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Förord 
 
För oss var det självklart att göra en kvalitativ studie eftersom vi båda är intresserade av möten mellan 

människor. Därför har det varit både lärorikt och intressant att studera UngdomsKometutbildningen. Vi 

vill ge en stor bukett med blommor till intervjupersonerna som medverkade i vår studie. Möten med alla 

dessa fantastiska mammor som generöst delade med sig av sina kloka och inspirerande tankar kring 

livet med tonåringar har känts som en gåva för oss. Gruppledarna Lena Sehlstedt-Fuhrman och Johan 

Lusth var också dem som gav oss den ursprungliga iden att skriva om Komet.  

Vi vill också dela blommor till vår handledare Johan Gärde som har hjälpt oss att vidga våra perspektiv 

samtidigt som han har sett till att vi inte ”svävade i det blå” utan höll fokus på det vi skulle undersöka.  

Vi vill även ge blommor till våra familjer som har tålmodigt väntat på att deras mammor/fruar 

återvänder från teoridimman. Ni har visat god förmåga att hantera ilska, ignorera och ge positiv 

uppmärksamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Kommunikationsmetod (Komet) är manualbaserad föräldraträningsmetod för föräldrar med utagerande 

och aggressiva barn samt för lärare och skolklasser med elever som har beteendestörningar.  

UngdomsKometutbildningen riktar sig till föräldrar med ungdomar i åldrarna 12-18 år. Komet- 

utbildningar har Kognitiv beteendeterapeutiskt tänkande och har erbjudits i Stockholms samtliga 

stadsdelar och i ett flertal kommuner i Sverige under fyra års tid. Komet är en av de 

samspelsprogrammen som Statens folkhälsoinstitut rekommenderar.  

 Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de föräldrar som deltog i UngdomsKometutbildningen på 

Familjeresursenheten i Spånga – Tensta under hösten -06 och våren -07 upplevde att delta i 

utbildningen. Vårt syfte är även att studera gruppledarnas erfarenheter om att hålla utbildningen. I denna 

empiriska studie har vi använt kvalitativa intervjuer samt studerat litteratur för att skapa oss bättre 

förståelse kring utbildningen. För att skydda de medverkande föräldrarnas identitet har vi gett de 

fingerade namn och ändrat ungdomarna till pojkar. Vi har analyserat intervjuerna utifrån våra 

frågeställningar samt följande fyra perspektiv; gruppdynamiskt-, rollteoretiskt-, kognitivt 

beteendeteoretiskt-, och ett social inlärningsteoretiskt perspektiv. Våra intervjuanalyser har utförts med 

ad-hoc metoden. 

 Då vi i vårt arbete fokuserar på föräldrar har vi sammanfattat FoU 2006:14 som är en randomiserad 

effektutvärdering, och FoU 2006:13 som är en utvärdering som baserar på föräldrarnas upplevelse om 

metoden. Enligt dessa utvärderingar var majoriteten av deltagarna i föräldrautbildningar kvinnor vilket 

också var fallet i vår studie. Under arbetets gång har vi diskuterat om detta kan bero på t ex att det är 

lättare för kvinnor att ta kontakt med socialtjänsten eller om det är mammorna som har mer konflikter 

med sina tonåringar. Detta gav oss iden att presentera könsperspektiv som ett förslag om fortsatt 

forskning, t ex hur socialtjänsten kan få kontakt med papporna. 

 Vår slutsats är bland annat att föräldrarna var mycket positiva för gruppen och för grundmomenten i 

utbildningen. Det var viktigt för dem att träffa andra föräldrar med liknande problematik vilket 

minskade deras frustration, hjälpte dem att hantera sina känslor samt förstärkte deras föräldraidentitet. 

Också de övningarna i grundmomenten som föräldrarna upplevde som verksamma och enligt dem gav 

snabb önskad effekt hos ungdomens beteende, förstärkte föräldrarnas självkänsla. En annan slutsats är 

att utbildningsmanualen är svårhanterlig för en del av föräldrarna trots att gruppledarna har anpassat 

delar av materialet utifrån föräldrarnas behov. Vår åsikt är att detta bidra till att föräldrarna i början på 

utbildningen känner misstro, vilket försvårar gruppledarnas strävan efter att skapa förståelse kring de 

metoder UngdomsKometmanualen använder. Därför anser vi att manualen behöver anpassas så att den 

inriktar sig för föräldrar oavsett deras sociala eller kulturella bakgrund.        

 Vi har också kommit fram till att de föräldrar som upplevde förändring behöver någon form av 

kontinuerligt stöd för att kunna fortsätta med metoderna efter avslutat utbildning. Därför blir vårt 

förslag att gruppen vidareutvecklas till en självhjälpsgrupp med hjälp av gruppledarna. 
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1 Bakgrund 

I Sverige kom den första vågen av föräldrautbildningar 1975 i samband med utgivningen av Thomas 

Gordons bok Aktivt föräldraskap. Studiecirklar blev en populär utbildningsform och praktiserades 

främst inom mödravården och barnhälsovården. Perspektivet var pedagogisk inriktat och grundade sig 

på inlärningsteorin till skillnad från familjebehandling som var psykoterapeutiskt inriktat.   

 Tidig föräldrautbildning är viktig eftersom det är möjligt att identifiera beteendeproblem hos barn 

redan i treårsåldern. Antisocialt beteende är ett stabilt fenomen som i stor utsträckning består om barnet 

inte får behandling. Denna grupp barn utgör en stor del av dem som senare remitteras till Barn- och 

ungdomspsykiatrin (Hansson mfl, 2004, s.44-45).  

 Statens folkhälsoinstitut presenterar samspelsprogram som används i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut 2007). De är strukturerade föräldragruppsmetoder som syftar till att stärka samspelet 

mellan barn och föräldrar genom att utveckla positiv uppmärksamhet, klar kommunikation och 

genomtänkt gränssättning. Föräldrarna diskuterar vardagliga situationer som uppstår mellan föräldrar 

och barnen samt övar möjliga lösningar på aktuella problem praktisk, till exempel i rollspel. Varje 

program bygger på en struktur för diskussion och övningar som man av erfarenhet vet fungerar. De har 

pedagogisk inriktning och använder sig av kognitiva beteende tänkande. Några av dem är: 

 Active Parenting:  Aktivt föräldraskap i dag är ett video- och diskussionsbaserat 
       föräldrautbildningsprogram för föräldrar med barn i åldrarna 1-4 och 2-12 år samt för  
       tonårsföräldrar. Metoden använder inte belöningssystem eller time-out (a a). 
 
 COPE:      The Community Parent Education Program (COPE) - är ett kanadensiskt manualbaserat 
       föräldrautbildningsprogram för föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Nyligen har   
       även en tonårsversion som bygger på COPE- metodiken utarbetats.       
       Problemlösningsstrategier och belöningssystem ingår (a a). 
 
 Incredible Years:  Video och diskussionsbaserad utbildning För föräldrar med barn i åldrarna 3-12år och  
       13-18år. Använder rollspel och hemuppgifter (a a). 
 
 PMT:     Parents Management Training (PMT)  använder sig bland annat videoinspelningar,   
       hemuppgifter och rollspel. Problemlösningsstrategier och belöningssystem ingår.   
       Terapeutens roll ses som den som ger stöd och ger föräldrarna kraft genom     
       undervisning, ledning och omformuleringar. Finns i Sverige för föräldrar, lärare och   
       personal på ungdomsinstitutioner (a a).     
 
KOmmunikationsMEToder är föräldraträningsmetoder för föräldrar med utagerande och aggressiva 

barn och ungdomar, vilka baseras på kognitivt beteendeterapi (KBT). Metoden började tillämpas i USA 

på 70-talet och grundas på omfattande forskning om samspel mellan barn och föräldrar. Komet bygger 

på beteendeprinciper och inlärningspsykologi och har som enskild metod bäst effekt för trots och 

uppförandeproblem hos barn enligt Forster& Livheim. Komet är en utvecklad version för svenska 

förhållanden av den amerikanska föräldrautbildningen Parents Management Training (PMT) enligt 

Barkley, Petterson och Webster-Stratton (FoU i Väst/GR 2007). 

 Komet projektet har pågått i Sverige i fyra år. Komet erbjuds i Stockholms samtliga stadsdelar och i 

ett flertal kommuner i Sverige. Komet finns som:  
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 FöräldraKomet med inriktning på föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år med bråkigt och trotsigt beteende.   

 FörstärktKomet med inriktning på enskilda familjer med barn i åldrarna 3-11 år med mer komplex 

 problematik. Utövar träffarna arbetar gruppledarna intensivt med hembesök och telefonsamtal.   

 UngdomsKomet med inriktning på föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år med bråkig och trotsigt  

 beteende 

 SiSKomet vilken inriktar sig på unga på institution och ges via statens institutionsstyrelse (SiS).    

 SkolKomet för lärare i årskurser F-5 och 6-9 med särskilda insatser riktade mot elever med  svårigheter med 

 koncentration, uthållighet samt utagerande beteende. Finns också för barn med diagnosen ADHD. 

 Programmet handlar om hur lärare kan kommunicera med eleverna på ett bra sätt (FoU i Väst/GR 2007). 
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2 Problemformulering och syfte 

Under hösten -06 och våren -07 medverkade 30 respektive 15 deltagare från Stockholms stadsdelar i en 

gruppledarutbildning för UngdomsKomet. Parallellt med detta höll de en egen kurs för en grupp 

föräldrar. Metoden går ut på att förändra föräldrars beteende gentemot sina ungdomar, vilket i sin tur 

förväntas leda till minskat problembeteende hos ungdomarna. Vår hypotes är att förändringsprocessen 

hos de be berörda föräldrar påverkas av både gruppdynamiken hos föräldragruppen och av 

UngdomsKometmetoden. Vidare antar vi att de föräldrarna som upplevt förändring behöver någon form 

av kontinuerlig uppföljning som stöd.   

 Vi ser metoden och gruppdynamiken som oberoende variabler men anser att vi inte i vårt arbete kan 

bevisa om det är enbart dessa som påverkar förändringsprocessen hos föräldrarna. Vi antar att det finns 

också andra händelser och sociala sammanhang som påverkar t ex föräldrarnas och ungdomars 

kulturella bakgrund, språk, nätverk osv. För att kunna påvisa sambandet mellan orsak och verkan 

behöver man studera dessa faktorer. Det som vi är intresserade av att studera är föräldrarnas och 

gruppledarnas personliga upplevelser av utbildningen.  Vi vill undersöka hur förändrarnas syn på 

föräldrarollen påverkas av gruppen och metoderna, samt hur föräldrarna upplever att detta påverkar 

deras relation till tonåringen. Därför blir vårt syfte med detta arbete att beskriva hur de föräldrar som 

deltog i UngdomsKometutbildningen hos Spånga-Tensta familjeresursenheten under hösten -06 samt 

under våren -07 upplevde utbildningen. Vårt syfte är även att studera gruppledarnas erfarenheter om att 

hålla utbildningen för föräldrar. 
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3 Frågeställning 

För att kunna undersöka vår hypotes om förändringsprocessen samt föräldrarnas och gruppledarnas 

upplevelse om föräldrautbildningen har vi tagit fram följande frågeställningar: 
 1 Hur har UngdomsKometutbildningen påverkat föräldrarna?   

 2 Hur upplevde föräldrarna att använda UngdomsKometmanualen? 

 3 Vilken betydelse har gruppdeltagarna haft för varandra? 

 4 Hur upplevde gruppledarna att hålla UngdomsKometutbildningen?  
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4 Spånga – Tensta Familjeresursenhet  

Spånga – Tensta Familjeresursenhet består av en verksamhetschef, sju socialsekreterare, två 

kontaktsekreterare/socialsekreterare och två familjestödjare. Familjeresursenheten har som uppdrag att 

erbjuda öppenvårdsinsatser i form av stöd och behandling för barn och ungdomar i stadsdelen. 

Innehållet och utformningen av Familjeresursens insatser formuleras tillsammans med familjen och 

Socialförvaltningens Utredningsgrupp. Man kommer överens om syfte och innehåll i kontakten mellan 

familjen och Familjeresursen och hur och när insatsen ska följas upp. Berörda personer bjuds in till att 

samarbeta för att förbättra barnets/ungdomens livssituation. Tillsammans skapar man ett nätverk av 

engagerade personer/institutioner i stadsdelen eller närområdet (Stockholms stad 2007).  

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Johan Lusth har fil.kand i kriminologi och har arbetat med bland annat som kriminalvårdare, som 

elevassistent samt inom frivården. Till Spånga - Tensta Familjeresursenheten kom han från Norra 

Botkyrka där han arbetade med missbruksfrågor. Lusth arbetar 50 % som Aggresson Replacement 

Training instruktör (ART) i Skol-ART projektet mellan Hjulsta skolorna och Länsstyrelsen. Projektet 

inriktar sig för ungdomar med t ex dolda funktionshinder, beteendestörningar och bristande 

ilskekontroll. Resterande 50 % arbetar han på Familjeresursenheten med utagerande ungdomar och som 

UngdomsKomet instruktör (Lusth, 2007).   

 Lena Sehlstedt – Fuhrman är utbildat socionom och har arbetat i 13 år på behandlingshem för 

ungdomar innan hon började arbeta på Familjeresursenheten som socialsekreterare. Hon har också 

familjeterapeut utbildning, andra systemteoretiska utbildningar samt grundutbildning i KBT. Hon är 

också utbildat ART instruktör och UngdomsKomet instruktör (Sehlstedt-Fuhrman, 2007). 

 I vårt frågeformulär, bilaga 5, framkommer att intervjupersonerna är alla kvinnor i åldrarna mellan 

36-40 år. Av de tre kvinnorna som deltog i första utbildningstillfället hösten 2006 är en gift, en 

sammanboende och en ogift/ensamstående. Alla bor i en hyresrätt. En av kvinnorna har svenska som 

modersmål och de två andra har som modersmål ett annat, utomeuropeisk språk. Två uppger att de har 

gymnasieutbildning och en har grundskoleutbildning. En av kvinnorna uppgav den huvudsakliga 

sysselsättningen arbete, en studerar och en har sjukbidrag (Bilaga 5). 

 Av de tre kvinnor som deltog i det andra utbildningstillfället under våren 2007 är en 

ogift/ensamstående och två är gifta. Två av dem uppgav att de bor i hyresrätt och en bor i bostadsrätt. 

En har svenska som modersmål och två uppgav sig ha ett annat utomeuropeiskt språk som modersmål. 

Av dessa kvinnor har en grundskoleutbildning, en har gått ett år i gymnasiet och en har 

gymnasieutbildning. En utgav att hon har en annan utbildning. Av kvinnorna arbetar två, en studerar 

och är arbetssökande (a a). 

Tre av kvinnorna uppgav att de hade hela vårdnaden om sin tonåring och tre hade delad vårdnad. Alla 

uppgav att tonåringen bodde hemma hos dem heltid. Av ungdomarna var två flickor och fyra pojkar, 
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den yngsta var 13 år och den äldsta 16 år. Föräldrarna uppgav att när de berättade om utbildningen var 

de vanligaste reaktionerna att tonåringen blev glad och/eller misstänksam. Näst vanligaste var att 

tonåringen blev nyfiken och/eller arg.  Fem av kvinnorna känner att hon kan rekommendera 

UngdomsKometutbildningen för andra, en av kvinnorna svarade att hon inte kan rekommendera 

utbildningen (Bilaga 5). 
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5 Komet 

5.1 Parents Management Training blir FöräldraKomet 

Sedan 1970-talet har det utvecklats många strukturerade och delvis evidensbaserade program i USA. 

Parent Management Training (PMT) är en samlingsbeteckning för flera olika föräldraprogram som 

bygger på inlärningsteori och praktisk träning. 

 Våren 2003 beslöt Länsstyrelsen att finansiera implementeringen av Komet till Stockholms 

stadsdelar. Charlotte Skawonius inom Preventionscentrum Stockholm (Precens) var projektledare. Två 

psykologer anställdes för att utbilda och handleda gruppledare. För att rekrytera gruppledare till 

Kometutbildningen gick projektledare Skawonius ut med en förfrågan till samtliga Barn- och 

ungdomschefer inom Stockholms stad om att delta i projektet. De enda villkoren för stadsdelarna var att 

två eller fler ur personalen kunde genomgå utbildningen på betald arbetstid och att det fanns 

intresserade föräldrar till Kometgrupperna. Stadsdelarna ansvarade själva för rekryteringen av föräldrar. 

Detta gjordes genom bland annat med information i lokalblad, förskolor, skolor och fritidshem samt till 

socialtjänsten. 

 Under hösten 2003 och våren 2005 utbildades cirka 100 gruppledare och i och med detta fanns det 

representanter för 17 av 18 stadsdelar. För att bli certifierad Kometgruppledare krävs ledning av två 

föräldragrupper samt 80 procent närvaro på varje delmoment. Ett syfte med gruppledarutbildningen är 

att lägga grunden till en kvalitetssäkring av programmet. Detta görs dels med en teoretisk introduktion i 

grundläggande inlärningspsykologi och beteendeprinciper, dels genom handledning (FoU 2006:13, 

s.10).  

   

5.2 FöräldraKomet  

Från att först ha kallats PMT, sedan Föräldracirklar, fick programmet sitt nuvarande namn våren 

2004, FöräldraKomet, där ordet Komet står för KOmmunikationsMETod. Komet är ett manualbaserat 

föräldraträningsprogram som vänder sig till föräldrar med bråkiga och trotsiga barn för i huvudsak 

åldrarna tre till nio år. Fokus ligger på att bryta negativa beteendemönster genom att förstärka det som 

barnet gör bra. Större delen av programmet ägnas åt att öka barnets positiva beteenden genom 

uppmärksamhet och beröm (FoU 2006:13, s.12). 

Föräldragrupperna leds av två gruppledare och består av föräldrar till ca sex barn. Gruppen träffas en 

gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff varar två och en halv timme. Båda föräldrarna eller bara den 

ena kan delta i programmet. De elva träffarna har olika fokus: 

1: Lek och umgänge 
2: Förberedelse, uppmaning och beröm 
3: Förberedelse, uppmaning och beröm fortsättning 
4: Poängsystemet Ormen 
5: Uppföljning av poängsystemet Ormen 
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6: Individuell träff med eller utan förskollärare/lärare 
7: Ignorera/Avleda 
8: Regler och konsekvenser hemma 
9: Regler och konsekvenser utanför hemmet 
10: Problemlösning 
11: Att förebygga framtida problem. (a a) 
 
Varje ny träff inleds med en noggrann genomgång av dessa uppgifter. Föräldrarna får tillsammans titta 

på videovinjetter som illustrerar olika vardagssituationer, vilka de sedan diskuterar i gruppen. 

Föräldrarna får därefter genom rollspel tillfälle att träna de färdigheter och förhållningssätt de lärt sig 

under programmet. Ett skriftligt material som föräldrarna tilldelas sammanfattar viktiga principer i 

programmet och ger tips på hur föräldrarna kan genomföra hemuppgifterna. I programmet ingår även 

material som ska underlätta införandet av belöningssystem, såsom en inplastad spelplansch ”Ormen”, 

diverse kort, klistermärken och diplom (a a, s.12-13). 

Syftet med träffarna 1 till och med 6 är att förbättra relationen och samspelet mellan förälder och 

barn. Genom att vägleda föräldern att hitta beteenden, att uppmuntra och belöna är det lättare för barnet 

att samarbeta. Exempel på färdigheter som tidigt presenteras i programmet är förberedelse, uppmaning 

och beröm. Föräldrarna övar sig i att vara tydliga och konsekventa i situationer som ofta leder till trots 

och bråk; exempelvis övergången från att barnet tittar på TV till att det är dags att gå och lägga sig. 

Metoder för gränssättning introduceras inte förrän i slutet av programmet när förtroendet mellan 

föräldrar och barn har byggts upp. Att tidigt introducera gränssättningsmetoder kan leda till att negativa 

mönster förstärks i familjen i stället för att brytas (FoU 2006:13, s.12).  

 

5.3 UngdomsKomet 

UngdomsKomet är en vidareutveckling av FöräldraKomet. Utbildningen riktar sig för föräldrar med 

ungdomar i åldrarna 12-18 år. UngdomsKomet är manualbaserat föräldrautbildning med sammanlagt 

åtta träffar. Målet med föräldrautbildningen är att:  

• Skapa så goda förutsättningar som möjligt för ungdomar till ”bra” uppväxt och utveckling till 
välfungerande individer. 

• Förbättra relationen mellan ungdom & föräldrar 
• Minska trots och bråkbeteende samt bryta onda cirklar (FoUi Väst/GR 2007) ) 
 

Metoden hämtar inspiration från KBT och använder sig bland annat belöning i form av pengar, godis 

eller gemensamma aktiviteter och modellinlärning då gruppledarna via rollspel illustrerar olika 

problemsituationer. Metoden använder sig också av förstärkning samt utsläckning vilket går ut på att 

berömma det önskade beteendet hos den unge och ignorera det oönskade beteendet utifrån Situation – 

Beteende – Konsekvens modellen (S-B-K). 
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  S-B-K modellen illustrerar Forster & Livheim (a a) på följande sätt: 

”Johan är omöjlig, han går inte att ha med i klassrummet” 

Situation    -   Beteende  -    Konsekvens 

      - Genomgång i     - Talar rakt ut     - Uppmärksamhet 
      helklass            - Petar på kompisar   - Slipper vara med 
           - Innan lunch 
       - Bråkat med kompis  
 

 

5.3.1 UngdomsKomet manualen  

Enligt UngdomsKometmanualen (FoU i Väst 2007) presenteras dagens tema i början av varje träff och 

gruppledarna delar ut en manual för det aktuella ämnet. Grundmomenten är följande: 1. Samvaro, att 

bygga upp relationen till den unge 2. Kommunikation, att skapa tydlig, konsekvent och lyhörd 

kommunikation 3. Problemlösning, att förhandla och nå överenskommelser med den unge 4: Kontrakt, 

tydliga förväntningar och konsekvenser.  I grundmomenten används olika pedagogiska verktyg bland 

annat Uppdraget, som i FöräldraKomet heter Ormen samt upprättande med kontrakt vilket handlar om 

att föräldern tillsammans med sin tonåring kommer överens om regler i och utanför hemmet. Stor vikt 

läggs på hemuppgifter som föräldrarna själva väljer och varje träff börjar med genomgången av dessa. 

Syftet med hemuppgifter är att föräldrar tränar på att ta initiativ och att vara lyhörd mot sin tonåring. 

Enligt manualen är teman för träffarna följande: 

 

Träff 1 - Samvaro:   Övergripande mål: bygga upp relationen till den unge.  
        Aktiviteter och färdigheter: Presentation, orsaker till bråk och trots,      
        gemensam stund, fullfölja aktiviteter och följa initiativ. Hemuppgift.  
 
Träff 2 – Samvaro 2:   Övergripande mål: bygga upp relationen, tillsyn och hantera avvisande. 
        Aktiviteter och färdigheter: Hantera avvisande, kedjeanalys, tillsyn och hålla    
        kontakt.  
Träff 3 
Kommunikation1:   Övergripande mål: Tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation. 
        Aktiviteter och färdigheter: Öka uppmärksamhet för positiva beteenden,     
        Minska uppmärksamhet för negativa beteenden, belöningssystemet      
        ”Uppdrag”. 
Träff 4 
Problemlösning:    Övergripande mål: Förhandla och nå överenskommelser med den unge. 
        Aktiviteter och färdigheter: Problemlösningsmetoden, säkerhetsplan. 
Träff 5 
Kommunikaton2:    Övergripande mål: Tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation. 
        Aktiviteter och färdigheter: Minska uppmärksamhet för negativa beteenden, markera 
        utan att ge uppmärksamhet, ignorera/avleda, distraktion. 
 
Träff 6 – Kontrakt:   Övergripande mål: Tydliga förväntningar och konsekvenser. 
        Aktiviteter och färdigheter: Skapa tydliga regler och förväntningar i familjen,   
        beteendekontrakt, genomtänkta och rimliga konsekvenser. 
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Träff 7 
Kommunikation3:   Övergripande mål: Lyssna och bekräfta samt att som förälder hantera sin egen ilska. 
        Aktiviteter och färdigheter: Lyssna och bekräfta, Jagbudskap, stå emot krav, att   
        hantera ilska. 
Träff 8 – Att förebygga 
Framtida problem:    Övergripande mål: Repetera kursen samt förebygga framtida problem. 
        Aktiviteter och färdigheter: Genomgång av hela kursen, att jobba med metoden   
        långsiktigt, normalisera bakslag, förebygga framtida problem. (FoU i Väst/GR 2007) 
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6 Metod 

6.1 Forskningsansats 
Vår studie har en induktiv ansats då vi utgår ifrån kvalitativa intervjuer och analyserar de i förhållande 

till teoretiska perspektiv. Kvale (1997) menar att det krävs kunskap om ett fenomen för att kunna ställa 

viktiga frågor (a a, s.92). Det induktiva tillvägagångssättet kan karaktäriseras av att forskare utgår ifrån 

observationer och härleder teorier ur fakta, vilket är motsatsen till det deduktiva förhållningssättet 

(Chalmers, 2003, s.21). Dock har vi i vårt arbete också ett deduktivt inslag då vi t ex utgår ifrån FIRO-

teorins olika faser för att studera hur intervjupersonerna upplevde grupprocessen. Likväl har vår studie 

tyngdpunkten på det induktiva förhållningssättet. 

 

6.2 Materialinhämtning, litteraturredovisning  

I vår empiriska studie använder vi intervjuer samt litteraturstudier. I arbetet med intervjuer har vi 

studerat Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). För att förstå strukturen och innehållet 

med UngdomsKometutbildningen använder vi oss av dess manualer och tidigare forskning. Eftersom 

Kometutbildningen bygger på KBT tänkandet studerar vi även Anna Kåvers bok En introduktion till 

kognitiv beteendeterapi (2006) samt Malcolm Paynes Modern teoribildning i socialt arbete (2002). För 

att studera det pedagogiska perspektivet har vi använt oss av Pia Björklid och Siv Fischbeins bok Det 

pedagogiska samspelet (1996). För att utforska vår hypotes kring grupprocessen använder vi Lars 

Svedbergs bok Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap (2003).   

6.3 Urval 

Vi har genomfört åtta intervjuer med personer som kommit i kontakt med föräldraprogrammet 

UngdomsKomet. Sex av dem har deltagit i föräldrautbildningen och två av dem är gruppledare som höll 

i de båda utbildningstillfällena. 

Vid första utbildningstillfället (hösten –06) deltog tre föräldrar, vilka samtliga fullföljde 

utbildningen. Föräldrarna hade kommit i kontakt med utbildningen genom att två hade fått kursen som 

insats av socialtjänsten och en deltagare rekommenderades av Johan Lusth. Inför detta kurstillfälle var 

det ytterligare tre deltagare som varit anmälda men som aldrig påbörjade utbildningen. Alla tre föräldrar 

som fullföljde föräldrautbildningen var positiva till att intervjuas och medverkade. 

Vid andra utbildningstillfället (våren –07) påbörjade åtta föräldrar utbildningen. En av deltagarna 

avbröt utbildningen, två deltog vid tre tillfällen. Av resterande fem föräldrar var alla positiva till att 

medverka i vårt arbete. Två av dessa föräldrar deltog alla åtta utbildningstillfällen, två föräldrar deltog 

sju tillfällen och en deltog fem gånger. Av dessa fem föräldrar som från början var positiva till att 

intervjuas blev det ett bortfall på två personer. Bortfallen berodde på att dessa två inte ansåg sig ha tid. 
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Samtliga intervjupersoner var kvinnor vilket gör att det inte har varit möjligt att studera männens 

upplevelser om UngdomsKometutbildningen. 

 

6.4 Genomförande av intervjuer  

Vid kontakt med Lena Sehlstedt - Fuhrman fick vi intervjupersonernas telefonnummer. Vid 

telefonkontakt med föräldrarna och gruppledarna informerade vi om hur länge och på vilket sätt 

intervjuerna genomförs samt att medverkan är frivillig. Vi kom i telefonsamtalet överens om att ett mail 

eller ett brev skulle skickas med övergripande paraplyfrågor (bilaga 1, bilaga 2) för att 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att förbereda sig. Vi bifogade även ett brev (bilaga3) och ett 

frågeformulär (bilaga 4). Frågeformuläret bifogades för att på ett tydligt sätt sammanställa 

bakgrundvariabler t ex kön, ålder, boende, utbildning osv. 

Varje intervju tog cirka 45 minuter och spelades in på band. Bandinspelningen hjälpte oss att undvika 

missförstånd och feltolkningar, samt att vi skulle ha möjlighet att koncentrera oss på vad 

intervjupersonerna hade att berätta. Utifrån de paraplyfrågor vi skickat i förväg ställdes följdfrågor för 

att få en djupare förståelse. 

 Intervjuerna ägde rum på resursenheten i Spånga-Tensta i de flesta fallen, vid ett tillfälle valde 

intervjupersonen att genomföra intervjun hemma hos sig. Besluten om var intervjun skulle genomföras 

togs av intervjupersonen.  

  

6.5 Kvalitativa intervjuer och kvantitativ data 

Då vårt syfte är att undersöka våra intervjupersoners upplevelser av UngdomsKometutbildningen har vi 

använt oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervju som insamlingsmetod (Kvale, 1997, s.34). Det 

finns alltid en risk att intervjuaren med sina egna omedvetna personliga föreställningar snedvrider 

resultatet. För att säkerställa god reliabilitet gör vi analysen med en så objektiv utgångspunkt som 

möjligt (a a, s.208). Det kan dock vara svårt att uppnå fullständig reliabilitet i en kvalitativ studie, detta 

på grund av att intervjupersoner kan tolka en text eller situation annorlunda. Vi har under arbetets gång 

strävat efter att förhålla oss öppna till vad intervjupersonerna berättat under intervjuerna. Den 

kvalitativa intervjun ger oss möjlighet att ta del av de uttalade beskrivningarna, men även det som sades 

mellan raderna. När våra intervjupersoner uttryckte sig genom kroppsspråk eller suckar mm så hade vi 

möjlighet att ställa följdfrågor för att undersöka om vi uppfattat och tolkat rätt (a a, s.36-37). På så sätt 

ökar vi validiteten, det vill säga att vi undersöker det som vi säger oss undersöka (a a, s.85). 

 För att förbereda oss inför intervjuerna utformade vi detaljfrågor utifrån de teman som vi använde 

som stöd för oss. Dessa frågor skickades inte till intervjupersonerna.  

Generaliserbarhet innebär hur representativ en undersökning är i en allmän mening. I kvalitativ 

forskning finns det sällan en möjlighet att generalisera resultaten och är inte heller syftet (a a, s.211). 
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Den här studien har inte haft som ambition att generalisera eftersom urvalet av personer är litet. Även 

upplevelsen av att delta i en föräldrautbildning är individuell, vilket gör det svårt att dra allmänna 

slutsatser om resultatet till en större mängd människor. Enligt Kvale (1997) innebär en analytisk 

generalisering att resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kan hända i en 

situation (a a, s.212). I den här studien skulle det kunna vara sannolikt att likartade resultat skulle 

framkomma i liknande sammanhang. 

 

6.6 Val av teorier    

När vi bestämde oss att undersöka föräldrarnas och gruppledarnas upplevelser om UngdomsKomet- 

utbildningen ansåg vi det viktigt att knyta an detta till en teoretisk grund. Syftet med detta är att lyfta 

fram vikten av intervjupersonernas upplevelser om utbildningen. Under arbetets gång diskuterade vi 

vilka teorier kunde vara relevanta för vår studie men ville avvakta med beslutet tills vi hade börjat med 

intervjuerna. Det gjorde vi för att vår val av teorier inte skulle påverka i vår val av intervjufrågorna eller 

själva intervjuerna och på det viset lät vi intervjuresultatet styra vår val av de fyra teorierna som vi anser 

kan kopplas till våra frågeställningar.    

Eftersom UngdomsKomet baserar på Kognitiv beteendeteori (KBT) har vi studerat kognitiva - 

behavioristiska teorier för att det ska bli lättare för oss att förstå de metoderna som KBT använder. Det 

gör vi också för att vi sedan ska kunna studera hur intervjupersonernas upplevelser om de metoder som 

UngdomsKometutbildningen använder överensstämmer med det teoretiska perspektivet. Eftersom 

intervjupersonerna deltar i en föräldrautbildning har vi valt rollteorin för att studera hur föräldrarna 

upplevde utbildningens påverkan på sin föräldraidentitet. Utifrån inlärningsteorin ämnar vi oss att 

studera hur gruppledarna upplevde att hålla utbildningen för föräldrarna. Vidare är vår hypotes att 

förändringsprocessen hos föräldrar också påverkas av gruppdynamiken. Vi valde att studera FIRO-

teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) om grupprocesser. FIRO-teorin beskriver de 

olika faser som en grupp går igenom, och hjälper oss att bättre förstå mänskligt beteende och vad som 

händer i mötet mellan människor. 

 

6.7 Bearbetning och tolkning 

Samtliga intervjuer har ordagrant transkriberats, vilket gav oss ett intervjumaterial som omfattade 55 

sidor. Därefter skrev vi ut varje intervju i olika färger och delade in intervjuerna utifrån de teman som vi 

har utgått ifrån, gruppdynamik, rollteori, kognitiv beteendeterapi samt pedagogik. Det gjorde vi genom 

att klippa isär texten för att sedan tejpa dem under respektive tema. Vidare så använde vi oss av 

meningskoncentrering, som innebär att man reducerar större texter till kortare och mer koncisa 

formuleringar (Kvale, 1997, s.174). För att sedan skapa en sammanhängande berättelse av intervjuerna 
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använde vi oss av en narrativ struktur (a a). Metoden vi har valt att analysera intervjuerna med är ad-

hoc. Det innebär att vi inte har någon standardmetod utan har växlat mellan olika tekniker, detta för att 

få en djupare förståelse av materialet. (a a, s.184). 

 

6.8 Ansvarsfördelning av uppsatsen 

Att skriva den här uppsatsen har varit en process i vilken båda författarna varit lika delaktiga och 

engagerade i. Vi har dock delat upp vissa delar. Vuokko Erman (VE) har haft huvudansvaret för 

presentationen av Familjeresursenheten i Spånga – Tensta, Allmänteoretiskt-, kognitivt beteende- och 

Pedagogiskt perspektiv samt för Rollteori. Susanne Svensson (SS) har främst ansvarat för metod delen, 

FIRO – teorin och självhjälpsgrupper. Vi har även sammanfattat två FoU rapporter där vi tog var sin. 

VE summerade Randomiserad effektutvärdering och SS sammanfattade Verksamhetsutvärdering av 

föräldrarnas upplevelse av Komet. Övriga kapitel har vi författat tillsammans. Vi genomförde åtta 

intervjuer vilka bearbetades och analyserades av tillsammans.    

 

6.9 Etik  

Vi har utgått från Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor enligt 

informationskravet och samtyckeskravet. Detta för att belysa, diskutera och arbeta med uppsatsen 

utifrån etiska beprövade perspektiv.  

Utifrån informationskravet har vi tillfrågat intervjupersonerna muntligt om de vill delta i studien. 

Vidare har vi informerat om syftet med uppsatsen och erbjudit dem att ta del av den. Intervjupersonerna 

har även fått information om vilka metoder vi kommer att använda oss av under uppsatsarbetet, t ex att 

vi kommer att använda oss av bandupptagning under mötet. Deltagarna har haft möjlighet att bestämma 

hur länge och på vilka villkor de skall medverka samt möjligheten att avbryta deltagande när de önskar 

(Kvale, 1997, s.113). 

Utifrån samtyckeskravet har vi förmedlat att forskningen endast får utföras om forskningspersonen 

har samtyckt till den forskning som avser honom eller henne. Samtycket är frivilligt och kan tas tillbaka 

när som helst. För att ha möjlighet att tillägga eller dementera vad deltagarna sagt under intervjun har vi 

erbjudit dem att ta del av den transkriberade versionen (Kvale, 1997, s.113).   

Konfidentialitetskravet nämns inte i ovanstående lag, därför har vi använt oss av forskningsetiska 

principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2007) där huvudkraven om 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande konkretiseras.  

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att intervjupersonernas personuppgifter skyddas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Det betyder att alla bandinspelningar förvaras säkert och förstörs när 

uppsatsen är färdig (a a.). Det går inte att identifiera intervjupersonerna i uppsatsen då deras namn är 

fingerade. Dessutom har information av dem presenterats på ett sätt så att det förhindrar läsaren att 
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identifiera någon enskild person. Av samma anledning har vi vid intervjuredovisningen ändrat alla 

ungdomars kön till pojkar, då de var i majoritet (Kvale, 1997, s.235).    

Enligt nyttjandekravet kommer vi endast att använda vårt insamlade material till uppsatsen och inte i 

andra sammanhang (Vetenskapsrådet 2007). 
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7 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal FoU rapporter kring Kometmetoder. UngdomsKomet utbildningen började som ett 

pilotprojekt under hösten 2006 och det finns ingen forskning på det än.  Eftersom UngdomsKometen är 

vidareutveckling av FöräldraKomet har vi valt att sammanfatta två rapporter som utvärderar det 

sistnämnda. Den ena är en randomiserad effektutvärdering (FoU 2006:14) och den andra är en 

utvärdering som baserar på föräldrarnas upplevelse (FoU 2006:13). Med randomiserad studie menar 

man en forskningsstudie där undersökningspersonerna lottas till kontroll- respektive 

experimentgrupp/er. 

  

 7.1 Randomiserad effektutvärdering 

Åsa Kling doktorand i psykologi, Knut Sundell docent i psykologi samt psykologerna Lennart Melin 

och Martin Forster har sammanställd Komet för föräldrar En randomiserad effektutvärdering av ett 

föräldraprogram för barns beteendeproblem (FoU 2006:14). I utvärderingen lottades 159 föräldrar till 

kontroll- respektive experimentgrupper. Föräldrarna fick skatta sitt barns svårigheter som medelstora 

eller stora utifrån olika skattningsskalor. Gruppledarna var informerade om att bereda plats för en till två 

föräldrar från studien i sina reguljära grupper som i övrigt bestod av lokalt rekryterade föräldrar. 

Föräldrarna lottades till följande tre gruppalternativen:  

  1. Ordinarie version av Komet då en grupp föräldrar träffas en gång i veckan vid elva tillfällen  
  2. Kortversion av Komet då en grupp föräldrar deltog på en komprimerad endagsutbildning 

 3. Väntelista. En grupp som fick vänta en termin på behandling. (FoU 2006:14).  
 

De flesta av familjerna var bosatta i någon av Stockholms stadsdelar och utvärderingen omfattar 95 

pojkar och 64 flickor. Proportionen pojkar var ungefär lika stor i de tre undersökningsgrupperna. Av 

barnen var 59 procent mellan tre och sex år. Av dem bodde 66 procent hos båda föräldrarna, fyra 

procent hos den ena föräldern och en styvförälder, 15 procent bodde växelvis hos mamma och pappa 

och elva procent hos mamma. Ett barn bodde i annat boende och för tre procent saknas uppgifter (FoU 

2006:14, s.14). 

 Mammorna var mellan 19 och 57 år och papporna var mellan 27 och 65 år. Ungefär hälften av 

föräldrarna hade högskoleutbildning och en tredjedel hade gymnasium eller yrkesskola som högsta 

utbildning. Mammorna var något mer högutbildade än papporna. Vanligast var att endast mamma 

deltog i Kometgruppen (67%), näst vanligaste var att både mamma och pappa deltog (20%) och minst 

förekommande var att endast pappa deltog (13%). I ett fall deltog en morförälder (a a).  

 Fem datainsamlingsinstrument har använts varav tre för att registrera barnets beteenden och ett för 

föräldrarnas attityder och förhållningssätt i uppfostringsfrågor. Datainsamling har skett med hjälp av 

skriftliga frågeformulär och telefonintervjuer alternativt elektronisk intervju via Internet. I de flesta fall 
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(64%) besvarades de skriftliga enkätfrågorna av mammorna. Endast i åtta procent av fallen besvarades 

enkäterna av papporna och i fyra procent av båda två. För 24 procent saknas uppgift (a a).  

7.1.1 Sammanfattning av resultat  

För att få fram resultatet gjordes forskningen i tre steg: förmätning, fyramånadersmätningen och 

tiomånadersmätning.  Efter tio månader hade föräldrarna i väntelistan erbjudits Komet och uteslöts från 

fortsatt forskning. Några familjer hade också hoppat av och därför baseras tio månaders analys på 119 

familjer. Resultaten visar att Komet ökat föräldrarnas föräldrakompetenser vid fyramånadersmätningen 

samt minskat barnens beteendeproblem och ökat deras sociala kompetenser. Vid uppföljning efter tio 

månader visade utvärderingen fortsatt starka effekter för båda Kometgrupperna. Barnens minskade 

beteendeproblem kunde kopplas till de förändrade föräldrabeteendena; ju bättre föräldrakompetens 

föräldrarna visade desto färre beteendeproblem hos barnen. Resultatet var svagare för kortversionen av 

Komet än för ordinarie Komet för barnen. Vid för- och eftermätningen visar resultatet att barnens 

bråkiga beteende i väntelistgruppen var i stort sätt oförändrad. Slutsatsen är att ordinarie Komet har 

starkare effekter än vad föräldraträningsprogram i genomsnitt har medan kortversionen mer liknar vad 

man kan förväntas av föräldraträningsprogram (a a).  

               

7.2 Verksamhetsutvärdering av föräldrarnas upplevel se av Komet    

I samband med den tredje utbildningsomgången, hösten 2004, beslutades det för att göra en 

verksamhetsutvärdering (FoU 2006:13). Knut Sundell har varit huvudansvarig för utvärderingen och 

psykologerna Åsa Kling, Fredrik Livheim och Anna Mautner har medverkat.  

 De föräldrar som deltog i den tredje Kometutbildningsomgången ombads vid kursstart och 

kursavslutning besvara en anonym enkät som innefattade bland annat social bakgrund och av vilken 

anledning de deltog. Föräldrarna fick även uppge vilka förändringar som uppstått efter utbildningens 

slut samt deras upplevelse av Kometutbildningen. För att mäta svaren användes olika skattningsskalor 

(a a). 

Resultaten baseras på svar från 185 familjer. Det var oftast mamman som deltog i föräldragruppen 

(73 %), näst vanligast var att både mamma och pappa deltog (14 %) och minst förekommande var att 

endast pappan deltog (11 %).  Åldern på föräldrarna som medverkade var mellan 30 och 49 år. Tio 

procent av mammorna och tolv procent av papporna hade grundskoleutbildning och 46 respektive 44 

procent högst gymnasieutbildning. Barnens åldrar var relativt jämnt fördelade mellan tre och tio år, 65 

procent var pojkar och 35 procent var flickor. Det vanligaste var att barnet bodde tillsammans med båda 

föräldrar (61 %). Vidare bodde barnet endast hos mamman i 20 procent av fallen och endast hos pappan 

i tre procent av fallen. Växelvis boende hos mamma och pappa förekom i 16 procent (a a, s.16). 
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 7.2.1 Sammanfattning av resultat 

Av de 185 familjer som började Komet hoppade endast 22 av efter att kursen startat. Så vitt det går att 

bedöma har många avhopp skett på grund av orsaker som inte primärt berör Komet (t ex skilsmässa, 

sjukdom). Dessutom var föräldrarnas närvaro på kursen mycket hög. 

Föräldrarna var genomgående mycket positiva till Komet och är villiga att rekommendera 

utbildningen till andra föräldrar. Föräldrarna skattade genomgående Komets olika moment mycket högt. 

Det som skattades relativt sett lägst var gränssättning. Det som skattades bäst var att ha fått träffa andra 

föräldrar i samma situation som de själva (a a, s.21). 

Enligt föräldrarnas beskrivningar minskade barnens problem för två tredjedelar. För 13 procent var 

situationen oförändrad och för 19 procent hade problemen ökat. Barnens problem hade minskat mer när 

föräldrarna var mycket motiverade vid kursens start, när de hade gjort hemuppgifterna och när de hade 

hög närvaro på kursen.  

Komet tycks ha haft bäst effekt på situationen i hemmet, därnäst med kamrater och minst effekt har 

Komet haft i fritidsaktiviteter och skolan. Resultatet är rimligt med tanke på att föräldrar normalt sett 

har bäst personlig kännedom om sina barn och deras problem när de är hemma (FoU 2006:13, s. 21). 
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8 Teoretisk perspektiv 

I vårt arbete har vi fokus på intervjupersonernas upplevelser om UngdomsKometutbildningen. Särskild 

fokus har vi på föräldrarnas livs sfär och vill med hjälp av teorier lyfta fram vikten i deras upplevelser. 

Teorierna har vi vald utifrån intervjuresultatet för att de inte ska påverka våra val av frågeställningar 

eller intervjuerna.   

 Eftersom UngdomsKomet baserar på Kognitiv beteendeteori (KBT) har vi studerat kognitiva - 

behavioristiska teorier för att det ska bli lättare för oss att förstå de metoderna som KBT använder. Det 

gör vi också för att vi sedan ska kunna studera hur intervjupersonernas upplevelser om de metoder som 

UngdomsKometutbildningen använder överensstämmer med det teoretiska perspektivet. Eftersom 

intervjupersonerna deltar i en föräldrautbildning har vi valt rollteorin för att studera hur föräldrarna 

upplevde utbildningens påverkan på sin föräldraidentitet. Utifrån inlärningsteorin ämnar vi oss att 

studera hur gruppledarna upplevde att hålla utbildningen för föräldrarna. Vidare är vår hypotes att 

förändringsprocessen hos föräldrar också påverkas av gruppdynamiken. Vi valde att studera FIRO-

teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) om grupprocesser. FIRO-teorin beskriver de 

olika faser som en grupp går igenom, och hjälper oss att bättre förstå mänskligt beteende och vad som 

händer i mötet mellan människor. 

 

8.1 Allmän teoretiskt perspektiv för KBT 

Kognitiva och behavioristiska idéer härstammar från inlärningsteorin och social inlärningsteorin. 

Inlärningsteorin betonar att vi inte kan veta vad som försiggår i någon annans medvetande och därför 

kan vi enbart studera och påverka det beteende som är följden av detta. Social inlärningsteori utvecklar 

detta genom att påstå att huvuddelen av inlärningen är följden av människors förnimmelser och 

tänkande om det de upplever. Människor lär sig hantera sin omgivning genom att kopiera eller imitera 

andra personers beteendemönster och genom att underlätta sådana skeenden kan terapin fungera bättre 

Därför betraktas uppenbart olämpligt beteende som följden av felaktiga eller förvrängda uppfattningar 

och tolkningar i kognitiv terapi. I terapin försöker man rätta till dessa missförstånd så att beteendet kan 

utgöra en lämplig reaktion på omgivningen. I behavioristiskt arbetssätt försöker man förändra beteendet 

och det som förstärker detta. Sammanfattningsvis kan man säga att kognitiva - behavioristiska metoder 

handlar om terapeutiska tekniker som inriktar sig på en parallell förändring av tankar och känslor vilka 

anses inte föregå beteendet (Payne 2002, s.164-166).  

      Bland de viktigaste dragen i ett behavioristiskt inriktat arbete tar Payne upp socialarbetaren som 

hjälper klienten att ändra sitt beteende i flera olika situationer, generalisering, och att vidmakthålla 

förbättringar samt framsteg även efter det att åtgärderna upphört (a a, s.166). Kometutbildningen är en 

manualbaserad föräldrautbildning med bestämt antal cirkelträffar och med tydlig disponering av tiden.    
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   Behavioristiska tekniker som har fokus på grupp och samhälle karaktäriseras av att gruppen 

arbetar tillsammans med en bedömning av problem, målformulering, diskussion och beslut om 

strategier samt modellinlärning, repetition och hemuppgifter. Speciell vikt läggs på social 

färdighetsträning (a a, s.187). I början på Kometutbildningen kartlägger föräldragruppen hur de 

upplever den unges problembeteende. Därefter använder sig gruppledarna rollspel för att konkretisera 

typiska konfliktsituationer för föräldrarna. Syftet är att visa de vanligaste misstagen samt hur man kan 

agera för att undvika dessa. Kursdeltagarna får också genomföra olika hemläxor som de själva har valt 

(Forster&Livheim, 2006). 

8.1.1 Kognitiva beteendeterapi – KBT 

Ursprungligen utvecklades KBT som kontrast mot den psykodynamiska terapi som länge varit den 

dominerande formen. Ett exempel på en grundläggande skillnad är synen på verbala processers roll vid 

psykoterapi. Den psykodynamiska traditionen framhåller språket, talet och orden som den läkande 

kraften. Det innebär att terapeutiska förändringar uppstår genom verbal bearbetning av emotionella 

upplevelser och konflikter. KBT menar att det inte räcker enbart med samtal utan terapeutisk förändring 

förutsätter att patienten kan motiveras till att pröva nya beteenden för att få nya erfarenheter. En annan 

skillnad mellan psykodynamisk terapi och KBT är att psykodynamiker betonar betydelsen av inre 

psykologiska förändringsprocesser. Förändringar i det yttre beteendet ses som sekundära effekter av 

inre förändringsprocesser. KBT betraktar detta tvärtom; om personen lyckas ändra sitt beteende så att 

samspelet med omgivningen förändras kommer detta också att få återverkningar på inre känslor och 

upplevelser. Alltså ses tankar och känslor som sekundära effekter av mönstren i interaktionen mellan 

person och omgivning (Kåver 2004, s.10-12). 

  KBT är ett teamarbete som betonar samarbete och tydlig arbetsfördelning. Både terapeuten och 

patienten förväntas vara aktiva och patienten förväntas att genomföra omfattande hemuppgifter mellan 

sessionerna. Behandlingarna är oftast kortvariga, 15-20 sessioner, men kan pågå mycket längre 

beroende på problematikens karaktär. Behandlingsarbetet pågår antingen på terapeutens mottagning 

eller på annan plats där problemen tydligast uppstår t ex i patiensens hem.  Terapeuten arbetar 

pedagogiskt med att undervisa, förklara och göra problemen begripliga utifrån KBT-teori. Tydliga och 

konkreta behandlingsmål formuleras för varje patient. Arbetet utvärderas efter behandlingens 

avslutning. KBT kan bedrivas individuellt eller i grupp, som familjeterapi eller som parterapi och som 

självhjälpsbehandling (a a, s.44).     

 KBT baserar på inlärningsteorin. Anna Kåver definierar inlärningen som förändring av människans 

sätt att tänka, känna och agera som ett resultat av nya erfarenheter. Inlärning sker huvudsakligen via:  

• Modellinlärning/observationsinlärning. Vi ser någon utföra en handling och härmar. 
• Instruktioner. Vi läser eller får muntlig vägledning om hur något fungerar eller ska göras.  
• Egen direkt upplevelseerfarenhet. Att pröva sig fram i tankar, känslor och handlingar (trial and 

 error). Vi är med om något nytt eller agerar så att vi på egen hand upptäcker hur något 
exempelvis känns, fungerar eller hur något ska göras.  
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 I KBT är beteende det du gör, säger, känner och tänker. Yttre beteende är det vi gör och inre 

beteende är känslor, tankar och kroppsreaktioner. Några viltiga begrepp som använd i KBT: 

• Ett beteendeöverskott är något som man gör för mycket av t ex äter, röker, dricker.  
• Ett beteendeunderskott är motsatsen till överskott och kan handla om t ex att inte åka 

tunnelbana,  inte uppmuntra sina barn, aldrig tacka ja till socialt samvaro.  
• Förstärkare är något som ökar sannolikheten för ett visst beteende.  
• Positiv förstärkning beskrivs som belöning, något som individen vill ha. Det kan vara mat, 

pengar, beröm, glädje, kärlek, uppmärksamhet osv.  
• Negativ förstärkning är något obehagligt som individen vill fly ifrån eller undvika. Negativ 

 förstärkare ökar sannolikheten för ett beteende som stänger av eller minskar risken för det.  
 Förstärkningsscheman är regler som specificerar när och med vilket intervall förstärkning av ett 
 beteende sker. Den har en oerhörd kraft att påverka vårt beteende och är en av de viktigaste 
 faktorerna att ta hänsyn till vid inlärning. Kontinuerlig förstärkning betyder att personen 
belönas varje gång han/hon beter sig på ett önskat sätt. Motsatsen är utsläckning då personen 
aldrig belönas för det hon/han gör. Intermittent förstärkning innebär att personen får 
förstärkning bara ibland.   

• Beteendeanalys innebär att terapeuten försöker skapa sig en uppfattning om patienten och hans 
problem på en övergripande och sammanfattande nivå. 

• Kedjeanalys är en detaljerad kartläggning av problemen. Man tittar på ett visst händelseförlopp 
där  problemet visar sig tydligt.  

 
Beteendeanalys och kedjeanalys är viktiga instrument som gynnar terapialliansen. Terapeuten lyssnar, 

försöker förstå utan att bedöma eller trivialisera. Patienten känner hopp och blir motiverad till att arbeta 

i takt med nya insikter om sina problem vilket i sin tur ökar terapeutens motivation  

(Kåver, 2004, s.49-91).       

 

 8.2 Rollteori  

Rollteorin handlar om människors samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar ger 

anledning till dem att reagera på ett karakteristiskt sätt. Rollteorin kan ses som en social förklaring och 

komplement till psykologiska synsätt på personligheter (Payne, 2002, s.221). 

  Enligt Payne har rollteorin samband med den strukturfunktionalistiska teorin inom sociologin som 

säger att människor innehar positioner i olika sociala strukturer. Han menar att olika sociala positioner 

ger människan olika roller som är en uppsättning av förväntningar eller beteenden. Denna uppfattning 

innebär att roller kan identifieras enbart utifrån relationer. Roller formar vår identitet i andras ögon, dvs. 

vår självbild och rollidentitet påverkas av att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning av oss. 

Roller kan vara tillskrivna på grund av det sociala sammanhang vi befinner oss i t ex av att vara kvinna, 

förälder eller förvärvade utifrån något vi gjort. Payne skriver också om rollambiguitet dvs. rollosäkerhet 

som uppstår då vi är osäkra på vad en roll egentligen kräver av oss (Payne, 2002, s.223). Genom att 

hjälpa föräldrar att se annorlunda på sin föräldraroll syftar Kometutbildningen på att förstärka 

deltagarnas föräldraskap Genom att våga pröva olika sätt att skapa kontakt med sitt barn kan föräldern 

påverka barnets förväntningar på föräldern, vilket i sin tur leder till positiv utveckling med 

föräldraidentitet. (Forster&Livheim, 2006).  
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8.3 Social inlärningsteori 

Den sociala inlärningsteorin härstammar från Skinners klassiska stimulus - responsteori. Beteendet 

kontrolleras både av genetiska förutsättningar hos människan och utlösande faktorer i omgivningen. 

Stimuli i situationen utlöser beteendet/rektionen och konsekvenserna av beteendet kontrollerar det 

fortsatta skeendet. Därför kan man modifiera beteendet genom att förändra den omgivande situationen. 

Behaviorister förnekar inte att inre tankar hos individen påverkar beteendet men dessa blir inte 

intressanta att studera eftersom de antas orsakas av yttre stimuli (a a, s.72). 

 Människans agerande kan förstås på tre olika sätt: autonomt handlande, mekaniskt handlande och 

interaktivt handlande. Skinner refererar ibland till den autonoma inre människan som han avfärdar med 

att det egna tänkandet inte ensamt kam bestämma handlandet. Mekaniskt handlande innebär att 

människor antingen agerar automatiskt utifrån omgivningens stimuli eller att dessa stimuli utlöser 

tänkande som i sin tur leder till handling. Det interaktiva handlandet ses som en utveckling av den 

klassiska stimulus - responsteorin. Man antar att människan och omgivningen ömsesidigt influerar 

varandra genom att människans tänkande/kognition påverkas av yttre faktorer men att också människan 

i sin tur kan förändra omgivningen genom ett medveten agerande. Samma yttre händelse kan utlösa 

olika beteende hos olika individer därför att de uppfattar dessa på olika sätt (Björklid, 1996, s.73). 

 Social inlärningsteori förutsätter ”triadisk” ömsesidighet vilket innebär att beteende, tänkande och 

andra personlighetsfaktorer samt miljöinflytande integrerar och påverkar varandra. Vad människor 

tycker, tror och känner påverkar deras handlande. Effekterna av handlandet påverkas i sin tur delvis 

tankemönster och affektiva reaktioner. På det viset utövar individ- och omgivningsfaktorer en 

ömsesidig påverkan på varandra. Det innebär dock inte att dessa faktorer är lika betydelsefulla för 

utfallet. Skillnader i människors kompetens, begåvning och sociala status kan göra att en del blir mer 

styrda av omgivningen än andra. Med andra ord utgår den sociala inlärningsteorin ifrån beteendet och 

vad som bestämmer detta.  När det gäller den klassiska stimulus - responsteorin hävdar man att belöning 

fungerar bättre än bestraffning (a a, s.75-77).  

        

8.4 FIRO-teorin 

1958 presenterade den amerikanske psykologen Will Schutz en teori om relationer mellan människor. 

Teorin kallade han Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO). Denna teori gör det 

möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor (Svedberg, 

2003, s.191). 

 FIRO-teorin identifierar tre grundläggande behov som är gemensamma för alla människor: var och 

en har behov av att känna sig betydelsefull – kompetent – omtyckt. Dessa behov uttrycks enligt FIRO på 
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tre nivåer - i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild. På var och en av nivåerna finns de tre 

dimensionerna tillhöra – kontroll – öppenhet. 

 Enligt FIRO är vår självbild helt central i våra liv, liksom vår självkänsla. Vi strävar alla efter att 

hitta den rätta mängden av att tillhöra, ha kontroll och öppenhet. Målet är att vi skall känna oss just så 

betydelsefulla, kompetenta och omtyckta som vi önskar. När vi hittar den rätta mängden kan vi tycka 

om oss själva och känna oss tillfreds med den vi är. Ju mer vi i grunden tycker om oss själva för den vi 

är, desto mer tycker vi också om andra människor. Då förmår vi att vara generösa och flexibla i den 

utsträckning som behövs. När vi har en god självkänsla kan vi bättre samarbeta och ha ett förhållande 

tillsammans med andra (Arbete och Hälsa, 2007).  

 En nyformad grupp går igenom flera olika stadier. FIRO-modellen är uppbyggd av tre huvudfaser 

och två mellanfaser som gruppen går igenom en efter en. Vissa grupper kommer snabbt till den sista 

fasen, andra kommer knappt ur den första. Om någon person tillkommer eller försvinner ur gruppen, 

eller något väldigt oväntat händer kan gruppen hoppa tillbaka en eller flera faser. Det ideala är när 

gruppen befinner sig i den sista fasen, samhörighetsfasen, då arbetar man tillsammans som bästa och 

kan verkligen koncentrera sig på arbetsuppgifterna. Enligt FIRO-teorin går gruppen igenom följande 

utvecklingsstadier, igen och igen över hela sin livstid:  

 Tillhörighetsfasen: Frågan alla ställer sig är ”Vill jag tillhöra den här gruppen”? Medlemmarna är 

beroende av att lära känna varandra och att bli accepterade av varandra och av ledaren. I den första 

fasen står behov av tillhörighet i centrum. Man kräver ordning och struktur i arbetet och tar få eller inga 

risker och riskerar heller inte konflikter. Vanligt beteende i den här fasen är till exempel att man pratar 

för mycket, drar sig undan, ifrågasätter gruppens mål och att man kontrollerar behörighet och 

kompetens hos de andra i gruppen (Svedberg, 2003, s.193). 

”Övergångsfasen” Gemyten: Här är det väldigt lite fokus på uppgifterna. Man börjar lära känna 

varandra och konstaterar mest om man vill tillhöra gruppen. 

 Rollsökningsfasen: Den här fasen är oftast den mest konfliktfyllda och svåraste. Här har man lärt 

känna varandra ganska bra och rollerna inom gruppen skapas. Många visar tydligt vad de tycker och vill 

gärna övertala de andra i gruppen att det är det rätta. Skillnaderna blir större mellan de som gör mycket 

och de som gör mindre, gruppen är i stort behov av ledare. I den här fasen är det kontrollen som står i 

fokus. Medlemmarna vågar konfrontera varandra och ifrågasätta ledaren. Eventuellt bildas små 

undergrupper, vilket kan leda till splittringar i gruppen. 

”Övergångsfasen” Idyllen: Den komplicerade rollsökningsfasen är över och gruppen kan känna 

lättnad över att de flesta konflikterna har löst sig. Stämningen påminner om gemyten, men mer ”äkta” 

då gruppen här känner varandra mycket bättre. 

Samhörighetsfasen: Man vet vilka uppgifter gruppen har, vet vart man har varandra och sig själv. De 

flesta grundkonflikter är lösta och samhörighet står i centrum. Medlemmarna litar mer på varandra, man 

vågar dela med sig av tankar och förslag och ställer höga krav på och känner tillit till gruppen. Nu vågar 
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gruppen vara ärliga mot varandra och man är redo att koncentrera sig på sina huvuduppgifter. I den här 

fasen har ledaren en viktig funktion för att förhindra stagnation och förskönande av gruppen (a a, s.193). 

 Även andra gruppsykologer och beteendevetare delar in arbetsgruppens livscykel i tre huvudsakliga 

stadier på liknande sätt. Barbro Leneér – Axelsson som är en svensk psykolog talar till exempel om 

initialfas, smekmånad och integration (Arbete och hälsa, 2007).   

8.4.1 Självhjälpsgrupper 

I litteraturen används ofta begreppet självhjälpsgrupp utan tydliga förklaringar. Magnus Karlsson har i 

sin bok Självhjälpsgrupper skapat en definition utifrån de grupper som han har studerat samt med 

hänsyn till det svenska samhället. Den lyder: 

En självhjälpsgrupp är en mindre samling människor som regelbundet samlas för att hantera 
 ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd. (Karlsson, 2006, s.59). 

 
De fyra kriterier som lyfts fram i ovanstående definition är de mest centrala kännetecknen när man talar 

om självhjälpsgrupper. Dessa är: begränsad gruppstorlek, regelbundna träffar, gemensamt problem och 

ömsesidigt stöd (Karlsson ,2006, s.59). 

 Gruppernas begränsade storlek är viktig av flera skäl. För det första så underlättar det för deltagarna 

att vara aktiva, för det andra så skapas det sociala relationer och för det tredje så innebär det att alla 

deltagare är ansvariga för det som händer i gruppen. I en mindre grupp har alla deltagare möjlighet att 

bli hörda och få andras respons på ett sätt som nästan inte vore möjligt i en större grupp. Om en grupp är 

större än 20 deltagare brukar man istället kalla den självhjälpsorganisation. Den begränsade storleken på 

gruppen kan också göra den sårbar. Om en grupp på sex personer mister två deltagare och två kommer 

sporadiskt så är risken stor att gruppen splittras (Karlsson, 2006, s.60-61). 

 Behovet av regelbundna träffar är betydelsefull för att skapa en trygghet i gruppen, liksom att lära 

känna varandra och varandras livshistorier samt att skapa en förståelse utifrån den gemensamma 

erfarenheten. Hur ofta man bestämmer sig för att träffas kan bero på olika yttre omständigheter. (a a, 

s.62-63). 

Det gemensamma problemet är förutsättningen för en självhjälpsgrupp. Enligt Karlsson finns det 

framförallt fyra anledningar till att detta är viktigt. Det första skälet är att när man delar en gemensam 

erfarenhet så skapas det en särskild förståelse. Det andra skälet är att när alla i gruppen delar samma 

problematik så skapas det en insikt om att man inte är ensam och när man inser att andra har det värre 

än en själv så kan det kännas som en lättnad. Ett tredje skäl är att man kan byta praktiska erfarenheter, 

såsom råd och tips om hur man själv har gjort i olika situationer. Det fjärde skälet är att man jämnar ut 

maktstrukturen i gruppen och alla får ett ansvar för vad som händer i gruppen. Allas deltagande blir lika 

viktig och alla personer blir en resurs (a a, s.64-65). 

 Det ömsesidiga stödet i en självhjälpsgrupp innebär att deltagarna är både hjälptagare och 

hjälpgivare på en gång. Detta skiljer sig oftast från stödet av till exempel släkt, vänner och terapeut där 

hjälpen kommer från en person till en annan. I en självhjälpsgrupp består stödet av fyra komponenter 1) 
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den enskilde får själv sätta ord på sin situation, 2) när alla i gruppen lyssnar så skapas en särskild 

förståelse eftersom alla har samma problematik, 3) möjlighet att få praktisk information om hur man ska 

hantera sin situation, 4) möjlighet att skapa en social relation med de övriga deltagarna (a a, s.67-68). 

När en självhjälpsgrupp bildas så är det nästan alltid av en igångsättare, såsom en socialarbetare, 

diakon eller någon som är sluten till en organisation. Vanligt är då att denna följer gruppen i ett par 

veckor för att den ska komma igång och finna strukturer. När igångsättaren försvinner lämnar den över 

till någon i gruppen som ser till det praktiska, till exempel kaffekokning och ser till att de överenskomna 

reglerna följs. Det är dock viktigt att denna person inte blir en ledare för gruppen utan en ledare i 

gruppen (a a, s.74-77). 
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9 Resultatredovisning – analys 

I den här empiriska delen redovisar vi intervjupersonernas egen berättelse om sina upplevelser kring 

UngdomsKomteutbildningen.  Först sammanfattar vi intervjuerna utifrån respektive teman vilka är 

allmän teoretisk bakgrund för KBT, rollteori, social inlärningsteori samt gruppdynamik enligt FIRO-

teorin. Efter det analyserar vi intervjuerna utifrån våra frågeställningar. Teorierna använder vi för att 

lyfta fram och tydliggöra intervjupersonernas upplevelser utifrån frågeställningarna.  För att skydda 

föräldrarnas identitet har vi valt att använda fingerade namn samt att vi har ändrat ungdomarnas kön till 

pojkar. Detta för att två av mammorna hade döttrar och de kan vara lättare att identifiera om vi särskiljer 

pojkar och flickor i intervjuerna. Med detta vill vi också undvika distansering vilket vi anser läsaren kan 

uppleva om vi enbart använder ord som ”tonåring” eller ”ungdom” i texten. Anledningen till att 

ungdomarna blev pojkar är att enligt tidigare forskning är de flesta av deltagarna i FöräldraKomet 

utbildningar föräldrar till pojkar.     

9.2 Allmän teoretiskt perspektiv för KBT  

Enligt KBT förutsätter terapeutisk förändring att patienten kan motiveras till att pröva nya beteenden för 

att få nya erfarenheter (Kåver, 2004, s.11). Eftersom Ungdomskometutbildningen använder sig olika 

metoder från KBT som syftar på att ändra beteenden redovisar vi under det här temat hur 

intervjupersonerna upplevde att använda manualen. 

 

- Maria  säger om UngdomsKometmanualen ” Mycket svåra ord. Jag fick hämta lexikon, ibland fanns 

de inte i lexikon”. Hon berättar att hon läste all material och på det viset fick hon sammanhang och 

kunde förstå helheten. Hon var borta vid ett tillfälle och gick igenom materialet med Johan efteråt. Hon 

anser att åtta träffar inte är tillräckligt men att två och en halv timme per träff är lagom eftersom det är 

svårt för henne att lämna hemmet för en längre tid. Hon vill också att kursledarna ska träffa ungdomarna 

med hela gruppen så att ungdomarna förstår vad utbildningen handlar om:  

 Så att ungdomarna känner att det finns många som vill hjälpa dem, de tror att de är de enda som har 
 ett tråkigt liv, så att de ser att det finns andra, det är normalt. (Maria, 2007).  
 
Hennes förslag är att kursledarna gör hembesök eller att kursdeltagarna gör extra aktiviteter som t ex att 

de äter tillsammans någon gång. Hon menar att när kursdeltagarna träffas på det viset blir det lättare att 

använda Komet.  

 Enligt Maria skulle det vara bra att ha också skolan med i UngdomsKometutbildningen. Hon menar 

att ibland räcker det inte att skolan försöker lösa problemen, det behövs samarbete mellan skolan och 

socialtjänsten. Hon anser att ungdomarnas lärare kunde delta ibland i gruppen.  

 Maria berättar att hon inte hann göra uppgifterna i alla träffarna. Enligt henne var 

uppmärksamhetsdelen bra, hon prövade alla metoder i den delen. Rollspelen, säger hon, var också 

mycket bra. Uppdraget fungerade bra med hennes tonåring men det blev för dyrt för henne och hon har 
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inte råd att göra om det. Hennes kommentar om detta är ”Jag behöver också jobba med den.” (Maria, 

2007).  Säkerhetsplanen gjorde hon inte men hon berättar att hon vet hur hon ska göra och vem hon ska 

kontakta om hon behöver hjälp. Hon berättar att hon hade kontakt med kursledarna också utanför 

träffarna under utbildningen.  

Maria berättar att hemuppgifterna fungerade bra under utbildningen men inte efteråt. 

Hemförhållandena har förändrats efter utbildningen och hon beskriver sin livssituation som att alla 

dörrar är stängda för henne. 

- Sara berättar att samvaro var den viktigaste delen för henne av hela utbildningen  

Jag kunde ju inte börja med alla sakerna … så då började vi spendera mer tid tillsammans och jag  kämpade 
inte med alla punkterna För mig var det att när jag har samvaro med henne, då kunde jag  lättare berätta om 
min oro för henne… det räcker inte att jag bara sätter gränser, du får inte vara så  här. Då kanske hon blir 
galen,  förstår du, att vem är du? (Sara, 2007).  

 
Hon berättar att under utbildningen hade deltagarna möjlighet att kontakta Lena och Johan om de tyckte 

att det behövdes. Hon deltog i varje träff. Hon ställer sig tveksam inför tanken att kursledarna skulle 

göra hembesök. Hon menar att ungdomarna inte vill det och att det skulle bli för mycket ”De kan inte 

göra någonting för barnen utan det de kunde göra var att bearbeta med oss och det är det de gjorde” (a a, 

2007). Hon berättar att hon fick lära sig att komma överens med sin tonåring  

 Okey, jag kan inte förbjuda dig att du inte ska gå ut men då måste vi komma överens, hålla kontakt på  
 något sätt. Komma överens, minska tiden, sätta gränser. (a a, 2007).  
 
Det första viktigaste steget var för Sara att hon kunde börja sätta gränser för sin tonåring.  

 Sara hade inga svårigheter att förstå innehållet i manualen. Hon tycker att hon absolut fick hjälp av 

Lena och Johan. Hon menar att de kunde visa hur föräldrarna gjorde fel i olika situationer och att hur de 

kunde missbruka sin makt.. ”Det är det de två jobbade att hur kunde vi bli bättre föräldrar till våra barn. 

Och de gjorde ett jätte bra jobb” (a a, 2007). Hon är i den åsikten att föräldrarna har också sin stolthet 

och att det är ibland svårt att acceptera att barnen vågar sätta sig emot dem ”Vi måste respektera våra 

barn, vi måste visa respekt.” (a a, 2007)  

  Däremot kände hon att det inte fanns tid för diskussioner under utbildningen. Hennes åsikt är att 

träffarna kunde vara flera eftersom det händer saker i livet och detta kan ibland hindra kursdeltagarna att 

pröva metoderna hemma. Innehållet tycker hon var lättläst och lätt att förstå. Om rollspelen säger Sara: 

 Jag kan bara se hur du gör eller hur andra gör. Jag kan inte se hur jag beter mig, förstår du, så när  dem gjorde 
 det kunde jag se mig och hur jag gjorde fel. (a a, 2007).  
 
Hon berättar att rollspelen var mycket lärorika och att hon uppskattar den hjälpen hon fick. Hon säger 

att Johan och Lena är mycket duktiga på att berätta. När vi ställer frågan om vad hon tycker om 

kursledarnas sätt att använde blädderblock i samband med undervisningen svarar hon ” Absolut, 

absolut, man kunde skriva olika punkter om vad föräldrarna känner. Det är jätte bra att man ser att det är 

så många saker, förstår du.” (Sara, 2007). Hon tycker att innehållet i manualen var bra som det var och 

vill inte ta bort eller lägga till någonting.   
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- Elisabet berättar att hon var borta vid ett tillfälle och då fick hon materialet för manualen efteråt. Hon 

kommer inte ihåg att Johan och Lena gick igenomgång materialet med henne men tror inte att det blev 

så. Hon berättar att det gick bra att förstå materialet språkmässigt. Teman i de olika träffarna som var t 

ex uppdraget, rollspel och ilskekontoroll tyckte hon var bra. ”Jag började med Uppdraget med min son 

men det var för tidigt för honom, han är bortskämd, efter två kryss ville han ha en dator, det går ju inte. 

Men jag ska försöka senare igen.” (Elisabet, 2007) Hon berättar också att det hon använder från 

utbildningen är att hon försöker vara lugnare och inte bli så arg som tidigare. Hon tror att det går bra att 

läsa igenom materialet efteråt och använda det. När hon får frågan om det skulle hjälpa att prata med de 

andra kursdeltagarna svarade hon ”Jo, kanske men jag vet ju hur man ska göra, läsa igenom materialet 

och så.” (a a, 2007).  

 Enligt Elisabet kunde träffarna vara lite längre så att deltagarna hinner prata mer. Däremot antalet 

träffar tycker hon är lagom. Hon anser inte att det finns någonting i materialet som behövs tas bort eller 

läggas till. Däremot säger hon 

 Det vore bra om de träffar min som tillsammans med mig. Jag frågade Johan och han sade att han  var 
 upptagen men jag kunde ringa och se om han var ledig så att han kunde träffa honom. Jag ringde inte för han 
 har mycket att göra och många behöver hjälp. (a a, 2007). 
  
 
- Terese berättar att hon inte behöver använda Komet tekniker hemma efter utbildningen eftersom 

tonåringen har lugnat ner sig och att det är mycket lugnare hemma nu. Hon tror att detta beror delvis på 

åldern och att hon själv har ändrat sitt sätt att bemöta tonåringen. Om manualen säger intervjupersonen 

att hon själv inte hade svårt med texten men att det fanns andra kursdeltagare som hade svårigheter att 

förstå allt. Om manualinnehållet säger hon  

 Häftena var för tjocka och det var för mycket text… det bli till slut att du sitter och sen så orkar du  inte. Det är 
 för mycket att läsa då du inte hinner ta in allting. Så det skulle ha varit bra om de varit tunnare faktiskt. 
 (Terese, 2007). 
 
Det fanns också andra orsaker för tidsbristen. Hon berättar att vissa dagar behövde någon av deltagarna 

få prata om någonting som hade hänt och det kunde ta 20-30 minuter. Ibland var det flera som behövde 

prata. Antalet träffar anser hon är lagom många.  

Om Uppdraget säger Terese att det inte fungerade alls med tonåringen. Hon berättar:  
 
 ”Vad är det för djävla papper? skrek han tror du att jag bryr mig? Poäng ett, poäng två… och sedan  gick 
 han … och jag stod där, herre gud, och de prata ju så bra om det här… sen vågade jag inte säga  till dem att jag 
 inte hade börjat men sen var jag ju tvungen att erkänna att det går ju inte, efter några  träffar. För de var ju så 
 stolta över den här och det att jag våga inte såra dem” (a a, 2007).  
  
Terese berättar att rollspelen var jätte bra och hon kunde känna igen sig själv i det. Enligt henne var 

också ilskekontrollen bra och det sättet Johan och Lena använde blädderblocket för att illustrera det som 

sades. Det som hon kan tänka sig ta bort är Uppdraget men poängterar samtidigt att det kan fungera med 

andra ungdomar. Hon berättar att för hennes del fungerade ökad uppmärksamhet bättre  ”Och jag börja 

ju mer att säga så här att tack så hemskt mycket, förlåt att jag var arg, jag kunde säga sådana här saker 

och det tog han mer och då blev han tyst. Han spelade sur men han var inte.” (Terese, 2007).  Terese 
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berättar att kursledarna var tydliga med att om hon behövde hjälp så kunde hon vända sig till dem. Hon 

var borta vid ett tillfälle och då gick hon igenom materialet tillsammans med Johan.  Han erbjöd sig 

också att träffa hennes tonåring men när hon föreslog det hemma hotade tonåringen att rymma 

hemifrån.  

 

- Anna säger att hon deltog vid varje träff och fick hjälp av kursledarna om hon behövde det. Om hon 

inte förstod någonting kunde hon alltid fråga och hon fick extra hjälp av Johan vid ett tillfälle.  Hon 

berättar också att om hon behöver hjälp kontaktar hon Johan som arbetar på samma skola där hennes 

tonåring studerar  

Enligt Anna var det svårt att hinna med ett helt häfte på två och en halv timme.  

 Speciellt för mig, jag vet inte vad de andra, jag har svårt med språket… det är svårt att förstå, vi gick  bara 
 snabbare och snabbare. Det gick för fort. (Anna, 2007). 
 
Hennes förslag är att deltagarna går igenom halva häftet per träff eller har mer tid per träff. Hon kan 

också tänka sig att träffarna blir flera. Anna själv vill gärna gå om utbildningen.  

 Anna berättar att rollspel visade för henne hur en förälder kan göra eller hur hon kan använda sig av 

det kursledarna har visat. Hon säger att rollspelen var lätta att förstå. Uppdraget prövade hon på sitt eget 

sätt. Om ungdomen gjorde som de hade kommit överens om kryssade hon för spelplanet. Också 

tonåringens lillebror deltog i Uppdraget. Som belöning använde Anna mest pengar eller att köpa kläder. 

Hennes erfarenhet var att när tonåringen fick sin belöning glömde han bort spelet. Anna säger att 

hemuppgifter fungerade bra. Hon var på en fest med sin tonåring två gånger och handlade kläder 

tillsammans med honom. Vid ett tillfälle tackade tonåringen nej till en fest då Anna kände sig besviken. 

Hon tänker fortsätta med detta när det ges tillfälle för det.  

 Anna uppger att hon inte har haft användning för säkerhetsplanen. Hon berättar att tonåringen bråkar 

ibland med sin lillebror men detta ser hon mer som syskonbråk. Bråket slutar när hon säger till. 

Däremot säger hon att hon fick bra hjälp av ilskekontrollen och använder sig av tekniken fortvarande. 

Hon har lärt sig att byta rum och inte svara om det blir bråk med tonåringen ”… om han säger 

någonting, om jag svarar kommer vi bli arga båda två.” (a a, 2007). Hon berättar att hon känner sig 

lugnare numera och att det därför är lättare att hålla kontakten med tonåringen till exempel per telefon: 

Förut, jag blev arg när jag ringde på hans mobil och då svarade han: vad vill du?! … Men det var  förut.  (a a, 
2007)  

  

- Josefin berättar att två och en halv timme var lagom men att det var för få träffar. Hon kan tänka sig 

att utbildningen är minst två terminer. Hon anser inte att det finns någonting i manualen som behövs ta 

bort eller läggas till, hon tycker att den var jätte bra som det var. Hon berättar att hon var borta vid ett 

tillfälle och då gick hon materialet efteråt utan genomgång med ledarna.  

 Josefin berättar att hon inte tycker att hon har förändrat sitt eget beteende mycket. Hon säger att hon 

försöker men när hon kommer i gamla vanor tycker hon att det är svårt ”… och då kommer jag på att 

shit jag ska inte säga sådära, åh, då låtar jag precis som jag brukade göra, det är jätte svårt.” (Josefin, 
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2007)  Hon försöker använda metoderna efteråt men säger att sonen umgås mest med sina kompisar. 

Hon anser att hon som mamma är också en människa och har rätt att tala om för sin unge vad hon 

känner ”Jag pallar inte med att du beter dig på ett visst sätt för då blir jag ledsen… Då kan gruppledarna 

tycka, lägg det inte på den där dagisnivån… men det är så jag känner ibland.” (a a, 2007). 

 Josefin berättar att hon fastnade för Uppdraget. Efter varje möte berättade hon för sin tonåring vad 

de hade gått igenom. Hon berättade om Uppdraget och att bland uppgifterna som sonen skulle få 

belöning om han klarade av det fanns närvaro i skolan ”Och är han närvarande så kommer där ett 

frågetecken och så står det någonting bakom och då var han inte alls intresserad, det spelade ingen roll 

vad det var där bak.” (a a, 2007). Josefin berättar att hon försökte fresta sin tonåring bland annat med 

årskort till gymmet men det spelade ingen roll, han var inte intresserad. Samvaron var lika svår tycker 

hon och hennes uppfattning är att många i gruppen tyckte likadant. Det fungerade bra bara om de 

handlade tillsammans sådant som tonåringen själv var intresserad av. Om  ilskekontrollen säger hon  

”Han har aldrig varit någon gapig tonåring och skrikit mycket, det var mest på slutet men det var innan 

drogerna uppenbarades” (a a, 2007). 

9.2.1 Analys 

Hur upplevde föräldrarna att använda UngdomsKometmanualen? 

De flesta av intervjupersonerna säger att teman i UngdomsKomet manualen är bra. De svårigheterna 

som uppges är de många svåra orden och att materialen i manualen är för omfattande. De flesta säger 

också att träffarna är för få och att tiden för träffarna är för kort. Både Anna och Josefin vill gå om 

utbildningen. Materialet innehåller begrepp och ord från KBT som t ex kedjeanalys, beteendeanalys, 

konsekvens. Vår slutsats är att dessa begrepp försvårar för föräldrarna att förstå syftet med metoderna. 

Att patienten motiveras till att pröva nya beteenden för att få nya erfarenheter är en förutsättning för 

terapeutisk förändring enligt KBT. Vi anser att när materialet upplevs som främmande och 

svårbegripligt kan det ta längre tid för föräldrarna innan de vill pröva metoderna i praktiken.     

Samtliga föräldrar utryckte att de var nöjda med Lenas och Johans insats som kursledare och att de 

var hjälpsamma och tillgängliga också mellan kurstillfällen. Två av föräldrarna uppgav att de fick hjälp 

med genomgång av materialet efter en missad träff och en uppgav att hon fick extra hjälp. 

Intervjupersonerna tyckte också att gruppledarna framställde rollspelen på ett bra och tydlig sätt. I 

kognitiv terapi betraktas uppenbart olämplig beteende som följden av felaktiga eller förvrängda 

uppfattningar och tolkningar och syftet med modellering är att konkretisera detta för föräldrarna. Vår 

slutsats är att rollspel, ilskekontroll och ökat uppmärksamhet upplevdes fungera bäst av föräldrarna 

eftersom de var tydliga och lätta att praktisera i verkligheten. Också de språksvaga hade lätt att ta till sig 

dessa metoderna. 

Kognitiva-behavioristiska metoder handlar om terapeutiska tekniker som inriktar sig på parallell 

förändring av tankar och känslor vilka anses inte föregå beteendet. Utifrån detta drar vi slutsatsen att när 

föräldrarna upplever syftet med metoden som otydlig fungerar inte detta heller i praktiken. Ett exempel 
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av detta är Uppdraget vilket bara en av föräldrarna uppgav fungerade med tonåringen men att det blev 

för dyrt för henne. En av föräldrarna anser att det helt kan tas bort från manualen. Uppdraget motsvara 

KBT:s kontinuerlig förstärkning och innebär att personen belönas varje gång hon/han beter sig på ett 

önskat sätt. Vår slutsats är att föräldrarna kände sig inte bekväma med Uppdraget och upplevde det mer 

som en muta än belöning.   

Två av intervjupersonerna hade också önskemål om att vid något tillfälle ha ungdomarna och deras 

lärare i gruppen samt att kursledarna skulle göra hembesök under utbildningen. Vår slutsats är att 

UngdomsKomet metoderna inte är tillräckliga för dessa föräldrar och att deras hjälpbehov bör 

kompletteras med andra insatser.   

 

 9.3 Rollteori  

Rollteorin handlar om människors samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar ger 

anledning till dem att reagera på ett karakteristiskt sätt (Payne, 2007, s.221). Här kommer vi att studera 

hur föräldrautbildningen påverkade intervjupersonernas om sig själv som föräldrar. 

 
Maria starkaste intryck av UngdomsKometutbildningen var framförallt att hon lärde sig hantera sin 

ilska. Förut blev hon arg på en gång och förstod inte sin son alls, under utbildningen lärde hon sig att 

hon måste ändra sig också. Det berättade hon så här: ”Förut blev jag arg på en gång och jag förstod inte 

andra men nu tänker jag att jag måste ändra mig också.” (Maria, 2007). Nu efter utbildningen när det 

börjar bli bråk så går hon därifrån så att båda kan lugna ner sig.  

 

Sara ansåg att det bästa med att gå Kometutbildningen var att hon fick hjälp med att förändra sig själv 

vilket medförde att hennes ungdom också förändrades. Hon tyckte också att det öppnades en ny värld 

för henne. Det beskrev hon så här: 

 Ungdomars värld, alltså hur de lever och tänker. Jag trodde bara att barnen går till skolan, kommer hem, gör 
 läxor och GÖR som jag säger. Jag ville att de skulle leva tillsammans med mig, som jag gör, men det har 
 öppnats en ny värld för mig, ungdomarnas värld. (Sara, 2007). 
 
Hon anser att hon glömde bort att ta det lugnt och hon kände sig tidigare nervös och spände sig. Hon 

ville ha kontroll över sin son och var på honom hela tiden. Hon upplevde att stressen bidrog till att 

hemmet inte kändes harmoniskt, vilket fick ungdomen att vilja fly därifrån, det beskrev hon på detta 

sätt:  

 Jag vet att om jag gör hemmet till ett ställe där de vill kriga mot varandra då vill de hellre springa  därifrån. 
 När jag lär mig att ta det lugnt så accepterar jag dem som de är. Det kanske får dem att ändra sig. 
  (a a, 2007). 
 
I och med Kometutbildningen kom Sara till den insikten att man ska respektera sina barn lika mycket 

som vuxna. Hon insåg även vikten av att vara närvarande och sätta gränser samtidigt som man är en 

mamma som förstår. Sara tyckte att hon lärde sig av de andra föräldrarna att ta det lugnt och acceptera 
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Hennes åsikt är också att de lärdomar hon lärt sig genom Kometutbildningen kan hon använda sig av 

gentemot andra vuxna.   

 

Elisabet tycker att både hon och hennes ungdom förändrades när hon gick UngdomsKomet-

utbildningen. I och med att hon lärde sig att hantera sin ilska och inte gick in i långa diskussioner så 

förändrades sonens sätt att vara mot henne. Förändringen skedde relativt snart under utbildningens 

gång, det beskrev hon så här: ”Ja, jo det var ganska snart.  Man var tvungen att sätta sig in i det man 

läste och så.” (Elisabet, 2007).  

 

Terese berättar att i och med att hon påbörjade Ungdomskometutbildningen så upptäckte hon att det var 

hennes ungdom som bestämde hemma. Det hade hon inte reflekterat över tidigare, men i och med att 

hon lyssnade på de andra föräldrarnas berättelser så insåg hon att det var på det viset. När hon väl insåg 

det kunde hon använda sig av de andra föräldrarna och Kometmetoden för att göra någonting åt det. 

Idag upplever hon att det har blivit mycket bättre hemma. Innan utbildningen var det bråk varenda 

morgon och Terese berättar att:  

 Det var ständiga konflikter att han skulle gå upp varenda morgon, skrik och smällande i dörrar. Desto mer 
 hysterisk jag blev och ju mer jag skrek och grät jag desto värre blev det. Och han stängde ju öronen i alla fall 
 (Terese, 2007).  
 
Terese berättar vidare att även om det fortfarande förekommer bråk hemma så har Kometutbildningen 

hjälpt henne att förändra sitt beteende att hantera det på ett annat sätt. Att ungdomen har blivit äldre tror 

hon också har med förbättringen att göra.  

 

Anna upplever att UngdomsKometutbildningen har gett henne verktyg för att samtala med sin ungdom. 

Tidigare så slutade deras samtal med att de skrek åt varandra. Det förklarar hon i intervjun så här: ”jag 

har lärt mig av det här med tålamod, jag svarar inte när min ungdom skriker eller om han blir arg då går 

jag därifrån. Både min ungdom och jag blir lugnare sen.” (Anna, 2007).  

 

Josefin är av den åsikten att ju mer kunskap och verktyg man skaffar sig när man har problem desto 

mer stärkt bli man. Och det känner hon att hon har blivit när hon gått UngdomsKomet-utbildningen. 

Hon anser att alla borde gå den här utbildningen, vare sig man har problem eller inte. Det förklarar hon 

genom att säga: ”…det kan ju även användas i vuxenrelationer.” (Josefin, 2007)  

9.3.1 Analys 

Hur har UngdomsKometutbildningen påverkat föräldrarna? 

Intervjupersonerna uppger att utbildningen hjälpte de att hantera sin ilska vilket de upplevde gav snabbt 

bättre samvaro med tonåringen hemma. Två av intervjupersonerna anser att metoderna kan användas 

också i andra vuxenrelationer. Vi har kommit farm till att detta gav föräldrarna insikt om att när de 
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själva ändrade sitt beteende påverkade detta också tonåringens beteende. När föräldrarna vågade släppa 

på kontrollen och acceptera vissa delar i tonåringens beteende resulterade detta till konfliktfri samvaro. 

Detta i sin tur gjorde det möjligt för föräldrarna att sätta gränser och göra överenskommelse med 

tonåringen och fick föräldrarna känna att de hade kontroll hemma. Utifrån den strukturfunktionalisitiska 

teorin har vi kommit fram till att när föräldrar ser sin roll som enbart att hålla ordning och sätta gränser 

betraktar tonåringar de mer som auktoritet. När föräldrarna ändar sitt beteende och bemöter tonåringen 

utan konflikter växer också förtroendet för föräldern. Detta anser vi förstärkte föräldraidentiteten hor 

intervjupersonerna.  

9.4 Social inlärningsteori 

Social inlärningsteori utvecklar den klassiska stimulus – responsteorin genom ett antagande om att 

beteende, tänkande och andra personlighetsfaktorer samt miljöinflytande integrerar och påverkar 

varandra. Samma yttre händelse kan utlösa olika beteende hos olika individer därför att de uppfattar 

dessa på olika sätt (Björklid, 1996, s.73). I det här temat studerar vi hur gruppledarna upplevde att 

använda UngdomsKomet manualen samt hur de upplevde att dessa påverkade föräldrarna.    

 

Johan Lusth tycker att av de pedagogiska metoder som används i UngdomsKometutbildningen är  

ilskekontroll, konfliktlösning och samvaro de som han upplever får bäst respons hos föräldrarna. Det är 

metoder som blir tydliga när man presenterar dem och det är moment som många känner igen sig i. I 

dessa moment använder man sig bland annat av rollspel och ritar på blädderblock. Johan uppger att 

många föräldrar som går UngdomsKometutbildningen i Spånga – Tensta har problem med att förstå 

manualen då det finns många olika begrepp och svåra ord i den samt att den är väldigt omfattande. För 

att förenkla arbetsmaterialet har Johan och Lena bland annat bytt ut komplicerade ord. Johan är till vissa 

delar tveksam mot UngdomsKometmaterialet, så här säger han ”Det känns som om den här kursen är 

riktad till svensk medel- eller överklass. I språk och exempel och allting. Och även bilderna, det är folk 

som bor i villa och ser ut på ett visst sätt.” (Lusth, 2007). Han tillägger att om de ska använda bilderna 

till affischer så kommer de att göra egna. Det grundar han på att han har känt att flera har upplevt att 

UngdomsKomet ”bara är för svenskar.” (a a, 2007). En pedagogisk metod i manualen, uppdraget, där 

det handlar om att belöna ungdomen har inte fungerat så bra enligt Johan, vilket också en del föräldrar 

har uppgett. Även om Johan och Lena har poängterat att en belöning inte behöver vara materiell eller 

ekonomisk så har många uppfattat det så. En annan förändring som har diskuterats är att flytta 

ilskekontrollen tidigare i utbildningen. Johan har upplevt att när de har kommit till det momentet så är 

det inte aktuellt för föräldrarna längre, då har redan förändringar i hemmet redan börjat ske.    

 Johan anser att de åtta gånger som UngdomsKometutbildningen äger rum är lagom, eventuellt skulle 

det vara bra med en återträff efter ett par månader. Men Johan poängterar samtidigt att det i första hand 

är meningen att föräldrarna ska söka stöd hos varandra, bilda nätverk. 
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Som gruppledare i UngdomsKomet arbetar man efter två olika manualer, en som deltagarna har och en 

som gruppledarna har. Johans åsikt är att det emellanåt blev lite rörigt. Det beror till största delen på att 

sidhänvisningarna inte alltid stämde. I initialskedet på utbildningen är föräldrarna ofta kritiska och 

ifrågasättande till metoden och då anser Johan att det är viktigt att det praktiska fungerar för att kunna 

fokusera sig på att möta föräldrarna.   

 Enligt UngdomsKometmanualen kan man erbjuda föräldrarna att göra hembesök eller ringa 

föräldrarna under föräldrautbildningen. Detta har varit svårt att genomföra på grund av tidsbrist. 

Däremot har Johan och Lena lämnat ut sina telefonnummer och erbjudit föräldrarna att kontakta dem 

vid behov.       

 När Lena och Johan märkte att någon av föräldrarna behövde mer tid att prata än vad som hanns med 

under utbildningstillfället så bokades det in en tid vid ett senare tillfälle. Detta hade de redan innan 

UngdomsKometutbildningens start kommit överens om. 

 Vid det andra utbildningstillfället, där gruppen var större, upplevde Johan att han fick mer respons på 

hur deltagarnas upplevelse av kursen. Att gruppen var större kombinerat med att denna grupp var 

språkstarkare tror han är anledningen. 

 På vår fråga om ungdomarna skulle kunna närvara vid ett utbildningstillfälle med syfte att beskriva 

UngdomsKomet för dem svarar han: ”Det ska ju föräldrarna göra. Det är ytterligare en möjlighet för 

föräldern att sätta sig ner med sin ungdom och prata med dem, man tar bort ett moment.”(Lusth, 2007). 

 

Lena Sehlstedt-Fuhrman betraktar utbildningen som en möjlighet för föräldrar att få bättre samvaro 

med sina tonåringar genom att de själva ändrar på sitt beteende. Därför känner hon sig tveksam till 

tanken att ungdomarna skulle delta i träffarna. Hon menar att det finns en kraft i det att föräldrarna bär 

ansvaret i förändringen. 

  Lena berättar att när hon förbereder sig inför träffarna brukar hon läsa igenom materialet flera gånger 

för att komma in i det. Hon kopierar materialet och stryker under texten med färggranna pennor. Före 

varje träff över hon och Johan  rollspelen och går igenom samt fördelar ansvaret om materialet 

sinsemellan. De gör också ordning fikat till föräldrarna. Lena tror att förberedelserna tar minst två 

timmar.    

    Lena berättar att de olika pedagogiska verktygen som hon har använt under utbildningen är många. 

Hon ser informationsdelen och muntlig framställan samt att läsa högt i gruppen som pedagogiska 

verktyg. Kursledarna har muntliga introduktionsträffar enskild för varje förälder och hon menar på att 

resten av utbildningen förövrigt innehåller mycket information. Andra pedagogiska verktyg tänker hon 

är de övningar som används i utbildningen. Hon själv är en stark anhängare av modellering berättar hon 

rollspel tydliggör på ett annat sätt än muntlig information. Hon berättar att det också är en hög 

igenkänningsfaktor många gånger bland föräldrarna. Lena berättar att mycket modellering ingår i 

utbildningen  
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”Alltså att jag och Johan modellerar kanske båda lyckade och mindre lyckade situationer som kan uppstå 
mellan föräldern och ungdomen. Och då kan ju en pedagogisk ide vara att man ibland ber föräldrarna om tips 
vad man skull ha kunnat göra annorlunda”. (Sehlstedt-Fuhrman 2007). 
 

Hemuppgifter som man följer upp kommande gång anser Lena har ett pedagogiskt syfte när föräldrar 

skapar konfliktfri samvaro med sin ungdom. Hon berättar att ett viktig pedagogiskt verktyg är också att 

ge mycket beröm och uppmuntran till föräldrarna. Varje träff börjar med en genomgång av 

dagordningen som skrivs upp av ledarna i förväg på ett blädderblock och att blädderblocket används 

också som en pedagogisk redskap under träffarna på olika sätt. Hon berättar att det är också pedagogiskt 

att gå igenom orsaksmodellen. I den gör man också tydligt för föräldrarna vad utbildningen inte handlar 

om. Orsaksmodellen, berättar Lena, går man igenom vid den individuella introduktionsträffen och den 

repeteras vid den första träffen. Vidare berättar Lena att de använder också planscher i rummet som 

alltid hänger uppe under hela utbildningen. Hon själv tycker att planscherna är pedagogiska och blir en 

hjälp också för henne som cirkelledare. Hon menar att det är lätt att gå tillbaka till dem och hänvisa till 

de olika principerna. 

Lena berättar att föräldrarna får möjlighet att göra en säkerhetsplan de anser att det är aktuellt 

”Det blev ju väldigt tydligt i den här senaste gruppen nu att det är väldigt olika problem som finns i 
representerade i gruppen. Så för vissa föräldrar är det väldigt om aktuellt att göra säkerhetsplaner och för andra 
föräldrar känns det väldigt, väldigt långt borta”. (Shelstedt-Fuhrman 2007).  
 

Bland svårigheten i det bedagogiska arbetet nämner Lena tidsbristen.  Hon berättar att det är ett högt 

tempo under utbildningen. Det är många delar som deltagarna ska gå igenom och man vill ju också som 

cirkelledare att det ska bli begripligt för föräldrarna. Hon har haft funderingar om det är så att man ska 

ha ytterligare några träffar för att kunna dra ner lite på tempo. Samtidigt så är det viktigt att hålla sig till 

ramarna för cirkeln så att det inte svävar ut till andra delar tycker hon. Det finns ett stort behov hos 

föräldrar att dela med sig av sina erfarenheter och prata om sin situation. 

”Det är också en stor utmaning för oss cirkelledare att hålla i de här ramarna att hela tiden lyfta tillbaka till       
vad var det vi skulle göra så att man inte låta det här sväva ut…som jag menar, det är inte oviktiga saker men 
man får hela tiden återkomma till att det är det här vi ska prata om idag”. (a a, 2007). 

 
En annan svårighet enligt Lena har varit de många svåra orden och begreppen i manualen som liknar 

varandra. Det blir lätt rörigt för föräldrarna. Hon tar som ett exempel ordet analys och menar att det är 

inte helt enkelt att förklara innebörden för föräldrar. Lena berättar att hon också har reflekterat kring ett 

moment i Komet materialen som kallas för problemlösning då föräldern lär sig hur man kan 

problemlösa tillsammans med sin tonåring. Lena menar att det inte är lätt och kräver mycket träning. 

Det momentet anser hon skulle kunna vara återkommande med träning i gruppen med olika exemplar. 

Som det är nu säger Lena, finns det inte utrymme för det i utbildningen. Om belöningar säger Lena att 

hon och Johan blockade helt enkelt bort några av kontrakerna eftersom det handlade så provocerande 

mycket pengar. Istället har hon och Johan poängterat att det inte behöver vara dyra saker och att också 

samvaro är belöning. 
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Lena berättar att ibland skickade hon sms till föräldrar om hon tyckte att de behövde påminnas om 

någonting. Om föräldrarna inte kom till träffen ringde hon för att höra vad som hade hänt. Hon menar 

att det är också pedagogiskt viktigt för gruppen att veta om någon är försenat eller inte kan komma just 

den gången. 

9.4.1 Analys 

Hur upplevde gruppledarna att hålla UngdomsKometutbildningen? 

Lena berättar att det tar minst två timmar för henne och Johan att förbereda sig inför varje träff. Som 

pedagogiska verktyg för sig själv ser hon läsning av materialet och understrykningar av texten. Hon och 

Johan går igenom materialet och övar rollspelen inför varje träff. Orsaksmodellen anser Lena är viktig 

när man ska tydliggöra för föräldrarna syftet med utbildningen. Under utbildningen använder 

gruppledarna högläsning, muntlig framställan och blädderblocket som pedagogiska hjälpmedel. Båda 

gruppledarna upplevde att deltagarna hade svårt att ta till sig metoden i början av utbildningen men när 

övningarna började ge resultat blev stämningen i gruppen mer positivt. 

 Utifrån social inlärningsteori utövar individ- och omgivningsfaktorer en ömsesidig påverkan på 

varandra. Dock blir människor olika styrda av dessa beroende på deras kompetens, begåvning och social 

status. Vår analys är att föräldrarna är olika mottagliga för information beroende på deras bakgrunds 

variabel. Skillnaderna i föräldrarnas problem påverkar också vilka delar av utbildningen de prioriterar. 

 Johan upplever att ilskekontroll, konfliktlösning och samvaro är de metoder som får bäst respons hos 

föräldrarna. Dessa metoder anser de båda blir tydliga för föräldrarna och många känner igen sig i dem. 

Lena säger också att hemläxor är ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel för föräldrarna när de tränar 

samvaro med sina ungdomar. Det är också viktigt att ge beröm och uppmuntran för föräldrarna säger 

hon. Enligt social inlärningsteori påverkas människans handlande av vad hon tycker, tror och av de 

affektiva reaktionerna. Vår tolkning är att kombinationen med igenkännandet i metoderna och 

gruppledarnas positiva sätt att framställa dem samt bemöta föräldrarna ökar föräldrarnas motivation att 

delta i utbildningen. 

 Båda gruppledarna säger att svårigheterna i utbildningen är de många svåra orden och begreppen 

som manualerna innehåller. Johan menar att manualen är riktad till svensk medel- eller överklass och att 

många föräldrar inte känner igen sig i det. Johan och Lena har förenklat de svåraste orden och 

begreppen och använder inte bildmaterialet som följer med manualen. Enligt Lena har exemplen i 

kontrakten provocerande höga summor som belöning vilket har lett till att gruppledarna har blockat bort 

en del av dem. Detta tolkar vi som att manualens utformning påverkar föräldrarnas bild om sin 

föräldraidentitet och att den delvis kan försvåra för föräldrar med låg inkomst eller utländsk bakgrund 

att känna igen sig i den. 

Lena upplever också att tempot är högt under utbildningen och att vissa moment inte får tillräckligt med 

utrymme. Samtidigt ser hon det också som en hjälp att begränsa föräldrarna hamna vid sidan av i 
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diskussionerna. Vår slutsats är att tidsbristen upplevs som både stressande och som ett hjälpmedel för att 

gruppdeltagarna håller fokus på utbildningen. 

9.5 Gruppdynamik 

FIRO- teorin gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan 

människor (Svedberg, 2003, s.191). I det här temat studerar vi hur gruppdeltagarna upplevde 

gruppdynamiken under UngdomsKometutbildningen. Vi utgår i FIRO-teorins tre huvudfaser vilka är 

tillhörighetsfasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen.  

 

Maria  kände sig trygg med de andra deltagarna och hon tyckte hon fick många råd och tips från dem. 

Hon upplevde att när hon började prata om sina problem började de andra prata. Hennes åsikt var den 

att ”Jag kom dit för att få hjälp inte för att skämmas. När jag började prata började de andra också 

prata.” (Maria, 2007).  Hon tyckte att det var skönt att träffa föräldrar med samma problem för då var 

det lätt att göra sig förstådd. Hennes uppfattning är att man inte pratar om sådana här problem med vem 

som helst, många vill inte erkänna att de har problem hemma. 

 När utbildningen tog slut kom deltagarna överens om att de skulle träffas, men det har inte blivit så. 

Maria anser att det skulle vara bra att träffas eftersom när man slutar utbildningen så kommer vardagen 

ikapp en och man behöver påminnas hela tiden. Hon tror att det är vara mycket viktigt att fortsätta 

träffas för att fortsätta med de metoder man lärt sig.  

 

Sara kände gemenskap med de andra deltagarna i gruppen. Det uttryckte hon så här: ”Det vi hade 

gemensamt var att alla var där för att få hjälp och kunskap för att förbättra relationen till sina barn.” 

(Sara, 2007).  I och med att hon träffade föräldrar som hade problem som hon ansåg var värre än hennes 

så bidrog det till att hon kunde lugna ner sig och att inte göra sina problem större. 

 Hennes önskan var att föräldrarna skulle träffas när utbildningen tog slut men så blev det inte. Det 

tyckte hon skulle ha varit viktigt för att ha möjlighet att utveckla sig mer och se hur det går för de andra.  

 Sara tyckte att det var svårt att prata om sina problem inför gruppen. Hon var rädd för att de skulle 

tycka att hon var en dålig mamma, så hon var mest tyst och lyssnade. Även om det de andra pratade om 

skiljde sig lite från hennes problematik kände hon igen sig i mycket. Hennes uppfattning är den att det 

var fler som inte berättade allt om sina bekymmer.   

 

Elisabet säger att det bästa med hela utbildningen var att träffa andra föräldrar i samma situation. Detta 

även om hon inte riktigt kände igen sig i de andras problematik, vilka hon ansåg vara värre än hennes. 

Men trots detta så upplevde hon att hon blev förstådd av de andra i gruppen och dom gav henne råd och 

tips som hon inte tänkt på tidigare. Hon berättar att stödet från utbildningen fick henne att känns sig lite 

mer modig och trygg. När det hände saker hemma så tänkte hon att hon tar upp det i gruppen innan hon 

gör någonting.  Hon önskar att det funnits mer tid för att diskutera med de andra föräldrarna. Det 
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uttryckte hon på detta sätt: ”Det fanns inte tid att prata. Vi hade rast i 15 minuter och då åt man macka, 

vi hann inte prata mycket.” (Elisabet, 2007). Hon ansåg att det skulle ha varit bra med ett sista 

utbildningstillfälle, där det skulle ha funnits möjlighet att diskutera fritt. Även om hon har de andra 

deltagarnas telefonnummer har hon inte ringt någon, och ingen har ringt henne.  

 Elisabet tyckte att gruppledarna, Johan och Lena, förklarade bra och förstod hennes problem. Det 

hon tyckte var konstigt var att de inte kunde förklara hur deltagarna skulle agera med sina ungdomar i 

en specifik situation. Det förklarade gruppledarna med att föräldrarna kände sina ungdomar bäst. 

Gruppledarna talade om att det gick bra att ringa dem när det fanns behov, utöver träffarna. Detta har 

inte Elisabet gjort.  

  

Terese anser att det bästa med att ha gått UngdomsKometutbildningen har varit att träffa andra 

mammor som har samma problem, att hon inte var ensam. Innan hon deltog i föräldrautbildningen 

kände hon sig som en dålig mamma och väldigt ensam. Detta trodde hon till stor del berodde på att när 

hon talade med andra ungdomsföräldrar om sina problem så svarade de: ”nej, sådär är inte min son, nej 

absolut inte.” (Terese, 2007). De bara berättade hur fantastiska deras ungdomar var. Så att träffa andra i 

samma situation upplevde hon som befriande. Hon beskrev det som ”när jag träffade de andra 

mammorna i Kometutbildningen blev jag faktiskt glad över att fler hade problem, det låter hemskt men 

så var det.” (a a, 2007). 

I den grupp som Terese gick i var det endast tre mammor som deltog och detta tror hon bidrog till att 

det blev svårt att hålla kontakten. Hon kände mer gemenskap med den ena eftersom de hade mer 

liknande problem.  

 Alla deltagarna bytte telefonnummer under utbildningen men det gjordes ingen överenskommelse 

om att träffas. Terese känner inget behov av att träffa de övriga mammorna av den anledningen att prata 

om deras problem. Däremot skulle hon tycka att det skulle vara trevligt att träffas för att se har de andra 

har det och om det går bra för dem och att det går framåt.  

 

Anna tyckte att de i deras grupp pratade mycket öppet om sina problem och hon kände att hon blev 

förstådd. Hon tyckte det var lite svårt att vara öppen i början men sedan gick det lättare. Detta 

förklarade hon så här: ”man kan inte dölja om man har såna här problem, man måste prata och få råd av 

andra.” (Anna, 2007). Hon upplevde att hon fick många råd och tips från de andra deltagarna.  

 Anna berättade att hon skulle tycka att det vore bra om gruppledarna kontaktade alla deltagare och 

tog initiativet till att ordna så att alla deltagare kunde träffas. Hon har själv tänkt att hon skulle ha 

kontaktat de andra men det har inte blivit så. 

 

Josefin tyckte att det var bra att träffa föräldrar i samma situation för att då känner man sig inte ensam. 

Däremot så tyckte hon att det var fler i gruppen som kunde kommentera den person som delade med sig 

av sina problem. Det är väldigt viktigt för henne att man får beskriva vad man känner utan att någon 
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säger ”så där gör inte min unge” eller ”det där skulle jag aldrig acceptera.” (Josefin, 2007). Enligt 

hennes åsikt så blir det fördömande. För hennes del så hämmade inte dessa kommentarer henne ifrån att 

prata men hon tyckte mycket illa om det. Det bidrog också till att hon inte kände sig förstådd av alla 

deltagare.  

 Josefin berättar att hon såg fram emot utbildningstillfällena och då framförallt när någon deltagare 

berättade att någonting positivt hade hänt, det beskrev hon så här:  

Det kanske var någon i gruppen som berättade att någonting hänt och den här mamman blev glad, och   
 då blev jag så här att åhhh vad glad jag blir för hennes skull. För fem minuter som är bra med sitt barn,   
 det är, det suger man åt sig för dom är värdefulla (a a, 2007). 

 
Gruppledarna var enligt Josefin väldigt tydliga med att de kunde kontaktas om det var något som 

deltagarna ville prata om. Josefin behövde aldrig ringa till dem eftersom hon ansåg att hon kunde prata 

med dem om sina problem inför gruppen.  

 På frågan om hon skulle kunna tänka sig att träffa de andra deltagarna utan Johan och Lena svarade 

hon ”nej det vet jag faktiskt inte, jag tror man ska ha en ledare. Så känner i alla fall jag.” (a a, 2007). 

Hon anser att det ska finnas någon med speciella kunskaper kring problematiken.  

 Josefin kände ingen speciell gemenskap med de andra deltagarna, några få, eftersom hon upplevde att 

de hade så olika problem. Hon har idag sporadisk kontakt med två deltagare. Denna kontakt har inte 

tagits på grund av att de diskuterat deras gemensamma problem utan bara för att fika.  

 

Lena Sehlstedt – Fuhrman (gruppledare) berättar att gruppdeltagarnas familjekonstellationer och 

problematik skiljde sig åt och att hennes uppfattning är att de föräldrar som hade mest gemensamt 

skapade kontakt med varandra snabbast. Vid utvärderingen av UngdomsKometutbildningen var det 

flera föräldrar som uppgav att ”En av de stora positiva delarna med den här föräldracirkeln har varit att 

dela med andra, att höra liksom, att få ta del och inte känna sig ensam.” (Sehlstedt-Fuhrman, 2007). 

Lenas absoluta åsikt är den att gruppen hade stor betydelse för varandra.   

 Hon är också av den uppfattningen att det var av stor vikt att det deltog en man i grupp två. Enligt 

Lena så fick gruppen mer balans då det annars är väldigt kvinnodominerat. Att det var en man som tog 

ansvaret för att förbättra relationen med sin son. 

Under utbildningens gång fick alla föräldrar som ville skriva upp sig på en kontaktlista där Lena 

informerade föräldrarna att ”Detta är ett sätt att efter utbildningens slut välja om man vill ha kontakt 

med varandra.” (a a, 2007). Flera av deltagarna har uppgett för Lena att de önskar att 

UngdomsKometutbildningen hade fler träffar. Lena berättar att hon har en fundering kring återträffar, 

vilket skulle kunna vara att man träffas efter en månad vid en eller två tillfällen. Då har föräldrarna haft 

möjlighet att tänka igenom det de lärt sig och haft möjlighet att praktisera kunskaperna. Lena säger: 

”Som en liten tankningsstation där man får komma in och tanka igen.” (a a, 2007) 
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Johan Lusth (gruppledare) anser att det fanns en skillnad i hur den första och den andra gruppen 

fungerade tillsammans. Skillnaden låg framförallt i antalet deltagare i respektive grupp. Johans 

upplevelse av den andra gruppen var:  

  Det blev mer småkonstellationer i gruppen samtidigt som dom verkade ha väldigt roligt ihop 
  och det blev mer dynamiskt med en lite större grupp, människor som skiljde sig mera med olika    
  problematik (Lusth, 2007). 
 
I början av båda utbildningstillfällena upplevde Johan att det fanns ett motstånd och att föräldrarna 

ifrågasatte metoden. Föräldrarna hade en föreställning om att gruppledarna skulle ”tala om” hur 

föräldrarna skulle göra för att det skulle bli bra med ungdomarna. Johan ansåg inte att det uppstod 

någon konkurrens mellan föräldrarna av den anledningen att svårighetsgraden på problematiken var 

olika. Hans åsikt är att vissa föräldrar har mer behov av att prata än andra och att det kommer även till 

godo för dem som lyssnar. De som hör på har då möjlighet att tänka ut strategier och dela med sig av 

sina erfarenheter. 

Att det deltog en man i gruppen anser Johan var bra, det beskrev han så här: 

  För många av de här kvinnorna som kommer hit som kanske är ensamstående heller har män 
  som slår dem eller inte bryr sig om ungarna. Så då kanske det är bra att träffa män som har problem 
  med sina barn och som söker hjälp för det. Det var nog väldigt viktigt för många att se.” (a a, 2007). 
 
Johans uppfattning är att det kan vara svårt att samla hela gruppen för att ha kontakt efter 

föräldrautbildningens slut. Enligt honom är en hel del av deltagare ensamstående med en eller flera barn 

och som kanske arbetar heltid och då kan det vara svårt att få tiden att räcka till.  

  

9.5.1 Analys 

Vilken betydelse har gruppledarna och de andra föräldrarna i gruppen haft för gruppdeltagarna? 

Enligt FIRO – modellen kan man identifiera tre olika faser i en grupprocess.  I den första fasen, 

Tillhörighetsfasen, är det vanligt att deltagarna i gruppen ifrågasätter gruppens mål och metoder. 

Deltagarna försöker lära känna varandra och vill ta reda på om de vill delta i gruppen. Både Lena 

Sehlstedt – Fuhrman och Johan Lusth upplevde att föräldrarna kände ett motstånd mot metoden i 

inledningen av UngdomsKometutbildningen, vilket vi tolkar som tecken på den första fasen i FIRO - 

modellen.   

 I Rollsökningsfasen bildas det lätt smågrupper och i denna fas vågar deltagarna konfrontera 

varandra. Det framkom i intervjuerna att de föräldrar som hade liknande problematik och 

familjekonstellationer fick fortast kontakt med varandra. En intervjuperson hade kritik angående att hon 

upplevde att vissa deltagare formulerade sig nedlåtande och avbröt när någon pratade 

Samtliga intervjupersoner var positiva till att träffa andra föräldrar med liknande problematik, vilket 

fick många att inte känna sig ensamma i sin situation. Två deltagare uttryckte speciellt att detta var det 

bästa med hela UngdomsKometutbildningen. Detta bidrog till att de kände sig förstådda och att de 

kände en gemenskap. Dessa positiva känslor och uttalanden om gruppen bekräftar att gruppen nått 
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Samhörighetsfasen. Flera uppgav att de fick många råd och tips från de andra deltagarna som de inte 

tänkt på tidigare.  

Majoriteten hade önskemål om att fortsätta träffas vid utbildningens slut. En person sa dock att u att 

hon inte kände något behov eller någon önskan av återträffar. 

 Gruppledarna anser att det är positivt för gruppdynamiken när det är flera deltagare i gruppen. De 

upplevde att det var bra att ha en manlig deltagare i gruppen, Lena av den anledningen att det skapade 

en balans och Johan för att han anser att flera kvinnor i gruppen behöver möta en man som engagerar 

sig. De bägge gruppledarna är av den uppfattningen att gruppdeltagarna hade stor betydelse för 

varandra. Både Lena och Johan är av den åsikten att det skulle vara bra för föräldrarna att ha en till två 

återträffar efter avslutad utbildning. Dock tror Johan att det kan vara svårt att motivera föräldrarna till 

fortsatta träffar då många var ensamstående och kan ha svårt på grund av tidsbrist.  

Vår tolkning är att de båda grupperna har genomgått grupprocessen enligt FIRO – modellens alla faser 

samt att gruppdeltagarna haft stor betydelse för varandra. Vi har också kommit fram till att föräldrarna 

tycker det är svårt att upprätthålla de färdigheter som de tagit del av under utbildningen. 
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10 Diskussion  

I det här arbetet har vårt syfte varit att beskriva hur de föräldrar som deltog i 

UngdomsKometutbildningen hos Spånga – Tensta Familjeresursenheten under hösten -06 samt våren -

07 upplevde detta. Vår avsikt har även varit att beskriva gruppledarnas erfarenheter om att hålla 

utbildningen för föräldrar. Eftersom vi har haft fokus på intervjupersonernas upplevelser har vi använt 

fyra teorier för att ordna empirin. Efter det har vi analyserat intervjuerna utifrån våra frågeställningar 

samt har använt teorierna för att lyfta fram vikten i intervjupersonernas upplevelser. Detta har hjälpt oss 

att få svar på vår hypotes vilket var att förändringsprocessen påverkas av både gruppdynamiken hos 

föräldragruppen och av Ungdoms-Kometmetoden. I det här avsnittet kommer vi att diskutera om vårt 

arbete utifrån analysdelen och vilka slutsatser vi har kommit fram till.   

 Vår första frågeställning handlar om hur föräldrarna upplevde att använda UngdomsKomet- 

manualen. Manualen baserar på KBT metoder med målsättning att förändra föräldrarnas beteende vilket 

i sin tur förväntas påverka ungdomarnas beteende. De svårigheterna som föräldrarna uppgav med 

manualen var att den innehöll många svåra ord och var för omfattande. Anna kommenterar detta på 

följande sätt ” …speciellt för mig, jag vet inte vad de andra, jag har svårt med språket…det är svårt att 

förstå, det gick bara snabbare och snabbare. Det gick för fort.” (Anna, 2007). Kognitiva behavioristiska 

metoder handlar om terapeutiska tekniker som inriktar sig på parallell förändring av tankar och känslor 

vilka anses inte föregå beteendet. Utifrån detta drar vi slutsatsen att när informationen om metoderna 

blir svårtydat blir det svårare för föräldrarna att förstå syftet med dessa vilket bidrar till att det tar längre 

tid för dem att känna motivation att pröva metoderna i praktiken. Med tanke på att utbildningen består 

av sammanlagt åtta träffar är det viktigt att föräldrarna kommer igång med övningarna snabbt så att de 

hinner både testa dem i praktiken och diskutera om detta i gruppen. 

  De metoder som föräldrarna uppgett att de mest uppskattade och var lättast att förstå var 

uppmärksamhet, ilskekontroll och rollspel. Däremot var det bara en av föräldrarna som lyckades 

genomföra Uppdraget, men hon tyckte att det blev för dyrt. Vår slutsats är att kontinuerlig förstärkning i 

form av pengar eller saker varje gång ungdomen beter sig på ett önskat sätt, enligt KBT, inte fungerade 

med dessa tonåringar. Vi ställer oss frågande om Uppdraget fyller sin funktion i UngdomsKomet- 

utbildningen. Däremot när föräldrarna ökade positiv uppmärksamhet och lärde sig att hantera sin ilska 

ledde detta till ökat konfliktfri samvaro.  

 Vår andra frågeställning handlar om hur UngdomsKometutbildningen har påverkat föräldrarna. 

Samtliga intervjupersoner berättade att föräldrautbildningen har hjälpt dem att förändra sitt beteende. 

Detta kommenterar Sara på följande sätt: 

 Ungdomars värld, alltså hur de lever och tänker. Jag trodde bara att barnen går till skolan, kommer hem, gör 
läxor  och GÖR som jag säger. Jag ville att de skulle leva tillsammans med mig, som jag gör, men det har öppnats 
en ny  värld för mig, ungdomarnas värld. (Sara, 2007). 
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En intervjuperson uppger att utbildningen har hjälpt henne att ta tillbaka föräldrarollen hemma. Det kom 

fram även i intervjuerna att verktyg och kunskaper från utbildningen även kan användas gentemot andra 

vuxna. De flesta tycker att det bästa de lärt sig var att hantera sin ilska och att gruppen gav de perspektiv 

i deras egen problematik. Detta fick de att känna sig både lugnare och som bättre föräldrar. Detta 

överensstämmer med den strukturfunktionalistiska rollteorin som säger att vår själbild och rollidentitet 

påverkas av att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning om oss. Vi har kommit fram till att 

gruppens och metodernas påverkan förstärker deltagarnas föräldraroll vilket leder till att de upplever 

problemen med sina ungdomar som mer hanterbara. 

 I den tredje frågeställningen undersökte vi hur gruppledarna upplevde att hålla 

UmgdomsKometutbildningen. Lena och Johan upplevde att ilskekontroll, konfliktlösning och samvaro 

fick bäst respons hos föräldrarna. Dessa metoder blev tydliga när gruppledarna använde blädderblock 

och rollspel som visuella hjälpmedel tillsammans med muntlig presentation och hemuppgifter. 

Föräldrarna får också lära sig att med beröm uppmuntra önskat beteende hos tonåringen och minska 

uppmärksamhet vid inte önskat beteende enligt stimulus - responsteorin. Föräldrarna kunde snabbt se 

resultat när tonåringen reagerade positivt på detta, vilket också ökade föräldrarnas motivation och 

känsla av välmående Lena beskriver detta på följande sätt: 

 Sen är det någonting som händer under resans gång. Den blir så tydlig den här processen hos 
 föräldrarna när de internaliserar det här, gör det till ditt eget och upptäcker att wow det hände 
 någonting.” (Sehlstedt-Fuhrman, 2007). 
 
Enligt Lena och Johan är det även viktigt att ge beröm och uppmuntran för föräldrarna. Gruppledarnas 

uppfattning av manualen är att den inriktar sig till svensk medel- eller överklass vilket inte är en vanlig 

klientgrupp hos Familjeresursenheten. Därför anser de att det var nödvändigt att göra vissa förändringar 

i manualen för att föräldrarna inte skulle uppfatta innehållet som alltför främmande. Vår tolkning är att 

gruppen och gruppledarnas förmåga att framställa metoderna på ett positivt och tydligt sätt ökade 

föräldrarnas motivation att pröva de olika metoderna. Att snabbt se resultat utifrån de metoder 

föräldrarna använde ökade välmående och tilltron till metoden hos föräldrarna. Detta bekräftar också 

sociala inlärningsteorin som säger att individ- och omgivningsfaktorer har en ömsesidig påverkan på 

varandra. Vi kom också fram till att kombination med muntlig genomgång och praktisk övning ökade 

föräldrarnas medvetenhet om hur deras eget beteende påverkade ungdomarna. Vår slutsats är också att 

manualen behöver omarbetas för att den ska kunna rikta sig på föräldrar oavsett deras bakgrunds 

variabler och blir mer användbar inom socialt behandlingsarbete.   

 Den fjärde frågeställningen handlar om vilken betydelse gruppledarna och de andra föräldrarna i 

gruppen har haft för gruppdeltagarna. Enligt FIRO – modellen kan man identifiera tre olika faser i en 

grupprocess. Vår tolkning är att grupperna har genomgått grupp processen enligt FIROs alla faser samt 

att gruppdeltagarna har haft stor betydelse för varandra. Båda gruppledarna upplevde att föräldrarna 

kände motstånd mot UngdomsKometmetoderna i början av utbildningen vilket vi tolkar motsvara FIRO 

– modellens tillhörighetsfas. Både Lena och Johan upplevde att gruppdeltagarna hade stor betydelse för 
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varandra. Samtliga föräldrar var positiva till att träffa andra föräldrar med liknande problematik. Maria 

kommenterar detta på följande sätt ”Jag kom dit för att få hjälp inte för att skämmas. När jag började 

prata började de andra också prata.” (Maria, 2007). Denna rollsökningsfasen bekräftas också av Lenas 

uppfattning om att de föräldrar som hade flest likheter i familjekonstellationer och problematik fick 

fortast kontakt med varandra. En deltagare upplevde vissa kommentarer som nedlåtande och kände inte 

att hon blev förstådd av alla i gruppen. Även hennes så som de övriga föräldrarnas övergripande känsla 

är att de upplevde gemenskap i gruppen och att de blev förstådda vilket i sin tur bekräftar att gruppen 

har nått samhörighetsfasen. En av intervjupersonerna sade också att ”…man pratar inte om sådana här 

problem med vem som helst”. Vi har kommit fram till att föräldrarna har svårt att prata med andra i sin 

omgivning om konflikter med sina ungdomar hemma. Detta uppfattar vi beror på att de är rädda för att 

andra då kan se dem som dåliga föräldrar och detta ökar deras frustration. Eftersom det är tydligt från 

början att alla deltagarna i gruppen har liknande problematik minskar detta skuldkänslor och får 

föräldrarna känna sig lugnare. Vår analys är att gruppen fungerar som ett viktigt sammanhang som 

avlastar skuldkänslor och frustration hos den enskilde föräldern. Detta är enligt vår åsikt en viktig 

bidragande orsak för att föräldrarna ska kunna hantera sin ilska.  

  Majoriteten av föräldrarna hade önskemål om återträffar och två av dem uttryckte speciellt att träffa 

föräldrar i samma situation var det bästa med hela UngdomsKometutbildningen. Det kommer också 

fram i intervjuerna att föräldrarna tycker att det är svårt att upprätthålla de färdigheter som de har tagit 

del av under utbildningen. Gruppledarnas åsikt var att det vore bra om det fanns en eller två återträffar 

För att uppnå en långsiktig verkan är vårt förslag att gruppledarna hjälper föräldrarna att utveckla 

Ungdoms- Kometgruppen till en självhjälpsgrupp. Vi ser goda förutsättningar till detta eftersom 

föräldrarna har samma problematik och har redan ingått i en grupp process med varandra. Gruppledarna 

skulle kunna fungera som ”igångsättare” för att sedan efter en tid lämna över det praktiska ansvaret till 

någon eller några av föräldrarna. De ska inte fungera som en ledare för gruppen utan har en 

sammankallande funktion enligt Magnus Karlsson (2006). 

 Vi anser att denna studie bekräftar vår hypotes om att förändringsprocessen påverkas av både 

gruppdynamiken hos föräldragruppen och av UngdomsKometmetoder. Vi kan dock inte tolka 

föräldrarnas tillfredställelse med utbildningen som garanti för att kursen faktiskt haft effekt på 

ungdomarnas beteende. Vi anser att det är möjligt att när föräldrarna träffade andra som de 

upplevde hade svårare problem med sina tonåringar förminskades deras egen problematik. 

Detta kan ha påverkat föräldrarna att uppleva en förbättring med ungdomens problematik när 

det i själva verket inte har skett någon förändring i.  
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10.1 Fortsatta forskningsfrågor 

Under arbetets gång har vi haft funderingar kring könsperspektivet. Endast en man av sammanlagt elva 

gruppdeltagare deltog i föräldrautbildningen. Enligt FoU 2006:14 och FoU 2006:13 är mammorna i  en 

hög majoritet bland deltagarna i FöräldraKometutbildningar. Utifrån intervjuerna vi har gjort uppfattar 

vi att ungdomarnas biologiska pappor oftast inte är aktiva i föräldraskapet. Vi har diskuterat vad detta 

kan bero på och kan man arbeta aktivt för att få papporna att intressera sig av Komet utbildningen. Vi 

har ställt oss bland annat följande frågor: 

1. Är det så att mammor har mer konflikter än pappor med sina tonåringar? 

2. Hur ser föräldradeltagandet ut i UngdomsKometutbildningar i andra Stockholms stadsdelar?  

3. Hur kan man arbeta mer aktivt från socialtjänstens sida för att nå papporna? 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor för gruppledarna  
 
 
1. Hur kom du i kontakt med Ungdomskomet? 
 
2. Vilka pedagogiska verktyg använde du i de olika grundmomenten (samvaro, kommunikation, 
problemlösning, kontrakt) när du höll föräldrautbildningen?  
 
3. Hur upplevde du att arbeta med komet manualen? 
 
4. Hur upplevde du att hålla utbildningen för grupp 1 och för grupp 2? 
 
5. Hur tyckte du att föräldrarna fungerade tillsammans i gruppen? 
 
6. Egna reflektioner  



 

54 
 

 
Bilaga 2 
Paraplyfrågor för föräldrar  
 
 
1.  Hur kom du i kontakt med Kometutbildningen? 
 
2.  Känner du att Kometutbildningen har påverkat den unges problembeteende?   

 
3. Vilken betydelse har de övriga deltagarna i gruppen haft för dig? 
 
4.  Hur upplevde du Kometmanualen? 
 
5.  Hur upplevde du gruppledarnas insats? 

 
     6.  Vad har gjort starkast intryck på dig under utbildningen? 
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Bilaga nr 3 

 

Hej! 

Vi är glada att du vill medverka i vårt examensarbete angående om hur föräldrarnas upplevelse 

var att delta i Kometutbildningen.  

Vi vill informera om att du kommer att få vara anonym i arbetet och om du vill kan du läsa 

genom intervjun innan den publiceras. Detta för att du ska få möjlighet att ändra eller lägga till 

om det är något som du tycker att vi har uppfattat annorlunda. För att vi ska undvika 

missförstånd hoppas vi att det går bra att använda bandinspelning under intervjun. Intervjun 

kommer att kastas när den är färdig och ingen annan än vi kommer att ta del av den.  

Din medverkan är frivillig och du bestämmer på vilka villkor du vill medverka.  

 

Med detta brev skickar vi med några övergripande frågor så att du får möjlighet att förbereda 

dig inför intervjun. Vi skickar även med ett frågeformulär. Detta formulär kan du antigen fylla i 

tills vi träffas eller också fyller vi i den tillsammans.  

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta någon av oss. 

 

Vuokko Erman Hemtelefon: 580 352 33 Mobiltelefon: 070-715 56 64 

Mailadress: vuokko61@hotmail.com 

 

Susanne Svensson Hemtelefon: 97 48 66 Mobiltelefon: 070-232 14 77 

Mailadress: susannesvensson7@hotmail.com 

 

 

Vänliga hälsningar 

Vuokko Erman & Susanne Svensson 
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Bilaga nr 4. 
 
Kryssa i följande frågor om dig: 
Du är:  Man □ Kvinna □   Din ålder : 

 
 Du är: Gift □ Ogift/ensamstående □ Sammanboende □ Särbo □  
    
Boendeform:   Inneboende □   Andrahandsboende □ Bostadsrätt □    Hyresrätt □  
       Radhus □     Villa□  
 
Hemspråk:   Svenska  □    Annat språk □ 
 
Utbildning:      Ingen utbildning □ Grundskola  □ Gymnasium □ Högskola 

□          Annan utbildning □ 
 
Sysselsättning:     Arbetar □  Arbetssökande □  Föräldraledig □ Studerar  
□  
 
Kryssa i följande frågor om din tonåring som du sökte Komet för: 
 
Din tonåring är : Pojke □       Flicka □           Hennes/Hans ålder:  

 
Vårdnadsfråga: 
 Jag har hela vårdnaden □     Jag har delad vårdnad □        Ingen vårdnad □ 
 
Bor tonåringen med dig: 
 Heltid □   Deltid □   Ibland □ 
 
Hur reagerade din tonåring när du deltog UngdomsKometutbildningen? Du kan 
kryssa i flera alternative: 
 Ledsen □ Glad □ Arg □ Misstänksam □  Nyfiken □  Likgiltig □  
   Ingen reaktion □   Jag vet inte □ 
 
Har du tidigare sökt hjälp för tonåringens beteendeproblem ?:  
 Ja □  Nej□ 
 
Känner du att du kan rekommendera UngdomsKometutbildningen för andra? 

Ja □  Nej □ Vet inte □  
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Bilaga nr 5 
 
Tabell nr 1. Intervjupersonernas bakgrundsvariabler.  
 

Tabell1. Presentation av föräldrarna  Grupp 1 Grupp 2 Summa 
Antal som ställde upp för intervju 3 3 6 
Kvinna 3 3 6 
Gift 1 2 3 
Ogift/ensamstående 1 1 2 
Sammanboende 1 0 1 
Bor i hyresrätt 3 2 5 
Bor i bostadsrätt 0 1 1 
Modersmål Svenska 1 1 2 
Modersmål annat/utomeuropeiskt 2 2 4 
Utbildning: grundskola 1 2 3 
Utbildning: gymnasium 1 år 0 1 1 
Utbildning: gymnasium  2 1 3 
Annan utbildning 0 1 1 
Studerar 1 1 2 
Arbetar 1 2 3 
Arbetssökande 0 1 1 
Sjukbidrag 1 0 1 
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Bilaga nr 6        Uppdraget 
 

 
 


