
 
Stockholms Universitet 

Institutionen för Psykologi 

Stockholms Universitet 

Psykoterapeutexamensuppsats 

VT 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av InternetKomet för föräldrar med barn 

med normbrytande beteende 
 

Sanna Garoff 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Handledare: Pia Enebrink 

 

Examinator: Ewa Mörtberg 

 



 2   

Sammanfattning 

 
En tidig debut av normbrytande beteende under barndomen ökar 

risken för att individen fortsätter med beteendet ända upp i vuxen 

ålder och hamnar i kriminalitet och missbruksproblem. 

Normbrytande beteende är en av de vanligaste sökorsakerna till barn- 

och ungdomspsykiatrin bland barn upp till 12 år. 

Föräldraträningsprogram, som det svenska Kometprogrammet, har 

visat sig effektiva i behandlingen av normbrytande beteende hos 

barn. I föreliggande studie utvärderas iKomet, ett internetbaserad 

Kometprogram för föräldrar till barn mellan tre och tolv år med 

normbrytande beteende. 86 deltagare randomiserades till iKomet 

respektive väntelista. Föräldrarna i behandlingsgruppen skattade 

barnens normbrytande beteende signifikant lägre vid eftermätningen 

än föräldrarna i kontrollgruppen. Effektstorleken för detta var stor 

(1.41). Vidare tyder resultaten på att mer träning med Komet-

hemuppgifter leder till en större förändring av barns normbrytande 

beteende och att detta samband modereras av hur många dagar 

föräldrarna tränar respektive hur många gemensamma 

stunder/lekstunder de har med sitt barn. IKomet bedöms vid en 

kostnadseffektivitetsanalys vara fyra gånger billigare att genomföra 

än ordinarie Komet samtidigt som den har en mycket stark 

behandlingseffekt. I uppsatsen diskuteras användningsområden för 

iKomet.  
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Normbrytande beteende definieras som beteenden som på olika sätt bryter mot gällande normer och 

regler i den miljö individen befinner sig i. Normbrytande beteende är ett mycket brett begrepp: det 

kan vara allt från mindre allvarliga regelbrott som trotsigt beteende, att skolka, snatta, ljuga till 

mycket allvarliga beteenden som exempelvis fysisk aggressivitet och sexuellt tvång. Individer med 

normbrytande beteenden är alltså en mycket heterogen grupp (Andershed & Andershed, 2005). Det 

är vanligt att barn och ungdomar uppvisar normbrytande beteenden under vissa perioder i livet. 

Som mest frekvent är det vid cirka 15-17 års ålder för att sedan minska (Andershed & Andershed, 

2005; Moffitt, 1993). De flesta barn uttrycker även fysisk aggressivitet i mycket unga år: under det 

andra till fjärde levnadsåret förekommer det mest, sedan lär sig de flesta barn att hämma mycket av 

sin aggressivitet (Burke, Loeber & Birmaher, 2002; Campbell, 1995; Dishion & Patterson, 2006). 

Vanliga psykiatriska diagnoser som kan ställas på barn med normbrytande beteende är 

trotssyndrom (eng. oppositional defiant disorder, ODD) och uppförandestörning (eng. conduct 

disorder, CD) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text 

Revision, DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000). Trotssyndrom kännetecknas av 

ett mönster av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende som varat i minst sex månader och tagit 

sig uttryck i minst fyra av följande: 

 

   1. Tappar ofta besinningen 

   2. Grälar ofta med vuxna 

   3. Trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig de vuxnas krav eller regler 

   4. Förargar ofta andra med avsikt 

   5. Skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförande 

   6. Är ofta lättretad och stingslig 

   7. Är ofta arg och förbittrad 

   8. Är ofta hämndlysten eller elak 

 

Uppförandestörning kännetecknas av ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som 

innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala 

normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en 

tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna:  

 

    1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra 

    2. Påbörjar ofta slagsmål 

    3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra 

    4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa 
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    5. Har visat fysisk grymhet mot något djur 

    6. Stöld under direkt konfrontation med offret 

    7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge 

    8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada 

    9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand) 

   10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil 

   11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra 

   12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri) 

   13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud 

   14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två 

         gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid) 

   15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder) 

 

Prevalens:  

I en normalpopulation räknar man med att cirka 1-10% uppfyller kriterierna för diagnosen 

uppförandestörning och 2-16% uppfyller kriterierna för diagnosen trotssyndrom enligt DSM-IV-TR 

(APA, 2000). Dessa störningar är betydligt vanligare hos pojkar än flickor (Garland et al., 2001; 

Moffitt & Caspi, 2001). Trotsigt, olydigt och aggressivt beteende är en av de allra vanligaste 

sökorsakerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bland barn upp till 12 år (Kopp & Gillberg 

2003; Svensk BUP-förening, 2003). 

 

Vid trotssyndrom och uppförandestörning är den vanligast förekommande komorbida diagnosen 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, vardagligt benämnd som AD/HD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), en störning som kännetecknas av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet 

och impulsivitet enligt DSM-IV-TR (APA, 2000). Barn med både AD/HD och 

trotssyndrom/uppförandestörning har ofta en sämre prognos än om de bara hade en diagnos 

(Andershed & Andershed, 2005; Helander et al., 2010). Dessa barn uppvisar ofta ett mer allvarligt 

normbrytande beteende och de debuterar tidigare i normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2005). Ungdomar med AD/HD och normbrytande beteenden är tydligt 

överrepresenterade inom olika vårdinrättningar som skolhälsovård, psykiatri och missbruksvård 

(Garland et al., 2001).  

 

Tidig och sen debut av normbrytande beteende 

En faktor som ökar risken för framtida normbrytande beteenden är tidig debutålder. En tidig debut, 

före 12 års ålder, innebär en sämre prognos än om ungdomar debuterar under tonårstiden (Loeber, 
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Burke, Lahey, Winters, & Zera, 2000; Moffitt, 1993). De som debuterar i normbrytande beteende 

redan under barndomen löper två till tre gånger större risk att utveckla ett mer stabilt kriminellt 

beteende (Andershed & Andershed, 2005). Barn som får diagnosen uppförandestörning med tidig 

debut, dvs. som redan före 10 års ålder uppfyller vissa kriterier av denna diagnos, kommer mer 

sannolikt att ha en ihållande uppförandestörning och har en större risk att utveckla antisocial 

personlighetsstörning och missbruksproblematik som vuxen än ungdomar som utvecklar 

normbrytande beteenden först senare i livet (DSM-IV-TR, APA, 2000; NICE, 2006). 

 

Moffitt (1993) beskriver att det är normalt att tonåringar under en period bryter mot normer, 

respektive beter sig antisocialt, för att sedan i vuxen ålder sluta med detta. Hon kallar denna grupp 

för “the adolescent-limited-type“ (ungdomsbegränsat) som skiljer sig från den sk. “life-course 

persitent-type“ (livstidspersistent). Den senare utgör en mycket mindre grupp personer, nästan 

enbart män, som har en tidig debut av normbrytande, antisociala beteenden och som fortsätter med 

detta livet ut. Det normbrytande beteendet hos den livstidspersistenta typen är ofta ett tecken på 

neuropsykologiska problem, som impulsivitet, bristande exekutiva funktioner, och lägre intelligens, 

enligt Moffitt. En studie av Stattin och Magnusson (1991) ger stöd åt Mofitts teori om den 

livstidspersistenta typen. Studien visar att 5% av pojkar som begått brott före 15 års ålder står för 

50-60 % av alla brott begångna av unga vuxna.  

 

Riskfaktorer vid normbrytande beteenden 

Normbrytande beteende tar sig många olika uttryck och har en komplex orsaksbakgrund. Det finns 

sällan en tydlig orsak utan utvecklingen av normbrytande beteende beror på en mängd olika faktorer 

och det finns flera olika utvecklingsvägar. Man har idag identifierat ett stort antal riskfaktorer på 

flera olika nivåer (Andershed & Andershed, 2005): 

 

Riskfaktorer på  individnivå: 

Ett svårhanterligt temperament (som t.ex. brister i emotionsreglering), bristande empati och flackt 

känsloliv (sk. Callous unemotional traits), impulsivitet, hyperaktivitet, låg intelligens, sämre verbal 

förmåga, inlärningssvårigheter och låg skolprestation, bristfällig social kognition (dvs. att kunna 

tolka sociala ledtrådar) och tidig pubertet hos flickor (Andershed & Andershed, 2005; Burke, 

Loeber, & Birmaher, 2002; Moffitt & Caspi, 2001). 

 

Riskfaktorer på familjenivå: 

Bristfälliga uppfostringsmetoder, bristfällig kvalitet i föräldra-barnrelationen, (som mindre värme, 

tillgivenhet, acceptans), våld i hemmet, föräldrars psykopatologi, föräldrars missbruk och 
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kriminalitet, föräldrakonflikter, samt låg socioekonomisk status (Andershed & Andershed, 2005; 

Burke, Loeber, & Birmaher, 2002; Campbell, 1995; Moffitt & Caspi, 2001). 

 

Riskfaktorer i närsamhället: 

Problematiska kamratrelationer (barn som utesluts från prosociala kamratgrupper och söker sig till 

normbrytande kamrater), bristfällig skolmiljö och anknytning till skolan, och bristfälliga 

bostadsområdesförhållanden som t.ex. att växa upp i ett område med mycket kriminalitet och våld 

(Andershed & Andershed, 2005; Burke, Loeber, & Birmaher, 2002; Moffitt & Caspi, 2001). 

 

Orsakerna till utvecklingen av normbrytande beteenden är många. Olika riskfaktorer kan också 

påverka varandra, som t.ex. att barn med ett svårare temperament är svårare att fostra. Barnets 

beteende sätter en högre press på föräldrarna och kan framkalla vissa beteenden från föräldrarna 

som spär på problematiken: som t.ex. mindre tålamod, inkonsekventa reaktioner på barns beteende, 

mindre värme m.m. (Andershed & Andershed, 2005; Campbell, 1995; Patterson, 1986; Wiesner, 

Capaldi, & Patterson, 2003).  

 

De två mest betydelsefulla faktorerna i utvecklingen av normbrytande beteende hos yngre barn 

anses idag vara a) faktorer hos barnet, dvs. på individnivå och b) faktorer i den närmaste miljön, 

alltså föräldrar och deras uppfostringsmetoder, samt kontakten mellan föräldrar och barnet 

(Andershed & Andershed, 2005; Patterson, 1986). 

 

Coercive parenting 

Vissa uppfostringsmetoder är kopplade till aggressivt beteende hos barn och ungdomar, som t.ex. 

mycket sträng uppfostran med hårda bestraffningar, inkonsekventa reaktioner av föräldrar på barns 

normbrytande beteende och dålig uppsikt över barnen/ungdomarna (Dishion & Patterson, 2006; 

Frick, 1994; Kazdin, 2005).  Patterson (2005) har undersökt utvecklandet och vidmakthållandet av 

aggressivt beteende hos barn i hemmet genom att observera en mängd föräldra-barn-interaktioner. 

Han visade att interaktionen mellan barn och föräldrar bidrog till barns aggressivitet. Patterson 

menar att aggressivt beteende är inlärt främst via negativ förstärkning där det aggressiva beteendet 

av barnet leder till att ett aversivt beteende hos föräldern termineras. Till exempel svarar barnet på 

förälderns begäran att stänga av TVn genom att först ignorera föräldern och sedan skrika när 

föräldern ökar intensiteten av sin begäran. Detta är så aversivt för föräldern att den ger sig varpå 

barnet slutar skrika och får fortsätta att se på TV. Barnet har alltså blivit förstärkt för sitt aggressiva 

beteende och föräldern har blivit förstärkt för att ge sig (Wiesner, et al., 2003). Dessa så kallade 

“tvingande beteendemönster “ (coercive behavior patterns) där en familjemedlem använder sig av 
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aversiva beteenden för att få en annan familjemedlem att sluta med sitt aversiva beteende, sker 

många gånger per dag och leder till att barnet och de andra familjemedlemmarna gradvist ökar 

intensiteten av sina aversiva beteenden, vilket ofta leder till allt aggressivare beteenden. Samtidigt 

som barnet tränas i aggressivt beteende får barnet ingen träning i sociala färdigheter (Patterson, 

1986; Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989). Patterson myntade begreppet “coercive parenting“, 

dvs. tvingande föräldraskap som kännetecknas bl.a. av just negativ förstärkning av barnets negativa 

beteende; inkonsekventa reaktioner som att ena gången ge sig, andra gången explodera; otydliga 

budskap; lite värme, engagemang, empati; konflikter som trappas upp; tomma hot (Patterson 1986). 

 

Pattersons ”coercion theory” har fått stöd av bl.a. Forgatch och DeGarmo (1999) som utvärderade 

ett föräldraträningsprogram för nyskilda, ensamstående kvinnor med söner i årskurs 1-3. Kvinnorna 

randomiserades till antingen föräldraträning enligt manualen Parenting Through Change (Forgatch, 

1994), en intervention som baseras på social inlärningsteori, eller ingen intervention/kontrollgrupp. 

Behandlingen ledde till en minskning av tvingande uppfostringsmetoder, förhindrade en fortsatt 

minskning av positivt föräldraskap och förbättrade effektiva uppfostringsmetoder vid jämförelse 

med kontrollgruppen. Dessa förbättrade uppfostringsmetoder ledde till förbättringar av barnets 

anpassning enligt skattningar av barnet, modern och lärare. Även i en studie av DeGarmo, Patterson 

och Forgatch (2004), där författarna följde familjerna under 30 månader efter samma 

föräldraträningsprogram som ovan, hittade man att föräldrarnas uppfostringsmetoder förändrades 

först efter föräldraträningen och att denna förändring följdes av en minskning av barnens 

normbrytande beteende, vilket ger stöd åt Pattersons teori.  

 

Pattersons arbete har haft en stor inverkan på utvecklandet av Parent Management Training (PMT), 

en metod som syftar till att förändra föräldrarnas sätt att handskas med sina barn för att i sin tur 

minska på barnens normbrytande beteende. PMT baserar på inlärningsteori (Kazdin, 2005). Nedan 

följer en mer ingående beskrivning av PMT. 

 

Stabiliteten av normbrytande beteende 

Den fortsatta utvecklingen av normbrytande beteende i barndomen kan se ut på följande sätt, vilket 

också visas schematiskt i figur 1 nedan: De antisociala beteenden som barnet har lärt sig fungerar i 

familjen generaliseras till nya miljöer, såsom till skolan och med kamrater (Wiesner et al, 2003). 

Det aggressiva beteendet och bristen på prosociala färdigheter leder till att barnet blir bortvalt av 

“normala barn“, vilket är olyckligt då barnet får ännu mindre möjlighet att lära sig positiva sociala 

färdigheter. Vidare är det antisociala beteendet kopplat till sämre prestationer i skolan (Kokko & 

Pulkkinen, 2000). Barnet har ofta sämre utvecklade färdigheter som behövs för att hantera 
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skolvardagen, som t.ex. att göra sina läxor, att svara på frågor, att sitta still och att uppmärksamma 

undervisningen (Dishion & Patterson, 2006). Barnet söker sig till andra barn/ungdomar som bryter 

mot normer. Har föräldrarna dålig uppsikt över barnet/ungdomen kommer det att spendera mycket 

tid med dessa avvikande vänner. Dessa interaktioner ger många tillfällen där antisocialt beteende 

blir förstärkt och befästs (Patterson, de Baryshe, & Ramsey, 1989; Wiesner et al, 2003).  

 

 

 

Figur 1. Utvecklingen av antisocialt beteende enligt Patterson, deBaryshe och Ramsey, 1989 
 

Stabiliteten av normbrytande beteende över tid är betydande (Campbell, 1995; Loeber, 1991). 

Ungefär hälften av pojkarna och en femtedel av flickorna fortsätter med sitt normbrytande resp. 

kriminella beteende ända upp i vuxen ålder om de debuterade tidigt. Endast ett fåtal är helt fria från 

problem senare i livet. Det finns tre olika processer som försöker förklara varför det finns en så 

betydande kontinuitet vad gäller normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005; Wiesner, 

et al., 2003): 

 

1) Kumulativ kontinuitet innebär att individen med normbrytande beteende försätts i situationer 

som upprätthåller det normbrytande beteendet, dvs. det tidiga normbrytande beteendet skapar 

problem som i sin tur ökar risken för fortsatta problem, som en snöbollseffekt. T.ex. blir man som 

aggressivt barn avvisad av normala kamrater söker man sig till andra normbrytande kamrater; man 

misslyckas i skolan vilket leder till att man har sämre chanser att få ett jobb, får svårt att försörja sig 

vilket ökar risken för att bli kriminell (Caspi, Elder & Bem, 1987; Moffitt, 1993). 

 

2) Samtida kontinuitet handlar om att en individ bär med sig samma egenskaper, personlighetsdrag 

över tid som skapade problem då och nu. T.ex. kan en individ ha problem med emotionsreglering 

och impulskontroll, sämre kognitiv förmåga m.m. både i barndomen, ungdomsåren och i vuxen 

ålder. Dessa egenskaper gör att individen uppvisar normbrytande beteende (Moffitt, 1993).  
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3) Interaktiv kontinuitet handlar slutligen om det dynamiska samspelet mellan individen och dess 

omgivning som kan förstärka ett normbrytande beteende, dvs. den normbrytande personen befinner 

sig ofta i en kontext där det normbrytande beteendet förstärks, som barn i kärnfamiljen, som 

ungdom i kompisgänget och som vuxen med en antisocial partner i ett högriskområde eller dyl. 

(Caspi et al., 1987; Wiesner, et.al., 2003). 

 

Att försöka få bukt med normbrytande beteende så tidigt som möjligt verkar alltså mycket 

angeläget med tanke på den dåliga prognosen. Behandlingens effektivitet ökar om den sätts in innan 

det normbrytande beteendet befästs (Andershed & Andershed, 2005; Loeber, 1990; 1991).  

 

Samhällskostnader för normbrytande beteende 

Majoriteten av de personer som uppvisar normbrytande beteenden i barndomen kommer att lida av 

någon form av social eller psykologisk problematik i vuxen ålder om de inte får hjälp (Andershed & 

Andershed, 2005; Svensk BUP-förening, 2003). De löper större risk för lägre utbildning och 

arbetslöshet (Kokko & Pulkkinen, 2000), missbruk (Taylor, Malone, Iacono, & McGue, 2002), 

olika psykiatriska problem (Kim-Cohen, et al., 2003), instabila partnerrelationer och brister i det 

sociala nätverket (Caspi et al., 1987) och kriminalitet (Patterson et al., 1989). 

 

Normbrytande beteende innebär i längden en stor kostnad för samhället och ett stort lidande för 

barnet/tonåringen och dennes familj. Analyser av samhällets kostnader för en person med livslång 

kriminalitet har i en amerikansk studie uppskattats till cirka 1.5 miljoner dollar. En tung 

missbrukare beräknas kosta mellan 370 000 och 970 000 dollar. Genom att ”rädda” en ungdom som 

befinner sig i riskzonen för att t.ex. bli kriminell och/eller missbrukare sparar samhället en kostnad 

på mellan 1.7 och 2.3 miljoner dollar (Cohen, 1998). I en brittisk studie följde man en grupp barn 

från 10 års ålder fram till 28 års ålder och kom fram till att samhällets kostnader för barn/ungdomar 

med diagnosen uppförandestörning är 10 gånger så stor fram till 28 års ålder jämfört med 

barn/ungdomar utan dessa svårigheter. Den största kostnaden handlade om brott, följt av kostnader 

för utbildningsstöd, bidrag m.m. (Scott, Knapp, Henderson, & Maughan, 2001). Att ha ett barn med 

en allvarlig antisocial problematik innebär framför allt en stor ekonomisk börda för familjen som 

t.ex. kan handla om att en förälder måste gå tidigare från jobbet för att ta hand om barnet eller för 

att ersätta, reparera saker som barnet har tagit sönder m.m. (Romeo, Knapp & Scott, 2006). 

 

Beräkningar i Sverige visar att samhällskostnaden för en person som är narkotikamissbrukare är 

över 15 miljoner kronor under en 30-årsperiod. En person med psykisk sjukdom uppskattas kosta 

samhället under samma tidsperiod över 8 miljoner kronor (Skolverket, Socialstyrelsen & Statens 
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folkhälsoinstitut, 2004). Nilsson och Wadeskog kommer i sina beräkningar från 2008 fram till den 

dubbla samhällskostnaden för en narkoman under en 30-årsperiod (cirka 30 miljoner kronor). Man 

kan dra slutsatsen att det finns ett stort behov både för individen och också för samhället av effektiv 

behandling för barn med normbrytande beteende.  

 

Behandling av normbrytande beteende 

   Parent Management Training (PMT) 

Parent Management Training eller PMT är en pedagogisk metod som syftar till att förbättra 

föräldrafärdigheter hos föräldrar till barn med normbrytande problematik. Den utvecklades under 

1960-talet i USA. Metoden baserar på inlärningsteori och då specifikt på operant inlärning där man 

fokuserar på beteendens antecedenter och dess konsekvenser för att utveckla och förändra 

beteenden. I PMT lär man ut inlärningsteoretiska tekniker till föräldrarna för att förändra beteendet 

av sina barn. Föräldrarna lär sig strategier och färdigheter som syftar till att förbättra relationen och 

samspelet med barnet, att hantera och lösa konflikter, att sätta gränser m.m. En central princip inom 

PMT handlar om positiv förstärkning av barnets positiva beteenden. Behandlingen är strukturerad, 

manualbaserad och mycket aktiv. Föräldrarnas färdigheter utvecklas genom träning via 

hemuppgifter, rollspel, modellering genom videodemonstrationer eller ”live” av terapeuten samt 

feedback av terapeuten. Man integrerar behandling med kontinuerlig utvärdering av framstegen 

(Kazdin, 2005).  

 

Det finns många varianter av PMT och behandlingen kan ges individuellt eller i gruppformat. PMT 

används oftast som en enskild behandling, men har också kombinerats med andra behandlingar, 

som familjeterapi, medicinering m.m. (Kazdin, 2005). Kända varianter av PMT är: The incredible 

Years Training Series av Webster-Stratton (t.ex. Webster-Stratton, 2006; se även 

http://www.incredibleyears.com); The Oregon Social Learning Center Program (PMTO) (t.ex. 

Patterson, 1976; se även http://www.oslc.org); Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) (t.ex. 

McNeil & Hembree-Kigin, 2010; se även http://pcit.phhp.ufl.edu); och Positive Parenting Program 

(Triple P) (t.ex.: Sanders, Markie-Dadds & Turner, 2000; se även http://www1.triplep.net). Eyberg, 

Nelson & Boggs (2008) skriver i en litteraturöversikt över evidensbaserade behandlingar för barn 

och ungdomar med normbrytande beteende att det ännu inte finns en behandling som är ”bäst” när 

man jämför olika sorters PMT-behandlingar. I dagsläget anses dock PMTO vara den behandling 

med mest forskningsstöd, dvs. den anses som väletablerad medan de andra varianterna anses vara 

sannolikt effektiva.  

 

Det finns ingen annan behandling för barn och ungdomar som är så väl utvärderad som PMT. 
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Behandlingen har utvärderats i många randomiserade kontrollerade studier med barn och ungdomar 

mellan 2-17 år (Kazdin, 2005). PMT rekommenderas som förstahandsval för föräldrar till barn upp 

till och med 12 år som har ett normbrytande beteende (Eyberg et al., 2008; Fonagy & Kurtz, 2002; 

NICE, 2006).  

 

Studier har bl.a. visat att PMT leder till en signifikant minskning av barns normbrytande beteende 

när man har gjort direkta observationer av barnets beteende hemma innan och efter behandlingen 

och i jämförelse med en kontrollgrupp (Patterson, Chamberlain & Reid, 1982; Webster-Stratton, 

1984; 1998). Förutom en minskning av normbrytande beteende har studier också visat att barnens 

sociala kompetens ökar (Webster-Stratton, 1998). Föräldrar blir mer kompetenta i sitt föräldraskap 

och använder sig av mer effektiva uppfostringsmetoder, som t.ex. en minskad användning av hårda 

och stränga uppfostringsmetoder och en ökad användning av positiva metoder som t.ex. 

uppmuntran m.m. (Webster-Stratton, 1984; 1998). I en metaanalys kom Serketich & Dumas (1996) 

fram till slutsatserna att PMT är en effektiv behandling för att förändra barns antisociala beteende 

och att beteendeförändringen hos barnen i många av studierna som ingick i analysen även var 

kliniskt signifikant, dvs. ett stort antal barn minskade sina problembeteenden från klinisk nivå till 

normalnivå. Två andra metaanalyser (Lundahl, Risser & Lovejoy, 2006; McCart, Priester, Davies, 

& Azen, 2006) av föräldraträningsprogram redovisar medelstarka effektstorlekar vad gäller 

behandlingens effekt på normbrytande beteende hos barn. 

 

Föräldraträningsprogram har även visats minska mödrars depression, ångest och stress (DeGarmo, 

et al., 2004; NICE, 2006), och leder till förbättrade familjerelationer (Kazdin, 2005). 

 

När man har följt upp resultaten av PMT visar flera studier att effekterna håller i sig i ett år (Eyberg 

et al., 2008; Lundahl et al., 2006; Webster-Stratton, 1998) respektive upp till två och ett halvt år 

(DeGarmo, et al., 2004). Några studier visar att reduktionen av barns trotsiga och avvikande 

beteende till och med ökade ett år efter att föräldrarna gick i PMT jämfört med direkt efter 

behandlingen (DeGarmo et al., 2004; Webster-Stratton, 1984).  

 

Föräldrar som har gått i PMT är generellt mycket nöjda med behandlingen och skulle 

rekommendera den till andra (Kling & Sundell, 2006; Taylor et al., 2008; Webster-Stratton, 1984; 

1998). 

 

Alla familjer blir inte hjälpta av PMT. Det som kännetecknar familjer vars barn efter en PMT-

behandling fortfarande uppvisar allvarligare normbrytande beteenden är att det oftare är 
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ensamstående föräldrar (Kams & Seppälä, 2007), föräldrar med en högre grad av depression, 

familjer med lägre socioekonomisk status och/eller missbruksproblematik (Webster-Stratton, 1990) 

och barn där beteendestörningen är allvarligare och har funnits under längre tid (Kazdin, 1996). 

Föräldrar som hoppar av behandlingen i förtid är ofta yngre, har en låg socioekonomisk status, har 

mindre socialt stöd, är mer stressade och deprimerade och har en lägre utbildning, enligt riktlinjerna 

i NICE (2006). Avhopp från behandling kan också tänkas bero på faktorer som att behandlingen ges 

på tider då det är svårt att komma ifrån arbetet, svårigheter att hitta barnvakt m.m.  

 

   Komet 

Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett svenskt föräldraträningsprogram 

som utvecklades inom Socialtjänstförvaltningen i Stockholm. Den första manualen producerades 

2003. Komet är ett manualbaserat samspelsprogram för föräldrar som vill förbättra relationen och 

minska konflikter med sina barn. Målgruppen för Komet är föräldrar som har bråkiga och trotsiga 

barn som de ofta hamnar i konflikt med. Syftet med behandlingen är att lära ut olika verktyg och 

färdigheter till föräldrar för att minska bråk och konflikter hemma. Fokus i behandlingen ligger på 

att bryta negativa beteendemönster genom att förstärka det barnet gör bra, varför större delen av 

programmet ägnas åt att öka barnets positiva beteenden genom uppmärksamhet och beröm. 

Grundtanken i Komet illustreras med en pyramid, se figur 2, som visar hur programmet är 

uppbyggd. Man börjar med pyramidens bas som utgör tyngdpunkten i programmet, nämligen att 

förbättra relationen mellan barn och föräldrar. Först senare i programmet jobbar man med 

konflikthantering och gränssättning (Forster et al., 2008 samt www.kometprogrammet.se).  

 

 
Figur 2. Kometpyramiden. Delarna i pyramidens bas väger tyngst i behandlingen och anses 

nödvändiga för att kunna arbeta med de i pyramidens topp.  
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Metoden bygger på nordamerikanska PMT-program såsom ”De otroliga åren” av Webster-Stratton 

(2006). Komet för föräldrar till barn mellan 3-11 år (fKomet) är den ursprungliga 

Kometbehandlingen och det är en gruppbehandling som består av föräldrar till maximalt sex barn. 

Gruppen leds av två gruppledare och man träffas totalt 11 gånger á två timmar och 30 minuter 

(Forster et al., 2008). 

 

Inom kometverksamheten har flera program hunnit utvecklats sedan starten 2003. Det finns förutom 

fKomet 3-11 år, även Komet för lärare (Forster, Sundell, Melin, Morris, & Karlberg, 2005), 

förstärkt föräldraKomet (ffKomet) (Kams & Seppälä, 2007), Komet för föräldrar till ungdomar 

mellan 12-18 år och Komet för förskolan (Forster et al., 2008). 

 

   Forskningsstöd för Komet 

I en studie av Kling, Sundell, Melin och Forster (2006) jämfördes den ordinarie versionen av Komet 

(Komet för föräldrar till barn mellan 3-11 år) med en kortversion och en väntelista. Kortversionen 

innebar en komprimerad endagsutbildning i Kometmetoden för föräldrar. Deltagarna i korta Komet 

skulle sedan på egen hand följa samma elvaveckorsprogram som föräldrarna i ordinarie Komet, dvs. 

bägge behandlingsgrupperna fick samma föräldramanual. Resultaten visar att föräldrarna som gått i 

Komet signifikant förbättrat sina föräldrakompetenser jämfört med kontrollgruppen (som t.ex. 

mindre sträng disciplin, mer positivt föräldraskap m.m.) och att barnen uppvisar signifikant mindre 

problembeteenden och en ökad känslomässig förmåga (t.ex. bättre reglering av känslor) jämfört 

med kontrollgruppen. Effekterna av det ordinarie Kometprogrammet var i nästan alla jämförelser 

starkare än effekterna av korta Komet. Andelen barn som vid studiens början bedömdes ha 

beteendeproblem på klinisk nivå sjönk med 45 % (ordinarie Komet) respektive 19% (KortKomet); 

dvs. ett stort antal barn bedömdes inte längre ha beteendeproblem på klinisk nivå efter att 

föräldrarna deltog i ordinarie Komet. De positiva resultaten höll i sig vid en uppföljning efter 10 

månader.  

 

I en studie av Forster med flera (2005) jämfördes två lärarprogram: Komet och Charlie, för elever 

med beteendeproblem. Charlie-programmet syftar till att utveckla barnets självförtroende, sociala 

färdigheter, problemlösnings- och samarbetsförmåga, samt öka barnens kunskap om riskerna med 

tobak, alkohol och droger. Resultaten visade att eleverna i Komet-gruppen efter 14 månader hade 

signifikant mindre beteendeproblem, mindre kamratproblem samt att Komet hade positiva effekter 

på lärarnas beteenden (t.ex. att ge mer positiv uppmärksamhet) jämfört med Charlie-gruppen.  

 

Kams och Seppäla (2007) jämförde i en kvasiexperimentell studie två föräldraträningsprogram för 
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barn med allvarliga beteendeproblem. Dessa var förstärkt föräldraKomet (ffKomet) och Metoder i 

vardagen (MIV), en samverkansutbildning som riktar sig både till föräldrar och skolpersonal. I 

MIV-utbildningen ingår bl.a. problemlösningsträning, hur man skapar struktur i barnets vardag med 

hjälp av förstärkningssystem, hur man kan utveckla samarbetet mellan skola och hemmet m.m. 

Författarna ville dels undersöka vilken effekt behandlingarna hade på barns beteendeproblem och 

på föräldrarnas psykiska hälsa. Resultaten visade att barn till föräldrar i ffKomet hade signifikant 

färre beteendeproblem efter behandlingen jämfört med innan. Även föräldrarnas psykiska hälsa 

förbättrades signifikant efter behandlingen med ffKomet. Det fanns inga signifikanta skillnader före 

och efter behandling med MIV gällande barns beteendeproblem eller föräldrarnas psykiska hälsa. 

 

Enligt enkätsvar av 635 familjer som deltagit i Kometprogram fram till 2005 är föräldrar 

genomgående mycket nöjda med behandlingen och de flesta skulle rekommendera Komet till andra 

föräldrar. Relativt få familjer hoppar av (13%) och närvaron är mycket hög (90%) på gruppträffarna 

enligt en verksamhetsutvärdering av Kling och Sundell (2006). 

 

Trots det starka forskningsstödet för olika PMT-program får barn med normbrytande beteenden i 

många fall inte adekvat behandling inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (Svensk BUP-förening, 

2003). 

 

Internetbaserade behandlingar 

Att använda sig av internet för att t.ex. leta efter information är för de flesta människor i västvärlden 

en självklarhet idag. Ett växande område på nätet är internetbehandlingar för olika sorters psykiska 

besvär. Forskning visar att exempelvis olika kognitivt-beteendeinriktade internetbehandlingar är 

effektiva vid behandling av depression (Andersson & Cuijpers, 2009b), post-traumatisk stress 

(Lange, van de Ven & Schrieken, 2003), panikångest (Richards, Klein & Carlbring, 2003) och 

ätstörningar (Zabinski, Celio, Wilfley & Taylor, 2003).  

 

Taylor m.fl. (2008) testade att erbjuda PMT- programmet ”De otroliga åren” till föräldrar med barn 

med normbrytande beteenden via internet i kombination med viss kontakt med en tränare via e-

mail, telefon och hembesök. 76% av deltagarna fullföljde programmet och rapporterade att de i stor 

utsträckning nådde sina eget formulerade mål (som t.ex.: Mitt barn ska följa mina uppmaningar 2 av 

3 gånger) och var mycket nöjda med insatsen. Trots att studien inte hade en kontrollgrupp och man 

endast gjorde en för- och eftermätning tyder den på att PMT via internet kombinerad med ett visst 

stöd från tränare kan vara en potentiell behandlingsmodell för att sprida evidensbaserad behandling 

för föräldrar till barn med beteendeproblem.  
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Lundahl, et al. (2006) fann i en metaanalys av PMT att det inte fanns en skillnad i resultat mellan 

sk. ”self-directed” föräldraträningsprogram och andra behandlingsmodaliteter (som t.ex. 

föräldraträning i grupp). Self-directed innebär att behandlingen innehåller mycket lite kontakt med 

en föräldratränare, utan att föräldern istället deltar i ett föräldraträningsprogram genom att läsa en 

manual, genom att titta på video eller genom att gå igenom PMT via ett datorprogram. Detta 

innebär att PMT via internet skulle kunna vara en effektiv behandlingsmetod. 

 

Fördelarna med internetbaserade behandlingar är många: Via nätet når man en mycket större andel 

potentiella patienter som annars inte skulle välja att gå i vanlig terapi. Potentiella patienter som 

lever i områden där det inte finns tillgång till särskilda terapier, eller där väntetiderna är långa kan 

få behandling via nätet. Behandlingen är ”behändig” och flexibel; patienten kan gå vidare i 

behandlingen hemifrån och när han/hon själv har tid. Den är mer kostnadseffektiv: den kräver 

mindre tid av terapeuten än vanlig terapi. Tröskeln att delta i en internetbehandling är lägre än i en 

klassisk behandling (Andersson & Cuijpers, 2009a), varför man kan hoppas att man via nätet kan nå 

de familjer med utagerande barn i ett tidigt stadium, innan problematiken befästs.  

 

Hemuppgifter 

Att klienter ska jobba med olika former av hemuppgifter mellan sessionerna är en central 

komponent i alla kognitivt beteendeinriktade terapier. Hemuppgifterna fyller flera syften, som att 

klienten övar på färdigheter och befäster ny kunskap som man har lärt sig i terapin, och att klienten 

generaliserar dessa färdigheter till den naturliga omgivningen. Vidare kan både klient och terapeut 

med hjälp av hemuppgifterna undersöka till vilken grad klienten har förstått sessionsinnehållet. 

Hemuppgifter är också viktiga för vidmakthållandet av en terapis resultat i och med att klienten har 

lärt sig hantera problematiska situationer utan direkt hjälp av terapeuten (Kazantzis & Lamropoulos, 

2002). Att psykoterapi med hemuppgifter leder till bättre resultat än psykoterapi där man enbart 

jobbar under sessionerna bekräftades i en meta-analys av Kazantzis, Deane och Ronan (2000). Flera 

studier har också visat att klienternas följsamhet med hemuppgifter är kopplad till förbättrade 

resultatet efter terapin (Burns & Spangler, 2000; Kazantzis & Lamropoulos, 2002; Schmidt & 

Woolaway-Bickel, 2000) oavsett målet med behandlingen, dvs. oavsett om det handlade om 

behandling för depression, ångest, missbruk eller annat (Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas, & 

Patterson, 2010). Ju följsammare klienterna är med hemuppgifter, som t.ex. ju mer hemuppgifter 

man gör, desto bättre behandlingsresultat enligt Mausbach et al. (2010) och t.ex. Burns och 

Spangler (2000). Trots att hemuppgifter anses vara en central del inom många psykoterapier har 

man inom psykoterapiforskningen inte brytt sig så mycket om att utveckla metoder för att mäta 
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följsamheten med hemuppgifter (Kazantzis, Deane & Ronan, 2004). 

 

Hemuppgifter är en central del i PMT-program. Teorin bakom PMT är att föräldrar genom sitt 

beteende gentemot barnet på olika sätt bidrar till utvecklandet av normbrytande beteende hos barnet 

(Wiesner, et al., 2003). Genom att gå i PMT lär sig föräldrarna att förändra sitt förhållningssätt 

gentemot barnet vilket i sin tur ska leda till minskade beteendeproblem hos barnet och mindre 

konflikter mellan föräldrar och barn (Kazdin, 2005). PMT-program skulle förmodligen inte ha 

någon effekt om föräldrarna inte tränade på och gjorde de färdigheter i hemmamiljön som man lär 

sig i behandlingen. Den mest grundläggande hemuppgiften i Komet-programmen heter gemensam 

stund som föräldrarna ska ägna sig åt från första veckan och då bl.a. tänka på att låta barnet styra 

leken och att visa entusiasm och positiv uppmärksamhet (Forster m. fl., 2008). Denna övning syftar 

till positiv samvaro mellan föräldrar och barn vilket i sin tur stärker relationen och ”vaccinerar” den 

från onödiga konflikter (Forster, 2009). I en longitudinell studie av Gardner, Ward, Burton, och 

Wilson (2003) bråkade barn minst i de familjer där föräldrarna aktivt hade lekt med dem. 

 

Föreliggande studie 

Denna studie är en del i ett större pågående projekt där socialtjänsten i Stockholm, Uppsala 

Universitet samt Karolinska Institutet samarbetar för att skapa, utvärdera och kunna erbjuda en 

internetbaserad behandling, iKomet (internetKomet), för föräldrar till barn med normbrytande 

beteenden. Projektet har genomgått en etisk granskning och godkänts. 

 

iKomet bygger på föräldrakomet-manualen och skapades av Martin Forster och FoU i Stockholms 

stad. Innehållet av Kometmanualen anpassades till ett internetformat. Föräldrarna som deltar i 

iKomet följer behandlingen enskilt via en hemsida på internet. Istället för att föräldrar får feedback 

på hemuppgifter m.m. från gruppledarna, som i fKomet, får de återkoppling via e-mail av en 

särskild familjeguide. Föräldrarna har också möjlighet att ställa frågor till familjeguiden via e-mail. 

Föräldrar som deltar i iKomet läser föräldramaterialet på hemsidan och har möjlighet att skriva ut 

det. De största skillnaderna i innehållet mellan fKomet och iKomet är att iKomet är en vecka 

kortare än fKomet, att några avsnitt respektive delar ur fKomet togs bort från iKomet och att vissa 

avsnitt i fKomet sammanfattas till ett avsnitt i iKomet. Se tabell 1 i bilaga 1 för en jämförande 

översikt över innehållet av de två Kometvarianterna.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien var att utvärdera effekten av InternetKomet (iKomet) som riktar sig till 

föräldrar med barn mellan 3 och 12 år med ett normbrytande beteende. Utvärderingen gjordes 
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genom att jämföra iKomet med en väntelista. Vidare var syftet att undersöka om det finns ett 

samband mellan behandlingsresultat och hur mycket föräldrarna tränar hemma med de verktyg som 

lärs ut i behandlingen och att undersöka iKomets kostnadseffektivitet. 

 

Frågeställningar: 

1. Minskar utagerande och normbrytande beteenden hos barn till föräldrar som tar del av 

behandling med InternetKomet jämfört med barn till föräldrar som inte får någon 

behandling? 

2. Finns det ett samband mellan hur mycket föräldrarna tränar Komet-färdigheter hemma och 

utagerande beteende hos barnet? Om ja, modereras utfallet av vilken tid de lägger på 

färdigheterna (antal dagar) respektive om de specifikt använder gemensam stund som 

färdighet?  

3. Vad är kostnaderna för internetbehandlingen i jämförelse med att gå i vanlig Kometgrupp? 

Är InternetKomet kostnadseffektivt i jämförelse med att gå i vanlig Kometgrupp om man 

tar hänsyn till respektive behandlings effekt?  

 

 

Metod 
 

Deltagare 

Målgruppen för studien var föräldrar som ville minska bråk och konflikter med sina barn. Barnen 

skulle vara i åldrarna 3-11 år. Deltagarna rekryterades via annonser i två dagstidningar, en 

lokaltidning i Uppsala och en gratistidning i Stockholm, samt via informationslappar om studien 

som sattes upp på förskolor, skolor, universitetslokaler och anslagstavlor i Uppsalaområdet. För att 

kunna delta i studien skulle föräldrarna skatta omfattningen av sina barns beteendeproblem på 

frågeformuläret Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), ett formulär som mäter frekvensen av 

olika problembeteenden hos barn (Axberg, Johansson Hanse & Broberg, 2008), som en 

standardavvikelse över medelnivån för problembeteenden i respektive åldersgrupp. Om så var 

fallet, bjöds föräldrarna till en personlig intervju där man bl.a. kontrollerade för att potentiella 

deltagare inte fyllde studiens exklusionskriterier, nämligen psykos hos barnet, suicidrisk hos barnet 

och/eller misshandel/våld i familjen. Inga deltagare uteslöts från studien pga. ovannämnda 

exklusionskriterier. Under intervjun gavs även mer information om studiens upplägg och föräldrar 

fyllde i informerat samtycke till att delta studien. Deltagarnas demografiska data återfinns i Tabell 

2. 
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Tabel 2. Demografiska uppgifter 

 Behandlingsgrupp 

(n = 50) 

Kontrollgrupp 

(n = 36) 

Barn   

    Flickor n (%) 

    Pojkar n (%) 

    Ålder M (SD) 

    Antal krit. för diagno- 

    sen ODD M (SD) 

    Tot.poäng på 

    EARL M (SD) 

21 (42) 

29 (58) 

7.1 (2.3) 

 

3.8 (1.8) 

 

7.5 (4.2) 

12 (33) 

24 (67) 

7.0 (2.4) 

 

3.7 (2.2) 

 

7.1 (4.2) 

ODD = eng. Oppositional Defiant Disorder, trotssyndrom 

EARL = Early Assessment Risk List 

 

Av de föräldrar som deltog i studien angav 76% att minst en förälder hade högskoleutbildning. De 

flesta arbetade. Nittiofem procent av mammorna arbetade, resterande var arbetslösa och/eller 

studerade. Av papporna arbetade  92%, resterande var arbetslösa respektive studerade.  

 

Totalt anmälde 123 föräldrar respektive föräldrapar sig till studien. Av dessa hamnade 103 över cut-

off-värdet på ECBI och bjöds in till intervju. Av dessa 103 valde 86 att komma på intervjun. Skäl 

till att inte komma på intervju var bl.a. tidsbrist att delta i programmet, eller att man hade påbörjat 

en annan behandling. Av dessa 86 randomiserades 50 till behandlingsgruppen och 36 till 

kontrollgruppen. Av de 50 som tillhörde behandlingsgruppen fullföljde 34 behandlingen och 16 

hoppade av iKomet. Detta motsvarar ett bortfall på 32% vilket är något lägre än det som redovisas i 

andra PMT program (Kazdin, 1996; Prinz & Miller, 1994). Bortfallet definieras i denna studie som 

att man slutar innan det tredje avsnittet, vilket innebär att man har tillägnad sig mindre än cirka 30% 

av de totalt 7 avsnitten. Skälet till att fler deltagare hamnade i behandlingsgruppen är att 

utvärderingen av iKomet fortfarande är ett pågående projekt och att alla familjer ännu inte ingår i 

analysen. Totalt ska 120 familjer inkluderas. Randomiseringen skedde med en slumpgenerator och 

nya deltagare tas in under terminerna. Vid tidpunkten för denna studie har randomiseringen lett till 

att fler har slumpats i behandlingsgruppen än i kontrollgruppen.  

 

Procedur 

Datainsamlingen för föreliggande studie pågick under år 2009 och fram till september 2010. 

Deltagarna rekryterades terminsvis via annonser där studien kortfattat beskrevs och där läsaren 

informerades om en hemsida (www.kometprogrammet.se/studie) där man kunde få mer information 
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och ev. anmäla sitt intresse för att delta i studien. Se annonsens utformning i bilaga 2. När föräldrar 

anmälde sitt intresse på hemsidan fyllde de även i frågeformuläret Eyberg Child Behavior Inventory 

(ECBI) och de föräldrar vars barn utifrån svaren på formuläret ECBI bedömdes ha tillräckligt stora 

svårigheter bjöds till ett personligt bedömningssamtal/intervju med en psykolog respektive en 

psykologstudent som var på slutet av sin utbildning. De föräldrar vars svar hamnade under cut-off 

gränsen informerades via e-mail om att barnets problematik hamnade under gränsvärdet för att delta 

i forskningsprojektet. Dessa föräldrar fick litteraturtips (Martin Forsters bok ”Fem gånger mer 

kärlek”) och hänvisades vid frågor till barnhälsovården respektive barn- och ungdomspsykiatrin.  

Innan bedömningssamtalet fyllde deltagarna i bakgrundsuppgifter på en särskild hemsida som 

intervjuaren hade tillgång till.  

 

Under bedömningssamtalet intervjuades föräldrarna med hjälp av formulären K-SADS-PL 

(Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children – Present and 

Lifetime version) (Kaufman, Birmaher, Brent, Rao, & Ryan, 1997) och EARL (Early Assesment 

Risk List) (Augimeri, Koegl, Webster & Levene, 2006) för att göra en screening kring diagnostik, 

få en bild av typiska problemsituationer och undersöka ifall eventuella exklusionskriterier 

uppfylldes. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. På slutet av bedömningssamtalet slumpades 

deltagarna till behandlings- respektive väntelistegrupp genom att intervjuaren öppnade ett förseglat 

kuvert där grupptillhörigheten för den aktuella deltagaren framgick. Intervjuaren var blind för 

grupptillhörigheten under intervjun. Randomiseringen sköttes av programmet ”Randomizer” 

(http://www.randomizer.org) av projektets huvudansvarige. Samtliga deltagare fick välja ett 

inloggningsnamn och ett lösenord för att kunna komma in på deras personliga sidor på 

kometportalens hemsida där man följde programmet och även fyllde i formulär för för- och 

eftermätning. Deltagarna som hamnade i väntelistegruppen informerades om att de efter att ha fyllt 

förmätningen skulle vänta i 10 veckor för att sedan fylla i formulären för eftermätningen. Därefter 

kunde de påbörja behandlingen. Deltagarna i behandlingsgruppen började direkt med behandlingen 

efter förmätningen. Samtliga deltagare fick en familjeguide som följde dem genom programmet, 

svarade på frågor och gav feedback. Inom ramen för denna studie har det funnits fem familjeguider, 

inklusive författaren, som har följt deltagarna. Familjeguiden har varit psykolog eller 

psykologstudent i slutet på sin utbildning med en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Alla 

familjeguider bekantade sig med iKomet genom att själva gå igenom alla avsnitt via kometportalen 

och via en genomgång av Kometprogrammet på cirka 3 timmar med en av författarna till 

Kometmanualen 3-11 år (Forster et al., 2008). 
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   Behandlingen 

Ikomet-behandlingen var 10 veckor lång och bestod totalt av 7 avsnitt. Varje avsnitt tog ungefär 1,5 

timme att gå igenom. Varje vecka tilldelades deltagarna ett nytt avsnitt på deras personliga sidor av 

familjeguiden. Avsnitten behandlade olika teman (för en översikt, se tabell 3) och belystes genom 

skriftlig information, tecknade illustrationer och videoinspelningar. Deltagarna hade också 

möjlighet att ladda ner material som kunde vara användbart i behandlingen, som t.ex. 

poängsystemet ”Ormen”. Efter varje avsnitt fick deltagarna svara på multipel-choice frågor om 

innehållet och de fick direkt feedback av programmet om svaren var rätt eller fel i syfte att fördjupa 

inlärningen. Nya avsnitt började alltid med en repetition av de centrala delarna av föregående 

avsnitt. För varje avsnitt fick deltagarna även fylla i en dagbok på nätet där de angav vad de tränat 

på varje dag och kunde kommentera hur veckan har varit med barnet. Deltagarna hade alltid 

möjlighet att ställa frågor till familjeguiden antingen via e-mail eller direkt på hemsidan. 

Familjeguiden följde deltagarnas arbete och hade möjlighet att läsa deltagarnas svar på avsnitten 

och deras dagboksanteckningar. Familjeguiden svarade på deltagarnas frågor och gav varje vecka 

feedback på dagboksanteckningarna och uppmuntrade deltagarna i deras arbete. De sista två 

veckorna, när alla avsnitten var avklarade fick deltagarna fylla i en uppföljningsdagbok för att 

befästa det de lärt sig under behandlingen. Efter behandlingen fyllde deltagarna i eftermätningen på 

kometportalen.se. 

 

Tabell 3. Översikt över innehållet i iKometprogrammet. 
Vecka Innehåll: Specifik hemuppgift: 

1 Umgänge och uppmärksamhet: Första 
avsnittet handlar om hur positivt 
umgänge kan förebygga problem och 
om hur uppmärksamhet, både positiv 
och negativ, påverkar barn. Avsnittet tar 
upp vikten av att uppmärksamma det 
barnet gör bra. Vidare tar avsnittet upp 
gemensam stund: en särskild form av 
umgänge mellan förälder och barn, där 
barnet styr leken och har förälderns 
fulla uppmärksamhet.  
 

Öva på gemensam stund. 

2 Förberedelser och uppmaningar: 
Andra avsnittet handlar om att 
förebygga konflikter genom att 
förbereda barnet på vad som ska hända. 
Avsnitt två handlar också om hur man 
kan ge tydliga uppmaningar utan att 
tjata eller skälla. 
 

Öva på att förbereda barnet på vad som ska hända 
och öva på att ge uppmaningar på bästa sätt. 

3 Uppmuntran: Tredje avsnittet handlar 
om att uppmärksamma och uppmuntra 
positiva sidor och beteenden hos barnet 
vilket är en grund för att få ett bra 
samspel. 

Öva på att ge uppmuntran och beröm för det 
barnet gör bra.  
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4 Rutiner och ansvar: I det fjärde 
avsnittet får föräldrar lära sig hur man 
kan införa nya rutiner och lära sitt barn 
att ta eget ansvar. Man jobbar med att 
barnet får positivt formulerade och 
tydliga uppdrag som det ska klara varje 
dag. Poängsystemet Ormen 
introduceras. Detta avsnitt jobbar 
föräldrarna med i två veckor. 
 

Välj några tydliga uppdrag som barnet ska göra 
varje dag. Beröm och/eller belöna barnet när det 
klarar dessa uppdrag t.ex. med hjälp av 
poängsystemet Ormen.  

5 Föräldrarna fortsätter att jobba med 
avsnitt 4. 
 

Samma som ovan. 

6 Välj strider: Avsnittet handlar om att 
minska uppmärksamheten för tjat och 
bråk och att helt välja bort onödiga 
konflikter. 
 

Öva på att minska uppmärksamheten när barnet 
tjatar eller bråkar och att välja bort onödiga 
konflikter. 

7 Problemlösning: Problemlösning är en 
metod som handlar om att hitta 
gemensamma lösningar på konflikter 
och problem tillsammans med barnet. 
 

Öva på metoden problemlösning med barnet, om 
det är tillräckligt gammalt, eller bara med den 
andre föräldern.  

8 Regler och nödbroms: I detta avsnitt lär 
man sig att göra regler tydligare och 
mer konsekventa. Avsnittet handlar 
också om att avbryta konflikter som går 
över styr. ”Nödbroms” går ut på att ta 
med barnet från konfliktsituationen utan 
att argumentera. 
 

Formulera ett antal tydliga regler och dess 
konsekvenser om barnet följer resp. bryter mot 
regeln. Diskutera reglerna med barnet och följ 
upp dessa regelbundet. Öva på nödbroms.  

9 + 10 Föräldrarna fortsätter att träna på 
verktygen de lärt sig i Komet. 

Ingen specifik hemuppgift. 

 

Mätinstrument 

   Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 

ECBI är ett skattningsformulär för föräldrar som mäter problembeteenden hos barn och ungdomar 

mellan 2-16 år. ECBI består av en intensitetsskala (IS) och en problemskala (PS). Intensitetsskalan 

mäter frekvensen av problembeteenden och består av 36 frågor/påståenden (som t.ex. drar ut på 

tiden vid påklädning; vägrar att gå och lägga sig i tid; blir arg om han/hon inte får som han/hon vill 

osv.) som man besvarar på en skala mellan 1 = aldrig till 7= alltid. Föräldern anger vidare på 

problemskalan huruvida man upplever de specifika beteenden som ett problem; föräldern svarar 

med ja eller nej. Svaren resulterar i två summor: en intensitetssumma (ECBI-I) som är den totala 

frekvensen av beteenden (mellan 36 – 252 poäng) och en problemsumma (ECBI-P) som räknas ut 

genom att antal ja-svar summeras (mellan 0 – 36 poäng). I denna studie användes bara 

intensitetsskalan på ECBI.  

 

Formuläret används mycket internationellt och i Sverige. I en svensk studie från 2008 (Axberg, et 

al., 2008) undersöktes de psykometriska egenskaperna av formuläret och svenska normer 

publicerades. ECBI har goda psykometriska egenskaper med hög intern konsistens för både 
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intensitetsskalan (Crohnbach´s α = .94) och problemskalan (Crohnbach´s α = .92). Vidare 

rapporteras god test-retest reliabilitet (.88 för IS och . 67 för PS), god interbedömarreliabilitet 

mellan föräldrar (.70 för IS och .67 för PS) och god validitet när formuläret SDQ, se beskrivning 

nedan, användes som kriteriemått (korrelationen mellan ECBI-I och SDQ-total var .68). 

 

   The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

SDQ är ett screeningformulär som mäter barns/ungdomars styrkor och svårigheter. Formuläret finns 

i olika varianter för förälder, barn och lärare. I denna studie har förälderformuläret använts som 

består av 25 frågor som delas in i fem delskalor som mäter emotionella problem, 

uppförandeproblem, problem inom områdena hyperaktivitet/uppmärksamhet, kamratproblem och 

prosocialt beteende hos barnet. Totalpoängen beräknas genom att alla delskalor, förutom den 

prosociala skalan, summeras. Exempel på frågor är: Omtänksam, tar hänsyn till andras människors 

känslor; Har ofta raseriutbrott eller ett häftigt humör. Frågorna skattas på en tregradig Likert skala 

från stämmer inte, stämmer delvis, till stämmer helt. Stämmer delvis ger alltid 1 poäng. Man får 0 

eller 2 poäng på svaren stämmer inte respektive stämmer helt, beroende på om frågan mäter en 

positiv egenskap eller inte. Högre poäng innebär större svårigheter. I denna studie användes mått på 

uppförandeproblemskalan och totalpoängen på SDQ.  

 

Goda psykometriska egenskaper har rapporterats för skalan, som t.ex. hög intern konsistens för 

totalmåttet, god interbedömarreliabilitet och god validitet (Goodman, 2001). SDQ har översatts till 

svenska och validerats i Sverige (Smedje, Broman, Hetta & von Knorring, 1999). Smedje et al. 

(1999) fann att test-retest reliabiliteten för den totala skalan var god (.96) medan den interna 

konsistensen av den totala skalan, hyperaktivitets- och den prosociala skalan var tillfredsställande 

(Medel Crohnbach´s α = .75). Däremot var den interna konsistensen lägre på delskalorna 

emotionella-, uppförande- och kamratproblem vilket visar att de underliggande begreppen av dessa 

skalor är mer heterogena. Malmberg, Rydell och Smedje (2003) undersökte även SDQs validitet 

och visade att SDQ diskriminerade bra mellan ett barnpsykiatriskt sampel och ett ”normalt” sampel. 

 

   Early Assesment Risk List for Boys (EARL-20B). Early Assesment Risk List for Girls (EARL- 

21G) 

EARL-20 B och EARL-21 G är screeninginstrument för att bedöma risken för framtida antisocialt 

beteende hos barn under 12 år (Augimeri, Koegl, Webster & Levene, 2006). Instrumentet fylls i av 

bedömaren som skattar på en tregradig skala (0 = inte närvarande, 1 = möjligen närvarande och 3 = 

närvarande) om 20 resp. 21 olika riskfaktorer finns. Riskfaktorerna delas in i familjefaktorer (6 

stycken för pojkar/7 stycken för flickor), barnfaktorer (12 stycken) och mottaglighetsfaktorer (2 
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stycken), dvs. mottaglighet för behandling. Exempel på riskfaktorer är: ålder för debut av 

utagerandeproblem, aktuellt antisocialt beteende, skolprestationer. Man kan räkna ihop en 

totalpoäng och bedömaren skattar även om det finns en sammantaget låg, medel eller hög risk för 

framtida antisocialt beteende. I denna studie användes instrumentet under den initiala intervjun med 

föräldrarna och enbart för att undersöka om barnen i behandlings- och kontrollgruppen skiljde sig åt 

vad gäller riskfaktorer.  

 

Enebrink, Långström och Gumpert (2006) visade att EARL-20B kan öka prediktionen av antisocialt 

beteende bland pojkar som hade kontakt inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Användandet av 

EARL-20B ledde till en bättre prediktion av framtida antisocialt beteende än en klinisk bedömning 

utan användande av instrumentet. 

 

   Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children – Present and 

Lifetime version (K-SADS-PL) 

K-SADS-PL är en semi-strukturerad diagnostisk intervju för att undersöka förekomsten av 

psykopatologi hos barn och tonåringar i enlighet med kriterierna i DSM-IV-TR (APA; 2000). 

Intervjun täcker områden som depression, ångest, psykos, beteendestörningar m.m. I föreliggande 

studie gjordes delar av intervjun med föräldrarna under det initiala bedömningssamtalet dels för att 

utesluta ev. exklusionskriterier (suicidrisk hos barnet, psykos hos barnet), dels för att räkna antal 

kriterier på diagnoserna trotssyndrom och uppförandestörning. Det senare måttet användes i denna 

studie enbart för att undersöka om behandlings- och kontrollgruppen skiljde sig åt vad gäller antal 

kriterier på dessa diagnoser. Användandet av K-SADS-PL leder till reliabla och valida DSM-IV 

diagnoser enligt Kaufman, Birmaher, Brent, Rao, och Ryan (1997). 

 

   Hemuppgifter 

Som mått på hemuppgifter användes deltagarnas svar på dagboksanteckningarna. Under 

behandlingen fick deltagarna i uppgift att fylla i dagböcker på deras personliga sidor på 

kometportalen. För varje dag svarade deltagarna bl.a. på följande frågor:  

• Har Ni jobbat med Komet idag? Svar: ja eller nej. 

• Om ja, vad har ni jobbat med? Deltagarna svarade genom att klicka på olika färdigheter 

resp. övningar som finns listade. Listan innehåller alltid de färdigheter/övningar som 

deltagarna hittills har hunnit gå igenom i programmet. För varje avsnitt blir listan alltså 

längre. Totalt, dvs. efter att deltagaren har gått igenom alla avsnitt, kan man välja mellan 

följande alternativ:  

-Gemensam stund 
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-Förberedelser/Uppmaningar/Uppmuntran  

-Uppdrag 

-Valt bort konflikter eller minskat uppmärksamheten i samband med dem 

-Problemlösning 

-Regler 

-Nödbroms. 

 

I denna studie undersöktes: a) hur många dagar man totalt jobbade med Komet; b) hur många 

övningar/färdigheter man totalt har gjort och c) hur många gemensamma stunder man har haft med 

sitt barn totalt och huruvida dessa variabler är relaterade till resultatet på ECBI efter behandlingen.  

 

Design 

Studien hade en experimentell design. Deltagarna fördelades slumpmässigt över två betingelser: 

behandlings- och väntelistegrupp.  

 

   Oberoende variabler: 

Den första oberoende variabeln var en mellangruppsvariabel med betingelserna behandling eller 

väntelista. Den andra oberoende variabeln var tid, en inomgruppsvariabel med betingelserna före- 

och efter behandlingen. Modererande variabler som undersöktes var olika mått på genomförande av 

hemuppgifter, en inomgruppsvariabel. Hemuppgifter innebär i denna studie hur många dagar man 

har jobbat med Komet, hur många färdigheter/övningar man totalt har gjort och hur många 

gemensamma stunder man totalt har haft med sitt barn.  

 

   Beroende variabler: 

De beroende variabler som användes var barnets beteendeproblematik. Utfallet mättes med följande 

skalor: 

• Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 

• Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ), mått på uppförandeproblemskalan och 

totalmåttet. 

 

   Statistisk bearbetning 

Till de statistiska analyserna användes statistikprogrammet SPSS 18.0. PASWStatistics 18. 

 

För att undersöka ifall randomiseringen hade lyckats undersöktes eventuella skillnader mellan 

behandlings- och kontrollgrupp vid förmätningen med Chi2-tester och t-tester. Skillnader mellan 
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behandlings- och kontrollgruppen vad gäller resultat på ECBI och SDQ efter genomförd behandling 

testades med variansanalys, ANOVA (eng. Analysis of Variance), upprepad mätning. 

Effektstorleken beräknades med Cohen´s d enligt formeln Mföre – Mefter/SDpoolad där d= 0.2 

motsvarar en liten effekt, d= 0.5 en måttlig effekt och d= 0.8 en stor effekt. Både ”Completers-” 

och ”Intention-to-treat”- analyser genomfördes. 

 

Andelen deltagarna som uppnådde en kliniskt signifikant förbättring undersöktes genom att beräkna 

hur många som efter behandlingen hade en totalpoäng på ECBI som förflyttats till att befinna sig 

inom en standardavvikelse från medelvärdet för barnets normgrupp avseende ålder och kön. Denna 

förändring anses vara en klinisk signifikant förändring (Jacobson & Truax, 1991). Chi2-test 

användes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan andelen i behandlingsgrupp 

respektive kontrollgrupp som uppnått en klinisk signifikant förbättring.  

 

För att genomföra moderationsanalysen användes det internetbaserade programmet ModGraph 

(Jose, 2008). Inför denna analys undersöktes sambanden mellan ingående variabler genom 

beräkning av Pearsons produktmomentkoefficienter och hierarkiska regressionsanalyser. I 

regressionsanalysen las först huvudeffekten av den oberoende variabeln (OBV)/prediktorn (dvs. det 

totala antalet färdigheter in) sedan huvudeffekten av den möjliga moderatorn (dvs. antal dagar 

respektive antal lekstunder) och slutligen interaktionsvariablen (dvs. den OBV multiplicerad med 

den modererande variabeln).  

 

En enklare resurskostnadsberäkning görs på genomförandet av ordinarie fKomet och iKomet vars 

kostnader sedan jämförs med varandra. Som ett led i detta görs en uppskattning av den totala 

tidsåtgången för genomförandet av iKomet av en familjeguide. Uppskattningen vilar på 

erfarenheterna av två familjeguider, inklusive författaren. Tidsåtgången av iKomet jämförs med hur 

mycket tid det går åt att genomföra ordinarie fKomet, vilket Kling et al. (2006) har gjort 

beräkningar på. I räkneexemplet används dagens lön av en socialsekreterare (plus sociala avgifter), 

som ofta är Kometledare. Effektstorleken av respektive behandling på det normbrytande beteendet, 

mätt med ECBI, jämförs. 

 

 

Resultat 
 

Skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp vid förmätning 

Chi2-test visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp vid 
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förmätningen vad gäller barnets kön χ2(N=86; df= 1) = 0.66, p > .05. Oberoende t-test visade att 

grupperna inte heller skilde sig åt vad gäller barnens ålder, t(84) = -.249, p > .05., eller antal 

kriterier för diagnosen trotssyndrom, t(82) = .082, p > .05. Inget barn i studien uppfyllde mer än ett 

beteendekriterium för diagnosen uppförandestörning. 

 

Slutligen visade ANOVA att det inte fanns signifikanta skillnader mellan grupperna vid 

förmätningen vad gäller intensitet av beteendeproblem enligt ECBI (F(1, 78) = .012, p > .05), 

totalpoängen på SDQ (F(1, 81) = .467, p > .05) eller poäng på uppförandeproblemskalan på SDQ 

(SDQ-C) (F(1, 82) = 2.832, p > .05). Randomiseringen verkar alltså ha lyckats vad gäller dessa 

variabler. 

 

Analys av behandlingsutfall – Completers 

Den första beräkningen baseras på 69 deltagare med kompletta pre- och postmätningar. I denna 

grupp ingår även vissa deltagare som har hoppat av behandlingen någon gång efter det tredje 

avsnittet, men som ändå har fyllt i postmätningen. Dessa deltagare har alltså tillägnad sig minst 

43% av alla avsnitt. 

 

ANOVA upprepad mätning gjordes för att undersöka om behandlings- och kontrollgruppen skilde 

sig åt avseende resultat på ECBI, SDQ-total och SDQ-uppförandeproblemskalan efter 

behandlingen. Analysen visade en signifikant skillnad mellan grupperna på ECBI och SDQ-total 

där föräldrarna i behandlingsgruppen skattade barnens problematik som mindre än föräldrar i 

väntelistegruppen efter behandlingen (se tabell 4, samt figur 3 och 4). Mellangruppseffektstorleken 

var stor på måttet ECBI och medelstor på måttet SDQ-total. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna på SDQ-uppförandeproblemskalan (se tabell 4).  
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse (SD) på ECBI, SDQ-total och SDQ-

uppförandeproblemskalan (SDQ-C) vid för- och eftermätning för respektive grupp samt 

effektstorlek. 

Behandling 

n = 39 

Väntelista 

n = 30 

F (1,67) Signifikans Effektstor-

lek (d) 

mellan 

grupperna 

 

Före Efter Före Efter    

ECBI-

intensitet  

M (SD) 

 

148.2 (18.0) 

 

98.2 (25.2) 

 

150.7 (17.3) 

 

132.2 (23.1) 

 

17.57 

 

p < .01 

 

1.41 

SDQ-total 

M (SD) 

10.8 (5.1) 8.4 (5.8) 12.1 (6.3) 12.6 (6.3) 4.11 p < .05 0.7 

SDQ-C  

M (SD) 

3.0 (1.5) 2.0 (1.6) 2.5 (1.4) 2.6 (1.4) 0.05 p = .832  - 

ECBI = Eyberg Child Behavior Inventory, intensitetsskalan 

SDQ-Total = Strengths and Difficulties Questionnaire, totalmåttet 

SDQ-C = Strengths and Difficulties Questionnaire-conduct problems scale 

 

Figur 3. Förändring på ECBI-intensitetsskalan för behandlingsgrupp och kontrollgrupp 
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Figur 4. Förändring på SDQ-total för behandlingsgrupp och kontrollgrupp. 

 

Klinisk signifikans 

I behandlingsgruppen uppnådde 29 av 39 (74 %) en kliniskt signifikant förbättring (Jacobson & 

Truax, 1991), dvs. deras eftermätningsvärde på ECBI förflyttades inom en standardavvikelse från 

medelvärdet för barnets normgrupp enligt de svenska normerna av Axberg et al. (2008). 

Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 5 av 30 (17 %). Chi2 –test visade att skillnaden mellan 

antal deltagare som förbättrades kliniskt signifikant i behandlingsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen var statistiskt säkerställd χ2(N= 69; df= 1) = 22.6, p < .001. 

 

Intention-to-treat 

Här ersätts saknade eftermätningsvärden på ECBI och SDQ-total med det sista ifyllda mätvärdet 

(last observation carried forward), i det här fallet förmätningsvärdet. Intention-to-treat analysen 

visade igen en signifikant skillnad mellan gruppernas eftermätningsvärden på ECBI och SDQ-total 

där föräldrarna i behandlingsgruppen skattade barnens problematik som mindre än föräldrar i 

väntelistegruppen efter behandlingen (se tabell 5 och 6). Mellangruppseffektstorleken var något 

lägre, men fortfarande stor på måttet ECBI och medelstor på måttet SDQ-total. 
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Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse (SD) på ECBI vid för- och eftermätning för respektive 

grupp samt effektstorlek vid ”Intention-to-treat”-analys 

Behandling 

n = 46 

Väntelista 

n =33 

F (1,77) 
 

Signifikans Effektstor-

lek (d) 

mellan 

grupperna 

 

Före Efter Före Efter    

ECBI-

intensitet  

M (SD) 

 

149.7 (17.9) 

 

106.2 (34.6) 

 

149.2 (16.3) 

 

135.4 (22) 

 

10.87 

 

p < .001 

 

1.01 

ECBI = Eyberg Child Behavior Inventory, intensitetsskalan 

 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse (SD) på SDQ-total vid för- och eftermätning för 

respektive grupp samt effektstorlek vid ”Intention-to-treat”-analys 

Behandling 

n = 47 

Väntelista 

n = 35 

F (1,80) Signifikans Effektstor-

lek (d) 

mellan 

grupperna 

 

Före Efter Före Efter    

SDQ-total 

M (SD) 

 

11 (5.2) 

 

 

8.6 (5.9) 

 

 

11.8 (5.9) 

 

12.1 (5.8) 

 

10.73 

 

p < .001 

 

0.6 

SDQ-Total = Strengths and Difficulties Questionnaire, totalmåttet 

 

Bortfallsanalys 

De 16 deltagare som hoppade av behandlingen innan avsnitt tre skiljde sig inte åt från de övriga 

deltagarna vad gäller barnets kön eller ålder. Däremot fanns det en signifikant skillnad vad gäller 

antal kriterier för trotssyndrom, t(86) = 2.22, p < .05. De deltagare som föll bort hade barn som 

uppfyllde färre antal kriterier för trotssyndrom (M = 2.3, SD = 2) än de som var kvar (M = 3.9, SD 

= 1.9). 

 

Sambandet mellan antal utförda hemuppgifter och behandlingsutfall 

Det totala antalet Komet-färdigheter som föräldrarna har gjort hemma under behandlingen 

korrelerade signifikant med förändring (dvs. differensen) i ECBI före och efter behandlingen (r = 

.35, p < .05), dvs. de föräldrar som uppgav att de gjorde fler Komet-färdigheter hemma skattade 

också en större förändring vad gäller barns normbrytande beteenden. Sambandet var medelstarkt. 

Det fanns ingen korrelationen mellan antal dagar man tränat och förändring i ECBI (r = .04), medan 
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korrelationen mellan antal lekstunder och förändring i ECBI var svag och inte statistiskt signifikant 

(r = .25, p = .13). Resultaten från modereringsanalysen visar att både variabeln det totala antal 

dagar man jobbat med Komet samt variabeln totalt antal gemensamma stunder har en modererande 

effekt på relationen mellan det totala antal färdigheter man har jobbat med hemma och förändring 

på ECBI. Figur 4a och b visar interaktionsgrafer för de två modererande variablerna.  

 

 
Figur 4a. Diagram som visar interaktionen av den modererande variabeln det totala antal dagar 

man jobbat med Komet på relationen mellan det totala antalet färdigheter som föräldrar har tränat 

hemma och förändring i Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). 
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Figur 4b. Diagram som visar interaktionen av den modererande variabeln det totala antal 

gemensamma stunder på relationen mellan det totala antalet färdigheter som föräldrar har tränat 

hemma och förändring i Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). 1 

 

En moderator är en variabel som påverkar styrkan av en relation mellan två andra variabler. Man 

kan tolka resultatet som att relationen mellan hur många Komet-färdigheter man totalt använder sig 

av hemma och förändring i beteendeproblem (mätt med ECBI) är starkare ju fler dagar man jobbar 

med Komet-färdigheterna respektive ju fler lekstunder man har. Sambandet är å andra sidan svagare 

ju mindre antal dagar man tränar respektive ju mindre antal lekstunder man har. 
 

Internetkomets kostnadseffektivitet i jämförelse med ordinarie Komet 

För att underlätta jämförelsen mellan behandlingarna kommer enbart kostnaden för den faktiska  

behandlingstiden att jämföras, dvs. inte utvecklingskostnaden för programmen och eventuell 

utbildning och handledning för Kometledarna. 

 

Uppskattningen av tidsåtgången för iKomet gjordes genom att addera ihop den genomsnittliga 

tidsåtgången för att anmäla nya deltagare på Kometportalen, att läsa deltagarnas 

                                            
1 Diagrammen gjordes med hjälp av det offentligt tillgängliga programmet ModGraph (Jose, 2008) för att underlätta 
tolkningen av modereringsanalysen. På y-axeln ser man den beroende variabeln, förändring i ECBI, och på x-axeln den 
oberoende variabeln, det totala antal färdigheter. Skalan på y-axeln är inte exakt. Den modererande variabeln 
representeras av de tre linjerna i respektive diagram. Programmet delar in den BV och den modererande variabeln i lågt, 
medel och högt där medel är lika med medelvärdet för denna variabel, och litet respektive högt är en standardavvikelse 
under respektive över medelvärdet. När linjerna i diagrammet inte är parallella tyder detta på en statistisk interaktion, 
dvs. detta tyder på en statistiskt signifikant modereringseffekt. 
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dagboksanteckningar, kommentarer och eventuella frågor samt ge feedback på varje avsnitt och 

tilldela nya avsnitt. Uppskattningen vilar på erfarenheterna av två familjeguider, inklusive 

författaren. Tidsåtgången kan variera kraftigt från familj till familj beroende på hur mycket 

deltagarna frågar och skriver i sina dagboksanteckningar. Kostnader för lokalhyra, fika, kopiering 

faller av naturliga skäl bort när det gäller internetbehandlingar. För en sammanställning av 

räkneexemplet se bilaga 3.  

 

Kostnaden för ordinarie Kometprogrammet fKomet, dvs. gruppbehandlingen för föräldrar till barn 

mellan 3-12 år, uppskattas till cirka 3500 kronor per barn. Beräkningen baseras på en tidigare 

beräkning av Kling et al. (2006) med hänsyn tagen till dagens lönenivå. Kostnaden för iKomet 

uppskattas till cirka 890 kronor per barn, dvs. fKomet är nästan fyra gånger så dyrt som iKomet. 

Den beräkningen baseras på att Kometledaren, som oftast är socialsekreterare, har en månadslön på 

26000 kronor, vilket motsvarar medellönen i Sverige 2010 för en socialsekreterare (personlig 

kommunikation med Lilian Gune från akademikerförbundet SSR i Stockholm, oktober 2010). Om 

man även inkluderar de sociala avgifterna, som ligger på cirka 45%, ger detta en månadskostnad på 

37700, vilket motsvarar en timkostnad på 214 kronor. I genomsnitt beräknas en 10-veckors 

behandling med iKomet ta 4 timmar och 10 minuter av familjeguiden, vilket då ger kostnaden 890 

kronor per barn.  

 

Tittar man på mellangruppseffektstorleken av respektive Kometprogram på måttet ECBI-

intensitetsskalan var den .61 för fKomet (Kling et al., 2006), dvs. en mellanstor effekt, och 1.01 för 

iKomet, en stark effekt. I Kling et al.´s studie (2006) gjordes en intention-to-treat analys varför 

jämförelsen görs med motsvarande effektstorlek i denna studie.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av det internetbaserade 

föräldraträningsprogrammet iKomet på barns normbrytande beteende. Vidare undersöktes om det 

finns ett samband mellan hur mycket föräldrarna gör olika hemuppgifter och behandlingsutfallet. 

Slutligen undersöktes iKomets kostnadseffektivitet i jämförelse med det ordinarie Komet-

programmet, fKomet. 

 

Sammanfattning av resultaten 

Resultaten från både ”treatment-of-treated” och ”intention-to-treat”-analysen visade att föräldrar 
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som deltog i iKomet rapporterade signifikant mindre normbrytande beteenden hos sina barn efter 

behandlingen mätt med ECBI-intensitetsskalan, än de föräldrar som var på väntelistan. 

Effektstorleken var mycket stark. Föräldrarna i behandlingsgruppen rapporterade även signifikant 

mindre svårigheter hos barnet mätt med SDQ-total än föräldrarna i kontrollgruppen. Här var 

effektstorleken medelstark. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan deltagarna i 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen efter behandlingen vad gäller resultatet på 

uppförandeproblem-delskalan på SDQ.  

 

För att kunna delta i iKomet-projektet skulle föräldrarna skatta intensiteten av det normbrytande 

beteendet hos barnet som minst en standardavvikelse högre än de svenska normvärdena för barnets 

kön och ålder på ECBI. Efter behandlingen var det signifikant fler deltagare i behandlingsgruppen 

(74%) som uppnådde en klinisk signifikant förbättring, dvs. deras eftermätningsvärde på ECBI 

förflyttades inom en standardavvikelse från medelvärdet för barnets normgrupp, medan 

motsvarande siffra för kontrollgruppen var 17 %. Denna beräkning baseras på de deltagare med 

kompletta pre- och postmätningar på ECBI. Av dessa hade inte samtliga gjort hela iKomet, men 

minst de tre första avsnitten.  

 

Vidare visade resultatet av denna studie att det fanns en signifikant, medelstark korrelation mellan 

förändring i ECBI och hur många färdigheter föräldrarna angav att de totalt hade gjort hemma, dvs. 

ju mer föräldrarna tränade hemma, desto större förändring i det normbrytande beteendet hos barnet, 

mätt med ECBI. Vidare visade det sig att variablerna det totala antal dagar man hade övat med 

Komet och det totala antal gemensamma stunder man hade haft med sitt barn modererar ovan 

nämnda samband. Korrelationen mellan mängden färdigheter man tränat på och förändring i det 

normbrytande beteendet var starkare ju fler dagar man hade tränat med Komet och ju fler 

gemensamma stunder man haft med sitt barn, och tvärtom. 

 

Slutligen visade en kostnadsanalys att det ordinarie fKomet-programmet kostar cirka fyra gånger 

mer än iKomet, om man enbart tittar på kostnaden för utförandet av själva behandlingen. Jämfört 

med en utvärdering av Kling et al. (2006) hade iKomet i denna studie en starkare 

mellangruppseffektstorlek på det normbrytande beteendet, mätt med ECBI, än fKomet. 

 

Diskussion av resultaten  

   Effekten av iKomet på barns normbrytande beteende 

I denna studie hade behandlingen en mycket stark effekt på intensiteten av barns normbrytande 

beteende mätt med ECBI, medan ingen behandlingseffekt kunde påvisas på SDQ-
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uppförandeproblemskalan (SDQ-C) som också mäter normbrytande beteende. En anledning kan 

vara att mätinstrumenten är olika känsliga.  SDQ-C består av fem frågor till skillnad från ECBIs 36 

och på SDQ svarar man på en tregradig skala, medan man kan svara på en 7-gradig skala på ECBI. 

Det är med andra ord lättare att upptäcka skillnader i normbrytande beteende på ECBI än SDQ-C. 

När man utvärderar effekterna av en behandling som syftar till att minska normbrytande beteenden 

verkar ECBI vara ett bättre val än SDQ-C eftersom ECBI täcker ett mycket bredare spektrum av 

problembeteenden och har fler svarsalternativ per fråga (Axberg et al., 2008). Vidare noterade 

Smedje et al. (1999) att den interna konsistensen på SDQ-uppförandeproblemskalan var något låg 

vilket kan tolkas som att de underliggande frågorna är mer heterogena, dvs. de mäter lite olika 

saker, vilket kan göra det svårare att mäta en behandlingseffekt. 

 

Behandlingseffekten i denna studie var mycket stark på måttet ECBI (d =1.01), starkare än vad man 

har funnit i andra utvärderingar av Komet (Kling et al., 2006) och starkare än vad man har hittat i 

andra metaanalyser av föräldraträningsprogramm (t.ex.: Lundahl et al., 2006; McCart et al., 2006) 

där man brukar hitta medelstarka effekter. En förklaring till den starka effekten av iKomet kan vara 

att behandlingens format ställer högre krav på deltagarna att själva planera och tillgodogöra sig 

behandlingen och därför har lockat till sig relativt ”kompetenta” och motiverade föräldrar. Nästan 

ingen deltagare i denna studie var arbetslös och i de flesta familjer (76%) fanns det minst en 

förälder med en högskoleutbildning, medan ungefär hälften av föräldrarna hade en 

högskoleutbildning i Kling et al.´s utvärdering av fKomet (2006). Man kan tänka sig att denna 

studies deltagare inte är fullt representativa för populationen föräldrar med barn med normbrytande 

beteenden, där det inte är ovanligt att familjer har en lägre socioekonomisk status och upplever stor 

stress i vardagen m.m. (Augimeri et al., 2006; Reyno & McGrath, 2006). Lundahl et al. (2006) 

visade bl.a. i sin metaanalys att familjer med ekonomiska svårigheter gjorde bäst ifrån sig när de 

fick individuell föräldraträning för barns normbrytande beteende. Man kan också tänka sig att 

behandlingens internetformat bidrar till en högre behandlingsintegritet och –trohet, dvs. att 

behandlingen ges som den var tänkt och alla deltagare följer exakt samma behandling på ett 

standardiserad sätt, vilket ökar sannolikheten att behandlingen ger förväntad effekt (Elliott & 

Mihalic, 2004). 

 

Studiens design, där deltagarna slumpas i behandlings- och kontrollgrupp, och det faktum att 

grupperna inte skilde sig åt innan behandlingen vad gäller t.ex. intensiteten av det normbrytande 

beteendet enligt ECBI och antal kriterier för diagnosen trotssyndrom ökar sannolikheten att 

minskningen av det normbrytande beteendet hos barnen som rapporterats av föräldrarna i 

behandlingsgruppen beror på själva behandlingen och inte något annat. Faktumet att ”Intention-to-
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treat”-analysen (ITT) visade ett liknande resultat som ”treatment-of treated”-analysen stärker denna 

slutsats. I ”treatment-of-treated”-analysen analyserades endast de deltagarnas resultat som hade 

kompletta pre- och postmätningar, medan de deltagare som hade avbrutit sin medverkan och inte 

fyllt i eftermätning togs bort. Nackdelen med denna metod är att man riskerar att grupperna inte 

längre är jämförbara, eftersom bortfallet nästan aldrig drabbar grupperna lika och de som faller bort 

ofta utgör en speciell grupp som t.ex. de med minst motivation. I en ITT-analys ingår alla deltagare 

i utvärderingen och man använder metoden LOCF (last observation carried forward) vilket innebär 

att man tar deltagarens senaste mätvärde som postmätning. Detta innebär en konservativ 

analysstrategi som kan minska effektstorleken om man förväntar sig att barnens normbrytande 

beteende förbättras av behandlingen. Så var även fallet i föreliggande studie, men effektstorleken 

var fortfarande stark även vid ITT-analysen.  

 

Det är viktigt att påpeka att det i analysen ingår några deltagare som inte genomförde samtliga 

avsnitt i iKomet, men minst de tre första, vilket motsvarar 43% av samtliga sju avsnitt. De tre första 

avsnitten täcker det mesta av basen i Komet-pyramiden, se figur 2, och anses vara mycket centrala i 

behandlingen (Forster et al., 2008) varför vi valde att sätta gränsen för vad som definierar ett 

bortfall före avsnitt 3.  

 

Bortfallsanalysen visade att de deltagare som avbröt behandlingen i förtid, dvs. innan det tredje 

avsnittet, hade barn med signifikant färre kriterier av diagnosen trotssyndrom; det verkar alltså inte 

vara de familjer med barn som har mest beteendeproblem som har hoppat av, vilket brukar vara 

fallet (Kazdin, 1990). Bortfallet verkar med andra ord inte försvaga studiens slutsats att iKomet kan 

vara en effektiv behandlingsform för att minska normbrytande beteenden hos barn upp till 12 år. 

 

Studiens resultat verkar även lovande ur en klinisk synpunkt. Alla barn som ingick i studien 

bedömdes av föräldrarna ha en nivå av normbrytande beteenden som översteg en standardavvikelse 

av de svenska normvärdena för barnets kön och ålder på ECBI-intensitetsskalan. En 

standardavvikelse motsvarar den 84e percentilen. Cut-off värden som motsvarar den 90e percentilen 

på ECBI rekommenderas för att hitta de barn med svårigheter på klinisk nivå (Reedtz et al., 2008) 

vilket innebär att man kan anta att en stor del av deltagarnas barn hade kliniska svårigheter vad 

gäller normbrytande beteende. 74 % av de föräldrar som fick iKomet bedömde att deras barn efter 

behandlingen hade ett normbrytande beteende som låg inom normen; många fler än de föräldrar 

som inte fick behandlingen, där siffran var 17 %. iKomet verkar alltså kunna göra en märkbar 

skillnad på barns normbrytande beteende, vilket är i linje med andra utvärderingar av Komet-

program (Kling, et al., 2006; Kams & Seppälä, 2007). 
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Bortfallet låg på 32%, vilket är något lägre än det som redovisas i andra PMT program (Kazdin, 

1996; Prinz & Miller, 1994) men högre än det man har sett i andra Komet-program, där bortfallet 

låg på 13 % (Kling et al., 2006). En tänkbar förklaring till iKomets högre bortfall än vanliga Komet 

är behandlingsformatet. Kontakten mellan deltagare och familjeguiden är minimal och baserar mest 

på e-mail korrespondens. I Taylor et al´s studie (2008) kombinerade man den internetbaserade 

föräldraträningen The incredible years program med telefonsamtal och ett antal hembesök i syfte 

att ge råd och tips samt att förstärka och motivera föräldrarna i sitt arbete. Forskarna upptäckte att 

deltagarna arbetade mer med programmet direkt efter sådana telefonsamtal respektive hembesök 

och bortfallet i studien låg på ”enbart” 20%. I framtiden skulle man kunna testa ifall bortfallet i 

iKomet minskar med ett fåtal schemalagda telefonsamtal under behandlingens gång som inte bör ta 

alltför mycket tid i anspråk från familjeguiden. 

 

   Träning ger färdighet 

Vad gäller sambandet mellan hur mycket man tränar på Komet färdigheterna hemma och 

behandlingsutfall tyder studiens resultat på att det lönar sig att göra mycket hemuppgifter, vilket är i 

linje med annan forskning som visar att följsamhet med hemuppgifter i KBT-terapier leder till 

bättre behandlingsresultat (t.ex. Mausbach et al., 2010). Ju fler färdigheter som föräldrarna angav att 

de hade tränat på hemma, desto större förändring blev det på barns normbrytande beteende, mätt 

med ECBI. Variablerna ”totalt antal gemensamma stunder” och ”totalt antal dagar man tränat med 

Komet” visade sig inte korrelera signifikant med förändring i normbrytande beteende (mätt med 

ECBI). Det hade varit lätt dra slutsatsen att dessa variabler inte spelar någon avgörande roll när det 

kommer till behandlingsutfallet. Modereringsanalysen belyste dock hur alla dessa variabler kan 

tänkas interagera med varandra. Sambandet mellan hur mycket föräldrar gör hemuppgifter och 

förändring i ECBI blev starkare ju fler gemensamma stunder föräldrarna hade haft med sitt barn och 

ju fler dagar de hade tränat. Resultatet ger alltså stöd för att man i Kometprogrammen lägger en 

tonvikt på färdigheten ”gemensam stund”. Vidare tyder resultatet från modereringsanalysen på att 

det spelar roll att träna flera gånger i veckan, inte bara några enstaka dagar utan helst dagligen för 

att få ut den största effekten av all träning. Sammantaget stödjer dessa resultat den grundläggande 

teorin bakom PMT, nämligen att beteendeproblem hos barn och konflikter mellan föräldrar och 

barn minskar genom att föräldrarna på ett grundläggande och genomgående sätt förändrar sitt 

förhållningssätt gentemot barnet (Kazdin, 2005). Det kommer att krävas mer longitudinell och 

experimentell forskning för att veta exakt vilken roll de olika variablerna spelar i minskningen av 

beteendeproblem hos barn.  
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Sättet som mängden hemuppgifter mättes på i denna studie har sina brister: Föräldrarna kunde till 

exempel bara ange om de hade gjort en viss färdighet en dag, inte hur länge och hur ofta på samma 

dag. Vidare vet vi inte om de som inte fyllde i sina dagböcker faktiskt inte hade gjort en enda 

hemuppgift eller om de bara inte hann registrera dessa; med andra ord vet vi inte hur väl 

registreringarna speglar den sanna mängden hemuppgifter som utfördes av deltagarna. 

Dagboksanteckningarna ger bara kvantitativa mått och säger inget om hur väl föräldrarna gjorde 

Kometfärdigheterna. I en studie där man undersökte effekten av följsamhet med hemuppgifter vid 

en behandling för panikångest visade sig kvalitén av utförda hemuppgifter vara en bättre prediktor 

för behandlingsutfall än bedömningar av kvantiteten (Schmidt & Woolaway-Bickel, 2000). I en 

internetbehandling med mycket begränsad kontakt mellan terapeut och deltagare blir det väldigt 

svårt att kontrollera för att hemuppgifterna görs ”rätt”. Mausbach m.fl. (2010) diskuterar i sin 

artikel vikten av att försöka hitta objektiva metoder för att mäta följsamhet med hemuppgifter. Ett 

sätt att förbättra mätningen av hemuppgifter i iKomet vore att förändra registreringsmöjligheterna i 

dagböckerna så att deltagarna t.ex. hade möjlighet att ange tidsåtgång per hemuppgift, respektive 

skatta kvalitén av utförda hemuppgifter, genom att t.ex. ange om man tänkte på att låta barnet styra 

leken under den gemensamma stunden, att uppmärksamma det barnet gör m.m. Risken är dock att 

det skulle kräva för mycket tid av deltagarna. Att mäta följsamhet med hemuppgifter är fortfarande 

en relativ bristvara inom psykoterapiforskningen (Kazantzis, Deane & Ronan, 2004) vilket delvis 

beror på svårigheten att definiera följsamhet och att hitta användbara, objektiva mätmetoder.  

 

   Ikomets kostnadseffektivitet 

Ikomet verkar vara kostnadseffektivt i jämförelse med ordinarie fKomet. Det är cirka fyra gånger 

billigare att genomföra, vilket är föga förvånande, men verkar dessutom ha en minst likvärdig effekt 

på det normbrytande beteendet. Beräkningen av tidsåtgången för genomförandet av iKomet måste 

tolkas med viss försiktighet då feedbacktiden kan variera kraftigt från familj till familj, beroende på 

hur många frågor föräldrar ställer och hur mycket de skriver i dagboksanteckningarna. 

Tidsuppskattningen gjordes efter genomförd behandling och inte under tiden, vilket ökar risken för 

att man skattat fel. I framtiden, när iKomet används oftare och av fler olika familjeguider borde en 

mer exakt genomsnittlig resursberäkning vara möjlig.  

 

I-komet verkar lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Flertalet föräldrar bedömer efter 

behandlingen att deras barns normbrytande beteende ligger på normala nivåer, vilket minskar risken 

för att barnen hamnar i kriminalitet och/eller missbruk som kan kosta samhället miljonbelopp 

(Cohen, 1998). En central fråga är hur länge behandlingsresultaten håller i sig? Om de flesta barn 

respektive ungdomar återfaller efter några år har samhället inte vunnit så mycket. I framtiden 
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behövs mer forskning kring långtidseffekter av Kometprogram. De flesta PMT-studier har bara 

gjorts med uppföljningar på 1-2 år efter avslutad behandling. Med tanke på den dåliga prognosen 

som tidigt normbrytande beteende hos barn har vore det viktigt att veta mer om långtidseffekterna 

av föräldraträningsprogram.  

 

En annan fråga är om iKomet passar för alla? Man kan tänka sig att försökspersonerna i studien inte 

är representativa för hela populationen föräldrar med barn med normbrytande beteende. De flesta 

deltagare hade en högskoleutbildning och mycket få var arbetslösa. Deltagarna sökte frivilligt 

behandlingen och kom inte primärt från barn- och ungdomspsykiatrin respektive socialtjänsten. Att 

delta i en internetbehandling kräver en hel del självdisciplin och tidsplanering. Vissa föräldrar 

skulle kanske ha mer nytta av en behandling med större möjligheter att under sessionen öva på 

färdigheter i t.ex rollspel. I en framtida studie skulle det vara intressant att slumpa deltagare till 

iKomet och fKomet och jämföra effekten samt att även undersöka om en behandlingsform passar 

bättre för en viss målgrupp, som t.ex. föräldrar till barn med svåra beteendeproblem, föräldrar med 

högre stress. 

 

En begränsning med studien är att man bara använde sig självskattningsformulär vilket kan vara ett 

hot mot reliabiliteten. Föräldrarna kan t.ex. ha över- eller underskattat problematiken. Alternativet 

skulle vara att även komplettera mätningen med strukturerade observationer av barnens och 

förälders beteenden och genom att be andra personer, som skolpersonal, skatta barnens beteende.  

 

Studiens resultat tyder på att även den senaste nykomlingen inom Komet-familjen, iKomet, verkar 

vara en effektiv behandlingsform för att få bukt med normbrytande beteende hos barn upp till 12 år. 

Det finns nackdelar med internetbehandlingar som måste beaktas, som att det krävs en mer 

noggrann initial bedömning av problematiken så att den lämpar sig för behandlingen och för att 

säkerställa att det inte finns andra mer akuta problem eller komorbida tillstånd som stör 

behandlingen. Man har inte heller samma möjlighet att intervenera i krislägen (Richards et al., 

2003). Med andra ord är internetbehandlingar inte förstahandsvalet när problematiken är mycket 

komplex (Lange et al., 2003). Fördelarna med att kunna erbjuda föräldraträning via internet är dock 

många:  

 

• Tillgången till evidensbaserad behandling av normbrytande beteende hos barn ökar enormt 

genom mediet internet. 

• Behandlingen är lättillgänglig för föräldrar: man kan jobba med materialet när man själv har 

möjlighet och begränsas inte av fasta tider. 
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• Man slipper längre väntetider vilket möjliggör för föräldrar att söka stöd i ett tidigt skede 

innan det normbrytande beteendet hos barnet befästs. 

• Internetbehandlingar är mer standardiserade vilket minskar risken för avsteg från metoden. 

Dessutom kan innehållet lätt uppdateras vid behov. 

 

iKomet kan tänkas fungera som ett första alternativ till behandling i en stepped-care-modell. Om 

problematiken kvarstår efter behandlingen kan man erbjuda andra mer intensiva och dyrare 

behandlingar, som föräldraträning i grupp eller individuell föräldraträning. iKomet kan också 

fungera som en lämplig booster-behandling efter att en familj har gått i vanlig föräldraträning.   
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            Bilaga 1 
Tabell 1 
Översikt över innehållet i FöräldraKomet och InternetKomet 
 

Vecka FöräldraKomet InternetKomet 
1 Gemensam stund och uppmärksamhet: Första tillfället 

handlar om hur positivt umgänge kan förebygga 
problem och om hur uppmärksamhet, både positiv och 
negativ, påverkar barn. Avsnittet tar upp vikten av att 
uppmärksamma det barnet gör bra. Vidare går man 
igenom gemensam stund: en särskild form av umgänge 
mellan förälder och barn, där barnet styr leken och har 
förälderns fulla uppmärksamhet. 

Umgänge och uppmärksamhet: Första avsnittet handlar om 
hur positivt umgänge kan förebygga problem och om hur 
uppmärksamhet, både positiv och negativ, påverkar barn. 
Avsnittet tar upp vikten av att uppmärksamma det barnet gör 
bra. Vidare tar avsnittet upp gemensam stund: en särskild form 
av umgänge mellan förälder och barn, där barnet styr leken och 
har förälderns fulla uppmärksamhet 

2 Förberedelser och uppmaningar: Andra träffen 
handlar bl.a. om att förebygga konflikter genom att 
förbereda barnet på vad som ska hända. Träffen handlar 
också om hur föräldrar kan ge sina barn effektiva 
uppmaningar. 

Förberedelser och uppmaningar: Andra avsnittet handlar om 
att förebygga konflikter genom att förbereda barnet på vad som 
ska hända. Avsnitt två handlar också om hur man kan vara 
tydlig utan att tjata eller skälla. 

3 Beröm: Under tredje tillfället arbetar man med 
uppmuntran och beröm. Att uppmärksamma positiva 
beteenden hos barnet är ett av de mest effektiva 
verktygen för att få en förändring. 

Uppmuntran: Att uppmärksamma och uppmuntra positiva 
sidor och beteenden hos barnet är en grund för att få ett bra 
samspel. 

4 Ormen (poängsystem): På den fjärde träffen beskrivs 
hur föräldrar kan göra ett poängsystem för att 
uppmuntra barnets positiva beteenden. Föräldrarna 
jobbar med att ge barnet tydliga uppdrag som är 
positivt formulerade. 

Rutiner och ansvar: I det fjärde avsnittet får föräldrar lära sig 
hur man kan införa nya rutiner och lära sitt barn att ta eget 
ansvar. Man jobbar med att barnet får positiva och tydliga 
uppdrag som det ska klara varje dag. Poängsystemet Ormen 
introduceras. Detta avsnitt jobbar föräldrarna med i två veckor. 

5 Uppföljning av ormen: Denna träff ägnas åt att följa 
upp arbetet med Ormen och hur man kan anpassa 
Ormen för skolan eller förskolan. 

Föräldrarna fortsätter att jobba med avsnitt 4. 

6 Enskild träff med föräldrar med eller utan lärare: Till 
den här träffen har föräldern möjlighet att bjuda in 
barnets lärare/förskollärare som man träffar 
tillsammans med en av gruppledarna. Syftet är att 
tillsammans med läraren planera hur Ormen kan 
utvidgas till skolan för att hantera eventuella problem 
där. Om barnet inte har några problem i 
skolan/förskolan, kan föräldern bjuda in en annan 
viktig person som kan vara ett stöd i arbetet med 
Komet. 

Välj strider: Avsnittet handlar om att minska 
uppmärksamheten för tjat och bråk och att helt välja bort 
onödiga konflikter. 

7 Välj strider: Denna träff handlar om att välja bort 
onödiga strider – att minska uppmärksamheten för 
dåliga beteenden. 

Problemlösning: Problemlösning är en metod som handlar om 
att hitta gemensamma lösningar på konflikter och problem 
tillsammans med barnet. 

8 Nödbroms: Föräldrar lär sig ett verktyg för att hantera 
utbrott och konflikter som går över styr. Det handlar 
om att ta med barnet från konfliktsituationen utan att 
argumentera. 

Regler och nödbroms: I detta avsnitt lär man sig att göra regler 
tydligare och mer konsekventa. Avsnittet handlar också om att 
avbryta konflikter som går över styr. ”Nödbroms” går ut på att 
ta med barnet från konfliktsituationen utan att argumentera.  

9 Regler och konsekvenser: Denna träff handlar om att 
arbeta med tydliga regler när det inte går att välja bort 
en strid. Kortfattat går det ut på att göra reglerna tydliga 
och att använda rimliga och rättvisa konsekvenser. 

Föräldrarna fortsätter att träna på verktygen de lärt sig i Komet. 

10 Problemlösning och tillsyn: Problemlösning är en 
möjlighet för föräldrar att på ett strukturerat sätt 
diskutera och försöka hitta lösningar på problem 
tillsammans med barnet. Tillsyn handlar om att bli mer 
nyfiken och få koll på vad barnet gör när han/hon inte 
är hemma. 

Föräldrarna fortsätter att träna på verktygen de lärt sig i Komet. 

11 Framtidsplaner: På sista träffen följer gruppledarna 
upp föräldrarnas arbete med Komet och tillsammans 
gör man en planering för hur familjen kan hantera 
framtida svårigheter. 

 

 
Skillnader i innehåll: 

• iKomet programmet är 1 vecka kortare än fKomet. 
• Avsnitten Regler och Nödbroms sammanfattas i iKomet till ett avsnitt.  
• Följande avsnitt ur fKomet togs bort från iKomet: Enskild träff med lärare eller annan vuxen, och Framtidsplaner. Delen 

”Tillsyn” ströks som finns med i avsnitt 10 i fKomet.  
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Vill du minska bråk och konflikter  

med ditt barn? 
Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och 
syskon och det kan vara svårt att veta hur man 
hanterar detta som förälder! I en ny studie 
utvärderar vi om ett internetbaserat föräldraprogram 
som bygger på föräldrastödet Komet kan hjälpa dig 
att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer 
framgångsrikt. Både i Sverige och i andra länder 
har program som Komet visat sig fungera bra för 
familjer med barn under 12 år när föräldrarna 
träffar en ledare enskilt eller i grupp. För mer 
information och intresseanmälan gå in på 
www.kometprogrammet.se/studie. 
Utvärderingen görs i ett samarbete mellan forskare 
på Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, 
Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. 
Ansvarig forskare är docent Ata Ghaderi, Uppsala 
universitet. Mail: ata.ghaderi@psyk.uu.se. 
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Bilaga 3 
 
Beräkning av kostnaden för i-komet respektive ordinarie Komet (fKomet) 
 
InternetKomet 
Arbetstid i minuter i snitt per avsnitt respektive vecka: 
 
Introduktion + Avsnitt 1: 30 min 
Avsnitt 2 (vanligt avsnitt): 25 min 
Avsnitt 3 (vanligt avsnitt): 25 min 
Avsnitt 4a (feedback på uppdrag): 30 min 
Avsnitt 4b (bara feedback på dagbok): 15 min 
Avsnitt 5 (vanligt avsnitt): 25 min 
Avsnitt 6 (vanligt avsnitt): 25 min 
Avsnitt 7 (feedback på regler och nödbroms. Två teman i ett): 30 min 
Vecka 8 (bara feedback på dagbok): 15 min 
Vecka 9 (bara feedback på dagbok): 15 min 
 
Totalt: 3 timmar 55 minuter. I snitt per avsnitt 23,5 minuter. Tiderna är uppskattningar och kan 
variera från familj till familj. 
 
Anmäla nya deltagare på portalen: 5 minuter.  
Tilldelning av nya avsnitt och att logga in på respektive deltagares sida: 10 minuter totalt 
 
Totalt: 4 timmar, 10 minuter för hela behandlingen. 
 
Arbetstiden på varje avsnitt varierar beroende på avsnittens innehåll. På första avsnittet brukar 
familjeguiden ge mer allmän information, på avsnitt 4a ger familjeguiden mer feedback på de 
uppdrag familjerna vill jobba med. Avsnitt 7 behandlar två teman varför feedbacken brukar bli 
längre. På avsnitt 4b, 8 och 9 ger man bara feedback på dagböckerna, vilket kortar ner tiden.  
 
Kostnader 
Medellönen i Sverige för en socialsekreterare är knappt 26000 (personlig kommunikation Lilian 
Gune från akademikerförbundet SSR, oktober 2010).  
 
Sociala avgifter: 45% av lönen (personlig kommunikation Lisa Boman, personaladministratör, 
BUP, SLL, oktober 2011), dvs. 11700 
 
Totalt per månad: 37700 
 
37700: 176 (antal timmar man jobbar i snitt heltid per månad)= 214 kronor per timme eller 
3,566667 per minut. 
 
214 x 4,10 timmar= 3,566667 x 250 minuter= 892 kronor per barn. 
 
 
Kostnaden för ordinarie Komet (beräkningen baserad på Kling et al., 2006): 
11 gruppträffar á 2 timmar plus 2 timmars förberedelse för två gruppledare. 
Övriga kostnader: cirka 200 kronor per gång (fika, kopiering) 
 
2 ledare x 11 tillfällen x 4 timmar = 2x11x4x214 = 18832  
18832 + övriga kostnader (200 x 11 = 2200) = 21032 / 6 barn i gruppen = cirka 3500 per barn. 


