon känner en press att samhället ser vissa beteenden som 

icke acceptabla hos barn och att man som förälder borde göra något åt dem. Hon beskriver vidare 

att hon vid upprepade tillfällen fått känslan av att andra tycker och tänker negativa saker om 

henne som förälder när hon är ute med sitt barn och en konflikt uppstår. Båda intervjupersoner 

berättar vidare att det vid upprepade tillfällen kommit fram äldre personer och kommenterat en 

konfliktfylld situation som skett på offentlig plats. 

 
Att samhället i sig inte accepterar vissa former av beteende och att det här måste man ta tag i 

och så här får det inte vara. Ibland känns det som att man har den pressen på sig också att 

andra människor runt omkring tänker att måste barnet skrika så mycket kan inte den här 

föräldern hantera det här? Så ibland kommer det fram någon liten gumma eller farbror och 

säger: ”sådär får inte barn göra”. Nej jag vet det men vad ska jag göra? 

 
Det här med gamla tanter på stan, jag hade ingen aning om innan jag fick barn vad mycket 

andra människor kan ha för synpunkter. Att det ibland kommer fram äldre damer och herrar 

och antingen säger något till mig eller till barnet att där ska du inte stå och skrika, var snäll 

mot din mamma, det tycker jag lika mycket som mitt barn att de inte har något med att göra. 

 

Kometprogrammet – för alla familjer? 

Intervjupersonerna har samtliga en uppfattning om att Kometprogrammet riktar sig till familjer 

över lag som upplever att de har problem i samspelet med sina barn. Ingen av intervjupersonerna 

definierar heller sin familj som någon typisk ”problemfamilj”. Två av intervjupersonerna menar 

att Kometprogrammet även kan vara bra i förebyggande syfte och ser ett deltagande i 

Kometprogrammet som en investering inför framtiden.  
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Jag hade en vag uppfattning om att Komet var för riktiga problemfamiljer som har det riktigt 

stormigt. Så upplevde jag inte att vi hade det men det som fick mig att ändra uppfattning var 

när förskolläraren kommenterade att det är en utbildning som kan vara bra för alla. Det kan 

vara bra att ha i framtiden och det är öppet för alla. 

 
Det behöver ju inte vara problembarn på nåt sätt och det har ju inte vi heller, utan det är ju 

mer att man upplever att nu är jag i det här tjatet igen. 

 
Vi hade rätt allmänna problem, det var väl andra som hade sökt som kanske hade mer 

specifika problem som inte riktigt lämpade sig för Komet. 

 
Jag tror vem som helst skulle kunna gå. Om familjesituationen inte är problemfylld nu så 

kanske den blir det och då kan man få vägledning hur man ska göra senare. 

 
Jag har verkligen missionerat för att man inte behöver ha massa problem, det är en 

investering för framtiden. 

5.2.3 Tema 2: Samspelet mellan förälder och barn  

God relation mellan förälder och barn 

Samtliga intervjupersoner anger orden kärlek, trygghet och tillgänglighet som grund i en relation 

mellan förälder och barn. Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att barnet känner sig 

älskat oavsett vad som händer samt att barnet känner trygghet i att veta att föräldern finns där. En 

av intervjupersonerna nämner att hon ser relationen mellan förälder och barn mer långsiktigt och 

att det är viktigt att lägga en grund när barnet är litet med trygghet och tillgänglighet så att barnet, 

när det blir större ska känna att det kan komma till föräldrarna. 

 
Trygghet är ett grundord tycker jag. Som barn tycker jag man ska förvänta sig att föräldern 

bara finns där och att man ska kunna förvänta sig att en förälder inte älskar en mindre för att 

man är busig eller elak eller nånting man gör. 

 
En god relation, det har jag lättare att se på sikt. När barnen blir större så skulle man vilja att 

man har så pass god relation att de känner att de kan berätta saker. Det man vill grundlägga 

nu när de är små är att bygga trygghet så att om det händer något någon gång kommer de att 

kunna ringa hem och berätta det. 

 
Att man har mycket kommunikation med barnet, att det känner att det kan komma och 

berätta saker, mycket förtroende, att man kan skratta och ha skoj tillsammans. 

 

Basen i Kometprogrammet  

Basen i Kometprogrammet som består av momenten Gemensam stund, Förberedelse, 

Uppmaning och Beröm anser samtliga intervjupersoner varit allra mest givande i utvecklingen av 

ett bättre samspel med sina barn. Tre av intervjupersoner beskriver Gemensam stund som en liten 

insats med stor effekt då barnet blev lugnare och konflikterna minskade både i stunden och 

överlag i vardagen. Samtliga intervjupersoner beskriver momentet som ett tillfälle där de helt 

förutsättningslöst kunde umgås med sitt barn på barnets villkor. En av intervjupersonerna 

beskriver att ett mål med att delta i Kometprogrammet var att öka innerligheten mellan sig och 

sitt barn, detta beskriver hon blev möjligt i och med Gemensam stund. 

 
Det gör väldigt mycket, den gemensamma stunden och det är ju en ganska liten insats. Det 

blev lugnare, inte lika mycket bråk, tjafs och frustration. 

 



  

      32(51) 

När det kommer på pränt att vi ska göra det så blev det av. Annars kanske man tänker att det 

där gör vi sen men nu vart det verkligen att man gjorde det, så jag kände efter ett tag att det 

gav resultat att sätta in den där kvarten. 

 
Ett av mina mål var att öka innerligheten mellan oss. Dels så har mitt barn aldrig varit särskilt 

kelig, och var inte så mycket för att sitta i knäet och blev rastlös. Jag kände att jag gärna 

skulle ha en närmare kontakt, en innerligare kontakt. Det tycker jag absolut att mitt barn 

genom den gemensamma stunden har blivit glad och lugn. Mitt barn får beröm och stärks i 

att hon är bra så den har påverkat oss klart positivt. 

 

En av intervjupersonerna beskriver införandet av Gemensam stund som ett tillfälle som gav dem 

som föräldrar insikt om att tidigare hade nästan all uppmärksamhet sonen fått varit negativ. I och 

med införandet av Gemensam stund fick sonen mer positiv uppmärksamhet. Hon beskriver 

vidare att det var lättare att få till en Gemensam stund när det fanns som ett moment i 

Kometprogrammet. Innan utbildningen tog de sig inte tid till det som föräldrar.  

 
Vi hade ju så mycket konflikter så mycket kretsade kring att han inte gjorde som vi sa och 

det vart ju att vi bara stod och hackade, all uppmärksamhet han fick var ju nästan negativ. 

 

En av intervjupersonerna beskriver Gemensam stund som nyckeln till ett välfungerande samspel. 

Hon ser det som grundarbetet för att senare kunna ställa krav på barnet och sätta gränser. 

Intervjupersonen beskriver att detta blev tydligt i barnets samspel med pappan. Då pappan under 

en period inte haft gemensam stund regelbundet med barnet godtog barnet inte att pappan ställde 

krav eller satte gränser. 

 
Gemensam stund har varit grunden, det var den första träffen och det gjorde nästan 

underverk så vi blev helt perplexa. När man som min man inte hinner träffa sitt barn så 

mycket så hinner man ju inte ge den gemensamma stunden och den är ju basen, så tid är nog 

det viktigaste. Att man hinner, att man avsätter den där kvarten om dagen så att man får den 

positiva balansen, om man får till den grunden, så faller så många andra bitar på plats. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver Förberedelse, Uppmaning och Beröm som en hjälp för att 

vara tydligare i sin kommunikation med barnen. I och med Kometprogrammet uppger 

intervjupersonerna att de förbereder barnen och ger uppmaningar, vilket gör att barnen förstår 

dem bättre. Genom att de talar om för barnen vad som kommer att ske i olika situationer 

beskriver samtliga intervjupersoner att övergångar från en situation till en annan idag går mycket 

smidigare. Dessutom uppger samtliga intervjupersoner att de har en mer positiv kommunikation 

med sina barn.  

 
Jag kan se att vi har en bättre kommunikation tillsammans, ja ett bättre samspel. Vi får ett 

bättre flyt när det blir de här förberedelserna. Nu gör jag det väldigt ofta och det gör 

jättemycket för min son, då har han hört det där och jag har en kontakt. 

 
Vi pratar med varandra på ett annat sätt, förut var det mer order eller tillsägelser hela tiden 

kändes det som. Nu ligger det på en annan nivå, man försöker vara mer positiv och att man är 

tydlig med vad jag vill få fram. Att man försöker få ett samarbete med honom så att han 

känner att han är till nytta och känner att han har fått bidra och ta initiativet. 

 
Ett tips som helt klart är användbart är att inte ställa frågor, utan att ställa raka uppmaningar. 

Det är en ren formsak kan man tycka men det har ganska stor betydelse att man inte ger nåt 

utrymme för tolkning. 
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Ormen – uppmärksamhet för positiva beteenden  

Momentet Ormen upplevdes till viss del olika av intervjupersonerna. Tre av intervjupersonerna 

använde sig av Ormen som verktyg hemma. En av dessa uppger att konflikterna försvann på en 

gång i och med införandet av Ormen. De andra två uppger att de använt sig av Ormen en omgång 

men att de ansåg att de inte längre behövde verktyget då konflikterna minskat kring de uppgifter 

som var kopplade till Ormen. Den fjärde intervjupersonen använde sig inte alls av Ormen då hon 

inte tyckte det passade familjen och uppger att de istället lade mer tid på Gemensam stund, 

Förberedelse, Uppmaning och Beröm för att få samspelet att flyta lättare kring konfliktfyllda 

situationer. Hon uppger vidare att hon tyckte att det pushades lite för mycket för Ormen av 

gruppledarna i Kometprogrammet.  

 
I princip så bara försvann tjafset, han var helt med så därför har vi verkligen fortsatt med det 

här. 

 
Det enda jag upplevde som var lite negativt var att det pratades så mycket om Ormen, de 

verkligen pushade för den men vi använde inte den. Istället gjorde vi mycket insättningar på 

förtroendekontot, gemensam stund och försökte vara mer positiva för att få honom att 

genomföra vissa saker. 

 

Gränssättning  

När frågan kommer till hur intervjupersonerna har upplevt de gränssättande momenten Välja 

strider och Nödbroms är det inte helt självklart vad momenten inneburit för föräldrarna, och de 

blandas ihop med varandra. En av intervjupersonerna beskriver att hon inte använt Välja strider 

så mycket, då hon anser att det kräver för mycket av henne som förälder att sålla mellan 

konflikterna. Hon beskriver däremot att hon använt sig av att avleda konfliktfyllda situationer 

och försöka byta fokus när en konflikt uppstår. En av intervjupersonerna använder sig av Välja 

strider på så sätt att hon inte går in i konflikter, utan i stället stänger av sonens beteende och 

fokuserar på något annat. Detta tycker hon fungerar bra, då hon själv inte brusar upp vilket leder 

till att konflikten inte trappas upp. En av intervjupersonerna anser att Välja strider varit ett 

mycket viktigt moment i familjens vardag, där de mest använt sig av att avleda konfliktfyllda 

situationer vilket har skett genom att hon som förälder till exempel försöker prata om något 

annat.  

 
Välja strider har jag inte använt för det känns som det kräver så mycket av mig, jag har inte 

tillräcklig närvaro för att sålla. Då har jag använt mig mer av att avleda, att man försöker 

avleda om det är någonting. 

 
Att inte gå in där utan låta det vara så man inte börjar brusa upp själv för det fungerar inte. 

Då har jag totalt stängt av honom och inte brytt mig. 

 
Det har vi absolut använt, det har varit jätteviktigt. Det vi har jobbat med mest är att avleda, 

att bara skoja bort det eller börja prata om något annat eller också gå därifrån. Att avleda det 

känns som att det är den största ansträngningen, att hitta på och tänka efter och att inte gå 

igång själv. 

 

Endast två av intervjupersonerna uppger att de har använt sig av momentet Nödbroms. En av 

dessa uppger att hon gjort detta genom att hon själv gått ifrån en konfliktfylld situation eller sagt 

åt barnet att vara på sitt rum tills det lugnat ner sig. De andra två intervjupersonerna uppger att de 

inte behövt använda sig av Nödbroms mer än vid något tillfälle för att grunderna med Gemensam 

stund, positiv uppmärksamhet och förberedelser reducerade ilskeutbrotten hos barnet. 
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Att låta honom vara för sig själv, försöka att inte gå in för mycket i det. Om jag ställer mig 

och gapar och skriker på honom så gapar och skriker han tillbaka så det ger ingenting så jag 

försöker hålla mig lugn och gå därifrån, eller sagt att nu får du vara på ditt rum tills du har 

lugnat ner dig, försöker ta bort honom eller ta bort mig själv för man vet att det ger ingenting. 

 
Vi har inte behövt använda det särskilt mycket alls faktiskt. Det kanske har varit några 

tillfällen som vi behövt använda det men jag kände att basarbetet med gemensam stund, 

förberedelser och positiv uppmärksamhet det reducerade våra ilskeutbrott så pass mycket. 

Det handlar ju om att man själv tar med barnet ut så då blir det ju ingen skamvrå. 
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6. Analys 

6.1 Professionella 

6.1.1 Omlärning – att bryta negativa mönster 

De professionella uppger att syftet med Kometprogrammet är att stärka relationen mellan 

förälder och barn. Detta görs enligt intervjupersonerna genom att ge föräldrar en ökad kunskap 

om sig själva så att de på egen hand kan reflektera kring hur de reagerar i vardagssituationer och 

på så sätt att de kan ändra sitt beteende. Föräldrarna ska bland annat ändra sitt sätt att umgås med 

sina barn genom Gemensam stund, de ska ändra sitt sätt att kommunicera med barnen genom 

Förberedelse, Uppmaning och Beröm som i sin tur är grunden till användandet av Ormen där 

föräldrarna ska uppmärksamma bra beteenden hos barnet. Detta kan jämföras med att Börjesson 

och Palmblad anser att det idag finns en rådande tanke att (om)lärande anses vara nyckeln i 

tillrättaförandet av barn och familjer som i olika avseenden och av olika orsaker har svårt att 

anpassa sig i tex. skola och familjeliv (Börjesson & Palmblad, 2003, s.8-9). Vidare beskriver de 

professionella att Kometprogrammet riktar sig till familjer som känner att de har en konfliktfylld 

vardag som de inte har verktyg att hantera. Detta kan tolkas som att de professionella anser att 

utbildningen är ett hjälpmedel för familjen att leva ett välfungerande och normalt liv. Det kan 

även ses som samhällets önskan om att göra familjernas sätt att leva sina liv mer normala så att 

de bättre passar i den mall som idag finns på förskolor, skolor och arbetsplatser (Mallander, 

Meeuwisse & Sunesson, 2004, s. 159). 

 

Intervjupersonerna anger att det är viktigt att arbeta med föräldern i första hand när det gäller 

beteendeproblem hos barn då de anser att föräldrarna är de viktigaste personerna i ett litet barns 

liv. Detta kan tolkas som att Kometprogrammet jobbar utifrån ett anknytningsperspektiv då de 

jobbar med föräldrar till små barn. Föräldern är i de flesta fall barnets anknytningsperson och 

sedan länge den viktigaste personen i det lilla barnets liv, på så sätt är hon/han den person som 

vanligtvist står barnet närmast och som barnet känner sig tryggast tillsammans med (Broberg 

mfl, 2006, s.17f). Intervjupersonernas utsagor ligger i linje med den forskning som finns runt 

föräldrautbildningar där man kommit fram till att dessa utbildningar är som mest effektiva när de 

riktar sig till föräldrar med barn yngre än åtta år (Ogden & Almlund-Hagen, 2008, s.618).  Det 

har även visat sig, i en rad studier att ett av de mest effektiva sätten att förebygga 

beteendeproblem hos barn, är just att stärka föräldrarollen (Kling mfl, 2006, s.7).  

 

De professionella uppger att Kometprogrammet arbetar utifrån beteendelistor där föräldrar får 

skatta sina barns beteenden före, under och efter utbildningen. Beteendelistor syftar enligt 

intervjupersonerna till att ge föräldern ökad kunskap att se beteenden som på lång sikt kostar 

oerhört mycket för familjen. Att arbeta med beteendelistor kan ses som att Kometprogrammet 

representerar samhället som i någon mån definierar vad som är accepterat respektive avvikande 

beteende hos barn och föräldrar (Mallander, Meeuwisse & Sunesson, 2004, s.159). 

 

En av intervjupersonerna uppger att anledningen till att Kometprogrammet arbetar med 

utbildning i grupp främst är en ekonomifråga men att det även finns en tanke om att det är 

gynnsamt för föräldrarna att sitta i grupp med andra i samma situation och prata om problemen. 

Tidigare forskning på Kometprogrammets föregångare PMT har visat att föräldrar som 

genomgått en utbildning med bland annat terapeuter och med inslag av videoexempel samt 

gruppdiskussioner, rapporterar en minskning av deras barns beteendeproblem. Resultaten kan 

jämföras med en kontrollgrupp som inte fick vare sig gruppdiskussioner eller videoexempel, där 
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föräldrar istället rapporterade en ökning av problematiska beteenden hos sina barn (Webster-

Stratton, 1990).  

 

De professionella berättar att det är föräldrarna i utbildningsgrupperna som själva ska vara 

experter på sig och sitt barn och att man i sista hand använder gruppledaren som expert att avgöra 

vad som är normalt respektive icke normala beteenden hos familjerna. Utsagorna kan tyckas 

motsägelsefulla då Kometprogrammet är utformat efter en manual som tydligt tar upp vad som 

ska bearbetas under respektive gruppträff. Det skulle kunna ses som ett uttryck för att det idag, 

enligt Börjesson och Palmblad (2003) finns en tro på att professionella yrkesutövare har rätt att 

lägga sig i och ställa till rätta det föräldrar själva inte lyckats göra (Börjesson & Palmblad, 2003, 

s.7-8).  

 

De professionella uppger att Kometprogrammet har en granskande rekrytering för att få in ”rätt” 

föräldrar till utbildningen, vilket innebär att det endast är de familjer som upplever att de har 

stora problem med konflikter som bör delta i utbildningen. Vidare uppger en av 

intervjupersonerna: ”Alla människor ska inte gå de här programmen, det är inte designat för 

dem som tycker att deras åttaåring är lite näbbig och tjafsar emot ibland”.  Ovanstående 

resonemang kan ses utifrån Mallander, Meeuwisse och Sunessons resonemang om att samhället 

har en önskan om att göra individer och familjer normala och anpassade till det samhälle som vi 

idag lever i så att människan passar in i de mallar som finns på förskolor, skolor och arbetsplatser 

(Mallander, Meeuwisse & Sunesson, 2004, s.159). På detta sätt skulle Kometprogrammet kunna 

ses som en institution som dels definierar vilka som är i behov av hjälp. Dels en institution som 

arbetar med att försöka få föräldrar mer anpassade till den mall som finns kring föräldraskap 

samt att få barnen att bli mer anpassade och lika de andra barnen som de träffar i sin vardag, 

exempelvis på förskola och skola.    

6.1.2 Från konflikt till positivt samspel – att bygga broar  

Intervjupersonerna beskriver en god relation mellan förälder och barn som en relation där 

föräldern ska sätta sig in i barnets känslor och finnas tillgänglig för barnet. Det kan ses som ett 

sätt att se på den del av relationen som rör anknytning samt att föräldrarna vill definiera sig själva 

som trygg bas för barnet. Mer konkret kan detta ses som att föräldern ska finnas tillgänglig för 

barnet när helst det behöver föräldern och på så sätt utgöra en trygg bas som barnet kan utgå ifrån 

och en säker hamn som det kan komma tillbaka till (Bowlby, 1994, s.28). En av 

intervjupersonerna anser det vara viktigt att se att det är den vuxne som är ansvarig för att 

samspelet med barnet fungerar gynnsamt. Detta kan ses utifrån ett anknytningsteoretiskt 

resonemang om att en anknytningsrelation är ojämn då föräldern är ytterst ansvarig för att se till 

att anknytningsrelationen och samspelet fungerar. Detta gäller främst då barnet är mycket litet 

men är även betydelsefullt när barnet blir äldre (Broberg mfl, 2006, s. 235f). 

 

Intervjupersonerna uppger att syftet med basen i Kometprogrammet, som består av momenten, 

Gemensam stund, Förberedelse, Uppmaning och Beröm är att skapa en grund av trygghet och 

kärlek där föräldern visar sig tillgänglig för barnet.  Det är enligt intervjupersonerna viktigt att 

arbeta mycket med basen i Kometprogrammet för att barnet senare ska acceptera att föräldern 

sätter gränser i form av de gränssättande momenten Välja strider och Nödbroms. Detta kan tolkas 

som ett sätt att utveckla förälderns möjligheter att fungera som Trygg bas och Säker hamn för 

barnet, genom att föräldrarna använder sig av Gemensam stund och tillbringar mer tid med sitt 

barn där de helt fokuserar på barnet och på ett tydligt sätt visar att de finns där och svarar på 

barnets signaler. På detta sätt kan de utgöra en Trygg bas för sitt barn (Bowlby, 1994, s.28). Att 

Kometprogrammet har det upplägg det har, då de jobbar med basen under de första träffarna 

under utbildningen för att därefter gå in på de gränssättande moment, skulle kunna tolkas som att 
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barnet kan känna att föräldern finns tillgänglig och är stöttande och att det på så sätt senare 

accepterar att föräldern ställer krav  

 

Belöningssystemet Ormen kan ses som ett tydligt uttryck för omlärning då momentet syftar till 

att förstärka önskade beteenden hos barnet. Vi tolkar detta som ett uttryck för att det i samhället 

idag råder en allmän uppfattning om att omlärande är nyckel till positiv förändring på livets alla 

områden, vilket ligger i linje med vad Börjesson och Palmblad skriver (Börjesson & Palmblad, 

2003, s. 8-9). 

 

Intervjupersonerna menar att de gränssättande momenten Välja strider och Nödbroms är verktyg 

för föräldrar att ta till när de förberedande metoderna Gemensam stund, Förberedelse, 

Uppmaning och Beröm inte räcker till. Intervjupersonerna poängterar att det när det gäller 

momenten Välja strider handlar om att ignorera ett beteende hos barnet och inte barnet i sig samt 

att det är viktigt att bemöta barnets känslor. Bowlby menar att det är när barnet är som mest 

upprört som det behöver förälderns närhet som allra mest (Bowlby, 1994, s.19) Detta skulle 

kunna tolkas som att det är bäst att som förälder stå ut när barnet skriker. Det skulle å andra sidan 

även kunna tolkas som att det är okej att göra som Komet gör, möta barnet i dess känslor men att 

borste från att det skriker i stunden.  

6.2 Föräldrar 

6.2.1 Nya verktyg – nytt föräldraskap 

Samtliga föräldrar uppger att de när de sökte till Kometprogrammet hade en önskan om att få nya 

verktyg för att bättre hantera konfliktfyllda situationer i familjen. Detta kan tolkas som att 

föräldrarna lägger stor tilltro till Kometprogrammet som innehavare av den rätta kunskapen om 

hur man kommer tillrätta med problemen som familjen upplever att de har. Detta blir särskilt 

tydligt när en av föräldrarna berättar om sina förväntningar på Kometprogrammet: ”Jag hade nog 

ganska höga förväntningar (…) jag såg att ett stort antal föräldrar tyckte att det blev bättre så 

det kändes nästan lite som en mirakelmetod”. Citatet kan tolkas som ett uttryck för den rådande 

tanken om att dagens föräldrar har en mycket stor tilltro till professionella yrkesutövare och att 

dessa ska tillhandahålla dem de senaste behandlingsmetoderna som är beprövade och ”fungerar” 

(Börjesson & Palmblad, 2003, s.7-10). På detta sätt kan studiens resultat ses som att föräldrarna i 

någon mån även ifrågasätter sin egen kompetens som föräldrar och i stället sätter sin tilltro till 

professionella inom Kometprogrammet.   

 

Tre av föräldrarna beskriver att det uteslutande var de själva som ansåg sig i behov av hjälp och 

därför sökte sig till Kometprogrammet. En av föräldrarna beskriver dock att hon fick 

rekommendation från barnets förskola om att familjen skulle gå Kometprogrammet. Detta skulle 

ur ett normaliseringsperspektiv kunna ses som att förskolan som representant för samhället 

definierar vad som är avvikande respektive önskat beteende. När detta är fallet finns en önskan 

från samhället eller omgivningen att göra dessa personer, eller deras sätt att leva sina liv, mer 

normala så att de bättre passar i den mall som idag finns på förskolor, skolor och arbetsplatser. 

Insatsen att försöka göra en person eller familj mer normal kräver arbetsinsatser i form av 

antingen straff, uppfostran eller behandling (Mallander, Meeuwisse & Sunesson, 2004, s. 159).  

Utifrån detta kan Kometprogrammet ses som en form av behandling som gör det möjligt för 

föräldrarna att förbättra samspelet mellan förälder och barn. Dessutom kan detta tolkas utifrån 

vad Börjesson och Palmblad (2003) anser om den ökade pedagogisering som idag råder i 

samhället. Detta dels genom att lärare försöker höja sin status och öka sina befogenheter och dels 

genom att (om)lärande anses vara nyckeln i tillrättaförandet av barn och familjer som i olika 



  

      38(51) 

avseenden och av olika orsaker har svårt att anpassa sig i tex. skola och familjeliv (Börjesson & 

Palmblad, 2003, s.8-9).  

 

Samtliga föräldrar tycks ha en uppfattning om sin föräldraroll innan Kometprogrammet som 

otillräcklig och ifrågasatt. Intervjupersonerna beskriver att de innan Kometprogrammet var 

frustrerade över att de som föräldrar inte kunde hantera de konfliktfyllda situationerna som 

uppstod mellan dem och barnen. En av föräldrarna beskriver att hon tyckte det var jobbigt att se 

andra föräldrar gå hem från dagis med sina barn utan problem och att detta ledde till känslor av 

att inte duga som förälder. Två av föräldrarna beskriver att de upplevt sig ifrågasatta av äldres 

synpunkter på hur barnen betett sig och hur föräldern hanterat konfliktfyllda situationer. 

Ovanstående skulle kunna förstås som en form av rollosäkerhet där föräldrarna inte varit säkra på 

vilka beteenden som rollen som förälder kräver (Payne, 2008, s.248). När omgivningen reagerar 

på oss utifrån allmänna uppfattningar och förväntningar på en viss roll påverkas även bild av en 

själv. Vi internaliserar omgivningens uppfattningar och gör ofta dessa till våra egna uppfattningar 

om oss själva (Angelöw & Johnsson, 2000, s.32). Detta skulle kunna vara en bidragande orsak 

till att intervjupersonerna känt sig odugliga i sin roll som förälder innan Kometprogrammet då de 

känt att omgivningen inte accepterat deras agerande vid exempelvis konflikter på offentlig plats. 

Detta har i sin tur lett till att föräldrarna känt att de inte duger i sin roll som förälder.  

 

Efter att intervjupersonerna deltagit i Kometprogrammet uppger samtliga att de känner sig mer 

kompetenta i sin föräldraroll på så sätt att de känner att de numera har ramar och riktlinjer för hur 

de ska agera i olika situationer som de tidigare inte hade. Detta har enligt dem själva gett dem en 

känsla av trygghet och kompetens i sin föräldraroll. Dessutom beskriver intervjupersonerna att de 

genom Kometprogrammet fått de ”rätta” verktygen som gjort dem säkrare i sin föräldraroll. Då 

Kometprogrammet som kan tänkas vara en del av samhällets syn på föräldrarollen stämmer 

överens med föräldrarnas egen syn på deras roll som förälder, skulle detta kunna ses som att 

föräldrarna upplever rollkomplementaritet (Payne, 2002, s.222). Att föräldrarna anser sig agera 

på rätt sätt utifrån verktygen från Komet skulle även kunna vara ett exempel på en stor tilltro till 

att Kometprogrammet är innehavare av ”rätt” metod (Börjesson & Palmblad, 2003, s.10).   

Detta skulle kunna tolkas som föräldrars upplevelser av samhällets förväntningar på hur en 

förälder ska agera. Samtliga föräldrar eftersträvar en uppföljning efter avslutad utbildning då de 

anser att det är svårt att hålla fast vid metoderna efter avslutad utbildning. Detta kan tolkas som 

ytterligare ett bevis för att föräldrars syn på den egna föräldrarollen är låg och att man vill få 

kontinuerlig uppbackning från Kometledare eller gruppmedlemmar om att man gör ”rätt” i sin 

roll som förälder. Att föräldrarna känner att de blivit mer kompetenta i sin föräldraroll och att de 

utvecklat sina uppfostringsförmågor stämmer även överens med tidigare forskning (Kling mfl, 

2006; Dahlman & Von Otter, 2004).  

 

Samtliga föräldrar anser att alla familjer kan gå Kometprogrammet och att utbildningen inte bara 

är till för familjer med riktigt svåra konflikter. Två av föräldrarna menar även att föräldrar kan gå 

utbildningen i förebyggande syfte: ”Jag tror vem som helst skulle kunna gå. Om 

familjesituationen inte är problemfylld nu så kanske den blir det och då kan man få vägledning 

hur man ska göra senare.” Samtliga föräldrar uppger att de inte ser sig själva som 

”problemfamiljer”, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför de anser att 

Kometprogrammet kan vara gynnsamt för föräldrar i allmänhet då de själva varit nöjda med de 

resultat de fått av utbildningen. Vad som är intressant i detta sammanhang är att de professionella 

som intervjuats i denna studie uppgett att Kometprogrammet inte alls är till för alla och att det 

rentav är felaktigt att ha med föräldrar i utbildningen som har små eller inga problem alls med 

konflikter i vardagen eller i samspelet med sina barn.     
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6.2.2 Kärlek, trygghet och tillgänglighet – nyckeln till ett gott samspel 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de definierar en god relation mellan förälder och 

barn som präglad av kärlek, trygghet och tillgänglighet. De nämner alla att de vill vara 

tillgängliga för sina barn oavsett vad som sker i livet. Detta kan kopplas till vad Bowlby sade om 

att föräldrar har ett genetiskt förprogrammerat beteendesystem inom sig som gör att föräldrar vill 

ta hand om barnet, ge det skydd och trygghet (Broberg mfl, 2006, s.197f). En av 

intervjupersonerna beskriver dessutom att hon ser relationen på lång sikt och att hon vill lägga 

grunden för trygghet nu när barnet är litet, så att det när det blir äldre kommer att ta hjälp av 

föräldern genom att prata med denne. Detta kan tolkas utifrån det Broberg mfl (2006) beskriver 

om äldre barns behov av föräldern som trygg bas då begreppet har vidgats och det blir allt 

viktigare för barnet att mentalt veta att föräldern finns tillgänglig om det skulle behövas. Grunden 

till detta läggs under hela barnets uppväxt med start redan från födseln (Broberg mfl, 2006, 

s.235f).   

 

Samtliga intervjupersoner uppger metoderna Gemensam stund, Förberedelse, Uppmaning och 

Beröm som de mest betydelsefulla verktygen de fått genom Kometprogrammet. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning där föräldrar beskrivit att basen varit de moment de uppskattat mest 

(Kling & Sundell, 2006). Metoderna som nämnts ovan ingår i det som kallas för basen inom 

Kometprogrammet. Basen är enligt föräldrarna det som varit nyckeln till att utveckla ett bättre 

samspel tillsammans med sina barn då barnen reagerade mycket positivt på dessa metoder genom 

att bli lugnare och konflikterna minskade. Detta skulle kunna förstås som att föräldrarna, genom 

att tillbringa mer förutsättningslös tid tillsammans med barnen, under Gemensam stund visade 

sig tillgängliga för sina barn, utan att lägga sig i allt för mycket. På detta sätt utvecklade de en 

grund för att vara en Trygg bas för sitt barn (Broberg mfl, 2006, s.235f). Då ett barn kan känna 

sig tryggt med föräldern och har vetskap om att föräldern fanns där för det så kan barnet vara 

tryggt i situationen och på så sätt leka på eget håll efter att föräldern tagit sig tid till barnet. En 

tolkning skulle kunna vara att barnet inte behövde söka uppmärksamhet av föräldern genom att 

exempelvis skapa konflikt. Detta skulle kunna ses som att barnets anknytnings- och 

utforskandesystem var i balans, vilket är optimalt (Broberg mfl, 2006, s.51f). Att samtliga 

intervjupersoner uppgett att arbetet med det som kallas för basen, det vill säga Gemensam stund, 

Föreberedelse, Uppmaning och Beröm lett till minskade konflikter samt mindre utagerande 

beteenden hos barnen ligger i linje med den forskning som tidigare gjorts avseende Komet (Kling 

& Sundell, 2006; Kling mfl, 2006).  

 

Intervjupersonerna beskriver att de genom Gemensam stund umgicks med barnet på barnets 

villkor och på så vis fick hålla tillbaka egna behov. Detta skulle kunna tolkas utifrån det som 

Broberg mfl (2006) skriver om att föräldern har ansvar för att relationen och samspelet ska 

utvecklas på ett gynnsamt sätt (Broberg mfl, 2006, s.57f). Bowlby påpekar vikten av att föräldern 

ska finnas till för barnet samtidigt som föräldern bör låta barnet utforska världen och inte störa 

barnet med överflödiga tillrättavisningar (Bowlby, 1994, s.28). Detta blir möjligt genom 

Gemensam stund då föräldern bör följa barnet på hans/hennes villkor. Gemensam stund utgör 

enligt intervjupersonerna grunden för att föräldern ska kunna ställa krav på barnet i form av 

gränssättning. Det blev tydligt då en av intervjupersonerna uppger att hennes barn inte 

accepterade att pappan i familjen kom hem och ställde krav på henne då han inte lagt ner tid på 

Gemensam stund med dottern. Detta skulle kunna ses som att dottern inte upplevde pappan som 

Trygg bas och som tillgänglig och förutsägbar. På detta sätt blev dottern osäker när pappan 

ställde krav på henne (Broberg mfl, 2006, s.102-105).  

 

Föräldrarna beskriver Förberedelse, Uppmaning och Beröm som en hjälp i att bli tydligare i 

kommunikationen till sitt barn. Förberedelserna ledde enligt samtliga intervjupersoner till att 
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barnen inte blev upprörda eller arga vid situationer som tidigare ledde till konflikter och 

ilskeutbrott. En av föräldrarna uppger även att hon efter Kometprogrammet kommunicerade 

utifrån order och uppmaningar till sin son men att hon efter Komet blev mer tydlig och positiv i 

sin kommunikation. Tidigare forskning har visat att Komet leder till att föräldrar har tydligare 

förväntningar på sina barn och blir mindre disciplinerande mot barnen (Kling mfl, 2006).  

 

Sammantaget kan det tolkas som att föräldrarna genom basen i Komet mer konsekvent tillbringar 

oförutsättningslös tid tillsammans med sitt barn utan att ingripa alltför mycket. Resultatet av 

detta är att barnen blivit lugnare och konflikterna minskat. I samband med detta har föräldrarna 

även blivit bättre på att förbereda, uppmärksamma bra beteenden samt berömma barnen. Detta 

kan ses som en grund för att barnen ska ha en trygg anknytning då föräldrarna på ett konstruktivt 

sätt svarar på barnets signaler om vad det faktiskt behöver i stunden. Barnet har då svarat med att 

bli lugnt, vilket skulle kunna vara ett tecken på att det känner sig tryggt i förälderns närhet 

(Broberg mfl, s.55). 

 

Intervjupersonerna tycks ha svårt att separera de gränssättande momenten i Kometprogrammet 

och det är endast två av intervjupersonerna som på något sätt använt sig av momenten. En av 

intervjupersonerna säger att hon använder sig av gränssättande moment så som Välja strider och 

Nödbroms genom att totalt stänga av sonen när han är arg. Ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv skulle detta kunna ses som ett negativt sätt att vara lyhörd för ett barns känslouttryck 

där Bowlby menade att om barnet ska kunna uppfatta föräldern som Trygg bas så måste föräldern 

svara på barnets signaler. När barnet är trött, argt eller ledset behöver barnet föräldern som Trygg 

bas än mer. Detta kan vara jobbigt för en förälder då det kräver att föräldern förmår utgöra en 

Trygg bas även i dessa tillfällen (Bowlby, 1994, s.19). En av intervjupersonerna beskriver just 

detta, att hon inte förmår sålla mellan konflikterna för att det kräver för mycket av henne som 

förälder. När detta sker menar Bowlby att förälder och barn kan komma in i en negativ spiral där 

barnet behöver trygghet, men där föräldern inte förmår ge det (ibid, s.19). 

 

En av föräldrarna beskriver uttryckligen att nästan all uppmärksamhet som hennes son fick var 

negativ. I och med införandet av Gemensam stund fick barnen och föräldrarna tillsammans 

uppleva positiv tid tillsammans där båda parter var lugna och harmoniska. Detta skulle kunna ses 

som att barnen tidigare hade inre arbetsmodeller som till stor del var en mall över hur de själva 

och föräldrarna agerade i konflikter. Det skulle även kunna ses som att barnen genom sina inre 

arbetsmodeller sökte kontakt med föräldrarna genom att skrika och skapa konflikt. I och med 

införandet av Gemensam stund fick de erfarenhet av positivt samspel vilket kan ses som att 

barnet fick möjlighet att utveckla mer positiva arbetsmodeller då samspelet och förälderns 

beteenden präglas mer av positivitet än konflikter. Detta skulle kunna ses som att barnet får 

möjlighet att skapa en god, inre bild av sig själv men även en god bild av samspel tillsammans 

med andra människor. Ur ett framtidsperspektiv är detta även ett sätt att utgöra en grund för att 

barnet senare i livet ska kunna skapa nära känslomässiga relationer med andra som kan präglas 

av trygghet. Enligt Broberg mfl (2006) menade Bowlby att inre arbetsmodeller är föränderliga 

och att de uppdateras när förändringar sker i miljön men att det blir svårare ju äldre barnet blir. I 

detta fall skulle det kunna ses som att miljön, i form av att förälderns beteende och sätt att svara 

på barnets signaler förändras, gör det möjligt för barnet att uppdatera sina inre arbetsmodeller i 

relation till sig själv och sin omvärld (Broberg mfl, 2006, s.129-140). Vidare kan detta kopplas 

till att tidigare forskning har visat att beteendeproblem hos barn tenderar att förvärras om de inte 

behandlas när barnet är litet (Sundell & Forster, 2005, s.40).  
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7. Slutdiskussion 
Denna uppsats har syftat till att studera Kometprogrammet och dess påverkan på samspelet 

mellan förälder och barn. Studien visar att syftet med Kometprogrammet är att stärka samspelet 

mellan förälder och barn, vilket görs genom att föräldrarna får nya verktyg att bättre hantera 

konfliktfyllda situationer. De professionellas utsagor kring syftet samt föräldrarnas upplevelse av 

Kometprogrammet ses av författarna som ett uttryck för en diskurs i samhället om det ideala 

föräldraskapet. Detta eftersom Kometprogrammet kan anses ha en stark position på området som 

rör barnuppfostran då utbildningen rekommenderas av Statens Folkhälsoinstitut.  

7.1 Studiens viktigaste resultat 

I denna studie har vi funnit att det är viktigt att arbeta med anknytningen mellan förälder och 

barn även när barnen har passerat spädbarnsåldern. Detta då vi sett att de momenten som har 

varit mest betydande för att stärka samspelet samt minska konflikter mellan förälder och barn 

varit Gemensam stund, Förberedelse, Uppmaning och Beröm. Momenten har enligt föräldrarna 

lett till att barnen känt sig tryggare och att föräldrarna själva känt sig mer tillgängliga för sina 

barn. Vi ser ovanstående slutsatser som ett helhetligt, övergripande resultat i studien. Det vill 

säga att det är momenten i basen som grundlägger förutsättningen för att stärka samspelet och 

således anknytningen mellan förälder och barn på kort såväl som på lång sikt.  

 

Vi har i denna studie funnit en diskrepans mellan professionella och föräldrars utsagor avseende 

Kometprogrammets tilltänkta målgrupp. Under arbetet med resultat och analys har det även 

framkommit att föräldrar innan deltagandet i en Kometutbildning haft låg tilltro till sin egen 

föräldraroll, men genom att delta i Kometprogrammet har de ökat sin tilltro till sig själva och de 

anser sig ha en högre kompetens inom barnuppfostran. Utifrån ovanstående resonemang har vi 

skapat två begrepp som sammanfattar detta – Den moderna problemfamiljen och Det 

manualbaserade föräldraskapet.  

7.1.1 Den moderna problemfamiljen 

Samtliga föräldrar uppger att de var de själva som ansåg att det behövde hjälp då familjen 

upplevde många konflikter i vardagen som de inte kunde hantera på ett konstruktivt sätt. Vi 

tolkar detta som att det idag råder en ökad tillåtelse i samhället att det är okej att erkänna att man 

inte fixar allt själv, utan att man behöver hjälp från experter på området. Samtliga föräldrar 

uppger att de inte ser sig själva som en ”problemfamilj” utan att de har mer allmänna problem 

och uppger att det är andra familjer som är ”problemfamiljerna”. Vi jämför detta med att de 

professionella pekar på vikten av att rätt familjer rekryteras till Kometprogrammet då 

utbildningen inte riktar sig till familjer med allmänna problem utan till familjer som upplever att 

de har stora problem med konflikter i vardagliga situationer. Sammantaget verkar det som att det 

är otydligt vem programmet riktar sig till. Kanske är det så att familjer idag är snabba med att 

definiera sina barn som avvikande eller problematiska när det i själva verket kanske inte är så. Är 

det så att den moderna problemfamiljen är en familj utan egentliga problem eller är det så att 

definitionen av vad som är problematiska beteenden har utvidgats och samhället har blivit mindre 

tillåtande till vad som är avvikande?  

 

Kometprogrammet hjälper föräldrar att definiera de beteenden inom familjen som leder till 

konflikt och försöker ge alternativa sätt att agera på. I vår studie har föräldrarna uttryckt att de 

genom Kometprogrammets metoder och manual har utvecklat sitt föräldraskap och känslan av att 

vara en kompetent förälder med de ”rätta” verktygen att få till ett gott samspel med sitt barn. 

Detta leder oss in på vårt andra begrepp, Det manualbaserade föräldraskapet.  
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7.1.2 Det manualbaserade föräldraskapet 

De professionella uppger att Kometprogrammet och dess föregångare har starkt forskningsstöd 

såväl internationellt som nationellt, vidare är utbildningen evidensbaserad. De professionella 

anser därmed att Kometprogrammet är en metod som fungerar i avseende att stärka samspelet 

mellan förälder och barn. I motsats till detta råder även idag en uppfattning om att 

manualbaserade föräldrautbildningar är skadliga för barn och deras relation till sina föräldrar då 

kärleken blir villkorad genom att man använder sig av en manual och ett belöningssystem. Vi ser 

detta som ett uttryck för två rådande diskurser om vad som är god barnuppfostran i dagens 

Sverige. I och med detta är det förståeligt att dagens föräldrar är osäkra på hur de ska uppfostra 

sina barn vilket föräldrarna vi intervjuat ger uttryck för när de uppger att de var osäkra i sin 

föräldraroll innan de deltog i Kometprogrammet. Vidare uppger föräldrarna att de kände sig 

ifrågasatta av omgivningen vid konfliktfyllda tillfället på allmän plats. Vi ställer oss frågan om 

detta kan ses som att föräldrar idag har en låg tilltro till sin egen förmåga i sin roll som förälder? 

 

Kometprogrammet är enligt de professionella frivilligt och metoderna utgår från föräldrarnas 

behov av vad de själva definierar som problematiskt. Då barn med beteendeproblem är en 

mycket heterogen grupp och Kometprogrammet är uppbyggt efter en standardiserad manual, ser 

vi det som att utrymmet för att individuellt anpassa manualen efter barnets specifika behov är 

begränsat. Kanske gör detta att barn med skiftande problematik tenderar att behandlas på samma 

sätt, vilket kan göra att familjerna får fel hjälp. 

 

Samtliga föräldrar i studien har vittnat om att de efter avslutad Kometutbildning upplever att de 

har de ”rätta” verktygen för att uppfostra sina barn. De har i och med detta en annan bild och 

känsla kring sitt föräldraskap, vilket tyder på att de blivit stärkta i tilltron till sig själva och i sin 

roll som förälder. Det är också uppenbart att föräldrarna tänker använda sig av ”Komettänket” i 

framtiden då barnen blir äldre. Samtidigt uttrycker föräldrarna en önskan om kontinuerlig 

uppföljning efter avslutad Kometutbildning för att få stöd i att fortlöpande använda metoderna 

och upprätthålla resultaten av dem. Ovanstående resonemang ser vi som ett uttryck för att 

föräldrarna förlitar sig på Komet som den ”rätta” metoden. På detta sätt ser vi att föräldrarna 

känner sig trygga i att veta att de använder sig av en manual som vi tolkar som ett uttryck för 

samhällets syn på hur föräldraskap ska se ut och samt hur barnuppfostran ska bedrivas och att de 

därmed gör det ”rätta”. Vi som författare har uppfattat det som viktigt för föräldrarna att likna 

andra föräldrar samt bli accepterade i sitt föräldraskap. Kanske gör detta att föräldrar idag anser 

sig behöva en manual för att säkerställa en god uppväxt för sina barn och i och med 

Kometprogrammet blir detta möjligt.  

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att ta del av intervjupersonernas subjektiva upplevelser av 

Kometprogrammet. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer vilket har gett oss rika 

beskrivningar. Vi anser att denna metod har varit bäst lämpad för att svara på studiens syfte. Då 

tidigare studier som har gjorts på Kometprogrammet övervägande har varit kvantitativa studier så 

har vi genom denna studie fångat subjektiva upplevelser av Kometprogrammet. 

 

En nackdel med vår metod är att vi tillämpat ett så kallat snöbollsurval. Svårigheter med denna 

typ av urval skulle kunna vara att det finns risk för att den representant för Kometprogrammet 

som hjälpt oss att finna intervjupersoner, tenderat att välja intervjupersoner som enbart varit 

positivt inställda till Kometprogrammet. Detta kan ha påverkat studiens resultat.  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Föräldrarna i denna studie uppger att de har fått mycket goda resultat av Kometprogrammets 

metoder, dock uppger samtliga att de efterlyser en mer omfattande uppföljning efter avslutad 

utbildning då de anser det svårt att upprätthålla metodernas effekt på egen hand. Utifrån detta 

anser vi det vara intressant att följa upp de föräldrar som gått Kometprogrammet med jämna 

mellanrum och i ett längre perspektiv. Vidare skulle det vara intressant att göra longitudinella 

studier som sträcker sig över flera decennier för att se om barnens beteendeproblem har eskalerat 

eller om Kometprogrammet faktiskt har haft en preventiv effekt. 

 

Vi anser att det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie avseende de föräldrar som 

avslutat Kometprogrammets utbildning i förtid. Detta för att få en bättre bild av vilka familjer 

som Kometprogrammet kanske inte lämpar sig för.  

 

Resultaten i vår studie ligger i linje med tidigare forskning avseende att det är basen i 

Kometprogrammet som är nyckeln till ett förbättrat samspel mellan förälder och barn. Således 

skulle det vara intressant att forska kring vad basen i Kometprogrammet skulle ha för effekt som 

en mer generellt förebyggande föräldrautbildning som ges exempelvis på BVC. På detta sätt 

skulle en metod ges föräldrar som skulle kunna leda till att Kometprogrammet inte skulle 

behövas som insats senare under ett barns uppväxt och på så sätt minska familjers konflikter samt 

problembeteenden hos barnet. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till professionella avseende intervju om Kometprogrammet  

 

Hej!  

 

Vi heter Sandra och Janna. Vi är socionomstuderande på Socialhögskolan i Stockholm. Just nu 

läser vi vår sjunde och avslutande termin på utbildningen. Den sista terminen innebär att vi 

skriver C-uppsats och vi har för avsikt att undersöka hur Kometprogrammet påverkar samspelet 

mellan förälder och barn. Vi är därför tacksamma för att du vill ställa upp och berätta om 

Kometprogrammet.  

 

Riktlinjer inför intervjun  

 

Intervjun: Intervjun kommer att utföras på en tid och plats som passar dig, förslagsvis på din 

arbetsplats. Intervjun beräknas ta ca 1-1 ½ timme och vi kommer båda att närvara. Vi kommer att 

spela in intervjun och föra anteckningar. Detta sker för att vi i efterhand ska kunna återge det 

som sagts under intervjun så autentiskt som möjligt. Det som framkommer under intervjun 

kommer endast att användas till vår C-uppsats och främst läsas av vår handledare, kursansvarig, 

opponenter och övriga studiekamrater. Då C-uppsatser är offentliga handlingar så kommer 

uppsatsen finnas tillgänglig på Internet dock utan personuppgifter.  

 

Frivillighet: Intervjun är helt frivillig. Du kan således när som helst ångra din medverkan, 

avbryta intervjun och du behöver heller inte svara på alla frågor som ställs.  

 

Anonymitet : Uppsatsen kommer att vara fri från personliga uppgifter, vilket innebär att sådant 

som kan röja din och övriga intervjupersoners identitet kommer ändras eller helt utelämnas. 

Viktigt att poängtera är att det endast är vi två som kommer att ta del av det inspelade materialet 

under intervjun. Detta material kommer förvaras på ett säkert sätt tills uppsatsen är färdigställd 

och därefter raderas materialet.  

 

Samtycke: För att vi ska vara säkra på att du har tagit del av den information vi skickat dig och 

att du vill delta i denna intervju så är vi tacksamma om du ger ditt medgivande genom att höra av 

dig till oss så snart du har möjlighet.  

 

Sandra Henricsson   Janna Karlberg 

E-post : (Borttaget)                                    E-post: (Borttaget) 

Mbt: (Borttaget)                       Mbt: (Borttaget) 

 

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du självklart höra av dig.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sandra Henricsson och Janna Karlberg 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till föräldrar avseende intervju om Kometprogrammet  

 

Hej!  

 

Vi heter Sandra och Janna. Vi är socionomstuderande på Socialhögskolan i Stockholm. Just nu 

läser vi vår sjunde och avslutande termin på utbildningen. Den sista terminen innebär att vi 

skriver C-uppsats och vi har för avsikt att undersöka hur Kometprogrammet påverkar samspelet 

mellan förälder och barn. Vi är därför tacksamma för att du vill ställa upp och berätta om dina 

upplevelser av Kometprogrammet.   

 

Riktlinjer inför intervjun  

 

Intervjun: Intervjun kommer att utföras på en tid och plats som passar dig. Intervjun beräknas ta 

ca 1 timme och vi kommer båda att närvara. Vi kommer att spela in intervjun och föra 

anteckningar. Detta sker för att vi i efterhand ska kunna återge det som sagts under intervjun så 

autentiskt som möjligt. Det som framkommer under intervjun kommer endast att användas till 

vår C-uppsats och främst läsas av vår handledare, kursansvarig, opponenter och övriga 

studiekamrater. Då C-uppsatser är offentliga handlingar så kommer uppsatsen finnas tillgänglig 

på Internet dock utan personuppgifter.  

 

Frivillighet: Intervjun är helt frivillig. Du kan således när som helst ångra din medverkan, 

avbryta intervjun och du behöver heller inte svara på alla frågor som ställs.  

 

Anonymitet : Uppsatsen kommer att vara fri från personliga uppgifter, vilket innebär att sådant 

som kan röja din och övriga intervjupersoners identitet kommer ändras eller helt utelämnas. 

Viktigt att poängtera är att det endast är vi två som kommer att ta del av det inspelade materialet 

under intervjun. Detta material kommer förvaras på ett säkert sätt tills uppsatsen är färdigställd 

och därefter raderas materialet.  

 

Samtycke: För att vi ska vara säkra på att du har tagit del av den information vi skickat dig och 

att du vill delta i denna intervju så är vi tacksamma om du ger ditt medgivande genom att höra av 

dig till oss så snart du har möjlighet.  

 

Sandra Henricsson   Janna Karlberg 

E-post : (Borttaget)                                   E-post: (Borttaget) 

Mbt: (Borttaget)                       Mbt: (Borttaget) 

 

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du självklart höra av dig.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sandra Henricsson och Janna Karlberg 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide avseende professionella 
 

Intervjupersonen 

 Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om Kometprogrammet och dess syfte?  

 Vad har Kometprogrammet för teoretiska utgångspunkter?  

 

Utbildningsupplägget/metoder  

 Kan du berätta om de olika träffarna?  

 Vad är tanken med de olika delarna och ordningen på träffarna?  

 Vad är syftet med ”Gemensam stund”?  

 Vad är syftet med ”Ormen”? 

 Vad är syftet med ”Välja strider”?  

 Vad är syftet med ”Nödbroms”? 

 

Målgrupp 

 Vilka riktar sig Kometprogrammet till? 

 Hur kommer familjerna i kontakt med er?  

 Vilka är föräldrarna som deltar i Kometprogrammet?  

 Är det en homogen grupp föräldrar som deltar i Kometprogrammet?  

 Vad för slags problematik har de familjer som deltar i Kometprogrammet?  

 Vad är tanken med att arbeta enbart med föräldrarna?   

 Vilka verktyg vill ni ge till föräldrar som deltar i Kometutbildningen? 

 Hur hanterar ni åldersskillnaderna på barnen?  

 

Normalisering  

 Vilka beteendemönster hos barnen är det man önskar uppnå genom Kometprogrammet? 

 Vem/vilka definierar dessa beteendemönster som problematiska? 

 Vad är problematiska beteendemönster hos barn enligt dig?  

 Vad är trotsbeteenden enligt dig? 

 

Relationen barn-förälder  

 Hur vill Kometprogrammet påverka relationen mellan barn och förälder?  

 Vad i relationen mellan barn och förälder fokuserar Kometprogrammet främst på? 

 Vad är en god relation mellan barn och förälder enligt dig?   

 På vilket sätt vill Kometprogrammet påverka kommunikationen mellan barn och 

förälder? 

 Hur vill Kometprogrammet påverka föräldrarollen? 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide avseende föräldrar 
 

Intervjupersonen 

 Kan du berätta om din familjesituation? 

 

Inledande frågor 

 Vad var anledningen till att du deltog i Kometprogrammet?  

 Hur kom du i kontakt med Kometprogrammet? 

 Vad hade du för förväntningar med Kometprogrammet? 

 

Utbildningsupplägget/metoder  

 Hur upplevde du de olika träffarna?  

 Hur upplevde du de olika momenten under träffarna?  

 Hur upplevde du momentet ”Gemensam stund”?  

 Hur upplevde du momentet ”Ormen”? 

 Hur upplevde du momentet ”Välja strider”?  

 Hur upplevde du momentet ”Nödbroms”? 

 

Normalisering  

 Vem/vilka är det som definierar beteenden som problematiska enligt dig? 

 Vad kan ett problembeteende hos ett barn vara enligt dig?  

 Hur ser du på trotsbeteenden jämfört med problembeteenden? 

 

Relationen barn-förälder  

 Hur upplever du att Kometprogrammet har påverkat din relation till ditt/dina barn?  

 Vad är en god relation mellan barn och förälder enligt dig?   

 Hur upplever du att Kometprogrammet har påverkat kommunikationen mellan dig och 

ditt/dina barn? 

 

Roller 

 Hur upplevde du din roll som förälder innan Kometprogrammet? 

 Har din roll som förälder förändrats efter Kometprogrammet? 

 När skedde dessa förändringar och har de varit bestående?  

 

Skillnader från före 

 Har du upplevt några förändringar i relationen mellan dig och ditt/dina barn från hur det 

var innan ni deltog i kometprogrammet? 

 Har ditt barn förändrats genom ditt deltagande i Kometprogrammet och i så fall på vilket 

sätt? 

 Har dina tidigare förväntningar på Kometprogrammet uppfyllts och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 


