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1. INLEDNING 

 
1:1 Bakgrund 

Under 1990-talet förbättrades förutsättningarna och rättigheterna för barn och ungdomar på 

flera olika sätt. Bland annat antog Sverige år 1989 FN:s barnkonvention och år 1993 

inrättades en Barnombudsman, vars uppgift är att bevaka barns och ungdomars intressen. 

Även inom den sociala barnavården stärktes barn och ungas rättigheter, detta i och med att det 

i 1998 års sociallagstiftning gavs ett särskilt ansvar till socialtjänsten att se till barnets 

situation, rättigheter och inställning. Dessutom ökade anmälningsskyldigheten till 

socialtjänsten för vissa yrkesgrupper och för socialsekreterarna minskades utredningstiden för 

barnavårdsutredningar (SOU 2001:79).  

  
Insatser gällande barn och ungdomar regleras av socialtjänstlagen, SoL, och lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (ibid.). Den vård och de insatser som sker 

inom SoL är frivilliga och kan innebära åtgärder som exempelvis kontaktperson eller frivillig 

placering. LVU är däremot en tvångslagstiftning som används när de frivilliga insatserna 

enligt SoL inte räcker till. LVU innebär en tvångsplacering och berör både de så kallade 

”miljöfallen”, 2 §, där det finns brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som 

kan utgöra en risk och ”beteendefallen”, 3 §, där den unge utsätter sig själv för risk genom 

missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (Nordström & 

Thunved, 2005). LVU-lagstiftningen ändrades år 1990 genom att kriteriet för 

omhändertagande enligt 3 § ändrades. För att bli omhändertagen enligt denna paragraf 

krävdes tidigare att det förelåg en ”allvarlig fara” för att den unges hälsa och utveckling skulle 

skadas, vilket byttes ut till att en ”påtaglig risk” för skada skall förekomma (SOU 2001:79). 

 
Grova uppskattningar antyder att det i Sverige årligen är cirka 100 000 barn som blir föremål 

för barnavårdsutredningar. Häften av dessa barn är tonåringar med antisocialt beteende så som 

missbruk och kriminalitet. De insatser som oftast blir aktuella för denna grupp av ungdomar 

är stödsamtal, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj och placering i dygnsvård 

(Sundell, et al. 2006). Dygnsvård kan innebära bland annat familjehem, hem för vård och 

boende eller placering på en statlig institution, ett så kallat ”paragraf-12-hem”. För de barn 

och ungdomar som omhändertas enligt 3 § LVU kan det uppstå en gråzon mellan fokus på 

stöd och behandling eller fokus på straff (Claezon, 2004).  
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Det har visat sig att dygnsvård och kontaktmannaskap hade en tydlig uppgång under 1990-

talet. Denna ökning berodde inte enbart på att fler ungdomar omhändertogs utan på också att 

allt fler ungdomar omhändertogs vid flertalet tillfällen. Då dygnsvård är en resurskrävande 

insats ledde detta till att kommunernas omkostnader ökade. Orsaken till de ökade kostnaderna 

var dock inte endast det ökande antalet omhändertagna ungdomar utan också att det skedde en 

förskjutning mot dyrare vårdformer, såsom privata hem för vård och boende (SOU 2001:79). 

Placering utanför hemmet är inte bara en kostsam insats, den har också visat sig ge generellt 

sett dåliga resultat när det gäller att förebygga fortsatta problem. Bland annat sägs placering i 

familjehem eller på institution medföra en mycket hög risk för fortsatt kriminalitet, 

psykiatrisk sjuklighet, missbruk, tonårsföräldraskap, problem med försörjning och för tidig 

död. De dåliga behandlingsresultat som dygnsvård har visat på gruppen ungdomar med 

antisocialt beteende och de höga kostnader som denna vårdform innebär har gjort att intresset 

för olika typer av öppenvård har ökat (Sundell, m.fl. 2006). 

 
En öppenvårdsinsats som har blivit allt mer uppmärksammad är Multisystemisk Terapi, MST. 

MST är en strukturerad familje- och närmiljöbaserad behandling som vänder sig till 

antisociala ungdomar och deras familjer. Metoden är utvecklad i USA för att fungera som ett 

alternativ till placering utanför hemmet. Den har fått sitt namn då den riktar in sig på 

förändringar i de viktigaste systemen i den unges vardag, nämligen familj, skola och 

kamratkretsen. Grundarna framhåller att MST är en kostnadseffektiv metod då man undviker 

en dyr placering utanför hemmet. MST finns idag i flertalet av USA:s delstater och i några 

andra länder. Då tidigare studier, gjorda i USA och Norge, visat på positiva 

behandlingsresultat som följd av MST:s implementerande väcktes intresset för metoden i 

Sverige. År 2001 fick Sverige sitt första MST-team och allt fler kommuner runt om i Sverige 

har planer på att införa MST som insats. MST anses vara evidensbaserat men är ännu en 

relativt outforskad metod i Sverige. Endast en större utvärdering har gjorts, vilken är en 

sexmånadersuppföljning som visar att det inte finns några belägg för att MST fungerar bättre 

eller sämre än traditionella insatser för den undersökta målgruppen. Författarna till denna 

uppföljning menar dock att resultaten av kommande utvärderingar, gjorda på längre sikt, kan 

komma att ge säkrare svar på hur MST fungerar i Sverige (ibid.). 
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1:2 Problemformulering 

Kravet på Sveriges kommuner att utöva ett både resultat- och kostnadseffektivt socialt arbete 

som baseras på evidensbaserade metoder har ökat. Tillströmningen av nya 

behandlingsmetoder som lovar positiva behandlingsresultat är stor och varje enskild 

socialarbetare måste därför vara allt mer insatt i nya forskningsrön samt innebörden av 

begreppet evidens. En metod som lovar positiva resultat och som håller på att få allt större 

genomslag i Sverige är den evidensbaserade metoden MST. Metoden har visat på bra resultat 

i USA och andra länder men det går ej att bortse från att mängden forskning gjord på svenska 

förhållanden ännu inte är tillräckligt omfattande. Med anledning av att allt fler svenska 

kommuner har visat intresse för att införa MST är behovet av ytterligare utfallsstudier stort. 

Att ha vetskap om klienternas egna upplevelser, tankar och åsikter är också av betydelse för 

att utöva och utveckla ett gott och välfungerande arbetssätt inom det sociala arbetet. Då MST 

syftar till att förändra ungdomars antisociala beteende är det därför av intresse att veta hur 

ungdomarna själva upplever metoden och dess inverkan på deras liv. Sådana studier angående 

MST som behandlingsmetod är praktiskt taget obefintliga vilket gör syftet med denna studie 

än mer betydelsefullt.  

 
1:3 Syfte 

Studiens syfte är att studera hur ungdomar som genomgått Multisystemisk Terapi, MST, 

upplever denna behandling. Författarna avser således ge en bild av och få en djupare 

förståelse av ungdomarnas tankar kring denna behandlingsform.  

 
De huvudsakliga frågeteman som skall användas är: 

• Inställning till MST – Exempelvis inställningen till att familjen skulle erhålla 

behandling.  

• Upplevelse av MST-behandlingen - Exempelvis hur behandlingen gick till, hur det 

kändes att erhålla MST, samt om något med behandlingen var bra respektive mindre 

bra.  

• Upplevda resultat av MST – Exempelvis om individen anser att denne respektive 

dennes familj har förändrats av MST. 
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2. METOD 

 
2:1 Litteratursök 

För att hitta allmän information om MST samt tidigare forskning inom ämnet använde 

författarna till en början sökmotorn Socialservices abstracts- social sciences. De sökord som 

användes var: Multisystemic therapy (AND) evidence* (AND) family*.  De sökkriterier som 

angavs var Anywhere och Keywords vilket gav 312 respektive 39 träffar.  Flera av dessa 

träffar kändes relevanta då de bland annat tog upp MST som metod samt påvisade och 

diskuterade resultat erhållna av MST. Dessa sökningar ledde inte fram till några studier gjorda 

i Sverige varför författarna gjorde en sökning på Mittuniversitetets bibliotekskatalog 

”MIMA”. Då användes enbart ordet multisystemisk terapi. Detta angreppssätt gav två träffar i 

form av svenska utvärderingar av MST, vilka båda kom till användning. ”MIMA” försåg även 

författarna med information om systemteori genom sökordet systemteori vilket gav 186 

träffar. I slutändan användes enbart en av dessa träffar. Övrig information har införskaffats 

genom inspiration från referenser i ovan nämnda material. Dessutom har MST-teamet som 

författarna haft kontakt med informerat om relevant information, bland annat internationella 

MST:s hemsida. 

 
2:2 Forskningsdesign 

Då syftet är beskriva ungdomarnas egna upplevelser av MST avser författarna att göra en 

kvalitativ studie. En kvalitativ studie ger större möjligheter att på ett mer grundligt och 

nyanserat sätt redovisa och beskriva hur ungdomarna resonerar än en kvantitativ studie. Den 

datainsamlingsmetod som används är halvstrukturerade intervjuer med sex ungdomar som 

genomfört och avslutat en MST-behandling. Författarna använder sig således av en 

intervjuguide, se Bilaga 3, med en översikt på de ämnen som skall täckas samt förslag på 

öppna intervjufrågor. Att intervjun utgår från en intervjuguide hindrar dock inte att samtalet 

tar sina egna vägar och kommer in på andra ämnen än vad som var tänkt från början. 

Författarna anser att en intervju med öppna frågor ger intervjupersonen en chans att utrycka 

sig fritt vilket möjliggör en rättvis bild av deras upplevelser.  
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2:3 Urval 

Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval i form av självselektionsurval. Vår teoretiska 

population är de ungdomar som genomgått MST hos ett särskilt MST-team i Sverige. Den 

empiriska populationen är sammanställningen av de ungdomar som man menar ingår i den 

teoretiska populationen. Denna information är dock sekretessklassad varför författarna 

behövde hjälp med att erhålla uppgifterna. Hjälpen kom från det aktuella MST-teamet som 

ombads att kontakta samtliga familjer som avslutat behandlingen hos dem. MST-teamet 

lyckades få kontakt med 20 av de 32 aktuella familjerna och av dessa var det tolv familjer 

som möjligtvis kunde tänka sig att medverka. Författarnas erhöll en lista bestående av namn, 

adress och telefonnummer till dessa tolv familjer och sex av dessa ungdomar ställde slutligen 

upp. Processen som ledde fram till att dessa sex ungdomar intervjuades har författarna valt att 

beskriva närmare i följande avsnitt, etikavsnittet. 

 
2:4 Etik 

Under processen som syftade till att finna intervjupersoner har ungdomarna och deras 

föräldrar ett flertal gånger informerats om vad syftet med denna studie är. Samtliga föräldrar 

har informerats vare sig deras barn var under 15 år eller ej. Den första informationen gavs 

muntligt genom personal från MST-teamet och resulterade i att föräldrarna valde att ge sitt 

medgivande till att deras kontaktinformation lämnades ut till oss eller att de tackade nej till att 

medverka. Nästa steg var att författarna kontaktade familjerna och då gav ytterligare 

information till föräldrarna om studien. Det som delgavs var hur intervjumaterialet kommer 

att användas och publiceras, hur intervjun kommer att gå till, rätten att det när som helst är 

tillåtet att avbryta sin medverkan samt kontaktinformation till författarna. I de fall föräldrarna 

fortfarande var positivt inställda till att låta sina barn medverka fick författarna prata med 

ungdomarna om deras inställning. Även under detta samtal redogjordes för ovanstående 

information beträffande studien.  

 
Var även den unge positivt inställd till att medverka skickade författarna ut ett brev adresserat 

till honom/henne samt målsman där informationen som tidigare meddelats muntligen än en 

gång framgick. Detta gjordes för att minimera risken för att eventuella missförstånd skulle ha 

uppstått under samtalet samt för att familjen skulle kunna höra av sig om ytterligare frågor 

uppstod eller om de skulle vilja meddela att de ville dra sig ur studien. Kravet på informerat 

samtycke är därför uppfyllt. Intervjupersonerna har inte pressats att vara med i studien utan 
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deltagandet har varit helt frivilligt. Dock har ersättning i form av en biobiljett lämnats till de 

ungdomar som genomförde intervjun. Författarna har endast intervjuat personer som avslutat 

den aktuella behandlingen då det anses olämpligt att störa personer som är involverad i en 

pågående behandling. De uppgifter som erhållits beträffande informanterna, det vill säga 

kontaktuppgifter och deras utsagor under intervjuerna har förvarats på ett säkert sätt då 

informationen varit inlåst i ett skåp respektive lagrats på en lösenordsskyddad dator. Banden 

med de inspelade intervjuerna kommer dessutom att förstöras då arbetet med uppsatsen 

avslutats helt. Utsagorna från respondenterna avidentifierades redan i samband med 

transkriberingen genom att ungdomarna gavs andra namn. Alltför ingående detaljer om 

ungdomarna som personer samt deras situation presenteras ej heller i uppsatsen, detta för att 

försvåra igenkännandet av dem även för de personer som är insatta i deras fall.  

 
2:5 Intervjuförfarandet 

Intervjupersonerna fick själva bestämma om intervjun skulle utföras hemma hos dem, hemma 

hos en av författarna eller på ett annat, av dem valt, ställe. Resultatet blev att fyra ungdomar 

valde att genomföra intervjun i sitt hem medan resterande två föredrog att besöka författarna. 

I de fall intervjuerna utfördes i respondenternas hem satt vi i köket och i tre av dessa fall 

befann sig en förälder i angränsande rum eller kortare stunder i det rum där intervjun ägde 

rum.  Författarna är medvetna om att det möjligtvis inte uppfattas som idealt att intervjuerna 

har skett under skilda förutsättningar. Ungdomarna kan exempelvis tänkas bli negativt 

påverkade och således nervösa av att vistas i en ny främmande miljö tillsammans med två 

obekanta personer och de ungdomar som haft föräldrarna mer eller mindre närvarande under 

intervjun kan i sin tur ha kommit att påverkas av detta. Författarna anser dock att det är viktigt 

att ungdomarna själva fick vara med och fatta beslutet. Det är vår uppfattning att det 

angreppssättet i slutändan främjar studien då det resulterar i att ungdomarna blir så 

avslappnade och bekväma som möjligt. I samtliga fall, förutom under intervjun med Anders, 

uppfattades intervjumiljöerna som lugna och fria från större störningar. I Anders intervju 

förekom det störningar i form av stundtals närvarande och högljudda familjemedlemmar som 

också lade sig i intervjun. Denna intervju gav minst fylliga svar och författarna tror att dessa 

störningar kan vara en rimlig förklaring till detta faktum. 
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2:6 Registrering av intervjuer 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att underlätta i transkriberingen, men också för att 

göra intervjuandet så naturligt och avslappnat som möjligt. En viss del av känslan kring 

intervjun kan dock gå förlorat på en bandinspelning. Det känslomässiga hoppas författarna 

dock på att ha fångat upp genom båda två var med vid intervjuförfarandet. En av oss agerade 

intervjuare och medan den andra hade som uppgift att observera och registrera ungdomarnas 

känsloutryck och kroppsspråk. Intervjuerna transkriberades sedan från band till textmassa. 

Utskrifterna är dock ett svårt och problematiskt steg och redan där sker en tolkning av det som 

sagts. För att minimera effekten av detta skedde transkriberingen ordagrant och pauser samt 

känsloyttringar, såsom suckar och skratt, togs med.  

 
2:7 Intervjusammanställning och analys 

Sex ungdomar mellan 13 och 17 år har intervjuats. Tiden som förflutit sedan MST-insatsen 

avslutades varierar mellan cirka en vecka till strax över två år. Utifrån den textmassa som de 

transkriberade intervjuerna inneburit har vi kunnat urskilja tre olika teman som till stor del 

grundar sig på intervjuguiden. Dessa teman är: inställning till MST, upplevelse av MST-

behandlingen samt upplevda resultat av MST. För att redovisa det insamlade materialet 

presenteras en enskild intervjusammanställning för varje person och denna är indelad i dessa 

tre teman. Sammanställningen har framställts genom att återge och beskriva det som sagts så 

precist som möjligt. Ungdomarnas upplevelser tydliggörs med hjälp av både kortare och 

längre citat från deras utsagor. I inledningen av varje intervjusammanställning återfinns 

dessutom en kort presentation av varje respondent och anledningen till att de erhöll MST. 

Efter intervjusammanställningen presenteras analysen av resultatet. Denna analys baseras på 

de åsikter om MST som framförts av ungdomarna och dessa kopplas till MST som metod och 

teorierna som MST grundar sig på samt tar upp de samband författarna tycker sig se efter 

genomgången av materialet.  

 
2:8 Metoddiskussion 

På grund av gällande sekretesslagar fick MST-teamet en betydande roll i de inledande 

kontakterna med respondenterna. Det var de som tog den första kontakten för att höra sig för 

hur många som skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. Till en början fanns en viss oro inför 

att MST-teamet på så sätt skulle kunna påverka urvalet. MST-teamet visade dock en ärlig 

öppenhet och ett intresse för både negativ och positiv kritik. Värt att nämna är också att det, 
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trots att materialet varit begränsat, framkommit mycket varierande resultat. Ungdomarna har 

varit både negativa och positiva i sina omdömen till MST och därigenom ökar 

tillförlitligheten till MST-teamets insats i processen.  

 
Det går också att diskutera hur tillförlitliga ungdomarnas svar har varit då det är svårt att 

kontrollera vad som är sant och inte.  För att underlätta för ungdomarna att vilja och våga vara 

sanningsenliga har författarna varit noga med att poängtera sitt oberoende från socialtjänst 

och MST-team. Denna information var något som ungdomarna uppskattade och några 

ungdomar uppgav även att de inte hade velat prata med oss om vi representerat socialtjänsten 

eller att de då skulle ha undanhållit viktiga fakta. Intervjumiljöernas kvalitet kan ha effekt på 

hur resultaten av intervjuerna blir. Som tidigare beskrivits har intervjumiljöerna varierat samt 

i vissa fall inte varit helt ultimata. Användning av bandspelare och ovana vid 

intervjuförfarandet kan också det ha hämmat möjligheten att få ut maximalt av intervjuerna. 

Författarna hoppas och upplever dock att detta inte haft så stor inverkan och vill dessutom 

poängtera att ungdomarna själva fick välja intervjumiljö och att samtliga ungdomar innan var 

medvetna om att bandpelare skulle användas. För att kunna genomföra studien måste man 

dessutom till slut känna tillit inför att ungdomarna har varit ärliga och velat ge en rättvis bild. 

Med tillgång till längre tid och mer resurser hade det varit möjligt att gå in djupare i 

problematiken, exempelvis genom att göra ett flertal intervjuer med varje person och/eller 

med fler personer. Ett flertal intervjuer med varje person ger en djupare relation som öppnar 

upp för förtroligare och mer ingående svar på intervjufrågorna. De resultat som framkommit i 

denna studie framstår dock som intressanta. 

 
Arbetsfördelningen har varit jämn mellan författarna och båda har deltagit i samtliga 

arbetsuppgifter som krävdes för att genomföra denna studie. Att båda två deltog vid 

författandet av teoriavsnittet samt vid intervjuer och transkribering underlättade 

sammanställningen av resultat, analys och diskussion då bägge därmed var väl insatta i 

materialet. Författarna har dessutom sett en klar fördel med att vara två personer vid 

utförandet av denna studie, detta då tankar och idéer ständigt har kunnat utbytas dem emellan.   
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3. KUNSKAPSLÄGET 

Kunskapsöversikter som gjorts på senare år har visat att det finns åtgärder för kriminella och 

droganvändande ungdomar som är mer effektiva än andra. Nämnas bör dock att resultaten av 

de tillvägagångssätt som räknas till de mer effektiva också är begränsade. För en 

sammanställning som visar på vad de mest framgångsrika insatserna kännetecknas av, se 

Bilaga 2. MST är en av de insatser för ungdomar med beteendeproblem som är mest 

utforskad. Flera kunskapsöversikter berörande ämnet ”interventioner för ungdomar med 

beteendeproblem” har beskrivit MST som en av de mest lovande behandlingsmetoderna. Det 

är till stor del tack vare dessa kunskapsöversikter som MST omnämnts som en effektiv 

evidensbaserad behandlingsmetod (Sundell, m.fl. 2006).  

 
3:1 Randomiserade studier 

Hittills har tio randomiserade studier gjorts angående MST:s verkan på ungdomar med 

antisocialt beteende. Huvuddelen av dessa har uppvisat resultat som pekar på att MST är 

effektivt i arbetet med ungdomar med beteendeproblematik (ibid.). 

 

3:1:1 Modellutvärderingar 

Tre av dessa studier är modellutvärderingar, vilket innebär att forskare ansvarar för både 

implementeringen och utvärderingen. Dessa tre studier visar att MST minskar antalet 

ungdomar som återfaller i brott i jämförelse med individuell terapi eller annan ordinarie 

behandlingsform. Vid genomgång av dessa studier framkommer även att antalet 

återarresteringar minskat för MST- gruppen och att de dessutom spenderat färre dagar i 

fängelse än kontrollgruppen. MST visade sig dessutom vara mer effektiv vad gäller att minska 

risken för våld mot jämnåriga samt för att förbättra familjerelationer och skolprestationer 

(Sundell, m.fl. 2006). En av dessa tre modellutvärderingar är den studie beträffande MST som 

har den absolut längsta uppföljningstiden då den gjordes i snitt hela 13,7 år efter avslutad 

behandling. Resultaten visar att MST- gruppen hade i genomsnitt 57 procent mindre dagar i 

fängelse samt att antalet arresteringar var 54 procent lägre än i jämförelsegruppen (Schaeffer 

& Borduin, 2005) 
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3:1:2 Verksamhetsutvärderingar 

 I fyra av studierna har MST- utvecklarna ansvarat för utvärderingen, men ordinarie 

tjänstemän har skött implementeringen. Två av dessa studier är gjorda på kriminella 

ungdomar och dessa utvärderingar visar bland annat på färre arresteringar och färre dagar i 

omhändertagande vid MST. De två andra utvärderingarna rör missbrukande ungdomar. En av 

dem visar att 55 procent av ungdomarna i MST- gruppen inte längre missbrukade narkotika 

efter fyra år. Andelen i kontrollgruppen som inte längre missbrukade var 28 procent. Den 

andra studien visar att MST i större utsträckning än andra insatser bidrog till att minska 

alkohol- och narkotikamissbruk, men inte placering utanför hemmet och kriminalitet (Sundell, 

m.fl. 2006). 

 
3:1:3 Oberoende verksamhetsutvärderingar 

Resterande tre studier utgörs av undersökningar gjorda av oberoende forskare som utvärderat 

befintlig MST- verksamhet. De är gjorda i Norge, Kanada och USA. Två av dessa har gett 

resultat till fördel för MST och det är studierna från USA och Norge (ibid.). Författarna till 

studien i USA påpekar att detta är den första randomiserade studien av MST på 

ungdomsförbrytare som är utförd utan direkt inflytande av MST:s utvecklare. I studien deltog 

93 ungdomar som slumpvis valdes ut till att erhålla MST eller ordinarie behandlingsutbud. 

Resultaten visar på en avsevärd minskning av återarresteringar och förbättringar inom flera 

funktionsområden hos de ungdomar som fick MST (Timmons-Mitchell, m.fl. 2006). 

 

I Norge har MST varit implementerat sedan år 1999 och cirka 1500 ungdomar och familjer 

har erhållit behandlingen. Den norska studien undersöker effekterna av MST jämfört med 

effekterna av ordinarie behandlingsutbud två år efter det att grupperna fått behandling. Målet 

med studien var att se om MST var framgångsrikt i att förhindra placering utanför hemmet, 

men också för att se om det blev någon minskning av problembeteenden hos den unge. 

Problembeteendena mättes med hjälp av utvärderingar som gjordes av vårdnadshavare, lärare 

och ungdomarna själva. Studien visade att de som fick MST var mindre benägna att bli 

placerade utanför hemmet än de som mottog ordinarie behandlingsutbud. MST visade sig 

även vara en speciellt effektiv metod i arbetet med pojkar och äldre ungdomar. Forskarna tror 

att detta kan förklaras av att MST från början utvecklades för antisociala pojkar. MST hade 

positiva effekter på beteendeproblematiken vilket visade sig genom att både föräldrar och 

lärare rankade ungdomarna som mottog MST betydligt lägre på skalor över olika 
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beteendeproblem än de som var i kontrollgruppen. På ungdomarnas självskattningsskala över 

sin problematik var det dock ingen skillnad mellan grupperna. Ungdomarnas skattning över 

vissa av de undersökta beteendeproblemen hade, tvärt emot den bild föräldrar och lärare gett, 

en tendens att inte förbättras vid uppföljningen. Anledningen till varför MST verkar ha 

mindre genomslag i ungas uppfattning om sina egna beteenden svarar inte denna studie på 

(Ogden & Hagen, 2006). 

 
Den av de tre oberoende studierna som visar mindre positiva resultat av MST är gjord i 

Ontario, Kanada. I studien, som hade ett randomiserat upplägg, ingick 409 ungdomar, varav 

hälften erhöll MST och den andra hälften fick delta i de åtgärder som vanligtvis används i 

Ontario. Några av de frågor forskarna ställde sig var om de ungdomar som behandlades med 

MST skulle komma att hamna i ungdomshäkte färre gånger, om de skulle spendera färre 

dagar i häktet samt om deras eventuella framtida förseelser skulle visa sig vara mindre 

allvarliga än de andra ungdomarnas. Resultatet av studien visar att gällande vissa variabler har 

ungdomarna som erhållit MST uppvisat bättre resultat och inom andra områden har utfallet 

varit bättre för de ungdomar som deltagit i de sedan tidigare existerande åtgärderna. Dock har 

det inte i någon av de undersökta frågorna påvisats så pass stora olikheter mellan grupperna 

att skillnaderna kan ses som statistiskt signifikanta. Som läget är nu anser forskarna att det ej 

är möjligt att rekommendera att MST införs som metod runtom i Kanada. Denna åsikt kan 

dock komma att förändras om de mer långsiktiga utvärderingarna visar ett bättre resultat 

(Cunningham, 2002). 

 
3:2 Forskning kring MST i Sverige 

I Sverige blev man intresserade av MST på grund av de amerikanska studier som visat att 

metoden är ett mer effektivt behandlingssätt vid antisocialt beteende än andra 

behandlingsformer. Initiativtagarna till den svenska studien ville undersöka MST:s effektivitet 

i Sverige för att se om metoden är något att rekommendera till landets kommuner. Upplägget 

för studien blev att göra en randomiserad kontrollstudie med en mätning av den unges och 

familjens situation före behandlingen och sedan en uppföljning sex månader, 24 månader 

respektive fem år senare. I studien som initierades deltog 156 ungdomar åldrarna 12-17 år. 

Ungdomarna erhöll antingen MST eller någon av de traditionella behandlingar som erbjuds 

runtom i landet. Exempel på traditionell behandling i Sverige är kontaktperson, placering på 

institution eller i fosterhem, samtalsstöd och familjeterapi. Resultaten vid uppföljningen efter 
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sex månader visade att de båda grupperna hade ungefär samma utfall beträffande områdena 

psykiatrisk hälsa, kriminalitet, alkohol- och droganvändande och andra normbrytande 

beteenden. Ungdomarna som fick MST var dock aktuella för hjälpinsatser under i genomsnitt 

fler dagar än den andra gruppen. Till MST:s fördel talar emellertid att föräldrarna till de 

ungdomar som erhöll MST hade mindre ångest och en generellt sett bättre psykisk hälsa än 

föräldrarna vars ungdomar deltagit i traditionell behandling. Ungdomarna tenderade dessutom 

att vara mer tillfreds med MST än vad de andra ungdomarna var med sin erhållna 

behandlingsform. Dessa resultat har gjort att forskarna ej vill rekommendera MST till landets 

kommuner ännu utan i stället tycker att resultatet av uppföljningen efter 24 månader skall 

inväntas. Det finns dock inga skäl till att kommuner som redan har infört MST skall avbryta 

sin verksamhet då MST inte har fungerat sämre än annan behandling (Sundell, m.fl. 2006). 

 
3:3 Forskningsöversikter 

Totalt 27 forskningsöversikter har specifikt granskat utvärderingar av MST. Av dessa har 20 

stycken beskrivit MST som en effektiv intervention, medan sex stycken anser att 

forskningsunderlaget är otillräckligt och en har dragit slutsatsen att MST varken är sämre eller 

bättre än andra insatser (ibid.). Den sistnämnda forskningsöversikten är gjord av Littell 

(2005). För att inte missa viktiga forskningsrapporter och sammanställningar har hon ej 

begränsat sig till att enbart använda ”Peer reviewed journals” i sin översikt. Littell tror att 

orsaken till skillnaden mellan hennes översikt och andras kan bero på att hon upptäckt 

felaktigheter, brister och problem i den forskning och de tidigare översikter som gjorts på 

området MST. Hon menar att delar av den forskning som finns att tillgå har varit 

inkonsekvent och ofullständig (Litell, 2005). 

 
För att försöka förklara varför hennes resultat skiljer sig från tidigare forskningsöversikter 

hänvisar Litell också till hur valet av vilken forskning som publiceras utförs. Hon menar att 

studier som visar på tydliga resultat av en behandling i större utsträckning tenderar att bli 

publicerade än de som visar på ingen eller liten skillnad i jämförelse med annan behandling. 

Littell tillägger också att mycket av den forskning och de översikter som är gjorda på MST 

och dess effekter är gjorda av dem som utvecklat MST. Hon vill därför ta reda på om MST 

bygger på vetenskapliga bevis, fria från partiskhet, eller om det bygger på ett selektivt urval 

av bevis gjorda av dem som har utvecklat MST och därmed tjänar pengar på metodens 

framgångar. Littell menar att de utvecklare av en behandlingsmetod som själva utför 
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forskning på metoden befinner sig i en uppenbar intressekonflikt, vilket bör tas i beaktande. 

Hon tycker nämligen att forskare har en tendens att vara mindre kritiska till sina egna program 

och studier än vad oberoende forskare är. Litell påpekar även att hennes sammanställning inte 

förbisett den forskning som faktiskt tyder på att MST fungerar. Den är med i 

sammanställningen tillsammans med annan forskning som tyder på det motsatta vilket gjort 

att hennes sammanställning har gett ett annat resultat än många andra. Littell menar att det är 

för tidigt att säga hur det egentligen ligger till med MST och dess eventuella effekter. Därför 

anser hon att man måste vänta med att implementera metoder som MST och andra liknande 

metoder och kräva att det görs oberoende utvärderingar och studier av dess effekter (Litell, 

2005 & Litell, 2006). 

 
4. TEORI 

 
4:1 Teoretiska utgångspunkter för MST 

MST bygger på systemteori, socialekologiska teorier samt på forskning om vad som orsakar 

allvarliga antisociala beteenden hos ungdomar (Gustle, 2006). Nedan följer en genomgång av 

dessa olika komponenter som bidragit till behandlingsmodellen MST. 

 
4:1:1 Risk- och skyddsfaktorer 
Det finns en ansenlig mängd forskning som åskådliggör att ungdomars missbruk av alkohol 

och/eller droger, kriminalitet och psykiska problem samvarierar. Ungdomars 

problembeteenden har dessutom visat sig beror på en rad olika faktorer. De omständigheter 

som visat sig öka risken för att problem skall uppstå kallas riskfaktorer och de som minskar 

risken för en negativ utveckling kallas för skyddsfaktorer. Dessa olika faktorer finns både på 

individ- familje- och samhällsnivå (ibid.).  

 
Riskfaktorer på individnivå är exempelvis uppförandestörningar, uppmärksamhetsstöningar, 

kognitiva störningar, inlärningssvårigheter och emotionella störningar. Uppvisar den unge en 

eller flera av dessa riskfaktorer ökar dessutom faran för att ytterligare en riskfaktor uppstår, 

nämligen att denne straffas ut från ett umgänge med prosociala kamrater. I dessa fall kvarstår 

endast ett umgänge med de kamrater som uppvisar liknande problem som den unge själv gör 

(Brå-rapport, 2001:15). En annan riskfaktor är om den unge uppvisar ett intresse för 

antisociala aktiviteter (MST services, 2007). Inom familjen räknas bland annat förekomsten 

av kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, långvarig och svår stress eller en bristande 
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omsorgsförmåga hos föräldrarna som riskfaktorer. Att bli utsatt för misshandel, övergrepp, 

inkonsekventa och bryska uppfostringsmetoder, att det förekommer mycket bråk inom 

familjen och att vara barn till tonårsföräldrar eller en ensamstående mamma är också 

riskfaktorer (Brå-rapport, 2001:15 & MST services, 2007). På samhällsnivå kan 

bostadsområdet fungera som en riskfaktor, bland annat genom att det inom vissa områden 

finns större möjligheter till att begå brott (Brå-rapport, 2001:15). I ett bostadsområde kan det 

även finnas kriminella subkulturer vilket ökar risken för en antisocial utveckling. I skolans 

värld räknas kaotisk skolmiljö, lågt intresse för skolarbetet, svaga prestationer samt att inte 

fullfölja skolgången som riskfaktorer (MST services, 2007). 

 
Skyddsfaktorer hos individen kan vare dennes förmåga att stå emot stress, en god social 

förmåga och intelligens. Individer som kan uthärda påfrestande situationer och är benägna att 

prata om saker som de upplevt har en större chans att kunna tolka sin tillvaro på ett 

konstruktivt sätt. I det nära nätverket, det vill säga inom familjen och i vänskapsrelationer, är 

goda och varma emotionella band skyddande faktor eftersom personen då känner att denne är 

någon som är värd att älska. Övriga stödkontakter i individens nätverk, exempelvis skolan 

eller socialtjänsten, kan också fungera som skyddande faktorer om de uppmärksammar 

individens kompetens samt förmedlar en känsla av meningsfullhet i tillvaron. Ett annat viktigt 

inslag från det yttre stödsystemet är att hjälpa personen att inse att denne själv har kontroll 

och är i stånd att påverka sitt liv (Claezon, 2004). 

 
Risk- och skyddsfaktorer har visat sig ha ungefär samma effekt oavsett kön, kultur och social 

klass. Det finns dock forskning som påtalar att pojkar är mer sårbara för riskfaktorer under 

sina första tio levnadsår medan flickor är mer sårbara i den senare delen av adolescensen. Om 

någon utsätts för enbart en riskfaktor har det visat sig att denne klarar sig lika bra som en 

person som inte utsatts för någon riskfaktor alls. Utsätts en individ däremot för fyra 

riskfaktorer visar studier att denne löper en tio gånger högre risk för att utveckla psykiska 

problem. Är individen exponerad för riskfaktorer under en längre tid ökar också faran för en 

ogynnsam utveckling. Finns det en balans mellan risk- och skyddsfaktorer kan en person dock 

oftast hantera sin livssituation (Sundell, m.fl. 2006; Claezon, 2004). 
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4:1:2 Generell Systemteori  

Systemteorin ser på världen som en sammansättning av en mängd system med olika 

funktioner, sammanhang, relationer och mönster. Det finns olika slags system, exempelvis 

fysiska, biologiska och sociala, vilka är sammanlänkade i ett ömsesidigt beroende och 

påverkansförhållande. Systemteorin ser på människan i sitt sammanhang och anser att 

människans beteende uppstår i ett samspel i det sociala systemet (Öquist, 2003).  

 
”I systemteorin arbetar man dessutom med en hierarki av organisationsnivåer. Varje nivå är 

mer komplex än och bygger på den föregående, och varje nivå har egenskaper som man inte 

återfinner på lägre nivåer […] Öppna system ingår som subsystem i ett övergripande system, 

till exempel individen som medlem av familjen, familjen som del av närmiljön och så vidare” 

(Klefbeck & Ogden, 2003 s 93). Oavstående tankesätt används för att förstå människan och 

dess beteende. Man menar att vårt beteende regleras av en hierarki. Ett beteende som är högre 

upp i hierarkin är mer överordnad och reglerar de beteenden som återfinns på lägre nivåer. 

Det är viktigt att hålla isär nivåerna i ett hierarkiskt system för att inte störningar och 

konflikter i det sociala samspelet ska uppstå. Även inom ett familjesystem är det viktigt att 

upprätthålla hierarkin och gränser mellan systemen. De beslut som skall fattas av föräldrar 

respektive av barnen har olika nivåer i systemet. Barnet ska inte vara med i alla beslut som 

föräldrarna tar men föräldrarna ska heller inte ha en del i alla delar av barnets liv. Om 

föräldern har en oförmåga att respektera dessa gränser kan det uppstå oroligheter i familjen. I 

vissa fall kan obalans i ett familjesystem leda till så pass svåra omständigheter att det kan bli 

aktuellt med ett omhändertagande. Ur ett systemteoretiskt perspektiv bör man, trots ett dåligt 

fungerande familjesystem, så långt det är möjligt undvika ett omhändertagande. Istället bör 

man hålla familjen intakt och försöka hitta en ny balans så att familjen kan fungera bättre som 

system. Ett omhändertagande kommer att försvåra arbetet med familjen som system i 

framtiden (Öquist, 2003). 

 
Ett system kännetecknas av att information, det vill säga positiv och negativ feedback, kan 

flöda fritt både in och ut ur systemet. I ett öppet system sker en ömsesidig påverkan och 

anpassning mellan system och individ. Utbytet över systemgränserna gör att systemet och 

individen kan utvecklas och växa. Systemets utseende och innehåll påverkas av både inre och 

yttre förhållanden. Ett exempel på ett system är ett dagis. Om dagiset är ett öppet system sker 

ett informationsutbyte mellan förskolelärare, föräldrar, barn och omvärld.  Även om ett 
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system är öppet så har det en identitet och gränser som gör att det kan avgränsas från andra 

system. Det är viktigt att gränserna för vad som ingår i systemet, och inte, är tydliga, 

exempelvis gällande vad som är familjeliv och vad som är arbete. I ett öppet system hindrar 

dock inte gränserna att feedback utbyts mellan systemet och omgivande miljön. Ett system 

som har tydlig gräns och identitet ger medlemmarna en känsla av gemenskap (Klefbeck & 

Ogden, 2003). 

 
Även om mänskliga system till sin natur är öppna så kan det uppstå slutna system med skarpa 

gränser utåt. De slutna systemen har ett mycket begränsat utbyte med den omgivande miljön, 

de varken påverkas av eller påverkar sin omgivning. Systemteorin säger att system som inte 

får tillskott av information och feedback kommer att gå mot upplösning och sönderfall. I ett 

slutet system finns det en risk att det uppstår olämpliga subkulturer samt att det på grund av 

bristande feedback uppkommer negativa konsekvenser. Om avskärmningen från samhället får 

pågå en länge tid så blir följderna ökad inskränkning, ritualisering, en missvisande världsbild 

samt en oförmåga att anpassa sin livsstil (Öquist, 2003). 

 
System regleras av både inre och yttre styrning. Alla system strävar efter jämvikt, homoestas, 

vilket innebär hur systemet tillvaratar de olika deltagarnas behov och intressen. Jämvikten och 

balansen i systemet upprätthålls men hjälp av självregleringsprocesser. Ett system kan ställas 

inför förändringskrav på grund av både inre och yttre förändringar vilket kan hanteras på två 

olika sätt. Det ena sättet att hantera kravet på är genom en inre styrning, då subsystemen 

omorganiseras för att anpassas till nya krav och situationer. Det andra sättet är genom en yttre 

styrning, vilket innebär att systemet upprätthåller gränserna utåt och istället påverkar systemet 

utanför (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 
4:1:3 Bronfenbrenners utvecklings- och socialekologiska systemperspektiv 

Bronfenbrenner anser att utvecklingspsykologin fokuserar för mycket på enbart individen och 

att den omgivande miljön och dess påverkan glöms bort (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Bronfenbrenner är genom dessa åsikter en framträdande person inom det 

utvecklingsekologiska perspektivet, vilket är en inriktning inom det systemteoretiska 

tänkandet som ser till helheten och sammanhangen i barns uppväxt och utveckling. 

Bronfenbrenner beskriver utvecklingsekologi som en ömsesidig anpassning mellan barn i 

utveckling och den föränderliga miljö som omger dem. Miljön anses påverka barnets beteende 

och man försöker genom ett helhetstänkande att urskilja vad som kan vara förebyggande och 
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problemlösande insatser för riskutsatta barn. Utvecklingsprocessen påverkas av både sociala 

relationer och större sociala sammanhang. De miljöer och sociala sammanhang som barnet 

vistas i kan vara exempelvis skola, familj och platser där barnet utövar fritidsaktiviteter. 

Barnets utveckling påverkas också indirekt av politiska beslut och kulturella faktorer 

(Klefbeck & Ogden, 2003). 

 
Bronfenbrenner delar in miljön efter grader av närhet till barnet vilket har lett fram till fyra 

olika system: Mikrosystemet, Mesosystemet, Exosystemet och Makrosystemet. Denna 

uppdelning kallas för det socialekologiska systemperspektivet och påvisar inte bara vilka 

olika system som ett barn ingår i utan också hur dessa system samverkar och påverkar 

varandra (ibid.). 

 
Mikrosystem är de olika miljöer som barnet har en direkt kontakt med och som fysiskt och 

socialt kan avgränsas från andra miljöer, exempelvis familjen och skolan. Mikrosystem 

innehåller inte bara människor och föremål utan också de händelser och aktiviteter som barnet 

deltar i. Det är dessa system som är utvecklingsmiljöer där barnet får sina erfarenheter och 

skapar sin verklighet. Mikrosystems kvalitet kan bidra till både möjligheter och 

begränsningar. Ett bra mikrosystem med ett utvecklingsstimulerande klimat bygger på 

varaktiga och ömsesidiga relationer där barnet får en möjlighet uppfylla sina grundläggande 

behov. Ett välutrustat hem kan exempelvis ge bra möjligheter till utveckling medan ett sämre 

utrustat hem ger färre möjligheter. Därför bör ett mikrosystem balanseras så att det tillvaratar 

barnets behov och intressen. Sociala system eftersträvar jämvikt och balans vilket innebär att 

ett system med bra jämvikt tillvaratar de olika deltagarnas intressen och behov. En bra balans 

är den bästa förutsättningen för ett barns utveckling och ger utrymme för barnet att utveckla 

kompetens och självtillit. Systembalansen påverkas av såväl personlig utveckling hos 

föräldrarna som av yttre faktorer som exempelvis ekonomi. När balansförhållandet förskjuts 

på barnets bekostnad uppstår en risk. Barnet kan då komma att ges för mycket eller för lite 

handlingsutrymme och en fara att barnet utsätts för bland annat för hot, våld och avvisande 

uppstår också (ibid.). 

 
Mesosystem är det nya system som skapas av att barnet rör sig mellan olika mikrosystem. 

Detta system kallas ofta för barnets nätverk och innefattar kontakter med exempelvis skola, 

fritidsmiljö och vänner. Bronfenbrenner menar att mesosystemet har en nyckelfunktion i 

barnets uppväxt. För att ett mesosystem ska anses vara balanserat ska det finnas många och 
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varierande kontakter mellan mikrosystemen och inga större värdekonflikter dem emellan. 

Beroende på hur bra kvalitet mesosystemet har kan det vara både utvecklande och innebära 

risker för barnet. Det finns de som menar att mesosystemet kvalitet har större betydelse för 

barns utveckling än det som försiggår inom ett mikrosystem (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 
I Exosystemet ingår inte barnet självt utan de olika miljöer som indirekt påverkar barnets 

utveckling via personer som barnet är beroende av, eller via institutioner som dessa personer 

har kontakt med. Exempel på sådana miljöer är föräldrarnas arbetsplatser, viktiga 

samhällsinstitutioner och skolförvaltningen. I exosystemet ingår också viktiga händelser i 

samhällsstrukturen som påverkar barnet. Ett beslut om att spara pengar inom kommunen kan 

exempelvis leda till större barngrupper på förskolan där barnet går. Det är viktigt att det inom 

exosystemet finns ett barnperspektiv som tillvaratar och ser till barnets intresse (ibid.). 

 
Makrosystemet är de värderingar och normer som är gällande i det samhälle som barnet lever 

i. Det kan vara politiska, ekonomiska och ideologiska system som innehåller värderingar 

kring exempelvis barnuppfostran och utbildning. Bronfenbrenner menar att de värderingar 

som finns i makrosystemet ger mening åt de verksamheter som pågår i de system som ligger 

innanför. Ett exempel på politiska beslut som rent konkret påverkar barn är att alla nordens 

länder ratificerat FN:s barnkonvention. Konventionen fastslår universella rättigheter för barn, 

exempelvis att barn inte får agas, och påverkar således barn på alla olika nivåer i samhället då 

barnperspektivet skall finnas med i alla beslut som tas (ibid.). 

 
4:2 Metoden MST 

MST är en strukturerad familje- och nätverksbaserad behandlingsform som utvecklades i 

USA under 1970-talet. Målgruppen var inledningsvis kriminella ungdomar men så 

småningom kom konceptet även att användas i arbetet med kriminella ungdomar med 

missbruksproblematik samt ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik. För att bringa 

klarhet i när MST ej skall vara aktuellt inom en familj har utvecklarna av metoden utformat 

särskilda exklusionskriterier, se bilaga 1 (ibid.). Årligen är det cirka 14 000 ungdomar som 

erhåller MST. Metoden används i dag i ett flertal av USA:s delstater samt i Kanada, 

Australien, Nya Zeeland, Irland, England, Holland, Norge, Danmark och i Sverige. I Sverige 

började man använda sig av MST år 2001 och det finns för närvarande nio MST-team runtom 

i landet och fler är på väg att startas upp (Sundell, m.fl. 2006). Behandlingen riktas enligt 

skaparna av metoden till ungdomar från tolv till och med 17 år, i Sverige har man dock, enligt 



 Kännbara förändringar Marie Olsson & Linda Persson 
- En kvalitativ studie om sex ungdomars 

 upplevelser och tankar kring att erhålla MST 
 
 

 19

information erhållen från ett svenskt MST-team, sänkt åldergränsen vilket innebär att barn 

kan erhålla insatsen från tioårsålder. Behandlingsformen kännetecknas av att insatserna inte 

sker på socialkontor eller liknande, utan i stället sker i klientens naturliga omgivning, såsom i 

hemmet eller i skolan. Behandlingen är också intensiv och tidsbegränsad då den i genomsnitt 

pågår tre till fem månader per familj. Det huvudsakliga syftet med behandlingen är att 

förebygga att den unge placeras utanför hemmet, det vill säga på exempelvis 

behandlingsinstitution eller fängelse (Klefbeck & Ogden, 2003). Andra mål med 

behandlingen kan vara att förbättra vårdnadshavarnas uppfostringsstrategier, förbättra 

relationerna inom familjen, minska den unges kontakt med asociala kamrater och främja 

kontakten med skötsamma personer (Gustle, 2006). 

 
4:2:1 Teamarbete, Utbildning och Uppföljningar 

Arbetet med MST-behandlingen bedrivs av personer som jobbar i team. Dessa team består av 

en teamledare samt tre till fyra terapeuter. Varje terapeut arbetar med tre till sex familjer var. 

Anledningen till att antalet familjer inte skall överskrida detta antal är att terapeuterna skall 

finnas tillgängliga för dem dygnet runt under samtliga av veckans dagar (Gustle, 2006 & 

Klefbeck & Ogden, 2003).  

 
Det Amerikanska företaget MST services står för utbildningen och licensieringen av MST-

teamen. Företrädarna för detta företag har utvecklat ett kvalitetssäkringssystem eftersom de är 

måna om team-medlemmarnas programtrohet, detta då de uppmärksammat att avsteg från 

behandlingsmodellen kan försämra behandlingsresultaten. Första steget i detta 

kvalitetssäkringsprogram är att de blivande MST-terapeuterna får en femdagars teoretisk och 

praktisk utbildning gällande MST samt tillgång till en behandlingsmanual som påtalar 

grunderna och upplägget av MST. Manualen innehåller bland annat MST:s nio principer, 

vilka redovisas nedan. När teamen sedan startat upp sitt arbete får de veckovisa konsultationer 

via telefon av en MST-expert, vidareutbildning en gång i kvartalet samt handledning varje 

vecka av en handledare som har specialkunskaper om MST:s särskilda handledningsprotokoll. 

Slutligen kontrolleras teamens arbete kontinuerligt genom att en kontorist, ej tillhörande 

MST-teamet, ringer upp föräldrarna och förhör sig om hur de anser att MST-terapeuterna 

skött sitt arbete. Resultatet av dessa telefonintervjuer rapporteras sedan in till MST services 

och resulterar således i att teamen får regelbunden feedback gällande sitt utförda arbete 

(Gustle, 2006). 
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4:2:2 MST:s nio principer 

MST är som nämnts en strukturerad behandlingsmetod men det finns ingen manual som i 

detalj beskriver innehållet i behandlingen eller hur arbetet skall utföras av terapeuterna. 

Utvecklarna av metoden har dock framställt en problemlösningsmodell som består av nio 

principer. Dessa principer beskriver och rangordnar de centrala delarna i behandlingen. 

Principerna är relativt vida och flexibla vilket gör att terapeuterna kan använda sig av de 

kunskaper och erfarenheter de har med sig från tidigare samt att behandlingen till stor del kan 

anpassas efter individernas behov (Klefbeck & Ogden, 2003).  

• Princip 1: Det grundläggande syftet med utredningen är att förstå den ömsesidiga 

anpassningen mellan de identifierade problemen och deras bredare systemiska 

sammanhang.  

I inledningsfasen av MST jobbar terapeuten och familjen med att förstå det systemiska 

sammanhanget kring den unges beteendeproblem. Man kartlägger de risk- och skyddsfaktorer 

som finns kring den unge för att erhålla en förståelse för vad i systemet som direkt och 

indirekt skapar problemen samt gör att de vidmakthålls. För att utreda detta observerar 

terapeuten familjen samt samtalar med och intervjuar familjemedlemmar och andra viktiga 

informanter om situationen (ibid.). 

• Princip 2: Terapeutiska kontakter betonar det positiva och använder systemisk styrka 

för att underlätta förändring. 

All kommunikation som sker med familjen, både muntligt och skriftligt, skall föras med ett 

icke nedsättande språkbruk. Terapeuterna skall vara generösa med uppmuntran och framhäva 

det positiva i de ansträngningar som familjen gör så att en tro på möjligheten till positiva 

förändringar skapas. Det är dock viktigt att terapeuternas optimism tar hänsyn till familjens 

faktiska situation så att orealistiska förväntningar om vilka resultat som kan uppnås inte 

uppstår (ibid.). 

• Princip 3: Interventioner ska främja ansvarsfullt beteende och minska oansvarigt 

beteende hos familjemedlemmarna. 

För ungdomarna kan ansvarsfullt beteende innebära exempelvis att gå i skolan, komma hem i 

tid på kvällarna och att inte bli berusade. Tanken är att ungdomarna skall lära sig detta genom 

att föräldrarna konsekvent använder sig av negativa och positiva påföljder till beteendet som 

den unge uppvisar. Positiva påföljder kan exempelvis vara beröm och diverse privilegier. De 

negativa konsekvenserna skall gärna vara så pass avskräckande att de inte behöver användas 
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särskilt ofta, exempelvis förlust av privilegier eller att vara tvungen att utföra extra 

arbetsuppgifter i hemmet. Dessa konsekvenser skall dock inte vara så allvarliga eller 

långvariga att barnet efter att ha tilldelats dem inte har något att förlora på att fortsätta bete sig 

illa. Det är också viktigt att ungdomarna förstår de regler som skapas inom familjen, helst 

skall de vara med och formulera dem. Föräldrarna skall självklart också bete sig ansvarsfullt. 

Är de oansvariga skall detta påtalas av MST-terapeuterna. Vissa föräldrar behöver hjälp med 

att inse att de måste anstränga sig mer i sin föräldraroll, andra behöver hjälp med att inte vara 

alltför stränga och straffande gentemot sina barn (Klefbeck & Ogden, 2003). 

• Princip 4: Interventionerna sker ”här och nu”, är handlingsfokuserade och riktas mot 

konkreta och väldefinierade problem. 

Åtgärder som kan komma att hjälpa familjen i dagsläget och i framtiden skall prioriteras 

framför att arbeta med händelser som skett längre bak i tiden. Målformuleringarna som görs 

skall bestå dels av delmål och dels av överordnade mål. De överordnade målen är de 

slutgiltiga målen med arbetet i familjen, exempelvis att den unge skall klara skolan, medan 

delmålen är sådant som behöver utföras på vägen mot det slutgiltiga målet, exempelvis att 

göra läxorna och öka närvaron i skolan. Föräldrarna är de som i huvudsak skall formulera de 

överordnade målen medan MST-terapeuten är den som ansvarar för skapandet av delmål 

(ibid.). Behandlingsmålen är det som avgör valet av interventioner och interventionerna som 

utförs skall alltid ha ett vetenskapligt stöd, det vill säga vara evidensbaserade. Exempel på 

metoder som terapeuterna kan använda sig av inom MST är Kognitiv beteendeterapi, 

strukturell familjeterapi och föräldraträning (Gustle, 2006). 

• Princip 5: Interventionerna riktas mot beteendesekvenser inom eller mellan multipla 

system. 

Denna princip är något som gör att MST verkligen skiljer sig från många andra 

behandlingsmetoder. MST lägger nämligen stor vikt vid att skapa positiva förbindelser mellan 

familj, släkt och vänner samt mellan hemmet och skolan (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

 

 

 

 

 



 Kännbara förändringar Marie Olsson & Linda Persson 
- En kvalitativ studie om sex ungdomars 

 upplevelser och tankar kring att erhålla MST 
 
 

 22

• Princip 6: Interventionerna anpassas till ungdomarnas utvecklingsstadium och 

utvecklingsmässiga behov. 

Ålder behöver inte vara ett adekvat mätinstrument vad gäller utveckling. Inom MST påtalar 

man därför vikten av att ta hänsyn till varje individs individuella utvecklings- och 

funktionsnivå. Interventionerna måste även anpassas efter föräldrarnas situation (Klefbeck & 

Ogden, 2003). 

Princip 7: Interventionerna utformas så att de kräver insatser av familjemedlemmarna varje 

dag eller varje vecka. 

Inom MST har man en tro på att familjer kan lösa sina problem snabbare om alla i familjen 

samtidigt och tillsammans anstränger sig för att nå en förändring. Att få uppgifter att lösa på 

daglig eller veckovis basis underlättar även utvärderingen av resultaten och det syns snabbt 

om eventuella korrigeringar av åtgärderna måste göras (ibid.). 

• Princip 8: Interventionernas effektivitet utvärderas ständigt från många olika 

perspektiv. 

Resultaten av behandlingen förväntas visa sig snabbt, gärna efter en till två veckor. Om 

åtgärderna som införts inte ger någon effekt skall det ligga närmare till hands att byta ut dessa 

än att göra dem intensivare. Personer som kan ge information om den unges eventuella 

framsteg hämtas från hela familjens nätverk för att upplysningarna skall bli så korrekta och 

rättvisa som möjligt (ibid.). 

• Princip 9: Interventionerna utformas så att de främjar generalisering av och lång 

varaktighet av förändringarna som skett. 

Det skall ej förväntas att alla problem i en familj är lösta vid MST-behandlingens slut. 

Däremot är målet att familjen uppnår en ökad kompetens beträffande att lösa problem som 

uppstår i framtiden. För att nå detta mål är det viktigt att terapeuten inte ingriper i och 

påverkar familjesystemet för mycket. Föräldrarna är de som skall ansvara för det 

problemlösande arbetet i familjen och terapeutens roll är därför inte att utföra dessa uppgifter 

åt dem utan i stället ha en stödjande och vägledande roll (ibid.). 
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5. RESULTAT 

 
5:1 Anders 

Anders är 13 år och bor med mamma, pappa och sina fyra syskon. Anledningen till att MST 

blev aktuellt i Anders familj var att han inte skötte tiderna hemma och att det var bråk mellan 

honom och andra familjemedlemmar. En ytterligare anledning var att skolan va ”så jävla 

tråkig” att Anders misskötte den. 

 
5:1:1 Inställning till MST 

När Anders blev varse om att han och hans familj skulle få MST var han till en början ganska 

likgiltig. Trots att han beskriver att ”jag brydde mig inte så mycket” så framkommer det att 

han hade vissa förväntningar i form av ”Att det skulle bli ordning”, ” Att vi inte skulle 

fortsätta bråka”. 

 
5:1:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Första gången Anders träffade MST-teamet tyckte han att det kändes bra. Vid detta möte 

gjordes bland annat en nätverkskarta samt ”tider när jag skulle vara inne och tider när jag 

skulle lägga mig och sånt”.  Anders upplever att han fick vara med och bestämma de regler 

och tider som sattes upp vilket han tyckte kändes bra. Han kände även att hans förhoppningar 

om att det skulle bli ordning i hemmet skulle kunna komma att infrias genom MST.  

 
MST-terapeuten var inte bara involverad i Anders hemmiljö utan följde också med på möten 

på skolan gällande Anders och hans skolsituation. Där diskuterade familjen, skolpersonal och 

MST-terapeuten anledningarna till varför Anders inte ville gå på lektionerna och hur detta 

skulle kunna lösas. För att uppmuntra Anders att sköta sin skolgång gav han och hans pappa 

som förslag till MST-terapeuten att Anders skulle få bensin som belöning. ”Om jag skötte 

skolan hela veckan så fick jag fem liter bensin till moppen. Skötte jag fyra dagar till exempel 

då fick jag fyra liter”.  

 
Anders upplevde MST-behandlingen som ”både tråkigt och roligt”. Det Anders beskriver 

som tråkigt var att det blev jobbigt och konstigt när MST-behandlingen pågick. På frågan vad 

han menade med konstigt svarar han: ”Ja, när man blivit van med att få vara ute länge och nu 

blir det tider.” Samtidigt är det också tiderna och reglerna som han beskriver som bra och 

roligt med MST eftersom dessa bidrog till att det blev ordning i hemmet och att han orkade 
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kliva upp på morgonen. Det faktum att MST-behandlingen till största delen är förlagd i 

hemmet upplever Anders som något positivt då han, om han få välja, hellre erhåller 

behandling hemma än på ett kontor eller liknande.  

 
5:1:3 Upplevda resultat av MST 

Anders säger att det känns bra att han har genomgått MST och att han upplever sig må bättre 

efter behandlingen. Han påpekar än en gång hur positivt han tycker det är med rutiner, det vill 

säga de nya tiderna och reglerna. Anders beskriver att det blivit mindre bråk i hemmet men att 

skolsituationen, trots vissa förbättringar i form av ökad närvaro, fortfarande inte är bra. På 

grund av kvarstående problem för Anders finns MST-terapeuten fortfarande tillgänglig för 

familjen, vilket Anders inte ser några problem med.  

 
5:2 Sofia 

Sofia är 15 år och bor tillsammans med mamma, pappa och en syster. Hon blev aktuell för 

MST då hon hade uppförandeproblem. Bland annat så var skolnärvaron dålig och bråk och 

slagsmål hade förekommit. Hon bråkade också med sin mamma mycket och kom inte hem i 

tid om kvällarna.  ”Jag var väl på stan till tio elva kanske bara för att. Det var väl onödigt, 

men där var man”.  Sofia hade inte hört talas om MST innan det blev aktuellt för henne men 

var ändå övertygad om att det var något mycket negativt.  

 
5:2:1 Inställning till MST 

Sofia säger att hon blev ledsen när hon först fick höra att hon skulle få MST. ” Jag trodde jag 

var värsta idioten. Jag trodde jag skulle få värsta behandlingen, typ att jag inte var normal 

eller nånting”.  Sofia reagerade negativt på informationen om vad som skulle ske under 

behandlingen och påpekar särskilt att det kändes jobbigt att någon skulle komma till deras 

hem och göra upp ett schema om hur hennes vardag skulle se ut.   

 
5:2:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Första mötet med MST-teamet var på socialtjänsten och hon och hennes mamma blev 

informerade om hur de närmaste månaderna skulle se ut och hur insatsen skulle avslutas. 

Andra träffen var i hemmet. ”Då skrev vi scheman på hur dagarna skulle se ut och vad som 

hände om jag skötte mig.” Tidigare hade Sofia fått hela barnbidraget oavsett hur hon skötte 

sig. I samråd med MST-terapeuten beslutades att pengarna istället skulle bli 

prestationsbaserade och Sofia fick 45 kr för varje dag som hon gjorde det hon skulle. Sofia 
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tyckte detta var motiverande då hon inte ville förlora möjligheten till att kunna handla kläder. 

Första veckan in i behandlingen hade Sofia inga planer på att samarbeta och hon ansåg då att 

MST-terapeuten var ”riktigt störd” och ”lade sig i allt som hon inte hade med att göra”. 

Ganska snart efter detta upplevde dock Sofia att behandlingen gick bra vilket förändrade 

hennes tidigare negativa inställning, till upplägget av MST, till positiv. Även inställningen till 

MST-terapeuten förändrades och hon blev en stor bidragande faktor till Sofias positiva 

inställning till MST.” Hon var väldigt sprallig av sig, hon var nästan lite barnslig, så hon var 

väldigt lätt att prata med, man fick väldigt bra förtroende för henne, väldigt framåt liksom. 

Hände det nått som inte skulle hända var hon inte såhär att hon fastnade på det och drog upp 

det flera gånger utan hon rykte lite på axlarna och sa: - ”Oj vi försöker igen”. Och så 

fortsatte hon prata. Hon var positiv jämt, hon var inte negativ”. Sofia och hennes familj hade 

tät kontakt med MST-terapeuten både personligt och via telefon. De träffade terapeuten både 

enskilt och tillsammans. Att de träffades mycket i hemmet beskriver Sofia som något positivt 

eftersom det gjorde mötet personligare vilket underlättade för henne att prata om problemen 

som fanns. MST-terapeuten följde även med Sofia till skolan en särskild dag varje vecka. 

Sofia tyckte att det var ett bra arrangemang då hon tror att hon annars inte skulle ha gått dit 

just de dagarna.   

 
Det som Sofia tyckte var särskilt bra med MST var att fokus låg på hela familjen ”det var inte 

bara allt på mig utan det inriktades på hela familjen, hur vi skulle kunna arbeta tillsammans 

för att lösa allting”. Det var nämligen inte bara Sofia som fick nya förhållningsregler utan 

även föräldrarna. Sofia säger även att det var skönt att få hjälp med dygnsrytmen och 

beskriver att MST hjälpte till att skapa en vanlig vardag, något hon inte upplevde att hon haft 

innan. Trots att det var skönt att få en dygnsrytm beskriver Sofia att vägen mot förändringarna 

var en stor omställning. Hon beskriver sin upplevelse av MST som stundtals påfrestande och 

intensiv och att hon under behandlingen hade en känsla av att aldrig komma undan. ” Jag är 

ju väldigt van att få styra och ställa men det, gick ju inte så bra [paus] faktiskt. Det var ju inte 

bara att skrika efter mamma att stänga dörren och dra åt skogen, utan då kom ju typ hela soc 

[socialtjänsten], tror jag, hit och skrek tillbaks”. Sofia framhåller dock att hon inte förknippar 

MST med så mycket negativt vilket hon tror beror på att hon gjorde sitt bästa för att sköta sig.  
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5:2:3 Upplevda resultat av MST 

Sofia anser att MST-behandlingen bidragit till stora förändringar i hennes liv. Skolsituationen 

har förbättrats och hon beskriver sig själv som en lugnare person som mår bättre. Välmåendet 

sammankopplar hon både med att det är mindre bråk i hemmet och förändringarna i 

dygnsrytmen. ”Man går och lägger sig vid tio och kliver upp vid sju, går till skolan, kommer 

hem, äter middag, är med kompisar. Det är mindre av allt det negativa som var innan”.  

Sofia har även märkt en skillnad på hennes föräldrar som numera samarbetar väldigt mycket 

och kommunikationen i familjen har förbättrats. Sofia vill även påpeka att fler familjer, med 

liknande problem som hennes, borde få MST.  

 
5:3 Klara 

Klara är 14 år och har separerade föräldrar och en äldre syster som är utflyttad. Hon bor 

varannan vecka hos mamma respektive hos pappa. Anledningen till att Klara fick MST var att 

hon hade ett dåligt uppförande, skolkade samt att hon vid ett tillfälle blivit tagen av polisen i 

påverkat tillstånd.  

 
5:3:1 Inställning till MST 

När Klara fick veta att hon skulle få MST tyckte hon att det kändes skönt då hon ville ha en 

förändring av sin situation. Hon trodde dock att behandlingen skulle kunna komma att bli 

tråkig.  

 
5:3:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Under första mötet med MST-terapeuten informerades familjen om vad som skulle hända och 

det sattes även upp ett schema. Schemat innehöll regler och tider exempelvis för när Klara 

fick sitta vid datorn och när hon skulle vara hemma om kvällarna. För att Klara skulle 

motiveras till att hålla reglerna fick hon en biobiljett när hon hade skött sig, vilket 

uppskattades av henne. De dagar hon inte hade skött skolan fick hon inte gå ut på kvällen 

vilket hon upplevde som avskräckande. Regler och påföljder bestämde familjen och MST-

terapeuten i samråd med varandra, vilket kändes bra för Klara. Även om hon till en början 

tyckte att de nya reglerna var jobbiga så upplevde hon att det gick bra när hon väl kom in i 

dem. ”Först gick det knappt, men sen blev det bättre.” Klara anser att reglerna underlättade 

vardagen för henne och att införandet av dem var det bästa med MST-behandlingen.  
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Klara träffade MST-terapeuten både själv och tillsammans med mamman. Träffarna skedde i 

hemmet vilket Klara tyckte var skönt. Då skolsituationen var en del av Klaras problematik 

följde MST-terapeuten med även henne dit, då och då, under några veckors tid. Klara tyckte 

att detta var positivt då detta gjorde att hon gick på lektionerna. Att MST-teamet hade en hög 

tillgänglighet och kom till familjens undsättning vid akuta situationer var tyckte Klara också 

var bra.  

 
5:3:3 Upplevda resultat av MST 

Klara säger sig vara nöjd efter MST-behandlingen och uppger att de regler som sattes upp 

inom familjen fortfarande efterlevs. Innan så satt jag ju vid datorn typ fem timmar, nu sitter 

jag bara en. Jag går ju in när dom säger till och sånt och så har jag börjat gå på 

lektionerna.” Klara anser att hennes mamma blivit gladare efter MST. Klara har också fått en 

bättre kontakt med sin pappa, vilket hon tror kan bero på MST.   

 
5:4 Olof 

Olof är 17 år hans föräldrar är separerade. Han bor med sin mamma och har två äldre syskon 

som är utflyttade. Olof hade tidigare haft kontakt med socialtjänsten av olika anledningar 

vilket ledde fram till en förfrågan om familjen var i behov av ytterligare hjälp. Olof och hans 

mamma uppgav då att de ofta bråkade med varandra och hade svårigheter att kommunicera 

vilket gjorde att de fick ett förslag om att prova MST. I Olofs fall var det endast han och hans 

mamma  som var involverade i behandlingsarbetet.  

 
5:4:1 Inställning till MST 

Olofs reaktion till förstaget om att erhålla MST var att tacka nej, detta då han säger sig vara 

emot behandlingsprogram. Olof hade nämligen tidigare erfarenheter från en del sådana 

behandlingsprogram och anser att de inte fungerar. Hans mamma var också tveksam till 

insatsen. Efter att mamman erhållit information om att MST skulle passa dem mycket bra och 

att det var möjligt att när som helt avbryta insatsen valde hon dock att tacka ja. Innan Olof 

påbörjat MST hade hans negativa inställning förstärkts ytterligare då en kompis med egen 

erfarenhet av behandlingen berättat för honom att: ”de [MST] kommer att göra ditt liv till ett 

helvete”. Olof kände sig därför orolig inför första mötet med MST-terapeuten.  
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5:4:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

MST-behandlingen inleddes med att ett beteendekontrakt upprättades. Olof upplever att han 

endast delvis fick vara med och bestämma vad som skulle vara med i kontraktet och att MST-

terapeuten försökte bestämma för mycket över honom och hans mamma. Terapeuten hade 

nämligen med sig färdiga utskrifter som bestod av de tider hon tyckte att Olof skulle vara 

hemma på kvällarna samt en idé om att han skulle få belöning i form av pengar om han gick 

på lektionerna. Olof säger att mamman godkände dessa förslag fastän hon egentligen inte höll 

med om allt. ”Morsan blir ju lite feg när det gäller socialen. Hon tror att det är så mäktigt 

folk så hon vågar inte säga nej till henne när hon la fram förslag och såhär.” Då Olof och 

hans mamma inte ansåg att det var så viktigt med de tider som var uppsatta hände det ofta att 

de tillsammans ljög för terapeuten och sade att Olof varit hemma i tid fastän han inte varit det. 

Olof säger att de kände sig tvungna att ljuga av rädsla för vad som skulle hända om terapeuten 

fick reda på att reglerna inte efterföljdes.  

 
Olof tycker även att MST-terapeuten fokuserade på problem som han och hans mamma 

upplevde inte fanns. Istället för att hjälpa dem med kommunikationen fokuserades det 

exempelvis på hans skolsituation och vilka tider Olof borde vara hemma. Olof berättar om en 

situation, som uppkom några dagar innan han skulle åka och hälsa på en kompis, vilken 

gjorde honom extra irriterad: ”Då kom hon hit på kvällen, när hon fick höra det, och då satt 

hon och planerade hur jag skulle ta mig dit, vilka bussar som gick hem.  Morsan ville ju ha 

iväg henne härifrån, vi skulle ju fan käka och kolla film och grejer. Jag skulle göra det där till 

helger och så skulle hon börja planera och börja ringa och kolla efter bussar och hur mycket 

det kostar, och börja lägga sig i hur mycket som helst. Sådana saker gjorde hon ofta.”  

 
Familjen träffade MST-terapeuten i sitt hem ungefär en gång i veckan och de hade tät 

telefonkontakt då terapeuten ringde dagligen för att höra efter hur det gick. Olof upplever att 

det för det mesta kändes okej att ha en terapeut i hemmet men att de ibland var störande. 

”Ibland så, rätt som det var, kunde hon göra sitt eget kaffe, så då störde man sig och ville 

bara slänga ut henne.” När Olof ombeds att sammanfatta sin upplevelse av MST väljer han 

uttrycken ”Värdelöst” och ”en jävla mardröm”. Han benämner dock MST-terapeuten som 

snäll, fastän han tyckte hon var jobbig. På grund av ovan nämnda missnöje med MST ville 

Olof och hans mamma inte fullfölja insatsen. Olof berättar att de påtalade detta för MST-

teamet men att de ändå var tvungna att fortsätta, vilket gjorde honom besviken.  
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5:4:3 Upplevda resultat av MST 

Olof upplever inte att MST var till någon hjälp för honom då han och hans mamma inte fick 

hjälp med det de ville, att kommunicera. Han säger dock att en liten förbättring skedde på 

skolfronten ”Jag höll ju inte på och skolkade och så innan. Jag var lite slarvig, jag kunde 

glömma bort tiden och försova mig, man försökte ju sköta det lika bra som förut men lite mer, 

för att slippa hennes gnäll. Så det hjälpte väl pyttelite.” Olof har svårt att tänka sig att MST 

kan fungera för någon i hans situation och tror att behandlingen ger bäst resultat på: ” pojkar i 

småskolan, säg sjuårsåldern, som är jättestökiga och inte lyssnar på mamma. Men när det 

har med grövre grejer att göra så är det ingenting, inte för mig i alla fall”.  Olof uppger att 

kommunikationen med mamma idag fungerar bättre men att detta inte har med MST att göra 

utan snarare att de deras liv har gått vidare och att de nu är i ett annat skeende av livet. ”Alla 

har ju sina perioder med föräldrarna, det är ju puberteten och morsan har PMS och jag 

menar det kan ju vara vad som helst.”  

 
5:5 Anna 

Anna är 15 år och har separerade föräldrar.  Hon bor växelvis hos mamma och pappa och har 

en äldre syster. Anledningen till att Anna blev aktuell för MST var att hon hade problem i 

skolan vilket visade sig i att hon skolkade och hamnade i bråk med både lärare och andra. Ett 

annat problem som förekom var att Anna och hennes mamma bråkade mycket med varandra  

 
5:5:1 Inställning till MST 

Anna uppger att hon blev negativt inställd när hon fick veta att familjen skulle få MST. 

Beslutet om att hon och hennes familj skulle delta i behandlingen fattades utan hennes 

medverkan. Hon säger att hon aldrig har velat ha hjälp av andra utan att hon snarare vill 

hjälpa sig själv i sin egen takt. Hon säger dock att hon var medveten om att hon var i behov av 

hjälp men att hon inte ville ha det.  

 
5:5:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Första gången Anna träffade MST-terapeuten skulle de fika tillsammans och prata om 

behandlingen. Denna träff vart dock inte långvarig då Anna en kort stund in i mötet blev arg, 

började skrika och gick därifrån. Efter denna incident pratade inte Anna och terapeuten med 

varandra igen. ”Jag såg väl henne när hon var hemma här nån gång men jag hejade inte.”  

Anledningen till att Anna tog avstånd från terapeuten var att hon tyckte att denne förstörde 

hennes liv. Anna fick dessutom uppfattningen av att terapeuten blev rädd för henne, på grund 
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av hennes utspel på första träffen.  Terapeuten gjorde nämligen inga försök till att samarbeta 

med Anna efter detta. ”Alltså jag tror jag var så elak med henne första gången jag träffade 

henne så jag tror inte ens hon vågade träffa mig.”  

 
Trots att Anna knappt träffade terapeuten upplever hon ändå att MST påverkade henne 

mycket. ”Alltså hon [terapeuten] påverkade mina föräldrar, som påverkade mig.” Nya regler 

infördes i familjen och Anna uppfattade dessa som hårda. Annas mamma och pappa fick vara 

med och utforma de nya reglerna tillsammans med MST-terapeuten, men Anna upplever att 

de i slutändan inte hade särskilt mycket att säga till om. Reglerna innebar bland annat att det 

skulle vara konsekvenser i form av indragna pengar om Anna inte passade middagstider, ej 

kom hem i tid om kvällarna eller skolkade. Dessutom skulle Annas föräldrar alltid veta vem 

Anna skulle sova över hos och haft kontakt med den personens föräldrar innan något sådant 

kunde ske.  

 
Då Anna ville ha pengar följde hon de nya reglerna. Hon upplevde dock att hemsituationen 

under en längre tid blev värre eftersom de förändrade kraven gjorde att hon hamnade i bråk 

ännu oftare med sina föräldrar. Anna beskriver sin upplevelse av MST som dålig, onödig och 

fruktansvärd. ”Alltså jag tyckte nästan allt var dåligt med det där, deras uppfattning om barn 

för det första. Dom gav mina föräldrar fel uppfattning om hur jag funkar. Dom trodde dom 

visste det. Jag såg ett papper som mina föräldrar hade fått och där, jag kommer inte ihåg 

riktigt vad som stod, men såhär typ: gör ditt barn så, så menar dom det. Och inget av det där 

stämde ju, inte på mig i alla fall”.  

 
5:5:3 Upplevda resultat av MST 

Anna upplever att hennes pappa förändrades väldigt mycket i samband med MST. Tidigare 

hade pappan aldrig varit en person som satte regler, utan det var Annas mamma som hade 

bestämt allting beträffande Anna. Nu säger Anna att ”Han har kommit in i värsta 

papparollen”. Hon tycker att det känns ganska bra att ha fått tider men att det samtidigt är 

jobbigt eftersom ”inga barn gillar väl regler”.  Numera sköter Anna skolan bra och hon 

tycker att situationen i hemmet är ”skitbra”. Inget av detta tycker hon dock har med MST att 

göra utan det är något som beror på henne själv och hennes egen vilja att förändras. Anna tror 

dock att behandlingen skulle ha gått bättre och gett mer resultat om hon själv varit mer 

involverad.  
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5:6 Maria 

Maria är 17 år och bor tillsammans med sin mamma och storebror. Maria skötte sig inte som 

hon skulle hemma och hon och hennes mamma brukade bråka väldigt mycket. Maria deltog 

heller inte i skolundervisningen. Dessa anledningar ledde fram till att socialtjänsten ville 

placera Maria i familjehem. Hennes mamma motsatte sig dock denna åtgärd och familjen 

erbjöds då att erhålla MST som ett alternativ till placering. För att undvika placering 

accepterade familjen MST, men intresset för insatsen var inte särskilt stort. MST-terapeuten 

ville att även Marias mormor och morfar skulle deltaga i behandlingen, något som Marias 

mamma inte tillät. Resultaten av detta blev att endast Maria och hennes mamma deltog i 

behandlingen då heller inte skolan kontaktades. 

 
5:6:1 Inställning till MST 

När Maria blev aktuell för MST upplevde hon ej att hon var i behov av hjälp. Enligt Maria 

visste hon inte vad MST innebar då det inte var någon som förklarade detta ordentligt för 

henne. ”Dom sa bara MST hela tiden.” Hennes inställning till insatsen var, trots att hon inte 

förstod vad det innebar, negativ. Jag tyckte att det var skit och jag ville inte göra det alls.” 

Eftersom hennes inställning till MST var att det var ett jobbigt tvång hade hon heller inga 

förväntningar på ett positivt behandlingsresultat.  

 
5:6:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Maria säger att hon bara träffade MST-terapeuten själv en gång. Under denna träff upprättade 

de en sammanställning över hennes vänner.  Under resten av träffarna var även mamman med 

och då diskuterades familjens problem och hur dessa skulle kunna åtgärdas. De brukade träffa 

terapeuten i hemmet ungefär en gång i veckan, något som Maria inte tyckte om. ”För mig 

kändes det jobbigt, det är som att dom gick in på mitt revir eller vad man ska säga, för det är 

ändå där jag hör hemma, det är mitt ställe. Det hade vart bättre om man hade fått träffats på 

nått kontor eller nånting där ingen är särskilt hemma”. Det bestämdes att Maria skulle få 25 

kronor i veckan om hon gick på lektionerna samt höll kontakt med sin mamma när hon var ute 

om kvällarna. Maria upplevde att upplägget med dessa 25 kronor var barnsligt och inte heller 

något som motiverade henne till förbättring. ”Belöningen för att man går till skolan är att 

man får en bra utbildning. Det är som lättare att ta in på så sätt än att – går du inte till 

skolan så får du inte 25 kronor”.  Hennes åsikt är därför att MST skulle vara bättre om det 

inte fokuserades så mycket på belöningar och bestraffningar.  
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Maria använder ord som ”jättedåligt” och ”skit” när hon talar om sin upplevelse av MST. 

Hon uppger dock att hon inte visade sitt missnöje inför terapeuten. ”Jag vart jätte arg många 

gånger, men jag var tvungen att hålla det inom mig för att vi inte skulle behöva vara med dom 

längre.”  Maria säger att både hon och hennes mamma delade uppfattningen om att MST var 

en dålig insats och tillsammans motarbetade de därför MST-terapeuten. ”Vi gaddade ihop oss 

och satt bara där och sa att allt var jättebra fast det kanske inte var det, bara för att vi skulle 

slippa det fortare.”  

 
5:6:3 Upplevda resultat av MST 

Maria beskriver att hennes och mammans gemensamma ståndpunkt, det vill säga att de var 

emot både MST och familjehemsplacering, gjorde att de under behandlingstiden kom 

varandra närmare. ”Ju mer jag och mamma höll ihop, ju mer skötte jag mig och ju bättre gick 

det.” Maria säger att MST också fungerade avskräckande för henne och att det var detta, och 

inte behandlings innehållet, som gav positiva resultat. ”Jag har växt väldigt mycket som 

person och jag tar mer eget ansvar och jag ser till att göra dem saker jag ska så att jag inte 

behöver gå till sånt som MST och socialen.”  Även om hennes upplevelse av MST var att det 

var jobbigt, tråkigt och dåligt tycker hon ändå att det var bra att hon fick insatsen. Hon säger 

sig även ha fått insikt om att hon faktiskt var i behov av hjälp vid tillfället då hon fick MST.  

 
6. ANALYS OCH DISKUSSION 

 
6:1 Analys 

 
6:1:1 Inställning till MST 

De flesta ungdomarna reagerade negativt på beskedet om att de skulle erhålla MST. Den 

förhandsinformation som ungdomarna fått verkar ha haft betydelse för den inställning och de 

förväntningar de har fått på behandlingen. De som varit mest negativa har antingen upplevt att 

de fått dålig information om vad MST innebär eller hört från kompisar att MST är något 

oerhört negativt. En av ungdomarna upplevde dessutom att vetskapen om att få MST gav 

henne en känsla av att vara onormal och annorlunda, vilket också kan bero på bristande 

information. Enligt teorierna kring risk- och skyddsfaktorer är det en skyddande faktor om 

den unges stödsystem kan förmedla en känsla av meningsfullhet i tillvaron. Det blir svårt för 

en den unge att förstå meningen med MST-insatsen om denne ej förstår vad behandlingen 
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innebär. Dålig och negativ information verkar alltså ha resulterat i en ökad oro och dålig 

inställning inför behandlingen, vilket också senare visade sig försvåra förändringsarbetet. 

Känslan av att MST varit ett tvång är en annan faktor som påverkat inställningen i en negativ 

riktning. 

 
En av ungdomarna beskriver att själva MST-konceptet, det vill säga att en person kommer 

hem till familjen och hjälper dem att strukturera vardagen, kändes jobbigt. Flera andra 

ungdomar uttrycker också att de tror att behandlingen kommer att bli tråkig eller jobbig. 

Dessa ungdomars uttalanden går dock inte att koppla specifikt till MST som metod utan 

verkar snarare vara ett uttryck för ett generellt motstånd gentemot att erhålla en behandling. 

Två ungdomar uppgav emellertid, trots att de befarade behandlingen skulle komma att bli 

jobbig, att det skulle bli skönt med en förändring av den rådande livssituationen. MST verkar 

för dem ha fungerat som ett stöd i steget till en förändring som ungdomarna själva velat ha, 

men inte själva har kunnat åstadkomma.  

 
6:1:2 Upplevelse av MST-behandlingen 

Under de första mötena har scheman, tider och nya regler satts upp inom familjen. Enligt 

MST:s principer ska den unge så långt som det är möjligt vara med i beslutsfattandet och 

föräldrarna ska bestämma de övergripande målen med behandlingen. Hos vissa av 

ungdomarna har detta fungerat då de upplever att de själva och deras föräldrar har haft 

inflytande över det som bestämts. MST blir då en viktig del av den unges stödsystem. Enligt 

tidigare redovisade teorier är det nämligen en skyddande faktor om stödsystemet kan 

förmedla en känsla av att den unge har kontroll över och är i stånd att påverka sitt liv. Det är 

därför mycket positivt när känslor av inflytande infinner sig hos den unge. Det är också de 

ungdomar som känt att de kunnat påverka som är mest nöjda med behandlingen, exempelvis 

har de belöningar som har införts baserats sig på deras egna intressen. För de flesta 

ungdomarna har belöningarna och bestraffningarna, precis som MST avser, gjort att de i 

större utsträckning följde familjens nya regler. Det finns dock ungdomar som tycker att de 

själva och deras föräldrar inte haft tillräckligt att säga till om, vilket ungdomarna inte 

uppskattade. Vissa av ungdomarna tyckte inte heller att systemet med belöningar och 

bestraffningar var tillräckligt motiverande eller kännbart, vilket försvårade uppfyllandet av 

MST- principen som säger att ett ansvarfullt beteende skall främjas. Oavsett om ungdomarna 

har varit positiva till MST eller ej har samtliga upplevt behandlingen som mer eller mindre 
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krävande och jobbig. Det som upplevdes som jobbigt var bland annat förändringar i vanor på 

grund av nya regler och tider. Angående nya regler och ny struktur går det att urskilja en 

kluvenhet hos vissa av ungdomarna. De menar nämligen att det var ansträngande och 

kännbara förändringar som ägde rum men utrycker samtidigt att det var just nya vanor och 

struktur i vardagen som var skönt samt bidrog till positiva förändringar. 

 
En av ungdomarna som upplevde att behandlingen var särskilt dålig menar att han och hans 

mamma inte fick hjälp med det de verkligen ville ha hjälp med, att kommunicera. Istället 

tycker den unge att MST-terapeuten lade sig i sådant som hon inte hade med att göra samt 

försökte styra familjen till förändring på områden där det enligt den unge inte fanns några 

större problem. I detta fall kan det tyckas att terapeuten har misslyckats med vissa av målen 

med MST, bland annat att definiera problemen tillsammans med familjen men också att se på 

problemet här och nu. Den unge verkar ha känt sig kränkt av detta och dessa känslor kan ha 

bidragit till att försämra familjens relation till terapeuten och minska förutsättningarna för en 

lyckad behandling. Det finns dock exempel då terapeuten lyckts bra med att inte fastna vid 

negativa händelser utan att i stället se framåt i behandlingen och förmedla positivt budskap, 

något som upplevts som mycket positivt.  

 
Metoden MST är relativt unik just genom att behandlingen till stor del sker hemma hos 

familjerna. De flesta ungdomarna tyckte det var positivt att behandlingen skedde i hemmet, då 

det exempelvis var skönt att slippa åka någonstans och dessutom kunde kännas mer privat. 

Det framkom dock även åsikter som tyder på att MST-terapeuten gjorde ett för stort intrång i 

familjens privata sfär bara genom att vara där eller genom att göra sig för hemmastadd. Denna 

information verkar på grund av en avsaknad av meningsutbyte mellan den unge och 

terapeuten tyvärr ej ha nått terapeuten.  

 
Kommunikationen mellan terapeuten och de som erhåller eller är inblandade i insatsen är en 

viktig del av MST-behandlingen och har en betydande del i alla MST:s nio principer. 

Kommunikation är viktigt för att bland annat kunna identifiera problem, inleda interventioner, 

anpassa behandlingen till den unges utvecklingsmässiga behov samt för att utveckla och 

förbättra interventioner så att de blir individuellt anpassade och så effektiva som möjligt. 

Tendenser finns att kommunikationen med vissa familjer inte har fungerat så pass bra att 

målen i dessa principer har kunnat uppfyllas. I fallet när den unge själv inte träffade 

terapeuten mer än en gång blev kommunikationen dem emellan i stort sett obefintlig. På så 
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sätt bidrog inte den unge till att utforma insatsen och definiera problemen varken från början 

eller under behandlingens gång. Terapeutens möjlighet att uppfylla målen i princip två och 

sex, det vill säga att avgöra klientens utvecklingsstadium och utvecklingsmässiga behov och 

ge den unge personlig positiv feedback försvårades också markant. Den unge själv tror att ett 

större deltagande från hennes sida hade gjort behandlingen bättre, något som låter mycket 

sannolikt. I vissa fall har kommunikationen fungerat ännu sämre då vissa föräldrar och 

ungdomar, konsekvent har ljugit för terapeuten. Terapeutens möjlighet att bilda sig en 

uppfattning av problemet och vad som fungerar och inte fungerar i behandlingen har på grund 

av detta kraftigt begränsats. 

 
Familjerna har hanterat MST-terapeutens förändringskrav på olika sätt då både inre och yttre 

styrning av familjesystemet förekommit. Vissa av familjerna har tagit till sig kraven och 

försökt omorganisera sig och anpassa sig till de regler och förändringar som införts vilket 

innebär att en inre styrning har infunnit sig. I andra familjer har det istället förkommit en yttre 

styrning, detta då dessa familjer har haft skarpa systemgränser och inte velat förändra sig. De 

har istället försökt påverka MST-teamet genom att lura dem att tro att förändringar har skett.  

 
6:1:3 Upplevda resultat av MST 

Gemensamt för alla ungdomar i studien är att de upplever att deras egen och familjens 

problembild idag är bättre än vad den var innan de erhöll MST. Ungdomarna skiljer sig dock 

åt då vissa tycker att MST-konceptet haft en betydande roll i denna förbättring medan andra 

uppger att MST endast till viss del bidragit eller fungerat enbart eftersom det var 

avskräckande. De ungdomar som anser att MST varit betydande i deras förändrade 

livssituation säger bland annat att de har fått ett bättre familjeklimat och att deras rutiner har 

förändrats till det bättre. Resultatet visar sig exempelvis i form av att de har bättre närvaro i 

skolan, kommer hem i tid om kvällarna samt att de hamnar i bråk mer sällan. De andra 

ungdomarna upplever att deras positiva förändring enbart beror på dem själva och deras 

personliga utveckling. Det framkommer dock att de trots detta även sammankopplar vissa 

förändringar till MST, exempelvis en förbättrad skolsituation eller föräldrar som numera tar 

större föräldraansvar.  

 
MST har hjälpt till att eliminera eller minska flera av de riskfaktorer som tidigare fanns i 

ungdomarnas liv, som exempelvis bristande skolgång, antisociala aktiviteter eller konflikter 

inom familjen. Att dessa riskfaktorer minskat har bidragit till deras förbättrade situation idag 
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och bidrar sannolikt också till att deras situation har en större chans att bli bra i framtiden. 

Själva upplägget inom MST, det vill säga att involvera nätverket, kan även det fungera som 

en skyddande faktor. Den unge kan då få en möjlighet att se att det finns många personer som 

bryr sig om honom eller henne och på så sätt känna sig som en viktig och älskvärd person. 

Angående risk- och skyddsfaktorer fastnade författarna speciellt vid en tjej som anser att MST 

inte hjälp henne på något sätt, men samtidigt uppger att hennes pappa i och med MST har 

engagerat sig mer som förälder. Författarna menar att detta faktum har påverkat den unge i en 

positiv riktning. Riskfaktorer har nämligen avlägsnats i och med pappans mer betydande del i 

hennes liv och mammans och pappans mer samstämmiga uppfostringsstrategier.   

 
I de fall MST resulterade i en ökad och intensifierad kontakt mellan de olika mikrosystemen i 

den unges mesosystem har familjerna gått mot att bli än mer öppna system. Positiv och 

negativ feedback har kunnat flöda fritt mellan mikrosystemen något som vilket enligt 

systemteorin är utvecklande för familjen. Exempelvis har det i flera fall blivit en mer 

regelbunden kontakt med skolan gällande den unges situation. När MST-terapeuten lyckades 

med att hjälpa familjerna att skapa detta öppna informationsflöde uppstod, i enlighet med 

Bronfenbrenners tankegångar, positiva förutsättningar, detta eftersom bra kontakter i 

mesosystemet många gånger är kan vara mer utvecklande än det som försiggår inom 

familjesystemet.  

 
Det går även att se ett samband mellan hur många delar av den unges nätverk som varit 

involverade i behandlingen och det upplevda resultatet. Syftet med MST är att involvera flera 

delar av den unges mesosystem och få dessa att tillsammans arbeta för en positiv förändring 

av problembilden. Två av ungdomarna i denna studie upplever att det var de själva och deras 

mamma som var involverade i behandlingsarbetet. Vad det beror på att så få var involverade i 

behandlingen framgår endast i ett av fallen då den unge berättar att mamman inte tillät MST-

terapeuten att kontakta morföräldrarna. Hos dessa två familjer finns tendenser till att deras 

familjesystem verkar ha en tydlig gräns gällande vilka personer som tillåts få insyn och 

inflytande i deras liv. Familjerna ljög dessutom konsekvent och undanhöll information från 

MST-terapeuten för att kunna undvika förändringar. Dessa omständigheter gör att familjernas 

situation tenderar att likna slutna system. Värt att notera är dock att det i båda dessa familjer, 

trots likheterna med slutna system, skett positiva förändringar. Dessa förändringar härrör från 

familjemedlemmarnas gemensamma motstånd mot MST. Det faktum att samtliga 
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familjemedlemmar har varit upprörda och irriterade över insatsen har fört dem samman och 

förbättrat kontakten och relationen dem emellan. Dessa ungdomar anser alltså inte att MST 

som metod har hjälp dem men att de påtryckningar som MST medförde gjorde att en mer eller 

mindre positiv förändring uppnåddes i deras familjeklimat. Paradoxalt nog har ett viktigt mål 

med MST, det vill säga att förbättra relationerna inom familjen, därmed uppfyllts ändå.  

 
6:2 Diskussion 

Resultatet av denna studie visar att upplevelsen av att få och genomgå MST kraftigt varierar 

mellan olika individer. Vissa av ungdomarna har varit relativt positiva och uttryckt att MST 

har varit bra för dem medan andra har varit väldigt negativa. Det som dock har varit 

gemensamt för alla ungdomar är att tiden då de haft MST har varit jobbig och krävande. Det 

som varit jobbigt är bland annat de förändrade kraven och de nya rutinerna som infördes. 

Även upplevelsen av resultat i samband med MST varierar. Alla ungdomar uppger att de och 

deras familjer idag har en bättre situation än vad de hade innan de fick MST. Skillnaden dem 

emellan är att vissa av ungdomarna menar att förbättringarna har med MST att göra, medan 

andra säger att det absolut inte har med behandlingen att göra. Den slutsats som kan dras är 

alltså att MST fungerar för vissa men inte för andra. Analysen visar bland annat att en 

fungerande kommunikation innan och under behandlingen samt mellan så många delar av 

nätverket som möjligt är viktigt för en lyckad behandling. Finns brister på detta område 

riskerar terapeuten att gå miste om viktig information som behövs för att kunna jobba efter 

MST:s nio principer. En lyckad MST-behandling bidrar till att minska riskfaktorer och leder 

dessutom till ett öppnare familjesystem. På så sätt uppstår bättre förutsättningar för den unge 

och dennes familj. 

 
Efter att ha tagit del av information om MST som metod samt ungdomarnas upplevelser av 

behandlingsformen ser författarna många fördelar med det nätverkstänkande som utgör 

grunden i metoden. Bland annat upplevs det faktum att även föräldrar och andra delar av 

nätverket involveras och kan få krav på sig att förändras som positivt. Det gör nämligen att 

ungdomarna inte stigmatiseras i lika stor utsträckning som placering utanför hemmet eller 

andra behandlingsmetoder som enbart fokuserar på individens tillkortakommanden. 

Författarna är också införstådda med att MST innebär en stor omställning för familjerna. Då 

en stor del av behandlingen sker i hemmet är det viktigt att terapeuterna är uppmärksamma på 

familjens reaktioner samt att de verkligen reflekterar över sin roll i familjen och sitt beteende 
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hemma hos familjerna. Påfrestningen som behandlingen innebär skall ej behöva förstärkas 

ytterligare genom en terapeut som tänjer för mycket på gränserna. Eftersom MST är en 

relativt kort behandlingsform har författarna också reflekterat över att det är en stor fördel om 

ungdomarna och familjerna går in i behandlingen med en så bra inställning som möjligt. Detta 

borde underlättas av att ungdomarna får tydlig och ingående information om MST:s innehåll 

och de fördelar nätverkstänkandet kan innebära innan behandlingen inleds. MST-terapeuten 

borde därför tänka på att använda ett icke byråkratiskt språk, då alla människor inte kan 

förväntas förstå begrepp som exempelvis nätverk och interventioner, samt försöka försäkra 

sig om att klienterna har förstått det som informerats.  

 
Resultaten som visar att vissa ungdomar anser att MST är bra medan andra inte gör det är ej 

förvånande eftersom det är olika individer med skilda behov som erhållit behandlingen. Vad 

gäller ungdomarnas upplevelse av MST kan det tänkas att det ej enbart är metodens upplägg i 

sig som påverkar deras åsikter, utan att terapeutens personlighet och dennes prestation som 

medmänniska många gånger också är avgörande. Angående resultat av behandlingen går det 

även att ställa sig frågande till om det är just metoden MST i sig som lett till positiva resultat 

för vissa ungdomar. Kanske hade en annan insats inneburit liknande resultat då en påföljd i 

sig visar att samhället inte accepterar ett visst beteende, vilket kan få den unge att förändras.  

 
En annan diskussion som förts ofta under arbetet med denna uppsats är huruvida personer 

som arbetar med strukturerade behandlingsmodeller, såsom MST, riskerar att försöka åtgärda 

problem som familjen inte tycker finns, bara för att vissa åtgärder ”alltid” brukar ingå i 

behandlingen. Om den unge ibland är ute sent om kvällarna, eller inte kommer hem i tid till 

middagen, känns det obefogat att införa nya regler och rutiner beträffande detta om familjen 

inte upplever det som ett problem, eller om den unge inte riskerar att fara illa. I de fall något 

sådant inträffar anser författarna dessutom att terapeuterna gör ett avsteg från MST:s 

problemlösningsmodell som betonar familjens roll i utformandet av interventionerna. I 

slutändan finns det inte heller någon lag som reglerar när ungdomar ska vara inne om 

kvällarna. Författarna tror att det finns en risk för att de uppstår ett allmänt tyckande, om vad 

som är rätt och fel, från de professionellas sida i sådana frågor. Om detta inträffar infinner sig 

en låg grad av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet. I detta sammanhang 

vill författarna också framhålla hur viktigt det är att vara medveten om det maktförhållande 

som finns mellan klient och behandlare i en behandlingssituation. Om MST-terapeuten 
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kommer med idéer och förslag till vad som borde förändras uppstår det, på grund av detta 

maktförhållande dem emellan, en risk för att familjerna inte vågar säga sin egentliga mening 

till terapeuten. 

 
MST omnämns av grundarna till metoden som en kostnadseffektiv behandling och 

marknadsförs som ett alternativ till dyr institutionsvård. En risk med detta är att kommunerna 

kan bli för angelägna att använda sig av MST, eller andra ej tillräckligt utvärderade 

öppenvårdslösningar, för att dessa är billigare alternativ till institutionsvård och således ett 

tillfälle till besparingar. Författarna anser att det alltid kommer att finnas ungdomar som 

faktiskt behöver placeras utanför hemmet och att MST därför inte får ses som en alternativ 

lösning för samtliga antisociala ungdomar. Då MST är en så pass kort och intensiv insats tror 

författarna att föräldrarna måste vara mycket engagerade samt befinna sig i en situation där de 

har en förmåga att förändras eftersom de till stor del är de som ska se till att de nya reglerna 

efterföljs. Finns inte denna förmåga är risken att det som från början var tänkt att bli en 

effektiv insats för kommunen och familjerna i slutändan blir dyrare då ungdomarna blir 

aktuella för flera insatser. Det kan heller inte vara bra för de unga och dennes familjer att 

utsättas för insatser som havererar då detta kan få dem att känna sig misslyckade och göra att 

de hamnar i en ännu svårare situation. Författarna har även haft tankegångar om att MST 

kanske inte enbart bör ses som ett alternativ till placering utanför hemmet utan att metoden 

också skulle kunna vara ett gott komplement till institutionsplacering. Den unge kanske 

verkligen gagnas av att bli institutionsplacerad men även behöver en förändring i hemmiljön 

och inom nätverket vid hemkomsten. 

 
Inom MST görs, som tidigare beskrivits, regelbundna uppföljningar och utvärderingar av 

arbetet. Författarna anser att detta är något positivt då det ger både personalen och klienterna 

en möjlighet att snabbt och tydligt se vad som förbättrats och vad som kvarstår att jobba med. 

De månatliga undersökningarna som görs i form av att personer som inte jobbar med MST 

ringer och frågar föräldrarna om hur det upplevt behandlingen och terapeuten ser författarna 

som en utmärkt källa till kunskap och utveckling. Terapeuterna får på så sätt en ständig 

feedback på det arbete de utför och således en god möjlighet att utvecklas i sin roll som 

socialarbetare i allmänhet och som MST-terapeuter i synnerhet. Författarna tycker även att 

dessa uppföljningar och undersökningar är ett måste då terapeuterna trots allt, utöver sin 

grundutbildning, endast erhåller en fem dagar lång i MST och därför kan behöva utöka sina 
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kunskaper ytterligare. Utvecklarna av MST tycks emellertid ha förbisett att ge ungdomarna en 

möjlighet att, likt föräldrarna, via en oberoende person ge feedback angående behandlingen. 

Behandlingen är trots allt utvecklad för antisociala ungdomar och då borde rimligtvis 

ungdomarnas egna åsikter om behandlingen och terapeuten vara av största intresse.  

 
Vad gäller MST:s implementering i Sverige anser författarna att vårt land gör rätt i att vara 

nyfikna och satsa pengar på att pröva nya modeller. Då MST visat sig vara en effektiv modell 

i andra länder finns det inget som talar för att det inte borde testas i Sverige. Även om det 

efter längre uppföljningar skulle visa sig att MST varken är signifikant bättre eller sämre än 

andra i Sverige förekommande behandlingsmetoder för antisociala ungdomar är författarna 

helt i linje med forskningen som påtalar att det inte finns någon anledning att avsluta de MST-

team som redan startats upp. De kommuner som anser sig ha ekonomiska resurser borde inte 

heller tveka inför att implementera MST. En variation av behandlingsmetoder kan nämligen 

vara att föredra då ungdomarna som uppvisar ett antisocialt beteende, trots en likhet i 

beteendet, är individer med olika behov. Som påtalades i analysen är en känsla av att kunna 

vara med och påverka och göra val beträffande sin behandling på många sätt är positivt för 

klienten. Om detta sker blir klienten dessutom en deltagare i insatsen, inte bara en mottagare. 

Det är dock viktigt att påpeka att ett större utbud och valmöjligheter bland 

behandlingsmetoder i sin tur ställer större krav på dem som arbetar inom socialt arbete. Det 

gäller att vara insatt i och intresserad av den forskning som bedrivs om nya 

behandlingsmetoder.  

 
Författarna har i och med denna studie stärkts i sin åsikt att det är viktigt med kvalitativa 

studier angående hur MST, och även andra behandlingsprogram, upplevs av dem som erhåller 

insatsen. En kvalitativ studie ger respondenten möjlighet att med egna ord beskriva sin bild av 

det som skett, vilket ger en djupare förståelse för deras åsikter. Författarna efterlyser därför 

mer forskning om MST med en kvalitativ ansats och då gärna med både ungdomar, föräldrar 

och andra som omfattas av behandlingen som respondenter. Författarna väntar även med 

spänning på de 24 månaders- respektive femårsuppföljningar, angående MST på svenska 

förhållanden, som så småningom kommer att publiceras.  Dessa kommer att bringa ytterligare 

klarhet i huruvida MST är en effektiv insats eller ej samt kanske kunna bidra med ytterligare 

insikt i vad som fungerar bäst i arbetet med antisociala ungdomar i Sverige.  
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Slutligen vill författarna framhålla vikten av att det genomförs fler oberoende, både 

kvantitativa och kvalitativa, studier av MST då det precis som tidigare påtalats finns en risk 

att utvecklarna själva är partiska under forskningsprocessen då de tjänar pengar på att 

metoden får ett gott rykte. Åsikten stärks av att det även i författarnas egen studie har 

framkommit information som talar för vikten av att oberoende personer sköter utvärderingar 

och studier. Ungdomarna i denna studie påtalade nämligen att de inte skulle ha talat sanning 

och i vissa fall inte deltagit om författarna haft närmare anknytning till socialtjänst eller MST-

teamet. Det som talar för att utvecklarna av MST utför kvalitetsmässiga studier är att de borde 

vara måna om att förmedla ett välfungerande behandlingsprogram. Är behandlingsmetoden 

uppenbart dålig minskas chansen till att de får sälja metoden vidare och deras trovärdighet 

riskerar dessutom att skadas. Författarna välkomnar emellertid alla bidrag i form av åtgärder 

som syftar till att försöka förbättra situationen för barn, ungdomar och familjer runtom i 

världen och ser positivt på att vetenskapliga diskussioner förs kring behandlingsmetoder och 

deras eventuella resultat.  
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BILAGA 1 

Exklusionskriterier för MST 

• Om den unge ej har någon vuxen person i sin familj som kan fungera som 

förälder/förmyndare. 

• Om den unge redan erhåller andra åtgärder och behandlingar ska MST ej vara aktuellt 

eftersom dessa insatser kan komma att störa MST-behandlingen och tvärtom. 

• Om den unge enbart har problem med drogmissbruk. 

• När den unge gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. 

• Om den unge är autistisk, akut psykotisk eller bedöms vara självmordsbenägen. 

• När den unge är hemmaboende och utgör en allvarlig risk för sina familjemedlemmar 

eller sig själv. 

• Medan kommunala instanser fortfarande utreder den unge (Klefbeck & Ogden, 2003). 
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BILAGA 2 

Effektiva insatser mot ungdomars fortsatta kriminalitet och missbruk 

• Att arbetet leds av teorier om risk och skyddsfaktorer. 

• Att de riskutsatta ungdomarna ej samlas i grupp. 

• Att problematiken som den unge har skall styra insatserna som ges. Högriskungdomar 

skall erhålla intensiva insatser medan lågriskungdomar skall ges mindre intensiva 

insatser.  

• Att den unge själv deltar aktivt. 

• Att insatserna innehåller ett nära samarbete med viktiga personer i den unges nätverk. 

• Att man arbetar samtidigt med flera av de problem som den unge har. 

• Att fokus skall läggas på de beteenden som är direkt sammankopplade med 

kriminalitet och drogbruk. 

• Att de insatser som är planerade fullföljs (Sundell, m.fl. 2006). 
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BILAGA 3 

 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 

• Berätta lite om dig själv och din familj. 

• Hade du hört talas om MST innan? 

• Hur länge pågick MST i din familj? 

• Hur länge sedan var det din MST insats avslutades? 

• Vilka var involverade i behandlingsarbetet? 

• Av vilken anledning blev du och din familj aktuell för MST? 

• Vad var din inställning när du först fick veta att du och din familj skulle få MST? 

Upplevelse av MST 

• Beskriv ditt första möte med MST-teamet och hur det kändes. 

• Beskriv vad ni gjorde på träffarna? 

• Hur upplevde du din MST-terapeut?  

• Hur såg ditt eventuella samarbete med MST terapeuten ut? 

• Hur upplevde du MST behandlingen?  

• Beskriv en upplevelse, känsla eller händelse i samband med MST som du särskilt 

kommer ihåg. 

• Var det något som var särskilt bra med MST? Vad och varför? 

• Var det något som var mindre bra? Var det något som hade kunnat göras bättre? 

Resultat av MST 

• Hur upplever du att du förändrats i samband med MST?  

• Hur upplever du att familjen har förändrats?  

• Vad var dina förväntningar på MST? 

• Stämde dina förväntningar på MST överens med den bild du nu har av MST?  

Avslut 

• Har du haft någon kontakt med MST teamet efter avslut? 

• Om inget samarbete eller kontakt fanns hade du velat ha det? 

• Beskriv din upplevelse av MST med tre ord? 

• Finns det något du vill tillägga? 

 


