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SAMMANFATTNING
Strukturerade föräldrastödsprogram (eng. Parent Management Training -PMT) är den vetenskapligt mest beprövade metoden för att minska utagerande problembeteende hos barn. För
barn vars föräldrar är psykosocialt belastade påvisas dock inte lika goda effekter. Under senare
år har olika PMT program anpassats för att möta dessa familjers behov.
Syftet med denna studie var att utvärdera behandlingseffekterna av förstärkt Komet - ett
svenskt föräldrastödsprogram anpassat för psykosocialt belastade föräldrar till barn 3-12 år.
förstärkt Komet ges som en tidig behandlande insats och i studien jämförs metoden med socialtjänstens traditionella insatser för målgruppen. Studien har anlagts med en kvasiexperimentell
design där deltagare dels rekryterades från kommuner som erbjöd förstärkt Komet (n 57) och
dels från kommunala öppenvårdsenheter som inte erbjöd metoden (n 30). Fyra instrument har
använts för att beskriva barnens beteendeproblem och sociala förmåga, föräldrarnas uppfostringsstrategier och psykiska belastning vid tre mättillfällen; före intervention, efter intervention
och ett år senare.
Resultatet visade att förstärkt Komet ledde till statistiskt säkerställda förbättringar av nästan
alla utfallsmått jämfört med socialtjänstens traditionella insatser. De effekter som uppmättes
efter behandling var stabila över tid. Mätt i effektstorlek var minskningen av barnens beteendeproblem d .39, ökningen av positiva föräldrastrategier d .59 och reduceringen av psykisk belastning hos föräldrarna d .32 vid ettårsuppföljning. Påvisade effekter är i nivå med de resultat som
uppmätts i internationella sammanställningar av jämförbara PMT program. Kometföräldrarna
var också mer nöjda med insatsens innehåll och de uppgav i högre utsträckning att behandlingen hade förändrat familjens sätt att fungera.
Sammantaget blir rekommendationen att förstärkt Komet bör övervägas som ett förstahandsval
av insats för barn med utagerande beteendeproblem och där föräldrarna har egen psykosocial
problematik.

Sökord: tidiga insatser, PMT, utagerande problembeteende, riskfaktorer, effektutvärdering.
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BAKGRUND
Utagerande problembeteenden är bland den vanligaste och mest varaktiga formen av anpassningsproblem hos barn. 1 Barn som är okoncentrerade och bråkiga riskerar i högre utsträckning
att misslyckas i skolan och att få kamratproblem vilket i sin tur ökar risken att utveckla mer allvarliga former av antisocialt beteende såsom kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. 2 Tidig
debut av problembeteende är förknippat med en sämre prognos än när beteendet framträder
först i tonåren. 3 Två av tre vuxna med etablerad kriminalitet har uppvisat tecken på beteendeproblem innan tonåren. 4
Det finns en mängd risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer som samspelar och påverkar utvecklingen av problembeteenden. På individnivå finns starka kopplingar mellan problembeteende och aggressivitet, rastlöshet, impulsivitet, låg intelligens och låg empatisk förmåga och
bristande social kognition. 5 Vidare utgör problematiska kamratrelationer och bristfällig anknytning till skolan riskfaktorer för yngre barn. 6 Exempel på riskfaktorer på familjenivå är bristande uppfostringsfärdigheter hos föräldrar, dålig föräldra- barn relation, psykisk ohälsa, låg
socioekonomisk status samt kriminalitet och annat normbrytande beteende hos föräldrar. 7
Även om många forskare har betonat vikten av att ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer på flera
nivåer parallellt utgör familjen den förmodligen viktigaste risk- eller skyddsfaktorn så länge
barnet bor hemma. 8
En vedertagen förklaringsmodell om hur barns utagerande problembeteenden utvecklas och
upprätthålls är Gerald Pattersons empiriskt grundade teori om tvingande familjeinteraktioner.
Enligt denna är barnets beteendeproblem resultatet av negativa samspelsmönster i familjen där
det oönskade beteendet oavsiktligt belönas av föräldrarna. Barnet trotsar, skriker och vägrar
lyda och trappar gradvis upp sitt beteende för att få sin vilja igenom varpå föräldern till slut ger
med sig och barnet upphör med sitt negativa beteende. Föräldern tar å sin sida till hot och överdrivet hårda uppfostringsmetoder för att få barnet att lyda. Såväl barn som förälder blir förstärkta i sina beteenden och allteftersom processen fortsätter över tid eskalerar och stabiliseras
det avsersiva beteendet hos barn och förälder. 9
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Tvingande föräldraskap kännetecknas just av förstärkning av barnets negativa beteende, oförutsägbara reaktioner, tomma hot, bristande gränssättning och tillsyn, låg grad av empati och engagemang samt upptrappning av konflikter. 10

PARENT MANEGEMENT TRAINING
Teorin om tvingande föräldraskap har haft stor inverkan på utvecklingen av strukturerade föräldrastödsprogram, så kallad Parent Manegement Training (PMT). Grundidén i PMT är att reducera barns utagerande problembeteenden genom att förändra föräldrars ineffektiva uppfostringsmetoder och att utveckla en relation mellan barn och förälder som präglas av värme och
känslomässig närhet.
PMT bygger på kognitiv psykologi och social inlärningsteori och syftar till att främja tre förhållningssätt hos föräldrar; att visa positiv uppmärksamhet, att kommunicera på ett enkelt sätt och
att ha en genomtänkt strategi för gränssättning. 11 Kännetecknande för PMT program är att de är
manualbaserade, de utgår mer från principer än detaljer och är ofta gruppbaserade. Träffarna
består av undervisning, demonstrationer av vardagliga situationer med föräldrar och barn som
sedan diskuteras. Föräldrarna tränar på lösningar genom rollspel med varandra och får i uppgift
att öva sina färdigheter hemma samt att göra noteringar om sitt eget och barnets beteende.
Ingen annan behandling för barn och ungdomar är så väl beforskad som PMT och den vetenskapliga evidensen för metoden är stark. 12 Programmen har visat minska problembeteenden
hos barn och förbättra föräldrabeteenden, 13 som också består över tid. 14 Tidiga PMT insatser
leder till minskad kriminalitet i tonåren och tidig vuxenålder. 15 Metoden fungerar väl för tonårsföräldrar 16 och kan minska mödrars psykiska ohälsa och då särskilt depression. 17
Trots goda effekter blir runt en tredjedel av föräldrarna och barnen inte hjälpta av PMT. 18 Flera
studier har ägnats åt att identifiera de föräldra- och familjekaraktäristika som påverkar behandlingssammanbrott, lägre grad av förändring och att uppnådda effekter inte kvarstår över tid. Det
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som utmärker gruppen är bland annat låg socioekonomisk status, psykisk ohälsa, negativ stress,
bristande socialt nätverk och relationsproblem. 19
Under senare år har programutvecklare och forskare försökt anpassa PMT efter de behov och
förutsättningar som utmärker dessa familjer. Det har handlat om att intensifiera och individualisera programmen, att addera social färdighetsträning och att uppmärksamma föräldern på hur
barnet fungerar i skolmiljön. Det kan också innebära att lägga till träning av barnets lärare och
att kombinera PMT med social färdighetsträning för barnen.
Även om flera utvärderingar visar att sådana anpassningar leder till ökade effekter hos både
barn och föräldrar som också kvarstår över tid 20 så pekar resultatet från metaanalytiska översikter i motsatt riktning. Lunddalh et al visar att tillägg i form av träning av barn eller lärare ger
sämre behandlingsutfall än enbart föräldraträning men att föräldraträning i kombination med
individuellt stöd till föräldrar ger något ökad effekt. 21 Kaminski et al påvisar i sin metaanalys att
tilläggskomponenter likt de som beskrivs ovan förknippas med sämre utfall. 22 I en senare metaanalys konstateras att det finns otillräckligt stöd för att peka ut den ena eller andra formen som
mer effektiv. 23

KOMET – ETT SVENSKT PMT
Ett av de PMT program som rekommenderas av Statens folkhälsoinstitut 24 är det svenska föräldrastödsprogrammet Komet som vänder sig till föräldrar till barn med utagerande beteende
som lätt hamnar i konflikter. Kometprogrammet började utvecklas 2003 vid Preventionscentrum i samarbete med FoU-enheten vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholm Stad och bygger
främst på Russel A. Barkleys föräldrastödsprogram och på två av de internationellt mest etablerade och beforskade PMT programmen Parent Manegement Training Oregon och the Increadible
Years Parenting Program.
Sedan start har fem olika Kometprogram utvecklats varav fyra har utvärderats i kontrollerade
effektstudier. Grundversionen av Komet 3-11 jämfördes 2006 med en kortversion av Komet och
väntelista. Studien påvisade effektstorlekar av Komet och KortKomet som överträffar genomsnittliga effekter av föräldraträningsprogram. 25 I en jämförelse med lärarprogrammet Charlie
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visade SkolKomet signifikanta förbättringar 26 och den internetbaserade Kometversionen IKomet
bedömdes ha stark behandlingseffekt och dessutom vara mycket kostnadseffektiv. 27
Ytterligare varianter av Kometprogrammet är Komet 12-18 som just nu är under utvärdering och
förstärkt Komet, anpassat för föräldrar med egen psykosocial problematik. En mindre utvärdering av förstärkt Komet 2008 visade signifikanta behandlingseffekter hos barn och föräldrar i
jämförelse med föräldrautbildningen Metoder i vardagen. 28
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SYFTE
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och jämföra effekterna av förstärkt Komet med
effekterna av socialtjänstens gängse insatser för barn 3-12 år med utagerande problembeteende
i psykosocialt belastade familjer.

FRÅGESTÄLLNINGAR:


Hur ser behandlingseffekterna ut för förstärkt Komet i jämförelse med treatment as usual (TAU) för barn 3-12 år inom socialtjänstens öppenvård?
 Leder förstärkt Komet till en minskning av problembeteende och ökning av social
förmåga hos barnen?
 Leder förstärkt Komet till att föräldrarna använder en mindre negativ och mer positiv föräldrastrategi?
 Leder förstärkt Komet till minskad psykisk belastning hos föräldrarna?
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METOD
DESIGN
Utvärderingen har genomförts med en kvasiexperimentell studie med experimentgrupp (förstärkt Komet) och jämförelsegrupp (treatment as usual inom socialtjänstens öppenvård). Deltagare till de två undersökningsgrupperna har rekryterats separat från nitton ordinarie öppenvårdsverksamheter inom socialtjänsten runt om i landet. Inkludering av deltagare inleddes i
september 2008 och pågick fram till oktober 2010. Medverkan i studien har förutsatt att deltagaren (föräldern) har givit sitt informerade samtycke. Data har samlats in genom skattningsformulär som besvarats vid tre tillfällen; innan intervention efter fyra månader samt ett år efter
förmätningen. Projektet godkändes vid regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm 2008/5:9.

REKRYTERING AV DELTAGARE
Deltagare till utvärderingen har rekryterats via förstärkt Kometgruppledare respektive behandlare inom socialtjänstens öppenvård inför planerad behandlingsinsats. Familjerna blev aktuella
för behandling i enlighet med gängse rutiner vid respektive verksamhet. Medverkan i studien
har inte påverkat den planerade insatsen eller familjens övriga kontakt med verksamheten.
Till experimentgruppen rekryterades deltagare terminsvis via certifierade gruppledare och
främst via gruppledare under förstärkt Kometutbildning HT 2008 och HT 2009. Sammanlagt
medverkade 13 kommuner, två stadsdelar i Stockholm och en barn- och ungdomspsykiatrisk
klinik i projektet under fyra terminer.

Antal förstärkt Kometgrupper varifrån deltagare har
rekryterats

HT 2008
13

VT 2009
5

HT 2009
10

HT 2010
5

Med undantag från sju förstärkt Kometdeltagare som rekryterades via gruppledare verksamma
inom barn- och ungdomspsykiatrin (där uppgift saknas om aktualitet inom socialtjänsten) var
samtliga familjer aktuella för insats inom socialtjänsten efter beslut om bistånd (för barnet) enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
För att undvika smittoeffekter har TAU gruppen rekryterats från socialtjänstenheter som inte
erbjöd PMT inom den egna verksamheten. Två mellanstora kommuner och en stadsdel i Stockholm medverkade i projektet. Inkludering av deltagare till TAU gruppen pågick kontinuerligt
från september 2009 till oktober 2010. Familjerna blev aktuella för behandlingsinterventioner i
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socialtjänstens öppenvård efter beslut om bistånd (för barnet) enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Det kunde det röra sig om flera parallella insatser; riktade antingen till barnet, till föräldern eller
både och.
För medverkan i studien krävdes dels en viss problemtyngd hos barn och föräldrar och dels att
familjen i experimentgruppen inte erhöll några behandlingsinsatser från socialtjänst eller psykiatri, utöver förstärkt Komet. Gruppledarna/behandlarna ombads låta samtliga föräldrar aktuella
för förstärkt Komet respektive alla föräldrar till barn 3-12 år aktuella för ny insats inom öppenvården besvara ett screeningformulär inför planerad behandlingsinsats.
För barnen bestod screeningen av en delskala i instrumentet Styrkor och svårigheter (SDQ –
Sve) varav frågan om förekomst av svårigheter med trots, aggressivitet/ilskeutbrott och problem att samarbeta utgjorde grund för inkludering. För föräldrarna utarbetades en liknande
skala varav en fråga om förekomst av problem med stress, depression, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk, magont, missbruk och konfliktfyllda relationer, utgjorde
grund för inkludering. Frågorna besvarades med fyra svarsalternativ; Nej, Ja, små svårigheter, Ja,
klara svårigheter och Ja, allvarliga svårigheter.
För inkludering krävdes att föräldern rapporterade minst två små svårigheter alternativt minst
en klar svårighet för egen och för barnets del. Föräldrar som rapporterade inga eller bara en
liten svårighet för egen del eller för barnet exkluderades således. För förstärkt Kometdeltagare
ställdes även frågan om föräldern eller barnet erhöll samtida behandlingsinsatser (exklusive
enbart medicinering eller enbart kontaktfamilj för barnet) från socialtjänst och/eller psykiatri.
Vid jakande svar exkluderas också dessa familjer ur studien.
Totalt inkom 134 screeningformulär från förstärkt Komet- och 65 stycken från TAU gruppen. I
Kometgruppen exkluderades 44 på grund av att barn eller föräldrar erhöll parallella behandlingsinsatser och/eller att barn eller förälder inte uppfyllde övriga kriterier. 20 stycken exkluderades då de inkom efter att deltagarna hade hunnit börja och genomgå flera moment av Kometkursen. I TAU gruppen exkluderades 17 på grund av att barn eller förälder inte fyllde urvalskriterierna. Två TAU familjer som besvarade screeningen och uppfyllde kriterierna tillfrågades inte
om medverkan då de enligt uppgift från socialtjänsten aldrig påbörjade den planerade behandlingen.
Totalt 70 ffKometföräldrar och 46 TAU föräldrar tillfrågades om medverkan i studien. 63 respektive 35 föräldrar inkom med skriftligt medgivande om medverkan, dessa fick första enkäten. Fem föräldrar i vardera gruppen inkom aldrig eller för sent med enkätsvar (M1) vilket resulterade i 58 deltagare i ffKometgruppen och 30 i TAU gruppen. Vid eftermätningen (M2) besva-
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rades 89 procent av enkäterna i förstärkt Kometgruppen och 87 procent i TAU gruppen. Vid
ettårsuppföljningen (M3) var svarsfrekvensen 86 respektive 93 procent.

FIGUR 1: FLÖDESSCHEMA
FÖRSTÄRKT KOMET

TAU

134 screenade

65 screenade

64 exkluderades
20 inkom för
sent

19 exkluderades

44 erhöll andra
insatser

17 fyllde ej kriterierna

70 tillfrågas om medverkan

2 påbörjade ej
behandling

46 tillfrågas om medverkan

63 medgivanden inkom

35 medgivande

63 enkäter skickades

N
35INKOM
enkäter skickades

M1: 58 enkäter besvarades (i tid)

M1: 30 enkäter besvarades (i tid)

M2: 52 enkäter besvarades

M2: 26 enkäter besvarades

M3: 50 enkäter besvarades

M3: 28 enkäter besvarades

PROCEDUR
Det stod alla gruppledare/behandlare fritt att använda det ifyllda screeningsformuläret för behandlingsplanering eller uppföljning av respektive ärende.
Det besvarade screeningsformuläret avidentifierades och kodades av gruppledaren/behandlaren innan det skickas till en forskningsassistent som meddelade vilka som fyllde
kriterierna för medverkan. Gruppledaren/behandlaren överlämnade information om studien till
berörda föräldrar som samtidigt tillfrågades om medverkan i projektet. De som inte fyllde kriterierna för medverkan fullföljde sin behandlingsinsats som planerat.
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I förstärkt Kometgruppen delades de två första frågeenkäterna ut av gruppledare i samband
med första och sista gruppträffen. Enkäten besvarades av föräldern i enrum och skickades till
forskningspersonalen via post. Tredje mätningen distribuerades via post. I TAU gruppen administrerades samtliga mätningar via post med undantag för deltagare som på grund av lässvårigheter istället intervjuades av en forskningsassistent. Maximalt två påminnelser har skickats.
Föräldrarna erhöll ett presentkort värt 250 kr för varje besvarad enkät och barn.

BEHANDLINGSINSATSER
FÖRSTÄRKT KOMET
Förstärkt Komet har utarbetats vid dåvarande Preventionscentrum (nuvarande Plus) i Stockholm Stad i enlighet med internationell forskning om den grupp som inte tillgodogör sig traditionella PMT program. Programmet är tänkt som en tidig behandlande insats och vänder sig till
föräldrar med psykosocial problematik som exempelvis nedstämdhet, stress, koncentrationssvårigheter och låg motivation till förändring och vars barn 3-11 år har beteendeproblem av
typen utagerande, hyperaktivitet, impulsivitet och trots. Syftet med förstärkt Komet är att förbättra förälderns relation till barnet samt att minska bråk och konflikter.
I förhållande till grundversionen Komet 3-11 är föräldragrupperna mindre, tempot långsammare, gruppträffar varvas med individuellt stöd. De individuella träffarna kan ske i hemmet och
man har regelbunden telefonkontakt med föräldrarna under behandlingen. Introduktionsfasen
är längre och tillägg har gjorts i manualen. Bland annat finns möjlighet till lärarträning, ilskekontrollträning, stresshantering och man erbjuder medling vid konflikter i parrelationen och/eller
mellan hem och skola.
Innehållet i förstärkt Komet är manualbaserat med skriftlig information till föräldrarna. Programmet består av nio gruppträffar om 2 ½ timme varvat med nio individuella träffar om 1
timme per gång. I slutet vid varje gruppträff får föräldrarna hemuppgifter. Gruppträffarna inleds
med en repetition av föregående träff och en genomgång av hemuppgifterna. Träffarna innehåller följande moment:
Träff 1: Samvaro och uppmärksamhet
- Orsaker till bråk och trots
- Hur beteenden lärs in och kan förändras
- Gemensam stund
Träff 2: Samvaro och planering
- Repetition av gemensam stund
- Hur vardagen kan struktureras med hjälp av planering
- ”Må bra” – aktivitet
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Träff 3: Förberedelser, uppmaningar och beröm (FUB)
- Att förstå och påverka beteenden
- Förebygga konflikter genom att förbereda barnet på vad som ska hända
- Tydliga uppmaningar och beröm
Träff 4: Poängsystemet Ormen
- Genomgång av poängsystemet Ormen som syftar till att förstärka positiva beteenden hos barnet
- Uppdrag och belöningar
Träff 5: Pyramidens topp
- Repetition av Gemensam stund, FUB och Ormen
- Strategier för att minska beteendeproblem
- Modell för ilska och ilskehantering
- Meditativ avspänning
- Problemlösning
Träff 6: Välj strider
- Att välja strider – alternativ till tjat och skäll
- Strategier för att minska tjat/skäll vid problembeteenden
- Bekräfta barnets känslor
- Eget ansvar – låt barnet komma i kontakt med naturliga konsekvenser av sina handlingar
Träff 7: Regler och konsekvenser
- Hur man får regler att fungera, bl.a. genom tydliga konsekvenser om regeln följs/bryts.
- Strategier för att minska upptrappning av konflikter
Träff 8: Ställa och stå emot krav
- Repetition av välja strider, regler och konsekvenser
- Hur problem utanför hemmet kan hanteras
- Att ställa och stå emot krav på ett lugnt och balanserat sätt
Träff 9: Uppföljning och planering
- Uppföljning av hur teknikerna fungerar
- Sammanfattning och repetition av programmet samt diskussion
- Planering framåt
- Utvärdering
KARTLÄGGING AV FÖRSTÄRKT KOMET 2008

Våren 2008, inför föreliggande studie, genomfördes en halvstrukturerad kartläggning av förstärkt Komet för att undersöka potentiella rekryteringskommuner. Inventeringen genomfördes
via telefon och e-post till de som dittills hade utbildats i metoden, ett trettiotal gruppledare
verksamma i ett femtontal verksamheter. Av tretton svarande verksamheter skulle ingen erbjuda förstärkt Komet under hösten 2008. En majoritet uppgav att det inte fanns några planer på
att starta nya förstärkt Kometgrupper.
Det fanns dels strukturella förklaringar till varför man inte längre erbjöd förstärkt Komet. Man
framhöll att det generellt saknades strukturer för implementering, att omorganisationer hade
påverkat innehållet i verksamheten och att personalomsättningen var hög bland remitterande
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socialsekreterare vilket innebar att det fanns liten kunskap om förstärkt Komet inom myndighetsorganisationen.
Vidare beskrevs svårigheter att rekrytera familjer till programmet. Man menade att underlaget
kunde vara för litet under en termin för att räcka till en grupp eller att de barn som remitterades
från myndigheten hade så överhängande behov att man inte kunde invänta en gruppstart. Man
framförde också att manualen inte gav tillräckligt stöd för att finna ”rätt” målgrupp för insatsen,
det vill säga föräldrar med tillräcklig problemtyngd och samtidigt tillräckligt välfungerande för
att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet.
Ytterligare förklaringar till varför man lagt ner sin förstärkta Kometverksamhet handlade om
själva metoden. Dels att det var svårjobbat och resursineffektivt med gruppbehandling för föräldrar i behov av tolk när det innebär flera tolkar samtidigt och dels att föräldrar som inte klarar
av grundversionen av Komet sällan klarar av gruppmomentet i förstärkt Komet trots individuella anpassningar. I vissa kommuner hade också ledningen framfört att förstärkt Komet var för
resurskrävande.
Av ovan nämnda anledningar hade man i ett antal verksamheter ersatt förstärkt Komet med
egna varianter av metoden. Dessa innebar att man mer eller mindre utgick från manualens innehåll men man erbjöd bara individuellt stöd, utan gruppmoment.

TAU
I en nationell inventering av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn rapporterades nittio
olika metoder och arbetssätt, en majoritet avsåg strukturerade program. 29 De vanligaste metoderna, som rör barn under tolv år var; Aggression Replacement Training (ART), PMT program,
samspelsmetoden Marte Meo, Trappan (en strukturerad verksamhet för barn som bevittnat
våld) samt stödgrupper för barn i riskmiljöer. Vidare rapporterades socialpedagogiska insatser,
samtalsstöd av olika slag, familjeterapeutiska interventioner och kvalificerat nätverksarbete. I
rapporten konstateras att det alltför ofta saknas beskrivningar av arbetssätt och innehåll när det
gäller ickestrukturerade insatser.
Mot bakgrund av ovan nämnda kritik görs i föreliggande studie ett försök att beskriva TAU. Beskrivningen har gjorts genom att ansvarig behandlare har besvarat en enkät (bilaga 1) med fasta
svarsalternativ om den samlade mängd insats som var aktuell för respektive familj från förmätning till eftermätningstillfället. Information om de aktuella insatserna omfattar typ av insats,
29

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga. En nationell inventering av metoder (2009)
Socialstyrelsen
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syfte med insats, behandlingskomponenter, vem/vilka som omfattats av behandlingen, dos och
vilka teoretiska utgångspunkter som varit aktuella. För att beskriva typ av intervention användes fyra insatskategorier baserat på innehåll, intensitet och varaktighet som tidigare har definierats av Socialstyrelsen. 30
Av tabell 1 framgår att de vanligaste insatserna i studien var familjebehandling och samtal med
föräldrar (kategori samtalsstöd) följt av socialpedagogiska insatser. Flertalet familjer erhöll flera
insatser och för en majoritet av deltagarna omfattade behandlingen maximalt en session var
fjortonde dag. Vid mättillfället efter fyra månader hade 36 procent av insatserna avslutats. Barnets mamma medverkade i alla och barnet i 83 procent av fallen. Syskon, släkt och/eller vänner
deltog aktivt i nära hälften av insatserna och i drygt var fjärde fall involverades förskola eller
skola.
Det primära syftet med insatserna var att stärka föräldraförmågan och/eller att förändra konfliktmönster i familjen. Det främsta fokuset i behandlingen var uppfostringsstil, att stärka föräldern och att träna sociala färdigheter. De vanligaste teoretiska utgångspunkterna var systemisk
och lösningsfokuserad teori. Drygt 30 procent av barnen erhöll samtida insatser från skolan och
Barn- och ungdomspsykiatrin.
Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av TAU i föreliggande studie
Insatskategori
Samtalsstöd
Socialpedagogisk insats
Manualbaserad metod
Nätverksarbete

n
27
13
7
3

Dos
1-2 timmar per session
1 session varannan vecka eller mer sällan
1 session per vecka
2 sessioner per vecka

%
100
41
35
24

Insatsen avslutad efter 4 månader

36

Aktivt medverkande i behandlingen
Mamman
Barnet
Pappan (inkl. styvpappa)
Syskon, släkt, vänner
Skola/förskola

%
100
83
70
47
27

30

Ibid.
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Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av TAU i föreliggande studie
Syfte med insats

%

Förändra förälderns beteende/funktion (föräldraförmåga)
Förändra konfliktmönster i familjen
Förändra barnets beteende/funktion

79
72
52

Behandlingsfokus/komponenter
Uppfostringsstil
Stärka klientens självkänsla och inneboende resurser
Sociala färdigheter
Motivation

%
86
83
72
69

Teoretiska utgångspunkter
Systemisk
Lösningsfokuserad

%
86
79

Insatser från andra huvudmän
Skola/förskola
Barn – och ungdomspsykiatrin

%
31
31

STUDIENS DELTAGARE
I förstärkt Kometgruppen har en deltagare exkluderats i efterhand då det stod klart att barnet
var för gammalt för medverkan. Förstärkt Kometgruppen (n 57) bestod då av 42 mammor (74
%) och 15 pappor (varav åtta föräldrapar) till sammanlagt 50 barn. En förälder deltog två terminer med ett barn per omgång. Deltagande förstärkt Kometföräldrar var mellan 21 och 48 år,
medelålder 35,2 år.
TAU-gruppen (n 30) består av 18 mammor (72 %) och 7 pappor (varav sex föräldrapar) till
sammanlagt 24 barn. Fem föräldrar deltar med två barn vardera. Deltagande TAU föräldrar var
mellan 22 och 48 år, medelålder 35,6 år.

DATAINSAMLING
Data har samlats in genom frågeformulär som besvarats av föräldrar före behandling, efter avslutat förstärkt Kometprogram (fyra månader) och tolv månader efter förmätningen.

BARNENS BETEENDE
Eyberg Child Behaviour Inventory (ECBI). Instrumentet består av 36 problemområden där föräldrar skattar utagerande problembeteenden hos barn 2-16 år på en sjugradig skala. Förutom före-
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komst av problembeteende skattar föräldern huruvida respektive beteende uppfattas som ett
problem (ja/nej). Svaren resulterar i två summor, en summa för antal problem (ECBI-P) och en
summa för intensiteten i problemen (ECBI-I). I föreliggande studie baseras kliniska gränser på
en svensk normeringsstudie31 och beräknas med en etablerad metod för analys av klinisk signifikans.32 I de fall ett barns båda föräldrar deltar i studien används medelvärdet för mammans
och pappans skattningar av barnets beteende.
Social competence scale – Parents version (P-comp). Instrumentet består av 12 frågor på en femgradig Likertskala om barns prosociala förmåga/kommunikationsförmåga och känslomässiga
självkontroll. Frågorna besvaras av föräldrar. I de fall ett barns båda föräldrar deltar i studien
används medelvärdet för mammans och pappans skattningar av barnets sociala förmåga.

FÖRÄLDRASTRATEGIER
Parents Practice Interview (PPI). Instrumentet består av 72 frågor om föräldrars attityd och beteende gällande uppfostran som besvaras med en fem- eller sjugradig Likertskala. Frågorna beskriver samspelet mellan barn och föräldrar vid olydnad samt föräldrars metoder vid regelbrott
och gott uppförande. I föreliggande studie har instrumentets sju subskalor delats upp i positiva
föräldrastrategier (adekvat disciplin, positivt föräldraskap, tydliga förväntningar och tillsyn)
respektive negativa föräldrastrategier (sträng disciplin, sträng disciplin för åldern, och inkonsekvent föräldraskap). 33

FÖRÄLDRARNAS PSYKISKA HÄLSA
Symptom checklist 90 (SCL 90). SCL 90 är ett självskattningsinstrument för att mäta individers
psykiska hälsotillstånd avgränsat till en vecka närmast mätningen. Formuläret består av 90 påståenden som skattas på en femgradig skala. I denna studie användes totalskalan (globalt svårighetsindex) som mått på föräldrarnas psykiska ohälsa.
De kliniska gränser som används i föreliggande studie baseras på en svensk normeringsstudie 34
och de har beräknats med en etablerad metod för analys av klinisk signifikans.35

31

Axberg, Johansson Hanse och Broberg (2008)
Jacobson och Truax (1991)
33 Webster-Stratton 1998
34 Fridell et al 2002
35
Jacobson och Truax (1991)
32
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OM METODERNAS TROVÄRDIGHET
CSQ 6 (Client Satisfaction Questionnaire). CSQ består av sex frågor om deltagarens tillfredställelse
med erhållen insats som skattas på en fyrgradig skala. I föreliggande studie lades fyra frågor till;
om behandlingen gjort föräldern säkrare i sitt föräldraskap, om insatsen förändrat familjens sätt
att fungera och om insatsen hjälpt barnet respektive familjen.
Förstärkt Kometgruppen svarade också på om de hade genomgått programmets nio moment
och om ja, vad de ansåg (fyrgradig skala) om respektive del. Vidare skattade deltagarna hur väl
de instämde i 14 påståenden (varav 10 till TAU-gruppen) om behandlingens innehåll.

DOS OCH BEHANDLINGSSAMMANBROTT.
Information om förstärkt Kometdeltagarnas behandlingsnärvaro och eventuella behandlingssammanbrott inhämtades från ansvarig gruppledare i samband med eftermätningen. Uppgifter
om behandlingsdos för deltagarna i TAU-gruppen inhämtades från ansvarig behandlare.

ANALYSER
I redovisningen av förmätningsdata beskrivs grupperna med hjälp av frekvenser, andelar och
medelvärden. Jämförelser mellan grupperna vid förmätning och jämförelser inom grupperna
över tid har gjorts med hjälp av t-test. Jämförelser över tid mellan grupperna har analyserats
genom ANCOVA med förmätningen som kovariat och eftermätning/uppföljning som utfall.
Vid analys av föräldrarnas psykiska belastning (SCL 90) kontrollerades för deltagarnas arbetssituation. Effekter av sjukskrivning, arbetslöshet och bidragstagande justerades.
Alla beräkningar är gjorda på imputerade data, bortfall har hanterats enligt proceduren ”last
observation carried forward”. Om en deltagare besvarat färre än en tredjedel av frågorna i ett
formulär har det räknats som bortfall och tidigare värden har imputerats.
I rapporten används begreppet mellangruppseffekt vilket innebär utfallet av Komet i förhållande
till TAU. Behandlingseffekter uttrycks i det statistiska måttet Cohens d där;
d <.20 = obetydlig effekt
d .20-.50= liten effekt
d .50-.80 = medelstark effekt
d >.80 = stark effekt
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RESULTAT
SKILLNADER VID FÖRMÄTNING
Resultatet visar att det inte fanns några statistiskt säkerställda skillnader (p <.05) mellan grupperna vid förmätning förutom när det gäller psykisk belastning hos föräldrarna enligt SCL 90
(tabell 2).
Tabell 2. Sociodemografiska uppgifter, medelvärden, standardavvikelse (SD) och statistiska skillnader (pvärde) mellan grupperna vid förmätning
Förstärkt Komet
TAU
Statistisk skillnad
p-värde
Barn n
Ålder M (SD)

50
7,1 (2,6)

24
7,5 (2,9)

-

Flickor (%)

46

40

,616

Bor mest/endast hos ena föräldern (%)

47

47

-

ECBI – I M (SD)

136,51 (30,65)

133,30 (39,62)

,675

ECBI – P M (SD)

17,53 (8,28)

16,53 (9,17)

,616

P-compˢ M (SD)

32,31 (8,35)

30,23 (10,85)

,322

Föräldrar (n deltagande föräldrar)
Ålder M *

57
35,5

25
36,9

-

Svenskfödda föräldrar * (%)

87

68

,07

Låg utbildning * (%) 36

10

13

,604

Social belastning (%)37

35

52

,139

PPI Positivˢ M (SD)

4,05 (0,63)

4,30 (0,92)

,143

PPI Negativ M (SD)

3,08 (0,81)

2,84 (0,73)

,176

SCL M (SD)

0,86 (0,60)

1,22 (1,05)

,049

ˢ högre värden indikerar mer positiva/önskvärda beteenden
*avser barnens bägge föräldrar oavsett om de medverkar i studien eller ej

ECBI-I= Eyberg Child Behavior Inventory Intensity Scale; ECBI-P= Eyberg Child Behavior Inventory Problem Scale; Pcomp= Social Competence Scale – Parent; PPI= Parent Practices Interview; SCL 90= Symptom Checklist 90

BEHANDLINGSUTFALL
I tabell 3 beskrivs utfallet inom respektive grupp. Mellangruppseffekter redovisas i tabell 4.

36

Båda föräldrarna max grundskoleutbildning
minst två av följande tre omständigheter; Saknar buffert för oförutsedda utgifter. Förekomst av
missbruk, våld och kriminalitet i familjen under barnets uppväxt. Förekomst av negativ stress (skilsmässa,
sjukdom, konflikter, nära anhörigs död) under senaste året.
37
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Tabell 3. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) vid förmätning (M1), eftermätning (M2) och uppföljning (M3) samt effektstorlekar (d) inom grupperna
vid M2 och M3
förstärkt Komet

ECBI – I

ECBI – P

P-comp ˢ

PPI Pos.ˢ

PPI Neg.

SCL 90

TAU

M1

M2

M3

M2

M3

M1

M2

M3

M2

M3

M
(SD)
136,51

M
(SD)
116,07

M
(SD)
116,59

d

d

M
(SD)
125,64

D

.56

M
(SD)
123,79

D

.62

M
(SD)
133,30

.23

.17

(30,65)

(35,20)

(40,28)

(39,62)

(44,51)

(48,59)

17,53

11,90

11,32

16,53

14,98

13,65

.16

.30

(8,28)

(9,76)

(9,82)

(9,17)

(10,30)

(10,22)

32,31

36,49

36,13

30,23

30,80

31,83

.05

.15

(8,35)

(9,03)

(9,32)

(10,85)

(11,54)

(10,96)

4,05

4,61

4.72

4,30

4,42

4,42

.14

.16

(0,63)

(0,80)

(1,10)

(0,92)

(0,76)

(0,58)

3,08

2,73

2,67

2,84

2,79

2,61

.07

.32

(0,81)

(0,85)

(0,81)

(0,73)

(0,75)

(0,72)

0,86

0,73

0,66

1,22

1,14

1,20

.08

.02

(0,60)

(0,65)

(0,57)

(1,05)

(1,11)

(1,09)

.62

.48

.77

.42

.21

.68

.43

.75

.51

.34

ˢ högre värden indikerar mer positiva/önskvärda beteenden
ECBI-I= Eyberg Child Behavior Inventory Intensity Scale; ECBI-P= Eyberg Child Behavior Inventory Problem Scale; P-comp= Social Competence Scale – Parent; PPI= Parent Practices
Interview; SCL 90= Symptom Checklist 90
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BETEENDEPROBLEM
Som framgår av tabell 3 uppmättes medelstarka förbättringar (d .62) av Kometbarnens beteendeproblem efter behandling, både vad gäller förekomst av problem och föräldrarnas upplevelse av problemens allvarlighetsgrad. Förbättringarna kvarstod vid uppföljningsmätningen. För Kometbarnens sociala
förmåga registrerades en liten förbättring (d .48) som var stabil över tid (d .43). För barnen i TAU gruppen registrerades inga betydelsefulla förändringar vid eftermätningen men en liten minskning (d .30) av
beteendeproblem vid uppföljning enligt ECBI-P.
I förhållande till TAU var effekterna av Komet signifikanta och små (d <.50) för alla tre utfallsmått, både
vid eftermätning och vid uppföljning (tabell 4).

FÖRÄLDRASTRATEGIER
Efter avslutad behandling uppmättes små till medelstarka förbättringar av Kometföräldrarnas strategier (tabell 3). Föräldrarna ökade sin användning av positiva strategier i högre grad (d .77) än de minskade sitt negativa beteende (d .42). Till ettårsuppföljningen skedde ingen förändring vad gäller positivt
föräldrabeteende, ökningen var stabil (d .75). Föräldrarna fortsatte att minska användningen av negativa strategier, vid uppföljning var effektstorleken medelstark (d .51). I TAU gruppen registrerades en
liten minskning av negativa föräldrastrategier vid ettårsuppföljningen.
Jämfört med TAU var effekten av förstärkt Komet medelstark och stabil avseende positiva föräldrastrategier men icke signifikant vad gäller negativa strategier (tabell 4).
Tabell 4. Jämförelse mellan förstärkt Komet- och TAU gruppen (mellangruppseffekt) vid eftermätning (M2)
och uppföljning (M3)
M2 förstärkt Komet vs TAU
M3 förstärkt Komet vs TAU
F

d

F

d

ECBI – I

(1,85) =4.07

.39*

(1.85) =0.06

.38*

ECBI – P

(1,81) =3.88

.46*

(1.85) =0.01

.39*

P-COMP

(1.85) =5.94

.43*

(1.85) =0.76

.29*

PPI pos.

(1,85) =9.23

.63**

(1.85) =0.22

.59*

PPI neg.

(1,85) =2.58

.36

(1.85) =0.08

.19

SCL 90

(1.82) =4.73

.14*

(1.82) =2.58

.32*

ECBI-I= Eyberg Child Behavior Inventory Intensity Scale; ECBI-P= Eyberg Child Behavior Inventory Problem Scale; Pcomp= Social Competence Scale – Parent; PPI= Parent Practices Interview; SCL 90= Symptom Checklist 90
* p < .05, ** p =< .01, *** p= < .001
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FÖRÄLDRARNAS PSYKISKA BELASTNING
Som framgår av tabell 3 skedde ingen betydelsefull förändring av Kometföräldrarnas psykiska
belastning efter behandling (d .21). Vid uppföljningen hade gruppens belastning minskat något
(d .34). I TAU gruppen uppmättes inga förändringar. Mellangruppseffekten var obetydlig vid
eftermätning och d .32 vid uppföljning (tabell 4).

KLINISK SIGNIFIKANS
För att analysera den praktiska betydelsen av resultaten användes en etablerad metod för klinisk signifikans 38, där individer räknas som tillfrisknade om deras förbättring både är statistiskt säker och innebär att de förflyttat sig från den kliniska gruppen till normalgruppen. Individer räknas som förbättrade
om de gjort en signifikant förbättring utan att ha förflyttat sig från den kliniska gruppen till normalgruppen. Individer som har gjort en statistiskt säker försämring räknas som försämrade. Övriga individer räknas som oförändrade.
Två till tre gånger så många barn hade tillfrisknat i Komet jämfört med TAU på intensitetsskalan av
ECBI, medan skillnaderna inte var så stora på problemskalan (figur 2). I kategorin bättre var det jämförbara resultat mellan grupperna, förutom vid uppföljningen på problemskalan, där det var drygt tre
gånger så många barn som hade förbättrats i Komet jämfört med TAU. Andelen barn som hade försämrats signifikant låg mellan 3-12 procent för Komet medan det var 17-33 procent för TAU.
Vad gäller föräldrars psykiska problem (SCL 90), så var det en betydligt större andel föräldrar som hade
tillfrisknat i Komet jämfört med TAU (figur 2). Andelen föräldrar som förbättrades var större i TAUgruppen vid eftermätningen men minskade och var efter ett år av samma mått som Kometgruppen.
Nära dubbelt så stor andel TAU- som Kometföräldrar hade blivit sämre under studiens gång.

38

Jacobson och Truax (1991)
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FIGUR 2. KLINISK SIGNIFIKANS VID EFTERMÄTNING (M2) OCH UPPFÖLJNING (M3) ENLIGT ECBI OCH SCL-90.

Vid analyser av klinisk signifikans är det viktigt att notera hur stor andel av deltagarna som hörde till
den kliniska gruppen vid förmätningen, eftersom det kan begränsa hur stor andel som kan tillfriskna. I
tabell 5 framgår att det var en majoritet av barnen som hörde till den kliniska gruppen vid förmätningen
och som därmed hade möjlighet att tillfriskna. Däremot var andelen föräldrar som hörde till den kliniska gruppen gällande SCL-90 mindre, särskilt i TAU-gruppen.
Tabell 5. Andel individer med problem på klinisk nivå vid förmätning

ECBI- I

ECBI-P

SCL 90

Förstärkt Komet

83 %

83 %

67 %

TAU

70 %

87 %

50 %

ECBI-I= Eyberg Child Behavior Inventory Intensity Scale; ECBI-P= Eyberg Child Behavior Inventory Problem Scale; SCL 90= Symptom
Checklist 90

DELTAGARNAS KONTAKT MED SOCIALTJÄNST OCH PSYKIATRI UNDER
UPPFÖLJNINGSÅRET
Barnen i förstärkt Komet gruppen hade i lägre utsträckning än barnen i TAU gruppen erhållit nya behandlingssatser (från socialtjänst och/eller psykiatri) under uppföljningsåret. Deltagarna i TAUgruppen var också i högre grad aktuella inom socialtjänst och psykiatri vid uppföljningstillfället (figur
4).
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FIGUR 4. ANDEL BARN SOM ERHÅLLIT NYA BEHANDLINGSINSATSER UNDER ÅRET SAMT ANDEL SOM VAR
AKTUELL INOM SOCIALTJÄNST OCH PSYKIATRI VID ETTÅRSUPPFÖLJNINGEN(M3)

METODENS TROVÄRDIGHET
Resultatet visar att upplägget av förstärkt Kometprogrammet såg olika ut för deltagarna. I två fall rapporterades att programmet bestått av 14 träffar (7+7) istället för manualens 18 (9+9). För majoriteten
(77 %) var programmet upplagd med gruppträff ena och individuell träff andra veckan. För resterande
deltagare var programmet komprimerat med både grupp- och individuell träff varje vecka. För var tredje deltagare gjordes semesteruppehåll i programmet mellan 2 till 6 veckor.
En fjärdedel av deltagarna medverkade vid alla behandlingstillfällen (tabell 6). Genomsnittsdeltagaren
närvarade vid åtta gruppträffar och nio individuella träffar. Fyra föräldrar erhöll fler än 9 (10-15) individuella behandlingssessioner. Fyra deltagare avbröt programmet, för dessa saknas uppgifter om behandlingsnärvaro.
Tabell 6. Närvaro vid individuella respektive gruppträffar för deltagare i förstärkt Kometgruppen (n 53)
Sessioner

9 Grupp

8 Grupp

7 Grupp

6 Grupp

5 Grupp

4 Grupp

0 Grupp

>10 Ind.

2

-

1

-

1

-

-

9 Ind.

11

10

3

1

-

2

1

8 Ind.

-

3

-

-

-

-

-

7 Ind.

1

2

1

-

2

-

-

6 Ind.

2

2

-

-

-

-

-

5 Ind.

5

-

-

1

-

-

-

3 Ind.

-

1

-

-

-

-

-

2 Ind.

-

-

1

-

-

-

-

Kometmetoden uppfattades som trovärdig av deltagarna. På en fyrgradig skala (4=högst) om hur väl
man instämde i elva påståenden om programmets innehåll var det genomsnittliga värdet 3.6. Minst instämde deltagarna i påståendena Vi övade inför varandra under kursen (2.7).
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Deltagarna var överlag mycket nöjda med förstärkt Kometprogrammets innehåll. På en fyrgradig skala
(4=bäst) med omdömen om respektive moment var det genomsnittliga värdet 3.7. Högst skattades Förberedelser, uppmaningar och beröm (3.9) och sämst omdöme gavs Poängsystemet Ormen (3.4). Åtta procent av deltagarna hade inte gått igenom momentet Uppföljning och planering.
Även deltagarna i TAU gruppen var nöjda med de insatser de hade erhållit. Medelvärdet på CSQ var
20,92 för förstärkt Kometgruppen och 18,19 för TAU gruppen (max 24). Det fanns två statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna vad gäller klientnöjdhet. Föräldrarna i Kometgruppen skattade i
högre grad att insatsen hade förändrat familjens sätt att fungera (p < 0,01) och att innehållet i behandlingen var bra (p < 0,001).
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DISKUSSION
Barn med tidig debut av utagerande problembeteende vars föräldrar har egen psykosocial problematik
är den grupp som löper störst risk att utveckla allvarliga beteendeproblem som består över tid. Det är
angeläget att samhället kan erbjuda dessa familjer tidiga insatser av god kvalitet som ger mätbara långsiktiga effekter.
Parent Management Training (PMT) är den mest beforskade interventionstypen för barn med utagerande beteendeproblem och evidensen för programmen är stark. 39 Utvärderingar av det svenska PMT
programmet Komet har visat på effekter som överstiger genomsnittliga resultat i internationella översikter. 40
Syftet med denna studie var att jämföra effekterna av ett svenskt PMT program speciellt utformat för
barn i psykosocialt belastade familjer – förstärkt Komet, med effekterna av socialtjänstens gängse insatser för målgruppen. Effekterna mättes dels efter behandling och dels ett år efter behandlingens start.
Studiens frågeställningar var;


Hur ser behandlingseffekterna ut för förstärkt Komet i jämförelse med treatment as usual (TAU) för
barn 3-12 år inom socialtjänstens öppenvård?
 Leder förstärkt Komet till en minskning av problembeteende och ökning av social förmåga
hos barnen?
 Leder förstärkt Komet till att föräldrarna använder en mindre negativ och mer positiv föräldrastrategi?
 Leder förstärkt Komet till minskad psykisk belastning hos föräldrarna?

Nedan följer en sammanfattning av resultaten i förhållande till tidigare forskning. Därefter diskuteras
metodens programtrohet, kostnadseffektivitet och de försök som gjorts att beskriva insatserna inom
TAU. Slutligen beskrivs studiens svagheter och förtjänster.

39
40

Lundahl 2006; Kaminski et al 2008; Piquero et al 2008
Kling et al 2006; Karlberg 2010; Garoff 2011

26

SAMMANFATTNING AV RESULTAT
BARNENS BETEENDEPROBLEM
Utvärderingen visar att förstärkt Komet ledde till signifikanta förbättringar av barnens problembeteende jämfört med TAU. Beteendeproblemen minskade både i frekvens (d .39 vid eftermätning och d .38 vid
uppföljning) och upplevd svårighetsgrad (d .46 respektive d .39) och barnens sociala förmåga ökade (d
.43 respektive d .29). Vid eftermätningen och uppföljningen hade runt en fjärdedel av Kometbarnen
tillfrisknat enligt de kategorier som användes för att analysera klinisk signifikans. Ytterligare ungefär en
fjärdedel hade förbättrats signifikant, men utan att förflytta sig från den kliniska gruppen till normalgruppen. En mindre andel barn (3-12 procent) försämrades signifikant under tiden som studien pågick.
Dessa resultat motsvarar ungefär att dubbelt så stor andel Kometbarn tillfrisknade och hälften så stor
andel blev sämre jämfört med barnen i TAU-gruppen. Andelen som enbart hade förbättrats var jämförbar mellan grupperna.
Resultatet vid eftermätning ligger i nivå med genomsnittliga utfall av PMT program som kombinerar
gruppträffar med individuellt stöd (d .43) 41. Samtidigt understiger resultatet de effekter som uppmättes
i en tidigare utvärdering av förstärkt Komet (d > .80). 42
I sammanställningar av studier av jämförbara program saknas uppföljningsdata, men i en metaanalys av
gruppbaserade PMT konstateras att behandlingseffekterna minskar över tid. 43 Den genomsnittliga uppföljningseffekten för barnens beteende uppmättes till d .21 vilket är lägre än de effektstyrkor som uppmättes i föreliggande studie. Utvärderingar av vanliga föräldraKomet 44 respektive föräldraKomet i
kombination med SkolKomet 45 har tvärtom visat på effektökningar över tid.

FÖRÄLDRARNAS BETEENDE
För Kometföräldrarna uppmättes en medelstark ökning (d .63) av positiva föräldrastrategier efter behandling medan minskningen av negativa strategier inte var signifikant i förhållande till TAU. Resultatet
ligger strax under den genomsnittliga effekt på föräldrabeteende som uppmätts för program som kombinerar grupp- med individuellt stöd (d .78). 46 Det saknas jämförbara uppgifter i den tidigare studien av
förstärkt Komet.

Lundahl et al 2006
Kams & Seppälä 2008
43 Lundahl et al 2006
44
Kling et al 2006
45
Karlberg 2010
46 Lundahl et al 2006
41
42
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Tidigare utvärderingar av Kometprogram har påvisat varierande effekter på föräldrarnas beteende. För
föräldraKomet i kombination med SkolKomet uppmättes inga effekter efter behandling 47, enbart föräldraKomet ledde till stora mellangruppseffekter (d .89) och för en kortvariant av föräldraKomet påvisades
en liten effekt (d .39) jämfört med väntelista. 48 I metaanalytiska sammanställningar av PMT i grupp
redovisas genomsnittliga effektstorlekar på d .39 till d .45 vad gäller föräldrabeteende efter behandling.
49

Kometföräldrarnas ökade användning av positiva föräldrastrategier var stabil, vid uppföljningsmätningen uppmättes en medelstark mellangruppseffekt på d .59. Vad gäller negativa föräldrastrategier
uppmättes en ökad effekt inom gruppen (d .51) men efter justering mot TAU var effekten ickesignifikant.
I en studie av föräldraKomet i kombination av SkolKomet påvisades tvärtom inga långtidseffekter på
positivt föräldrabeteende men däremot en tilltagande minskning av negativa strategier (d .44) i förhållande till jämförelsegrupp. 50 För föräldraKomet och kortKomet har ökade långtidseffekter uppmätts (d
1.05 resp. d .61 ) 51 vilket kraftigt överstiger resultaten i en metaanalytisk sammanställning av gruppbaserade PMT där den genomsnittliga effekten på föräldrabeteende sjönk till d .25 vid uppföljning. 52

FÖRÄLDRARAS PSYKISKA BELASTNING
En intressant iakttagelse är att medelvärdet för SCL 90 var signifikant högre för föräldrarna i TAU
gruppen samtidigt som andelen föräldrar med psykisk belastning på klinisk nivå var högre i
Kometgruppen. Det förklaras av en stor spridning i TAU gruppen där ett fåtal föräldrar hade mycket
omfattande problem, vilket drog upp medelvärdet.
Mellan för- och eftermätning uppmättes en obetydlig minskning av Kometföräldrarnas psykiska
belastning jämfört med TAU (d .14). Vid uppföljningen var minskningen liten men signifikant (d .32).
Ungefär var femte förälder i Kometgruppen tillfrisknade enligt de kategorier som användes för att
beräkna klinisk signifikans. Ytterligare ungefär en femtedel förbättrades signifikant, medan en mindre
andel (10-14%) försämrades. Jämfört med TAU-gruppen var det inte så stor skillnad i klinisk signifikans
vid eftermätningen. Visserligen var det färre tillfrisknade föräldrar i TAU, men i gengäld fler som hade
blivit förbättrade jämfört med Komet. Detta kan förklaras av att det var en stor andel föräldrar i TAU
som från början hörde till normalgruppen och som därför inte kunde hamna i kategorin frisk (tabell 5).
47

Karlberg 2010
Kling et al 2006
49 Lundahl et al 2008; Kaminski et al 2008
50
Karlberg 2010
51
Kling et al 2006; Karlberg 2010
52 Lundahl et al 2008
48
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Vid uppföljningen var det emellertid tydligare fördel för Komet, med fortsatt större andel tillfrisknade,
lika stor andel förbättrade och en mindre andel som försämrats.
Mätt i effektstyrka understiger resultatet tidigare uppmätta effekter. I en tidigare studie av förstärkt
Komet konstaterades starka effekter (d .86) på föräldrarnas psykiska hälsa och i en metaanalys av
gruppbaserade föräldrastödsprogram konstateras genomsnittliga effekter på mödrars psykiska hälsa i
storleksordningen d .40 efter behandling.

53

RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE KOMETUTVÄRDERINGAR
I förhållande till tidigare utvärderingar av Komet visar denna studie medelmåttiga resultat. En förklaring till detta kan vara att spridningen inom denna Kometgrupp var betydligt större jämfört med Kometgrupperna i tidigare studier. 54 55 56 Samtidigt var Kometpopulationerna mindre eller lika stora som i
föreliggande studie. Ju större variation inom en grupp desto svagare resultat vid jämförelser av medelvärden.
Ytterligare förklaringar till skillnaderna i resultat mellan föreliggande och tidigare utvärdering av förstärkt Komet kan vara att barnen i den förra studien hade högre grad av problembeteende vid förmätning och att experimentgruppens storlek var hälften så stor. Högre grad av beteendeproblem har i flera
studier förknippats med större behandlingseffekt 57 och mindre urval tenderar att generera större effektstorlekar. 58

PROGRAMTROHET
Med programtrohet avses att ett program genomförs i enlighet med manualen, med alla
kärnkomponenter, i rätt omfattning och av personal med adekvat utbildning. I kartläggningen som
genomfördes inför denna studie (sid 13) framkom att flertalet av de då verksamma förstärkt
Kometgruppledarna hade justerat manualen genom att utesluta gruppträffar och bara ge individuellt
stöd. Detta har inte varit fallet inom ramen för denna studie men av uppgifterna från gruppledarna om
behandlingsnärvaro och programupplägg står det klart att metoden har varierat i intensitet och dos.
Liknande problem uppmärksammades i en svensk kartläggning av ett annat manualbaserat
behandlingsprogram 2009. 59

Barlow et al 2005
Kams & Seppälä 2008
55
Kling et al 2006
56
Garoff 2011
57 Lundahl et al 2006
58 Piquero et al 2008
59
Kaunitz & Strandberg 2009
53
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Hög programtrohet är ofta ett resultat av lyckad implementering. Kartläggningen som gjordes inför
denna utvärdering pekade på stora problem med implementeringen av förstärkt Komet. Av tretton
ordinarie verksamheter erbjöd ingen metoden under en specifik termin och en majoritet uppgav att
man inte visste om man skulle göra det framöver. Att lyckas med att implementera en ny metod
förutsätter en genomtänkt strategi och ett gediget förankringsarbete. Implementering bör också föregås
av en kartläggning och analys av behov bland klienterna där valet av metod speglar behoven hos den
målgrupp man ska arbeta med. En slutsats blir att vikten av en genomtänkt strategi för implementering
och programtrohet kan behöva belysas ytterligare under förstärkt Kometutbildningen och metodstödet
efter utbildningen kan behöva intensifieras och förlängas.

SOCIALTJÄNSTENS GÄNGSE INSTASER
En ambition med studien har varit att beskriva de insatser som utgör TAU. Detta är något som oss
veterligen inte har gjorts tidigare och det är vår förhoppning att det ska inspirera till likande
tillvägagångssätt framöver. Genom att använda fördefinierade insatskategorier och systematiskt
registrera uppgifter om insatsernas innehåll och varaktighet möjliggörs empiriska jämförelser mellan
metod och TAU och kunskapen om socialtjänstens ordinarie verksamhet kan öka. Även om
beskrivningen är långt ifrån fullständig bidrar den med information om arbetssätt, innehåll och dos som
skulle kunna undersökas närmare.
De TAU-insatser som ingår i studien överensstämmer i stort med de insatser som rapporterats inom
socialtjänstens öppenvård på nationell nivå vilket pekar mot att resultatet kan vara giltigt även för
andra kommuner. På grund av TAU-gruppens storlek och variationen av insatser har det inte varit
möjligt att undersöka behandlingseffekter uppdelat på insatstyp. Stora spridningar inom gruppen gör
resultaten statistiskt osäkra men utvärderingen pekar mot att insatserna kan ha haft en gynnsam effekt
på både barnens och föräldrarnas beteende.
Det saknas relevanta studier att jämföra TAU gruppens resultat med. Kvaliteten inom sociala barn- och
ungdomsvården har dock varit föremål för diskussion i samband med att ”treatment as usual” har utgjort jämförelse i två tidigare effektutvärderingar. 60 Skillnaderna i effektstorlek mellan de undersökta
metoderna och TAU var svagare än vad som uppmätts i internationella studier vilket bland annat har
förklarats med att insatserna inom svenska socialtjänsten överlag håller en högre kvalitet än vad som är
fallet internationellt.

60Andrée-Löfholm

2009; Kyhle- Westermark 2009
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KOSTNADSEFFEKTIVITET
En annan aspekt av att jämföra en specifik metod med TAU är dos av behandling kopplat till kostnadseffektivitet. Mellan för- och eftermätning hade förstärkt Kometdeltagarna i genomsnitt erhållit en större
behandlingsdos än TAU familjerna. En majoritet av TAU gruppens familjer hade dock inte avslutat sin
behandling inom de fyra månader som det tar att genomföra en förstärkt Kometintervention. Om man
därtill beaktar att en större andel av barnen inom TAU gruppen fick andra insatser under uppföljningsåret kan man anta att den sammantagna behandlingsdosen var lägre i förstärkt Kometgruppen. Utan att
någon formell cost/benefit analys gjorts framstår det som att förstärkt Kometprogrammet är samhällsekonomiskt fördelaktigt då det åstadkommer kvarvarande positiva effekter, på ett sätt som inte TAU
förmår trots i genomsnitt mer behandling under uppföljningsåret.

STUDIENS SVAGHETER OCH FÖRTJÄNSTER
En svaghet med studien är dess kvasiexperimentella design där deltagarna rekryterades separat och
direkt till respektive intervention. En studiedesign där deltagare slumpas till respektive undersökningsgrupp anses ge mer valida resultat. Oberoende t-test visade att grupperna skilde sig åt på ett utfallsmått
vid förmätning, medelvärdet för SCL 90. Här bör noteras att skillnaden var den motsatta vad gäller andelen föräldrar med problem på klinisk nivå. Dessutom användes förmätningsvärdena som kovariat vid
jämförelsen mellan grupperna, vilket åtminstone till viss del kompenserar för den här typen av skillnader.
Ett hot mot validiteten skulle kunna vara skillnader i insatsernas syfte. Samtliga barn i Kometgruppen
remitterades till följd av beteendeproblem medan bara hälften av insatserna i TAU gruppen hade som
uttalad målsättning att förändra barnets beteende/funktion. Samtidigt framgår att det primära syftet
med insatserna var att förändra förälderns beteende/funktion och att fokus i behandling var uppfostringsstil vilket stämmer väl överens med syfte och fokus i förstärkt Komet.
En klar svaghet med studien är att data bara har samlats in genom föräldraskattningar. Olika uppgiftslämnare och helst oberoende skattningar är att föredra för att maximera tillförlitligheten i svaren.
Som beskrivs ovan finns anledning att ifrågasätta förstärkt Komets programtrohet. En brist i studien är
att programtroheten inte har kontrollerats mer systematiskt, exempelvis genom protokoll eller
observationer. Att en majoritet av gruppledarna i studien var under utbildning vilket innebar
kontinuerlig handledning och filmning av vissa behandlingssessioner, takar dock för god
programtrohet.
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En sista invändning gäller risken att behandlare och deltagare i förstärkt Kometgruppen har varit mer
motiverade, haft högre förväntningar på och tilltro till insatsen än vad som varit fallet i TAU gruppen.
Förstärkt Komet benämndes som ”effektiv” och ”evidensbaserad”, inte minst med Kams & Seppäläs resultat i färskt minne vid studiens start. Detta medför risk för så kallad positiv allegiance. Denna aspekt
har inte undersökts men eventuella skillnader i motivation mellan studiegruppernas behandlare kommer i vart fall inte fram då föräldrarna skattar hur nöjda de är med insatsen, där det inte föreligger några skillnader mellan grupperna på helskalenivå på CSQ.
Att grupperna inte skilde sig nämnvärt åt vid förmätning indikerar att matchningen genom urvalskriterier har fungerat, att grupperna är jämförbara och att skillnaderna i behandlingsutfall i vart fall inte berodde på skillnader mellan grupperna då studien startade.
Att studien är en verksamhetsutvärdering (effectiveness studie), och inte en modellutvärdering (efficacy studie), bidrar med kunskap om hur metoden fungerar inom ramen för socialtjänstens ordinarie arbete. Ettårsuppföljningen bidrar med information om behandlingseffekter som inte låter sig mätas med
pre-post design.
Studiens design, där familjer som hade andra insatser än förstärkt Komet vid studiens start exkluderades ur studien och det faktum att bara 20 procent av deltagarna erhöll andra insatser under uppföljningsåret, gör att sannolikheten för att de positiva effekter som uppmättes troligt kan hänföras till själva
Komet programmet.
I relation till andra PMT studier är undersökningsgruppen i föreliggande studie stor (74 barn). I en metaanalys av 63 artiklar av PMT är det bara sju studier som består av fler deltagare än föreliggande studie. 61

61

Lundahl et al 2006
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SLUTSATSER
Utvärderingen har visat att förstärkt Komet leder till markanta och varaktiga effekter i nivå med de resultat som konstateras i internationella sammanställningar av PMT program som kombinerar gruppträffar och individuellt stöd. Programmets långtidseffekt överstiger de genomsnittliga effekter som
uppmätts för PMT över tid.
Förstärkt Komet var bevisat effektivare än socialtjänstens traditionella insatser för målgruppen, både
när det gäller att reducera barns beteendeproblem, att förbättra föräldrarnas uppfostringsstrategier och
att minska föräldrarnas psykiska belastning. Kometföräldrarna var också mer nöjda med insatsens innehåll generellt och de uppgav i högre utsträckning att behandlingen hade förändrat familjens sätt att
fungera.
Utifrån föreliggande resultat och de positiva effekter som uppmätts i studier av olika Kometprogram
samt det generella stöd som finns för att använda PMT, blir rekommendationen att förstärkt Komet bör
övervägas som ett förstahandsval av insats för barn med utagerande beteendeproblem och där
föräldrarna har egen psykosocial problematik.
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BILAGA 1
FRÅGEENKÄT TILL BEHANDLARE INOM BARN & FAMILJ

Denna enkät ingår i Forums studie av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för psykosocialt belastade barnfamiljer. Syftet med enkäten är att samla in information om de insatser och arbetsmetoder som projektkommunerna har erbjudit familjerna under deras medverkan i studien. Svaren
kommer att sammanställas och presenteras på gruppnivå, om möjligt utifrån arbetsmetod. Inga
enskilda svar eller respondenter kommer att kunna identifieras.
I samband med att Socialstyrelsen genomförde en nationell inventering av metoder inom socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga gjordes en kategorisering av de insatser/metoder/arbetssätt som inrapporterades. Dessa kategorier används i enkäten för att möjliggöra jämförelser mellan projektkommunerna.
Enkäten besvaras av den behandlare/socialarbetare som haft kontakt med respektive familj under familjens medverkan i studien. Den skickas ut i samband med att det gått fyra månader sedan
ni startade upp en ny insats och föräldern tillfrågades om medverkan i studien.
Frågorna har fasta svarsalternativ för att vi på bästa sätt matcha hela studiens design. Om inget
svarsalternativ passar ber vi er ändå markera det svar som stämmer mest överens med den faktiska situationen. Vi ber er att inte lämna några frågor obesvarade. Observera att enkäten är dubbelsidig!
I denna enkät efterfrågas information om den insats/de insatser som familjen: __________
(barnet, föräldern eller både och) har erhållit under sin medverkan i Forums studie, dvs. de fyra
senaste månaderna.
Forum har ingen förkunskap om vem i familjen som varit aktuell för insats, vilka insatser det har
rört sig om eller om familjen fortfarande har kontakt med er eller ej.
Välkomna att höra av er om ni har frågor eller funderingar,
Jenny Jakobsson
Projektledare, FORUM
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TYP AV INSATS
Här följer frågor om vilken typ av insats som varit aktuell i ärendet. Nedan presenteras fyra kategorier av insatser; manualbaserad metod, socialpedagogisk insats, nätverksarbete och samtalsstöd.
Under varje fetmarkerad kategori finner Ni en definition av kategorin samt exempel på insatser
inom respektive grupp.
Vi efterfrågar information om den samlade mängd behandling som varit aktuell för familjen de
senaste fyra månaderna. Flera kategorier och insatstyper kan alltså markeras.





Manualbaserad metod
 Ett på förhand framtaget program som är så väl beskriven att andra kan göra samma sak
 Syftar till att påverka barnets eller familjens kunskaper, färdigheter och/eller beteenden.
 Ges under en begränsad period, ett bestämt antal timmar i veckan på särskild plats.

Vänligen läs igenom definitionen av kategorin och markera i kryssrutan ovan om det varit aktuellt med manualbaserad metod i ärendet. Markera i så fall för aktuellt program nedan samt om Ni
har genomfört ett helt eller en del av programmet.
Del av program

Helt program

Gruppverksamhet för barn i riskmiljö





Trappan





ART/rePulse





Strukturerad familjeterapi (ex. FFT, IHF, MST)





Marte Meo





Barnet i föräldrars fokus – BIFF





MI





KBT metod (ex. kognitiv terapi, ACT)





Annat program…………………………………..





____________________________________________________________________________________________

Socialpedagogisk insats
 Syftar till att påverka barnets eller familjens situation genom att pedagogiskt använda aktiviteter och
upplevelser i vardagen

Vänligen läs igenom definitionen av kategorin och markera i kryssrutan ovan om det varit aktuellt med socialpedagogisk insats i ärendet. Markera sedan om möjligt för typ av insats nedan.
Familjepedagogiska insatser i hemmet (ex hemterapeut, familjepedagog, familjebehandlare)
Boendestödjare/kvalificerad kontaktperson/coach
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Nätverksarbete
 Syftar till att mobilisera och/eller intervenera i ett stödjande nät av personer bland släkt, vänner och
professionella

Vänligen läs igenom definitionen av kategorin och markera i kryssrutan ovan om det varit aktuellt med nätverksarbete i ärendet.
_____________________________________________________________________

Samtalsstöd
 Syftar till att stödja barnet eller familjen genom samtal av rådgivande eller behandlande karaktär
 Bygger ej på manualbaserad metod

Vänligen läs igenom definitionen av kategorin och markera i kryssrutan ovan om det varit aktuellt med samtalsstöd i ärendet. Markera sedan om möjligt för typ av insats nedan.
Familjebehandling/familjeterapi
Rådgivnings-/stöd-/krissamtal med föräldrar (individuellt eller i par)
Samtalsstöd till barnet
Föräldragrupp
Anhöriggrupp
Annat ………. .........................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________

OMFATTNING
Nu följer frågor om insatsens/insatsernas omfattning. Om det varit aktuellt med fler än en insats
kan flera alternativ markeras, om detta inte är möjligt avges ett svar för den sammanlagda mängden insatser som familjen har erhållit de senaste fyra månaderna.
Är insatsen/insatserna som påbörjades för fyra månader sedan nu avslutad?
Ja, den/de avslutades efter ……. antal veckor
Delvis, en insats avslutades efter ….. antal veckor men en annan insats pågår fortfarande
Nej, den/de pågår fortfarande

Har eller kommer insatsen/insatserna av någon anledning att avslutas tidigare eller senare än planerat?
Nej, som planerat
Ja, tidigare än planerat
Ja, senare än planerat

Hur ofta har behandlingssessioner/träffar i genomsnitt ägt rum?
Minst 2 gånger i veckan
1 gång i veckan
1 gång varannan vecka
Mer sällan än varannan vecka
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Hur länge har sessionerna/träffarna varat i genomsnitt?
Minst 2 timmar per träff
1-2 timmar per träff
Mindre än 1 timme per träff
___________________________________________________________________________

VEM/VILKA HAR INVOLVERATS
Nu följer en fråga om vilka som varit involverade i behandlingen. Vara involverad innebär allt
från att ha varit huvudaktör i behandlingen till att ha medverkat aktivt på minst en session/möte.
Vem/vilka har varit direkt involverad i behandlingen vid minst ett tillfälle?
Barnet
Modern
Fadern
Styvförälder
Syskon/släktingar eller vänner
Skola/förskola
BUP/vuxenpsykiatri/annan hälso- sjukvård
Övrig socialtjänst eller andra myndigheter
Annan……........................................................

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Nu följer en fråga om vilka (om några) teoretiska utgångspunkter som ni har använt i arbetet
med familjen. Flera alternativ kan markeras.
Vilka teoretiska utgångspunkter har använts i behandlingen?
Systemisk
Psykodynamisk
Miljöterapeutisk
Kognitiv
Lösningsfokuserad
Annan teori
.........................................................................................................................................................

Ingen teori
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SYFTE
Nu följer en fråga om syftet med insatsen. Vi vill veta vad ni som behandlare har strävat efter i
arbetet med familjen. Vilka svårigheter/önskemål/behov har varit i fokus för förändring? Flera
alternativ kan markeras.
Vad av följande beskriver bäst syftet/målet med insatsen?
Förändra barnets beteende/funktion (i hemmet, i skolan/förskolan eller på fritiden)
Erbjuda barnet stöd utifrån psykosociala problem i familjen (ex våld/missbruk/ohälsa)
Förändra konfliktmönster i familjen (ex. relationer/kommunikation/interaktion/samarbete)
Erbjuda föräldrastöd (tips och råd kring uppfostran och föräldraskap)
Erbjuda föräldern praktiskt stöd (ex. avlastning/ekonomi och boende/vid myndighetskontakter)
Förändra förälderns beteende/funktion (kopplat till föräldraförmåga)
Annat …………………………............................................................................................................................
___________________________________________________________________________

BEHANDLINGENS INNEHÅLL
Nedan följer en lista på olika begrepp/komponenter som kan ingå i socialt behandlingsarbete.
Vänligen markera för de komponenter som har utgjort en aktiv del i arbetet med familjen vid
minst ett tillfälle.
Vilka av följande komponenter har ingått i behandlingen vid minst ett tillfälle?
Motivation
Bearbetning av erfarenheter/trauman
Spegling
Jag-stödjande (stärka klientens självkänsla och egna inneboende resurser)
Sociala färdigheter (ex empatisk förmåga/självkontroll/problemlösningsförmåga/stresshantering)
Uppfostringsstil (ex. gränssättning/uppmuntran/uppsikt)
Anknytning/samspel
Hemuppgifter
Tanke – Känsla - Handling
Länka mellan familj - myndigheter
Mobilisera familjens nätverk
Ingen av dessa komponenter
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ANDRA AKTÖRER
Nedan följer en lista med aktörer som kan ha tillsatt egna insatser för barnet under de fyra senaste månaderna. Frågan avser inte enbart samverkan (ex. deltagit på möten) och inte heller delaktighet i insatser som ni har varit huvudman för. Vänligen markera de aktörer som tillsatt ”egna”
insatser direkt för barnet under de senaste fyra månaderna.
Skola/förskola (pedagogiska insatser)
Skolhälsovård (skolpsykolog/skolläkare/skolkurator)
BUP
BVC/övrig barnhälsovård
LSS/habilitering
Placering av barnet utanför hemmet, med eller utan förälder
Annan …………………………………………………………………….
Inga andra kända insatser

TACK FÖR DINA VÄRDEFULLA SVAR!
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