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Abstract 

 

Studiens syfte är att belysa vad det kan innebära att arbeta efter en behandlingsmetod som är 

utarbetad i ett annat land och överföringen av MST från USA till Sverige exemplifierar detta. 

Frågeställningarna är: Vilka, för MST-arbetet, betydelsefulla skillnader finns det mellan USA 

och Sverige?, Hur har man löst de dilemman som uppstått på grund av skillnaderna?, Vad 

återstår att lösa? 

Forskning som gjorts i USA och Norge visar på goda resultat, en studie i Kanada visar ingen 

skillnad mellan MST och andra insatser och en pågående studie finns i Sverige. Tidigare 

studier på MST har främst perspektiv på dess effektivitet, dels vad gäller förändrade 

beteenden, dels de samhällsekonomiska följderna. Någon större studie med fokus på 

kontextuella dilemman vid överföring av MST har inte hittats. 

Denna studie har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och bygger på intervjuer med fyra 

MST-teamledare i Stockholm. Resultaten visar att MST arbetet i Sverige innebär vissa 

kontextuella dilemman, som oftast är möjliga att lösa på ett tillfredsställande sätt. De 

dilemman som är svårlösta är främst av samhällsstrukturell karaktär. 

 

Nyckelord: MST, Multisystemisk terapi, Multisystemic therapy, transportability 
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Inledning 
Under senare år har ett flertal olika behandlingsmetoder/modeller från framför allt USA 

introducerats i Sverige. ”Importeringen” av dessa kan ses som försök att täcka ett behov av 

mer effektiva åtgärder än vad de befintliga anses göra. Effektivitet kan, när det gäller 

behandlingsmetoder/modeller, mätas såväl ur ekonomiska aspekter som hälsomässiga, ökat 

eller minskat asocialt/kriminellt beteende o.s.v. Men är det självklart att en 

behandlingsmetod/modell som ger goda resultat i det land den är utarbetad i, också ger goda 

resultat i andra länder? Kan man direkt överföra den eller behöver man göra vissa 

modifieringar för att den bättre ska överensstämma med det nya landets kontext, och i så fall, 

är det möjligt att göra egna lösningar inom metoden/modellen? Med MST (Multisystem 

therapy eller Multisystemisk terapi) som exempel studeras fenomenet närmare.  

 

MST är ett licensierat behandlingsprogram utarbetad i USA. En anledning till att just MST 

studerats är att den bygger på socialekologiska idéer, vilket ansågs intressant ur den 

synpunkten att interventioner utifrån ett socialekologiskt perspektiv, i det här sammanhanget, 

innebär insatser anpassade till familjemedlemmarnas behov, familjens värderingar, tro och 

kultur (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 233). Dessa anpassningar kan ses som viktiga 

utgångspunkter då man ska arbeta utifrån en strukturerad arbetsmodell som MST (A.a., s. 

235), i ett annat land med annan kontext. I och med att MST så att säga bygger på att den 

anpassar sig i modellen till individen, familjen och dess omgivning, kan den antas ha 

förutsättningar att överföras till andra sammanhang än där den utvecklats. Ett, enligt egen 

mening, naturligt perspektiv vid studiet av nämnda fenomen är det socialkonstruktivistiska, 

som bland annat ”betonar de sociala aspekterna av kunskap och det inflytande som 

kulturella, historiska, politiska och ekonomiska betingelser utövar.” (Payne, 2000, s. 60). 

Genom att studera fenomenet utifrån detta synsätt möjliggörs en socialkonstruktivistisk 

förståelse av vad som händer vid överföring av en socialekologiskt grundad, anpassningsbar 

metod. 

 

Omfattande forskning har gjorts på MST, främst i USA. En betydande del av dessa 

undersökningar har gjorts av, eller på uppdrag av Family Services Research Center, vilken 

MST är organiserad under, och resultaten är överlag goda (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 253). 

Även studier från Norge visar goda resultat (Ogden & Halliday-Boykins, 2004). En studie i 

Kanada visar däremot inte på några effekter utöver effekterna av andra insatser (Cunningham 
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& Lesschied, 2002). Inga större studier har påträffats av kontextuella dilemman vid 

överföring av MST till andra länder. 

Denna studie kan tänkas vara till gagn för alla som i sitt yrke kommer i kontakt med 

behandlingsmetoder utarbetade i andra länder.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa vad det kan innebära att arbeta efter en behandlingsmetod som är 

utarbetad i ett annat land. Detta görs med MST som exempel och fokus ligger på överföring 

av MST från USA till Sverige. Socialkonstruktivistiska idéer har varit utgångspunkt för 

formuleringen av problemställning, syfte och frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka, för MST-arbetet, betydelsefulla skillnader finns det mellan USA och Sverige, 

enligt intervjupersonerna? 

2. Hur har intervjupersonerna löst de dilemman som uppstått på grund av skillnaderna? 

3. Vad återstår att lösa, enligt intervjupersonerna? 

 

Centrala begrepp 

Behandling – ”omorganisation av de sociala omgivningarna” (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 

232). Med detta menas metoder/åtgärder som reducerar problembeteende och subjektiva 

besvär, eller som stimulerar till inlärning och praktisering av sociala färdigheter och 

kompetens (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 230). 

Beteendeproblem – Utagerande beteende, självdestruktivt beteende som t.ex. kriminalitet, 

missbruk, aggressivitet, allvarliga skolproblem (MST Järva, MST Syd).  

Evidensbasering –Behandling utifrån MST bygger på omfattande forskning (Klefbeck & 

Ogden, 2003, s. 253). 

Program – ”Åtgärdspaket” där man integrerar metoder som strategisk familjeterapi, 

strukturell familjeterapi, stärkande av föräldrarnas uppfostringsfärdigheter efter 
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beteendeekologiska och inlärningsteoretiska principer samt kognitiv beteendemodifikation 

(Klefbeck & Ogden, 2003, s. 231). 

Kontext – Sammanfattande påverkansfaktorer på en människas inre och yttre liv. Dessa 

påverkansfaktorer finns i miljön och i situationer (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 232). 

 

Bakgrund 

MST är en behandlingsmodell för ungdomar med asocialt beteende som till exempel 

kriminellt beteende och drogmissbruk. Modellen bygger på utvecklingspsykologen 

Bronfenbrenners socialekologiska teori och arbetet enligt modellen innebär att utifrån 

forskningsbaserade metoder och socialekologiska principer bedriva arbete i ungdomens familj 

och närmiljö (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 230f).  

Upphovet till MST som konceptet ser ut idag är ett projekt som startade 1996 kallat ”Center 

for the Study and Prevention of Violence” (CSPV), vid universitetet Colorado at Boulder, 

USA. Projektet var ett svar på forskning som visade att man inte haft någon framgång när det 

gäller behandling av ungdomar med allvarlig kriminalitet. Syftet var att genom spridning av 

preventionsprogram minska kriminalitet och våld. Man arbetar nu med MST i flertalet 

delstater, flera europeiska länder och i delar av Australien (www.mstservices.com). 

 

Under senare år har man introducerat flera amerikanska metoder i Sverige för t.ex. behandling 

av beteendeproblem, till exempel FFT (Funktionell Familjeterapi) (Se Hansson, 2001). 

Förutom eventuella behov att studera dessa metoder innehållsmässigt, kan det finnas såväl 

enskilda som samhälleliga intressen att studera vad det kan innebära att arbeta efter en metod, 

modell eller program som är utarbetad i ett annat land. Då MST-metoderna är 

forskningsbaserade och den huvudsakliga forskningen gjorts i USA, väcktes ett specifikt 

intresse för hur arbetet utifrån MST fungerar i Sverige.  

 

Upplands Väsby kommun var den första kommunen i Sverige som introducerade MST, år 

2001/2002. Idag finns nio MST- team i Sverige, fördelade främst på Stockholm, Göteborg 

och Malmö.  

 

De jämförelser som görs i studien är i huvudsak utifrån kontextuella skillnader mellan Sverige 

och USA, där MST är utvecklad, men någon jämförelse görs också mellan Sverige och Norge, 
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samt mellan Sverige och Kanada, dels för de relativt stora utvärderande studier som gjort där, 

men också för att de, till skillnad från USA, har ett utbyggt och generellt statligt 

välfärdssystem. 

 

 

Tidigare forskning 
MST är ett evidensbaserat program, och det sker en ständig utveckling av programmet utifrån 

nya utvärderingar och forskningsrön. Omfattande dokumentation av resultaten av MST-  

behandling har gjorts i USA sedan utvecklingen av MST på 1970 – talet. Syftet har bl.a. varit 

att undersöka vilka effekter MST har på antisocialt beteende hos ungdomar, familjers sätt att 

fungera och huruvida antalet placeringar utanför egna hemmet ökat eller minskat till följd av  

MST- behandlingens införande. Resultat från studier i USA visar på minskad kriminalitet hos 

ungdomar som genomgått MST-behandling, jämfört med kontrollgrupper. Även en minskning 

på sikt har konstaterats i uppföljande studier. Vidare visar resultaten av studierna att 

familjerelationerna förbättrats, t.ex. genom färre konflikter och ökad sammanhållning. När det 

gäller ekonomiska aspekter visar resultat på att MST kan vara kostnadseffektivt, t.ex. genom 

färre placeringar utanför hemmet men också genom kostnadsminskningar som följer av 

minskad kriminalitet (Henggeler et al., 1998, s. 237ff).  

 

En randomiserad studie gjord i Kanada visar inte på någon skillnad alls beträffande resultaten 

av MST-behandling kontra andra insatser inom socialtjänsten och/eller rättssystem 

(Cunningham & Lesschied, 2002). I Norge är MST som metod etablerad, och 

forskningsresultat därifrån har gett goda resultat. Den norska studien som gjordes i syfte att 

titta på effekten av MST-behandling kontra övriga insatser i Norge, gav resultat som pekade 

på att MST-behandling hade bättre effekt än övriga insatser (Ogden & Halliday-Boykins, 

2004). Effektstudier saknas i Sverige, men det pågår i skrivande stund en studie som beräknas 

vara klar våren 2006 (Edvall, 2004).  

 

 

En, av MST oberoende, studie som publicerades i juli, 2005, presenterar resultat som visar att 

MST inte har några signifikanta effekter jämförelsevis med placeringar utanför det egna 

hemmet, för ungdomar som arresterats/dömts för brott och fått behandling/vård direkt eller 

efter ett år. Inga signifikanta skillnader fanns efter sex månader vad gäller droganvändning. 
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Analyser av hållbarheten av behandlingseffekterna visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan gruppernas, kamratrelationer, beteendeproblem, psykiatriska symtom, 

psykiatriska symtom hos föräldrarna, eller familjens funktion (Littell, Popa & Forsythe, 

2005). 

Presentation av MST 
Ambitionen med denna studie är inte att ge någon heltäckande beskrivning av MST, däremot 

kan läsaren behöva en någorlunda bild av vad MST är, för teoretisk förståelse av den 

komplexitet det innebär vid överföring av metod mellan länder. 

MST utvecklades under 1970-talet av Scott Henggeler. MST är organiserade under Family 

Services Research Center vid Medical University of South Carolina (MUSC), där Henggeler, 

tillsammans med sina kollegor är verksamma. MST services, som är en del av Family 

Services Research Center, ansvarar för utbildning, licensiering och rådgivning till teamen 

världen över (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 255). Managers är de som startar och driver teamen 

och supervisors, eller konsulter, ansvarar för utbildning och handledning av teamen. 

Konsulten har också ansvar för kvalitetssäkringen och medverkar vid utvecklandet av MST– 

programmet i aktuellt land men har ingen beslutanderätt, den har teamledaren. Varje team 

består av tre till fyra terapeuter och en teamledare (A. Brand, personlig kommunikation, 14 

december, 2005). 

MST är en tidsbegränsad, intensiv och målinriktad behandlingsinsats. Behandlingen sker i  

familjens naturliga omgivning, såsom hemmet, skolan och grannskapet och terapeuten/teamet 

står ständigt till familjens förfogande under de tre till fem månader som behandlingen normalt 

tar. Daglig kontakt hålls med familjen, antingen direkt eller genom telefon, och behandlingen 

bör fortgå utan längre avbrott. Man tar speciellt fasta på faktorer i ungdomens sociala nätverk 

som medverkar till dennes beteendeproblem. Man ser beteendeproblem hos ungdomar som 

beroende av flera faktorer kopplade till ungdomen och dennes familj, kompisar, skola, 

närmiljö och samhälleliga kontext (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 231). Ett klart samband finns, 

enligt Alexander (1998, refererad i Hansson, 2001), mellan flera olika riskfaktorer i 

ungdomens omgivning och kriminalitet, men också flera skyddsfaktorer. Riskfaktorerna tycks 

vara desamma oavsett om den unge uppvisar beteendestörning, brottslighet eller missbrukar. 

Dessa riskfaktorer är samvaro med avvikande kompisar, problematiska familjerelationer, 

skolproblem (predicerande för kontakt med avvikande kompisar) och svagheter/brister i 

grannskaps- och samhällskaraktären (Hansson, 2001, s. 159). 
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Den multiteoretiska grundvalen 

Grunden för MST är multiteoretisk och den multiteoretiska grundvalen består av tre nivåer: 

1. Bronfenbrenners (1979, i Klefbeck & Ogden, 2003) socialekologi och empiriska 

orsaksmodellstudier av asocialt beteende (bl.a. Elliott et al. 1985, i Klefbeck & Ogden, 

2003). 

2. Teorier som mer avgränsat anknyter till enskilda åtgärdskomponenter i modellen, till 

exempel systemisk familjeteori och kognitiv beteendemodifikation. 

3. Nio teoretiska behandlingsprinciper, vilka styr val och prioritering av åtgärder, samt 

används för kontroll av om interventionerna är förenliga med modellens teoretiska 

förutsättningar.  

(Klefbeck & Ogden, 2003, s. 231) 

 

Av utrymmesskäl presenteras endast en översiktlig beskrivning av det socialekologiska 

systemperspektivet, enligt utvecklingspsykologen Bronfenbrenners utformning, samt de nio 

behandlingsprinciperna, vilka bedöms vara viktigast att känna till i det här sammanhanget. 

 

Socialekologiskt systemperspektiv 

Det socialekologiska systemperspektivet fokuserar på barnet i förhållande till dess omgivande 

så kallade system, samt den samverkan och påverkan de har på varandra. Fyra systemnivåer 

nämns, mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem:  

Mikrosystemen utgör den första systemnivån. Familj, skola, aktivitetsgrupp, mammas släkt 

och pappas släkt är exempel på ett barns mikrosystem.  

Mesosystemet är den arena där skeenden mellan mikrosystemen, och mellan mikrosystem och 

andra systemnivåer, utspelar sig.  

Exosystemet eller det utanförliggande systemet ingår individen inte i direkt, men påverkas 

indirekt av det, till exempel genom de följder som nedskärningar kan få eller genom den 

påverkan som andra inom mikrosystemen utgör, som en följd av en påverkan denne själv har 

utsatts för. 

Makrosystemet utgör den högsta systemnivån. Systemet beskriver de värderingar vilka är 

gällande i samhället.  

(Klefbeck & Ogden, 2003, s. 64ff) 
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Nio behandlingsprinciper 

Nio olika behandlingsprinciper framhålls som viktiga. Dessa principer handlar bl.a. om att 

lyfta fram det positiva i/kring familjen och använda dess styrka för att förändra beteenden, 

öka ett ansvarsfullt beteende i/kring familjen och att främja generalisering av behandlingen så 

att en långtidseffekt uppnås (Henggeler et al., 1998).   

Lydelsen av de nio principerna översatt till svenska språket är här hämtat ur Hansson, 2001, s. 

160ff (refererar till Henggeler et al., 1998): 

Princip 1. 

Det primära syftet med att försöka ställa en vettig diagnos är att förstå sambandet mellan det 

identifierade problemet och en bredare social kontext. 

Princip 2. 

Den terapeutiska kontakten bör trycka på det positiva, och interventionerna bör använda 

systemets styrka som hävstång för förändringar. 

Princip 3. 

Interventioner bör vara designade för att öka det ansvarsfulla beteendet och minska ett 

oansvarigt beteende i och kring familjen. 

Princip 4. 

Interventionerna bör vara här-och-nufokuserade och handlingsorienterade samt riktade mot 

specifika och väldefinierade problem. 

Princip 5. 

Interventioner bör inrikta sig på beteendesekvenser (oönskade interaktionssätt mellan 

familjemedlemmar och mellan familj och omgivande system) inom eller mellan system. 

Princip 6. 

Interventionerna bör vara anpassade till barnets utvecklingsmässiga stadium. 

Princip 7. 

Interventioner bör läggas upp så att de kräver ansträngningar dagligen eller åtminstone varje 

vecka från familjemedlemmarna. 

Princip 8. 

Interventionernas effektivitet värderas kontinuerligt ur olika perspektiv. 

Princip 9. 

Interventioner bör vara utformade så att de bidrar till att behandlingen generaliseras och en 

långtidseffekt av behandlingen uppnås. 
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Behandlingsmetod 

MST beskrivs som en arbetsmodell där tillämpningen bestäms genom vissa riktlinjer samt 

anger vilka resultat som kan förväntas, och metoderna är forskningsbaserade (Klefbeck & 

Ogden, 2003, s. 231). Behandlingen avser att bygga upp skyddande faktorer för ungdomen 

och dennes familj. MST-programmets grundläggande målsättning är dels att få slut på, eller 

kraftigt minska omfattningen av beteendeproblem, dels att stärka föräldrarollen, vilket i sin 

tur ska generera förändringar i ungdomens sociala nätverk och underlätta en stadigvarande 

förändring av ungdomens beteende (www.mstservices.com).  

MST-arbetet bygger på att föräldrarna är fullvärdiga samarbetspartners och att föräldrarna, 

ungdomen och MST-terapeuten tillsammans avgör vilka mål man ska arbeta mot. MST-

terapeuten bistår föräldrarna både praktiskt och psykologiskt, men ska inte överta föräldrarnas 

uppgifter eller ansvar. 

 

Arbetet med föräldrarna innebär att hjälpa dem att skapa regler som fungerar, att se och stärka 

sitt barns positiva förmågor och öka värmen och sammanhållningen i familjen. En annan del i 

detta är att hjälpa föräldrarna att hantera sina egna frustrationer så att regler och 

gränssättningar blir verksamma (www.varljus.se). 

Arbetet i familjen kan till exempel handla om att: 

• bygga upp ett familjekontrakt med regler, belöningar och konsekvenser 

• träna på att ge positiv återkoppling 

• träna på verksam gränssättning 

• hjälpa föräldrarna att hantera ilska och frustration genom samtal, rollspel och övningar 

• öka föräldrarnas samarbete sinsemellan genom samtal, rollspel och övningar 

• stärka föräldrarnas möjligheter att hitta vilopunkter i vardagen 

• undersöka vilka tankar och aktiviteter som ger ökat hopp 

• ändra ohjälpsamma tankemönster genom att hjälpa föräldrarna att börja göra på nya 

sätt 

• diskutera olika sätt att ta sitt föräldraansvar 

• stärka föräldrarnas möjligheter till positiv tid med sitt barn 
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• arbeta med familjemedlemmarnas olika önskningar om närhet och avstånd genom 

familjesamtal och övningar 

• uppmuntra och hjälpa föräldrarna att se framstegen 

 

Arbetet i skolsammanhanget kan till exempel handla om att: 

• tillsammans med föräldrarna bygga upp ett fungerande samarbete 

• hjälpa föräldrarna att öka kunskapen om barnets närvaro och aktivitet i skolan 

• förbereda både föräldrar och skolpersonal inför möten för att nå framgång 

• observera barnets samspel med andra i skolan 

• ge handledning till lärarteam 

• ge insatser på gruppnivå i skolan 

• hjälpa barnet att lyckas genom att vuxna har rimliga förväntningar 

 

Arbetet i fritids- och kamratsammanhanget kan till exempel handla om att: 

• hjälpa föräldrarna att få ökad kunskap om barnets kamrater 

• genomföra olika strategier för att stärka goda kamratsammanhang 

• hjälpa föräldrarna att etablera kontakt med andra föräldrar 

• stärka positiva fritidsaktiviteter 

• initiera positiva fritidsaktiviteter 

 

Arbetet med släkt och vänner kan till exempel handla om att: 

• involvera fler vuxna runt barnet som kan stödja positiva fritidsaktiviteter 

• involvera fler vuxna runt föräldrarna för stöd, uppmuntran eller avlastning 

• andra vuxna tar delar av föräldraansvaret   

(www.varljus.se).                                    

 

Målgrupp  

Målgruppen för MST-programmen är barn/ungdomar mellan cirka 12 – 17 år med 

beteendeproblem som riskerar att placeras utanför hemmet. Behandlingen sker oftast i 

ungdomens hemmiljö och varar cirka tre till fem månader (Henggeler et al., 1998, s. 43). 
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Teamen i Stockholm tar emot barn/ungdomar mellan 10 och 17,5 år. Åldersgränsen för MST- 

behandling är 18 år, och man räknar med att behandlingen tar högst sex månader. Därav den 

ojämna maximiåldern 17,5 år.  

Målgruppen kan skilja sig till viss del mellan teamen, då det är möjligt för teamen att inrikta 

sig mer, eller avstå från någon del av målgruppen. Följande är en rubrikmässig beskrivning av 

målgruppen i teamen MST Järva och MST Syd: 

• Barn/ungdom som riskerar att placeras 

• Barn/ungdom som återvänder från placering 

• Ungdomar med allvarliga problem i skolan som t.ex. skolk 

• Barn/ungdomar som är aggressiva och/eller våldsamma eller destruktiva 

• Ungdomar som missbrukar alkohol/narkotika/andra droger 

• Barn/ungdomar som har begått brott med risk för ytterligare kriminalitet 

(Stockholms stad – MST Järva och MST Syd, 2005). 

 

MST har vissa inkluderings- tilläggs- och exkluderingskriterier för bestämmande av om 

ungdomen tillhör målgruppen för MST-insatser. Kriterierna har utformats på basis av 

evidensbaserade studier (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 257).  

 

Många av de ungdomar som genomgår MST-behandling i USA har dömts för något brott och 

befunnit sig i rättssystemet. De kan såväl ha blivit erbjudna, som dömda till MST-behandling 

(www.mstservices.com). 

 

Mål för behandlingen 

Målen är indelade i följande fem grupper och aktualiseras beroende av problematik: 

1. Säkerhet, skydd och omsorg i den unges familj 

2. Kvar i hemmet 

3. Ingen brottslighet 

4. Skola/praktik/arbete fungerar 

5. Inget missbruk 
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Varje mål är reglerade vad avser uppvisande av resultat, målsättning, jämförande av tidigare 

uppvisade resultat och särskilda data som ska samlas in. Dessa data samlas in efter sex, tolv 

och arton månader (Stockholms stad – MST Järva och MST Syd, 2005). 

 

Teoretiska perspektiv i den egna studien 
I studien används ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Val av teoretiskt perspektiv har gjorts 

utifrån att studien rör sig inom ett område, kontextualitet, som är av stor betydelse för 

förståelse av människans livsvärld utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Syftet med studien är att belysa vad det kan innebära att arbeta efter en behandlingsmetod 

som är utarbetad i ett annat land. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ligger till grund för 

syftet då syftesformuleringen tyder på en viss förväntan om specifika innebörder att arbeta 

utifrån en metod som är utvecklad i ett annat kontextuellt sammanhang. Även 

frågeställningarna är formulerade med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som grund då de 

förutsätter existensen av betydelsefulla skillnader. 

Socialkonstruktivistiska idéer ligger även till grund för analys och tolkning av 

intervjumaterialet.  

Begreppen social konstruktionism respektive social konstruktivism används i refererad 

litteratur med samma innebörd. Här används begreppet social konstruktionism  endast i text 

med hänvisning till författare som använder den termen. 

 

Man skulle kunna beskriva socialkonstruktivismen som en heterogen teori, som innehåller 

olika grupperingar av idéer men som ändå har några viktiga gemensamma synsätt. Förståelse 

av världen och människan samt interaktionen mellan dessa och människor emellan, utgör 

målet för den socialkonstruktivistiska teorin.  

Konstruktivismen står i motsatsförhållande till realismen/objektivismen när det gäller synsätt 

på verkligheten, på kunskap och på sociala problem (Sahlin, 2003, s. 109ff), och är en del i 

postmodernismen, vilken växte fram som ett svar på realismens och objektivismens 

tankegångar som tidigare dominerade (Payne, 2002, s. 57ff). 

Dean (1993, refererad i Payne, 2002), beskriver begreppet Konstruktionism som 

”uppfattningen att vi inte kan ha kunskap om en objektiv verklighet åtskild från våra åsikter 

om denna” (Payne, 2002, s. 59f). Vidare beskrivs att begreppet Social konstruktionism 
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”betonar de sociala aspekterna av kunskap och det inflytande som kulturella, historiska, 

politiska och ekonomiska betingelser utövar.” (A.a., s. 60). 

 

Inom socialkonstruktivismen menar man att förståelse av världen och av människan sker 

genom anpassning till den verklighet vi gemensamt accepterat (Payne, 2002, s. 60). 

Berger & Luckmann, 1971, (refererad i Payne, 2002), introducerade idén om social 

konstruktion. Vårt beteende styrs, enligt refererade författare, av den kunskap som utgör 

”verkligheten” och att denna verklighet uppfattas olika. Emellertid kommer vi fram till 

gemensamma bilder av verkligheten genom att dela med oss av vår kunskap. Detta görs 

genom organisering av kunskaperna och objektifiering av dessa, via olika sociala processer. 

Vi skapar gemensamma antaganden om hur saker och ting förhåller sig, och beter oss i 

enlighet med sociala konventioner som grundar sig på den gemensamma kunskapen (Payne, 

2002, s. 38). Detta sker genom språket och man menar att språk och verklighet är 

sammanflätade med varandra (Bergström & Boréus, 2000, s. 23f). Språket är ett socialt 

system och alltså inget som fungerar isolerat för sig själv (A.a., s. 22ff). 

 

Socialpsykologiskt sett befinner sig det socialkonstruktionistiska perspektivet inom den 

sociologiska socialpsykologin, till skillnad från de biologiska-, experimentella- och 

existentiella perspektiven som kan sägas befinna sig inom den psykologiska socialpsykologin. 

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår man ifrån att jaget är en socialt konstruerad 

företeelse, vilket innebär en förståelse av människans psykologi utifrån hennes historiska, 

kulturella och samhälleliga sammanhang (Werthell & Maybin, 1998, s. 240). 

 

Ett metodologiskt problem vid studiet av kulturella grunder för människans psykologi kan 

uppstå vid översättning av uttryck som ”kärlek”, ”ilska”, ”stolthet” osv. 

Dessa uttryck står för vissa teorier om känslor och förknippas med vissa situationer och 

relationer. De erfarenheter och innebörder som uttrycken står för i en kultur kanske inte 

stämmer överens med vad de står för i en annan kultur (A.a., s. 268). 

Med den sk. relativistiska ståndpunkten inom social konstruktionism menar man att aspekter 

av personligt och socialt liv endast kan förstås i förhållande till dess kulturella kontext. Det 

råder delade meningar om i vilken utsträckning olika typer av erfarenheter kan översättas 

mellan olika kulturer. Om man hävdar att en översättning är möjlig och begriplig, innebär det 

att det måste finnas en viss gemensam grund vilken går längre än den lokala kulturella 

kontexten. Härmed blir den kulturella kontexten given snarare än konstruerad (A.a., s. 268).  
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Ett annat metodologiskt problem är generaliseringar och skapande av stereotypa uppfattningar 

av typen ”det västerländska tänkandet”. Dessa uppfattningar döljer viktiga skillnader mellan 

människor av olika kön, ålder, klass osv., inom kulturen (Werthell & Maybin, 1998, s. 268). 

 

Ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på vad socialt arbete innebär är att se på det som en 

process där socialt arbete konstrueras utifrån aktörernas sociala och kulturella kontext. 

Kontexten producerar teorier för det sociala arbetet, vilka i sin tur påverkar vad människor 

säger och gör inom det sociala arbetet, vilket påverkar kontexten och i förlängningen 

människors uppfattningar och värderingar (Payne, 2003, s. 37).  

 

Metod 

Forskningsdesign 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med fyra tematiserade, i kombination med fri berättelseform, 

intervjuer som huvudsaklig informationskälla. En och samma intervjuguide har använts vid 

samtliga intervjuer. De temata som intervjuguiden innehöll var Implementering, Modifiering 

och Lösningar. Materialet har transkriberats, för att därefter analyseras med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997, s. 50) och tolkas med hjälp av meningstolkning (Kvale, 

1997, s.182f). Urvalet av citat från det transkriberade intervjumaterialet har gjorts med tanke 

på studiens syfte, och en strävan att söka besvara frågeställningarna har därför legat till grund 

för detta. Materialet har transkriberats så ordagrant som ansetts möjligt utan att texten skulle 

bli svårförståelig. Kodning av betoning på ord, och av pauser har använts för att ytterligare 

söka ge en så nära beskrivning som möjligt av respondenternas berättelser, men även för den 

egna möjligheten att förstå textens innebörd i så stor utsträckning som möjligt. 

 

En abduktiv, eller kombinerad induktiv/deduktiv, strategi har tillämpats i 

forskningsprocessen. Enligt Larsson, 2005, innebär en induktiv strategi att studera ett 

fenomen hypotesfritt och utgå ifrån empirin för att skapa begrepp och teori. Ett deduktivt 

förhållningssätt innebär å andra sidan att forskaren utgår ifrån en eller flera teorier i studiet av 

ett fenomen. Dessa båda strategier kan kombineras genom att till exempel bygga resultaten på 

empirin samtidigt som forskarfrågorna och/eller intervjufrågorna är utformade utifrån en eller 
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flera teorier (Larsson, 2005, s. 95f). Detta tillvägagångssätt har använts i den här studien då 

det socialkonstruktivistiska perspektivet har varit utgångspunkten vid syftesbeskrivningen, 

frågeställningarna och intervjufrågorna, tillsammans med hermeneutiska idéer, medan 

förförståelsen av det studerade fenomenet var mycket begränsad och det empiriska materialet 

till största delen utgörs av det erhållna intervjumaterialet.  

 

Förförståelse 

De egna kunskaperna av såväl MST som problematiken kring överföring av metoder/modeller 

mellan olika länder var i stort sett obefintlig vid studiens början. Förförståelsen när det gäller 

MST var att MST var en socialekologiskt grundad behandlingsmetod för ungdomar med 

beteendeproblem, och utarbetad i USA. Intresset för MST som behandlingsmetod väcktes 

utifrån att ha läst MST:s nio behandlingsprinciper, och samtidigt väcktes funderingar kring 

eventuella dilemman som skulle kunna tänkas uppstå vid överföringar av metoder som MST. 

Dessa tankar byggde på den sociala konstruktivismen och kan därför sägas till viss del ligga 

till grund för studien. Inhämtandet av information om MST gjordes innan utformningen av 

den tematiserade intervjuguiden, för att höja relevansen av frågeställningar och för att få en 

översiktlig kunskap av vad MST är, inför intervjuerna.   

 

Vetenskapsfilosofisk position 

Studien är, tillsammans med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, gjord utifrån 

hermeneutiska principer, vilket exempelvis påverkat intervjuguidens utformning, val av 

intervjufrågor, forskarens hantering av den egna förförståelsen och tillvägagångssätt vid 

analys och tolkning.  

Utifrån en hermeneutisk ansats fokuserar man på förståelse av textens mening. Här är 

undersökarens förförståelse av stor vikt, enligt Kvale, (1997). Analysen sker genom den så 

kallade ”hermeneutiska cirkeln”, vilket innebär växling mellan de enskilda delarnas mening 

och helhetens mening (A.a., s.49ff). Även Olsson & Sörensen, (2004), talar om forskarens 

förförståelse som ett viktigt instrument som hon/han medvetet använder sig av, vid ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt. Det finns emellertid inom hermeneutiken ingen enhetlighet 

när det gäller frågan om hur omfattande forskarens förförståelse bör vara. Vissa menar att 

forskarens tidigare erfarenheter har så stor inverkan när det gäller förståelse av en text att det 
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omöjliggör insikt om hur en text förstås av personer med andra erfarenheter. Det viktiga i det 

här sammanhanget är emellertid medvetenheten om att forskare med olika erfarenheter kan 

läsa, tolka och dra slutsatser av en text på olika sätt. Härmed blir probleminsikt och öppen 

argumentation viktiga i diskussionen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 

246). 

 

Datainsamling, urval och avgränsningar 

Den information som sökts har varit dels beskrivningar av MST som modell och metod, dels 

forskning på området. Informationssökningen har skett via Stockholms universitets biblioteks 

katalog på databaser som Social Services Abstracts, Psycinfo och Artikelsök. Sökord: MST, 

Multisystemisk terapi, Multisystemic therapy, transportability. Den forskning som återfanns 

var gediget, några av dessa valdes för att nämnas i studien. En kanadensisk och en norsk 

studie valdes ut dels med tanke på att både Kanada och Norge på många sätt liknar Sverige i 

dess uppbyggnad av social välfärd, och därför ansågs intressanta att studera. En amerikansk, 

randomiserad studie av tidigare amerikansk forskning har också nämnts, med anledning av att 

resultaten visar att MST inte ger några effekter utöver vad andra interventioner ger.  

Den litteratur som har varit av vikt är Multisystemic Treatment of Antisocial Behavior in 

Children and Adolescents. Treatment manuals for practitioners. (Henggeler, Schoenwald, 

Borduin, Rowland & Cunningham, 1998), varifrån några forskningsresultat är refererade till. 

Även vissa delar ur svensk litteratur studerades, så som Familjebehandling på goda grunder. 

En forskningsbaserad översikt (Hansson, 2001) och Barn och nätverk. Ekologiskt perspektiv 

på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn 

(Klefbeck & Ogden, 2003). För övrigt har inhämtande av information gjorts genom olika 

hemsidor, framför allt MST services egen hemsida.   

 

Efter beslut tagits att genomföra den här studien togs telefonkontakt med Ann-Marie 

Johansson-Sahlin, som var den andra verksamma teamledaren i Upplands Väsby, och som 

bl.a. är verksam som föredragshållare om MST. Vi bokade möte på Magelungens 

behandlingscenter i Stockholm, där hon numera är verksamhetsledare, då vi bl.a. diskuterade 

syftet med studien. Hon lånade dessutom ut litteratur och lämnade namn och telefonnummer 

till samtliga tre teamledare i Stockholm. Därefter kontaktades teamledarna per telefon för 

förfrågan om medverkan i intervju. Då ingen av de nu verksamma teamledarna var med vid 
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introduceringen av MST i Sverige, kontaktades den person som var Sveriges första 

verksamma teamledare, men som inte är verksam inom MST idag. Vid första kontakten med 

teamledarna informerades de om syftet med studien.  

De fyra intervjuerna genomfördes under tiden 20 oktober till 3 november 2005, och varje 

intervju tog cirka en timme. Platsen för intervjuerna förlades till respondenternas respektive 

arbetsplatser. 

 

Valet av respondenter gjordes med en tanke om att teamledaren har ett mer övergripande 

perspektiv på MST som metod utarbetad i annat land, samtidigt som de har ett nära samarbete 

med terapeuterna. Dessutom gjordes ett val att intervjua den första verksamma teamledaren i 

Sverige. Detta för att få dennes upplevelser av hur introduceringen av MST och arbetet i 

början gick till i Sverige, samt hur han ser på det idag. Att antalet intervjupersoner blev fyra 

bestämdes utifrån den förfogade tiden för studien samt med tanke om att få ett tillräckligt 

underlag för ett nyanserat och ”fylligt” resultat.  

 

Etiska överväganden 

Respondenten fick vid intervjutillfället ta del av ett informerat samtycke (bifogad), där bl.a. 

frågan om teamledarnas anonymitet redogjordes. Samtliga respondenter samtyckte till att 

deras person fick röjas genom namngivande i studien, då möjligheten till anonymitet ändå 

ansågs vara liten på grund av att de utgör samtliga MST-teamledare i Stockholm samt den 

första teamledaren i Stockholm. Beslutet att ändå inte nämna dem vid namn har tagits av 

hänsyn till samtliga som kan tänkas beröras negativt. Överenskommelse gjordes om att 

respondenterna per mail skulle få ta del av det transkriberade materialet för att eventuellt 

tillägga eller korrigera materialet.  

Vad gäller intervjufrågorna var en av ambitionerna att de skulle vara utformade så att de inte 

väckte anstöt eller negativa känslor inför intervjun.   

 

Dataanalys 

Då materialet var transkriberat fick varje respondent ta del av utskriften av den egna intervjun 

genom att den skickades per mail. En av respondenterna skickade tillbaka en delvis reviderad 

version för att tydliggöra intervjusvaren. Då den nya versionen omöjliggjorde en 
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resultatredovisning och analys av materialet i så ursprunglig form som möjligt, vilket var den 

tänkta metoden, gjordes en kompromiss att endast redovisa citat från den nya versionen där 

innebörden är mer klargörande i jämförelse med den ursprungliga versionen. Endast ett 

redovisat citat har bedömts vara så .   

Efter genomgång av den transkriberade texten utformades tre temata; Betydelsefulla 

skillnader, Handlingsutrymme och Varför MST i Sverige?. Dessa temata utkristalliserades 

genom att, med frågeställningarna som utgångspunkt, försöka se svarsmönster som var 

framträdande i det totala materialet. Detta har gjorts med hjälp av den så kallade 

hermeneutiska cirkeln, det vill säga växling mellan textens delar och textens helhet har gjorts 

för att härmed öka förståelsen för delarnas innebörd (Kvale, 1997, s. 50). Därefter har en 

djupare innebörd av texten sökts med hjälp av meningstolkning, som är en metod för att 

utveckla strukturer och relationer av textens innehåll, som inte direkt framträder i texten 

(Kvale, 1997, s. 182). Inom de tre temata ryms följande underteman: 

Betydelsefulla skillnader – Beslutsfattandet kring introduceringen , Samhälleliga resurser och 

lagstiftning, De samhälleliga förutsättningarna att bedriva MST, Terapeutiska teori- och 

behandlingsmetoder och auktoriteter, Förståelse av MST-konceptet genom språket, Alternativ 

till MST  

Handlingsutrymme - Upplevelser av handlingsutrymme, Lösningar  

MST i Sverige - Varför MST i Sverige?, Kritik av forskning 

 

Reliabilitet 

Då detta är en kvalitativ studie med avsikt att presentera resultat baserade på subjektiva 

erfarenheter anses graden av intersubjektivitet, det vill säga sannolikheten att andra 

undersökningar ska få samma resultat vid undersökning av samma fenomen med samma 

metod (Bergström & Boréus, 2000, s. 37), inte vara av någon nämnvärd betydelse. Däremot 

kan graden av intrasubjektivitet, som innebär samstämmighet av resultat vid upprepning av 

samma studie och av samma  forskare (A.a., s. 37), sägas vara av  viss betydelse. Intervjuerna 

har genomförts med hjälp av en och samma tematiserad intervjuguide med strukturerade 

frågor, vilka sedan har transkriberats och analyserats av samma person. Detta kan ses som 

reliabilitetshöjande faktorer, liksom att bandspelare har använts vid intervjutillfällena. 

Metoden att redovisa materialet och samtidigt väva samman analys av det redovisade har 
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använts med en ambition att läsaren lätt ska kunna se vad varje analys avser för citat, och 

därmed höja reliabiliteten.  

 

Validitet 

En studies validitet beror på faktorer som har att göra med allt ifrån valda metoder i 

förhållande till typ av studie till tillförlitlighet av intervjudata, huruvida insamlad data redogör 

för det studien är tänkt och om studiens innehåll svarar mot den målgrupp den är tänkt för 

(Kvale, 1997, s. 214f). Att respondenterna brister i objektivitet till den egna praktiken kan ses 

som en möjlig validitetssänkande faktor. Studien är emellertid tänkt att belysa 

respondenternas egna erfarenheter av att arbeta med MST, vilket betyder att intentionen är att 

söka presentera deras bild av detta, oavsett om den kan sägas vara objektiv eller inte. Däremot 

finns en risk att intervjufrågorna inte upplevdes relevanta av respondenterna, p.g.a. att de inte 

uppfattat att några modifieringar av MST eller lösningar av kontextuella dilemman var 

aktuella.  

Om respondenterna skulle uppge detta, hade tonvikten lagts mer på hur detta kommer sig. Har 

man redan löst vissa dilemman då metoden introducerades i Sverige? Har man tillräckligt 

stort ”svängrum” för att forma behandlingen efter svenska förhållanden och därför inte ser på 

icke överförbara aspekter i behandlingen som dilemman? Löser man vissa dilemman utan att 

tänka på det? Ännu en risk med intervjufrågornas utformning är att respondenterna inte 

förstod dem. För att minimera den risken blev samtliga respondenter informerade om 

infallsvinkeln och syftet med studien.  

Citaten i resultat- och analysdelen är relativt rikliga, vilket ökar förutsättningarna att öka 

validiteten. 

 

Generaliserbarhet 

Trots att inte någon generaliserbarhet av resultaten förutsätts i statistisk eller analytisk 

mening, bedöms resultaten ändå vara belysande vad gäller komplexiteten vid överföringar av 

metoder mellan länder, vilket kan beskrivas som en naturalistisk generaliserbarhet. Den vilar 

på personlig erfarenhet och leder till förväntningar snarare än till formella förutsägelser 

(Kvale, 1997, s. 210). 
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Respondenterna har fått möjlighet att bedöma det transkriberade intervjumaterialet. En möjlig 

brist i studiens resultat är att den kan utgöra ett något litet underlag för att på ett fullgott sätt 

uppfylla studiens syfte, nämligen att belysa vad det kan innebära att arbeta efter en 

behandlingsmetod som är utarbetad i ett annat land. Innebörden är med säkerhet avsevärt 

större än vad som framkommer i studien. Emellertid får resultaten ses mot bakgrund av det 

begränsade utrymme en c-uppsats utgör.  

 

Resultat, analys och tolkning 
Följande är en redovisning av resultaten som framkommit av de fyra genomförda 

intervjuerna, samt analys och tolkning av dessa utifrån socialkonstruktivistisk teori. 

Presentationen följer tre temata; Betydelsefulla skillnader, Handlingsutrymme och MST i 

Sverige 

 

Kodning av respondenterna: R1, R2, R3, R4.  

… = paus 

Understruken text = betoning 

 

Betydelsefulla skillnader 

De skillnader som författaren uppfattar vara de mest betydelsefulla redovisas och analyseras i 

det första temat. 

 

Beslutsfattandet kring introduceringen 

Två respondenter gör en jämförelse mellan Sverige och Norge då de beskriver 

beslutsfattandet att införa MST i respektive land, och menar att implementeringsarbetet blir 

olika beroende på hur beslutsfattandet gått till:  

R2: ”Norge är ju väsensskilt i hur det gick till mot här. Där gjorde de ett grepp 

överifrån med socialdepartementet och anknytning direkt till forskning och 

universitet, och beslöt på regeringsnivå att införa MST i alla så kallade fylken, 

alla kommuner, från start. Och det har de fortfarande idag, de har alltså tjugofem 

team, nästan alla kommuner.” … ”Och det blir en helt annan sorts 

implementeringsarbete då…”   
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Den respondent som var med vid introduceringen av MST i Sverige beskriver det på följande 

vis:  

R1: ”(I Norge fanns Förf. anm.) beslut om att MST skulle vara en av metoderna 

som skulle finnas så där kunde man trycka på. Vi började från ett annat håll, vi 

började underifrån och bygga uppåt och det är svårare. Där (I Norge Förf. anm.) 

hade man tagit politiska beslut på vissa program som skulle finnas.”  

 

Skillnaderna i beslutsfattandet tenderar att generera nya skillnader såsom förankringen av 

tankarna bakom MST hos samarbetspartners som skola, polis, socialtjänst o.s.v. och i 

förlängningen, hur samarbetet kommer att se ut med dessa. Ett rikspolitiskt beslut om 

introducering medför, åtminstone i fallet Norge, att ett omfattande informationsarbete för 

samtliga berörda parter görs innan teamen startar upp. Härmed får teamen ett bättre 

utgångsläge att arbeta ifrån redan från start. 

R4: ”… det här med implementeringsfasen, att introducera MST, att många 

behöver få information och veta om MST, och den delen måste hela tiden 

fortsätta.” 

 

Utifrån en socialkonstruktivistisk förståelse är implementeringen av MST ett konstruerande 

av kunskap, som görs genom interaktion mellan människor. Människors bild av verkligheten,  

t ex. en lärares uppfattning att en elev med beteendeproblem inte ska gå kvar i klassen, tar tid 

att ändra på, det sker genom sociala processer för att så småningom utmynna i gemensamma 

överenskommelser om verkligheten. Tar man rikspolitiska beslut om att införa MST som 

behandlingsmetod verkar det som att de sociala processerna omkonstruerar bilden av 

verkligheten för berörda parter på ett effektivare sätt än vad gäller lokala beslut. 

 

Samhälleliga resurser och lagstiftning 

Skillnader när det gäller samhälleliga resurser framkommer bland annat genom uttalanden av 

två av respondenterna, som nämner att samverkan med kyrkan sker i betydligt större 

utsträckning i USA än i Sverige:  

R2: ”Kyrkan är exempelvis en vanlig samarbetspartner i USA, det har vi inte alls 

på samma sätt här.”  

R3: ”Den kyrkliga traditionen som verkar finnas i USA, jag har förstått att sjuttio 

till åttio procent är engagerade i kyrkan, det finns ju inte i Sverige.” 
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Den kyrkliga traditionen i USA är ett exempel på konstruktion av kultur som upprätthållits 

under lång tid och som därför kan sägas ha en stark position. Genom dess starka position 

tillsammans med samarbetet med MST skapas ett starkt stöd, som, med en första anblick 

åtminstone, saknas i Sverige. 

 

I Sverige saknas det sommaraktiviteter/sommarskola för ungdomar, vilket försvårar 

behandlingsarbetet, då det krävs en struktur i vardagen för att arbeta med och komma till rätta 

med den problematik dessa ungdomar har. En av respondenterna uttrycker skillnaderna i 

utbudet av sommaraktiviteter på följande sätt: 

R2: ”… överhuvudtaget aktiviteter för barn och ungdomar, för vanliga familjer 

som inte behöver vara så rika, är en skillnad mot USA. Där är det aktiviteter mer 

året om.” … ”… mer organiserade aktiviteter under sommaren är en bristvara 

för de här ungdomarna ( i Sverige. Förf. anm.) 

 

Här belyses ännu ett exempel på olikheter när det gäller de samhälleliga 

förutsättningarna att bedriva MST. 

 

Den svenska semesterlagstiftningen tillsammans med längden på det svenska sommarlovet 

resulterar i ett betydligt längre uppehåll i behandlingen då den sträcker sig över sommaren, i 

Sverige än vad som förekommer i USA, vilket tre av respondenterna tar upp i intervjun:  

R4: ”Vi jobbar med färre familjer dels för att vi har en annan lagstiftning kring 

semester och det här med att det blir stora uppehåll under sommaren och julen. 

MST förutsätter att det finns någon struktur att jobba med och då kräver det att 

barnet har skolgång eller någon form av praktik eller arbete.”   

 

Citatet visar med tydlighet att skillnader i kontexter länderna emellan, åtminstone initialt, 

resulterar i färre behandlade ungdomar, och inte i, som kanske vore fallet om beslut skedde på 

rikspolitisk nivå, att åtgärda bristerna på sommaraktiviteter (t.ex. skola, praktik eller arbete), 

på strukturell nivå. 

 

Terapeutiska teori- och behandlingsmetoder och auktoriteter 

Flera av respondenterna nämner att Sverige och USA har olika traditioner i terapeutiska 

teorier och behandlingsmetoder, vilket i vissa fall blivit synligt först en tid efter teamets start:  
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R3: ”En stor skillnad mellan USA och Sverige är att de flesta av socialarbetarna i 

Sverige fram till idag har ju ingen som helst utbildning i kognitiv terapi, eller 

KBT, och det tog rätt lång tid innan vi fattade att de trodde att vi hade det.” 

 

R2: ”Amerikanarna tog för givet att en socialarbetare är beteendeinriktad, för så 

är det i USA, och det tog lång tid innan man förstod att det var någonting som de 

flesta socionomer inte hade läst särskilt mycket.” …”… och KBT framförallt. För 

det förväntas att terapeuterna ska kunna göra vissa tydliga kognitiva 

interventioner.” 

 

Citaten vittnar om missförstånd mellan USA och Sverige, vid uppstartandet av teamen. 

Exemplen ovan visar att man såväl i USA som i Sverige utgått ifrån sin egen kontextuella 

verklighet då man tagit sina egna traditioner för givna.  

 

Den form av terapeutiskt arbete man bedriver utifrån MST ingår, enligt respondent 1 och 3, 

inte i svenskt professionellt arbete traditionellt sett, och är ibland något som både föräldrar 

och terapeuter reagerar på: 

R3: ”Det är klart att det finns ett auktoritärt system som en del av våra föräldrar 

ryggar lite inför. Och sen när man ska visa sina ungdomar konsekvenser och inte 

får ge dem belöningar för gott uppförande utan man satsar på negativa 

konsekvenser för dåligt beteende, och det ryggar ju många för. Det finns ingen 

sådan, längre åtminstone, uppfostringstradition i Sverige.” … ”… det finns ju 

Nannyakuter, med skamvrår och allt möjligt  så det är klart att det är på 

tillbakagång, men därifrån till att det är så ute i världen det tar ju tid så klart. Det 

sker ju inte över en natt att man helt plötsligt börjar … alltså vi har ju haft mycket 

av den fria uppfostran och av icke auktoritärt, både i skolan och hemmet, så det 

blir ju lite skillnad. Så det har en del av våra föräldrar ryggat inför, och det har 

även vi ryggat inför…” 

 

R2: ”… kan väl tycka att vår konsults råd ibland vad det gäller … rätt 

rakframundervisande av föräldrarna är lite annorlunda än vad vi är vana vid i 

Sverige. Fast det börjar komma, vi har hjälp av sådana här program som Dr Phil 

och Supernanny (amerikanskt respektive brittiskt tv-program som bygger på 

kognitivitets- och beteendeinriktade metoder i undervisande syfte Förf. anm.) som 
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är väldigt undervisande i sig (skratt), att även svenskar ser att det är ett sätt att 

jobba.”  

 

 

De behandlingsmetoder man traditionellt använder, och de vuxnas auktoritet gentemot barnen 

skiljer sig generellt sett åt mellan Sverige och USA, som citaten ovan visar. Följande 

uttalanden stärker föreställningarna om en allmän auktoritär ställning som vuxna har gentemot 

barn i USA, till skillnad från hur förhållandena är mellan barn och vuxna i Sverige:  

R3: ”Den amerikanska kulturen är ju mycket mer att … att barn ändå lyder sina 

föräldrar på ett annat sätt och att det finns en auktoritär skola på ett annat sätt än 

vad vi har här i Sverige. Det tycker jag  märks, alltså de kan bli lite paffa ibland 

när de hör hur det är i skolorna, och inte minst hur våra yngre ungdomar är ute 

på kvällar och nätter.” … ”Alltså, i och med att de blir dömda till MST … så är 

det klart att de har gjort en del kriminella saker, men många av de här går ändå i 

skolan. Jag kan tycka att de här barnen i Sverige, ofta är det ju ingenting som 

fungerar av det här. Inte ett enda av våra barn fungerar i skolan, vad jag kan 

komma på. Det får jag en bild av USA, att det ibland kan vara så att de är 

kriminella men skolan fungerar.”  

 

Synen på uppfostringsmetoder och på förhållandet mellan barn och föräldrar är något som är 

ständigt pågående genom sociala processer och som leder fram till nya gemensamma 

antaganden om hur vi förhåller oss, ibland med hjälp av lagstiftning som förbud mot aga, som 

kan påskynda processen. Även de terapeutiska teori– och behandlingsmetoder man 

traditionellt använder  förändras och byts ut i takt med omkonstrueringen i övriga samhället. 

Citaten ovan lutar mot en föreställning om att man i Sverige är på väg mot mer 

beteendeterapeutiska behandlingsmetoder, vilket skulle kunna medföra, eller vara en orsak 

till, att en mer auktoritär syn på barnuppfostran och förhållande mellan barn och föräldrar 

skapas. 

 

Organisationernas strukturer skiljer sig också åt, traditionellt sett, mellan Sverige och USA, 

som kan ses som utslag av synen på auktoriteter i de båda länderna. Enligt respondent 1 får 

detta följder i arbetet som svenskarna inte är vana vid: 

R1: ”Men där jag kan vara kritisk till hur hierarkin är uppbyggd, är med en 

managergrupp och med en supervisorgrupp och terapeutgrupp.” … 
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”Ärendedragning är väldigt bra, men det som sker i teamet, det är det jag skulle 

vilja ändra på. Rent krasst hierarkin. För det är skillnad på amerikansk supervise 

och svensk handledning.” … ”Jag tänker att vi svenskar är inte vana att jobba så. 

Om man tar våra lagidrotter där vi är duktiga så gör laget jobbet tillsammans, 

det är inte coachen. I Amerika lyfter man upp coachen till skyarna, vi gör inte det 

i Sverige med de lagen som är bra. Man är mer jämlik här.” 

 

Förståelse av MST-konceptet genom språket 

Språket ses, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som ett medel för beskrivning av 

verkligheten, och som ett socialt system som inte fungerar isolerat (Bergström & Boréus, 

2000, s. 22f). Då såväl manualer, utbildning i MST och handledning är på amerikansk 

engelska kan det lätt bli missuppfattningar, men även svårigheter att förstå innebörden då man 

genom språket beskriver den verklighet man befinner sig i, och den beskrivna verkligheten i 

det här fallet är kontexten i USA. Förutsättningarna för att bedriva ”ren” MST-behandling kan 

antas bli ojämlika på grund av detta. Respondent 4 uttalar följande: 

R4: ”… man talar ett annat språk och att modellen är utformad på ett annat språk 

och att vi jobbar på ett annat språk.”  … ”Att man så småningom utformar 

manualerna på vårt eget språk och att utbildning och handledning sker på vårt 

eget språk, det tror jag är ett väldigt viktigt utvecklingssteg. Det har man ju också 

sett i Norge, och där har man ju till och med talat om, i och med att man började 

jobba på det egna språket så … jobbade man närmare modellen.” 

  

Alternativ till MST 

En viktig aspekt i detta sammanhang är vilka alternativ som finns till MST-behandling. 

Sveriges öppenvård är relativt utbyggd, med flera olika alternativ till behandlingsinsatser, vid 

en jämförelse med USA:  

R4: ”Det finns ju många alternativ i Sverige som också kan vara bra insatser, det 

tänker jag är en skillnad. I USA handlar institutionsplacering om väldigt speciella 

institutioner, och ett alternativ är ju fängelse.”   

 

Respondent 2 uttrycker följande: 

R2: ”I USA så har man direktkontakt med Probation Officers som jobbar med 

ungdomarna via rättssystemet, som man får MST-klienter ifrån. Här är det 

 27



socialtjänsten som står för MST-behandlingen … i Sverige, så det är stor 

skillnad.”   

 

Även respondent 3 talar om skillnaden i behandlingsalternativ:  

R3: ”Många ungdomar blir dömda till MST i USA och det blir man inte i Sverige 

på det sättet.” … ”Där har man också en ungdomsdomstol där de drar 

ungdomarna inför rätta om de inte sköter MST-behandlingen, och det är klart att 

det blir ett annat läge, speciellt när det gäller de lite äldre ungdomarna. Att valet 

blir tydligare; att det är MST som gäller.” 

 

Hotet att hamna inför rätta vid misskötsamhet i MST-behandlingen skulle, enligt sista citaten, 

resultera i att ungdomar, särskilt de äldre, i USA är mer motiverade till MST-behandling än 

ungdomar i Sverige, där det hotet inte föreligger. Utifrån en fråga om effektiviteten i MST- 

behandlingen, skulle det faktum att ungdomar i USA riskerar att hamna i fängelse kunna 

tolkas som att det fungerar avskräckande för ungdomar och även deras föräldrar, och vara 

motiverande till MST-behandling. Tvång och hot om straff kan sägas vara konstruktioner av 

styrmedel för att få dessa ungdomar att välja MST-behandling.  Man kan också se det så att 

socialtjänst och öppenvård har en relativt, i jämförelse med till exempel Sverige, svag 

ställning i USA, vilket resulterar i att dessa ungdomar hamnar inom rättsväsendet istället för, 

som är fallet i Sverige, att insatser görs av socialtjänsten.  

 

Handlingsutrymme 

Här redovisas och analyseras upplevelsen av det handlingsutrymme som finns när det gäller 

modifieringar och lösningar på kontextuella dilemman, exempel på lösningar som gjorts helt 

eller delvis och vad som återstår att lösa. 

 

Upplevelser av handlingsutrymme 

Generellt uttrycker samtliga respondenter att de upplever handlingsutrymmet som tillräckligt 

stort för att modifiera och hitta lösningar inom ramen för MST. Respondent 1 ger exempel på 

att det är möjligt att införa nya arbetsmetoder i det egna teamets MST-arbete: 

R1: ”Jag har också varit den som fick möjlighet att jobba fram nätverkstänket, 

alltså att man samlar nätverket runtomkring. Det är ju väldigt fritt att jobba med 
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det. Det är ju så MST är uppbyggt också…” … ”Det är ingenting som säger att 

man måste följa till punkt och pricka om man sköter de där tio punkterna som är 

uppsatt…” … ”så då är det bara att köra, då är man väldigt fri.”  

 

Liksom respondent 1, talar respondent 2 om hur MST är utformad, som en viktig aspekt vad 

gäller handlingsutrymmet, och ger ett exempel ur det praktiska arbetet: 

R2: ”MST bygger ju på att det anpassas väldigt mycket till den familje- och 

nätverk- och samhällskontext som ungdomen befinner sig i. Och det skiljer sig 

från barn till barn, från grannskap till grannskap. Så det är inte landsskillnaderna 

som gör att det är skillnad, utan MST anpassar sig i modellen till att försöka 

bygga på styrkorna som finns i de sammanhangen ungdomen befinner sig i. Den 

är väldigt kulturellt … öppen, vilket gör att den är lätt att överföra till andra 

länder. I Sverige har vi mer än i andra länder, har flera av teamen, jobbat med 

tolk och invandrare, där det också är helt andra kulturer, till och med mer än vad 

man är van vid att göra i USA.” 

 

Citaten ovan ger exempel på att MST, trots den strukturerade arbetsmetod den rymmer, ändå 

är förhållandevis fri att arbeta efter. Respondent 2 förklarar hur modellen är uppbyggd för att 

anpassas till aktuell kontext. Denna så kallade flexibilitet i modellen kan ses som en följd av 

att den bygger på socialekologisk teori. 

 

Lösningar   

Ett led i att skapa handlingsutrymme är att få förståelse, främst från konsulten, för de 

skillnader som finns i kontexten mellan Sverige och USA, då konsulten ansvarar för 

kvalitetssäkringen av behandlingsarbetet, och måste kunna förstå hur nya arbetssätt skulle 

gagna det arbetet. 

Något som framkommer i samtliga intervjuer är att en god dialog mellan teamet och 

konsulten spelar stor roll för förståelsen av varandras kontexter. Det framkommer emellertid 

att konsulterna från början inte har tillräckliga kunskaper om kontexten i Sverige, men att de 

under tiden lär sig det genom dialog med teamet. Följande två uttalande får belysa detta: 

R2: ”Sen så har vi ju fått göra en massa anpassningar förstås … ja, det handlar 

väldigt mycket om att vår konsult ska anpassa sig till oss, eller förstå. Hon har 

behövt lite tid på sig för att riktigt se vilka sammanhangen är här i Sverige och 
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hur ser det verkligen ut, för att kunna använda sig utav den sociala kontexten 

våra familjer befinner sig i.” 

 

 R4: ”Sen är det klart att det finns skillnader i föräldrastilar men … den konsulent 

och utbildare som vi hade, hon hade jobbat länge i Norge så hon kände till det 

här en hel del. Kanske att vi har en annan syn på tider vad gäller ungdomar, 

annan syn på … på belöningar och på konsekvenser som kan vara lite skillnad. 

Nu uppfattar jag det som en väldigt stor lyhördhet för det …”  

 

Den svenska semesterlagstiftningen är något som återkommer i intervjuerna, som något 

av ett dilemma som delvis kan sägas ha lösts, men inte på ett helt tillfredsställande sätt. 

Respondent 2 beskriver det på följande sätt: 

R2: ”I USA kan man jobba med en sommarskola, och då får man jobba med 

samma problematik. Men här… ja i bästa fall så kan man se till att de får bra 

semester och hjälpa dem att planera för semestern så att den är så skyddande och 

bra  som möjligt för barnen.” 

 

Samma respondent exemplifierar hur en anpassning till svenska förhållanden skulle 

kunna se ut: 

R2: ”En vidareutveckling, en anpassning av MST till Sverige, skulle vara att vi 

skulle anpassa oss genom att vi skulle ha lite mer aktiviteter för de här 

ungdomarna på somrarna.” 

 

Samma respondent talar om sammanhangsanalyser som regelbundet görs för att förstå så 

kallade hinder för vissa interventioner, som har med den kulturella kontexten att göra. 

För att titta på vilka eventuella motsvarigheter som till exempel finns i Sverige till kyrkans 

roll i USA, berättar respondenten att man har studerat vad som kan tänkas ersätta kyrkans roll 

i Sverige: 

R2: ”Ja, som sagt det här med semestrar är ju inte någonting som vi kan ändra 

på, utan det har vi fått anpassa oss till. Ja, vi har gjort liknande analys kring hur 

kontexten ser ut runt en ungdom här till skillnad från USA, när vi inte har kyrkan, 

vad har vi istället, och på det sättet försökt lösa idéer, eller hitta annat. Vi har 

hittat styrkor i metoder som vi har erfarenhet av här, som man inte har erfarenhet 

av i USA, där vi har kunnat se att det kunde tillföra behandlingen någonting. Så 
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de har lärt sig något av oss också, till exempel nätverksjobb, som har en svensk 

styrka, det finns en vana … folk har hört om det och det går att kalla folk till 

nätverksmöten utan att det låter som en alldeles främmande, konstig sak. Där har 

vi använt den möjligheten att skynda på vissa processer i MST-jobbet.” 

 

Det är bland annat kyrkan som står för sommaraktiviteter i USA. Då inte kyrkan är 

någon nämnvärd samarbetspartner i Sverige och ingen annan enskild organisation eller 

institution kan sägas kompensera kyrkans roll, blir lösningen att teamet hjälper familjen 

så gott det går under den tiden. 

Ännu en modifiering som man behövt göra som ett svar på de långa sommaruppehållen i 

Sverige, är att skriva ned antalet familjer i behandling: 

R4: ”Vi jobbar med färre familjer dels för att vi har en annan 

semesterlagstiftning kring semester och att det här med att det blir stora uppehåll 

under sommaren och julen.” 

 

Teamets samarbete med berörda parter som socialtjänst, polis, skola, och BUP (Barn- 

och ungdomspsykiatrin) har generellt upplevts som bristfälligt när det gäller förståelsen 

för arbetssättet. Emellertid är detta något som man genom idogt implementeringsarbete 

många gånger har löst. Respondent 4 ger exempel på det: 

R4: ”…ju fler gånger vi har jobbat på en skola ju lättare går det. Då förstår de 

vad det är.” … ”Och detsamma gäller ju absolut polisen. Först tror jag att 

polisen hade väldigt svårt att förstå vad det var vi skulle samarbeta kring.” 

 

Respondent 1 uttrycker sin upplevelse av samarbetet med skolan som det svåraste att 

lösa, i implementeringsarbetet: 

R1: ”… det som var svårast att ändra på det var ju lärarna, att få skolan att tänka 

om … kring det här. Jobba med dem på hemmaplan, med trettio andra elever att 

ta hand om, och de får inga extra resurser i stort sett.”   

 

Respondent 3 däremot, upplever samarbetet med andra som trögare: 

R3: ”Jag skulle önska att vi blev ännu bättre på att samarbeta. Det har inte riktigt 

kommit till stånd med något större samarbete med polis och barn- och 

ungdomspsykiatrin och så vidare. De vi har samarbetat mest med är skolorna, 

men då är det enskilda skolor med det enskilda barnet vi jobbar med.” 
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Den kvalitet som är på samarbetet verkar huvudsakligen bero på vilket arbete teamet 

lagt ner på implementeringen av MST hos aktuell institution. Har man tidigare arbetat 

med en ungdom i en skola är det mer troligt att samarbetet blir större vid arbete med en 

ny ungdom på samma skola. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv handlar det 

om omkonstruering av samarbetspartnernas verklighetsbild, vilket är en process som tar 

mer eller mindre tid beroende på faktorer som till exempel intensitet, bemötande och 

lagstiftning.  

 

Det framkommer flera förslag på lösningar på olika dilemman som dykt upp under tiden 

arbetet med MST pågått. Ett förslag, som även det handlar om samarbete, ger följande 

respondent: 

R4: ”Det finns ändå något sårbart i MST. Det här lilla, om någon blir sjuk. Man 

jobbar bara en i varje familj och det har många fördelar, men det är klart att om 

en terapeut blir borta då är det sårbart omedelbart. Därför så tror jag väldigt 

mycket på det här att team behöver samarbeta. Att ha två team som vi har haft i 

Stockholms Stad, tillsammans. Och att vi teamledare har haft ett nära samarbete, 

att vi har samarbetat kring jourer och att vi kan stötta varandra och så där, det 

ska man utveckla och göra mer av.” 

 

Samma respondent lägger tonvikt på, den för svenska teams del, negativa betydelsen av att 

manualer, utbildningar och konsultens språk är på engelska. Översättning till svenska språket 

samt svensktalande konsulter med kunskap om den svenska kontexten skulle underlätta 

arbetet betydligt, och därmed göra det mer effektivt. 

R4: ”I övrigt är det viktigaste området att vi kommer igång med svenska 

konsulenter och att vi får manualer och utbildning på svenska. Svenska 

konsulenter kommer också att kunna ge stöd till teamledarna när det gäller 

terapeuternas individuella utvecklingsplaner och identifiera vilka 

utbildningsbehov som finns hos terapeuterna. Det är inte helt lätt att genomföra 

denna del av arbetet på ett sytematiskt sätt med amerikanska konsulenter, 

avståndet och tidsskillnad spelar roll här. De har dessutom inte kunskap om vilka 

möjligheter och resurser inom kompetensutveckling vi kan använda oss utav i 

Sverige.” 
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Respondent 3 berättar om att de inom teamet ändrat målgruppens ålder från att vara ungdomar 

mellan 12 och 17 år, till att vara från 10 år, som svar på en mindre utvärdering av teamets 

första familjer som fått MST-behandling. Utvärderingen visade bland annat att föräldrars 

upplevelser av MST-behandlingen var att behandlingen sattes in för sent: 

R3: ”Sen har vi också sänkt åldern, det tycker jag är spännande. Från början 

hade vi tolv år, men efter forskningens slut har vi sänkt den till tio år. Det har 

visat sig att det kommer faktiskt rätt många socialsekreterare till oss och pratar 

om barn som har de här beteendeproblemen redan vid tio, elva års åldern. Och 

det tror jag inte att vi trodde riktigt, alltså man ska ju ha ganska grava 

beteendeproblem för att få MST. Men har man elvaåringar som skolkar och slåss 

och rymmer hemifrån så är det väl bättre att man börjar jobba med dem än att 

vänta tills de blir tolv.”   

 

MST i Sverige 

Varför MST i Sverige?  

Hur det gick till att introducera MST i Sverige berättar framför allt respondent 1 om, som var 

en av dem som startade det första teamet i Sverige. Han berättar om initiativtagaren till 

introduceringen av MST i Sverige, och nämner vissa aspekter som medverkade till att 

introduceringen möjliggjordes: 

R1: ”Sen var det aktiva chefer där som vågade satsa på något nytt, som MST var. 

Det var utifrån att man såg att det var evidensbaserat och det mest 

kostnadseffektiva programmet då.” 

 

Två av respondenterna nämner att man genom publicerade rapporter blev uppmärksam 

på vissa brister med heldygnsplaceringar av ungdomar, och att man behövde alternativ 

till dessa. Följande citat får exemplifiera detta: 

R3: ”Det hör också ihop med att de samtidigt kom med de här stora rapporterna 

med att placeringar inte alltid ger de resultat vi vill ha, man var tvungen att börja 

titta på alternativ till heldygnsplaceringar.” 

 

Det tycks som om det fanns en efterfrågan på beprövade behandlingsmetoder, som 

samtidigt var kostnadseffektiva, och att MST ”dök upp i rätt tid” då berörda parter blivit 
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medvetna om behovet av alternativa behandlingsmetoder. Detta förstås 

socialkonstruktivistiskt genom att tillräckligt många berörda, genom 

kunskapsspridningsprocesser, kommit fram till gemensamma åsikter om behovet. 

 

I samtliga intervjuer framkommer, genom olika uttalanden, hur man ser på MST som modell i 

Sverige. Tre av respondenterna hade åsikter som talade för att MST i grunden fungerar i andra 

länder än USA, men förståelsen för varför den gör det skiljer sig en del. En av dessa anser att 

detta är fallet p.g.a. att MST-modellen är kulturellt öppen, då den är uppbyggd för att anpassas 

till den kontext ungdomen befinner sig i. De två övriga uttrycker att orsaken till att det är lätt 

att överföra modellen ligger i att det finns något globalt med att vara barn, ungdom och 

förälder. En av respondenterna uttrycker det så här: 

R4: ”Det här med att vara barn, att vara ungdom, att vara förälder, var man helst 

är i världen, så finns det stora likheter och … därför så går det.”  

 

 

R2: ”Den är väldigt kulturellt … öppen, vilket gör att den är lätt att överföra till 

andra länder.” 

 

Vid en jämförelse av citaten ovan kan man se att respondenterna har olika åsikter om 

varför MST fungerar även i andra länder än USA. Respondent 2 talar om modellen som 

anpassningsbar till ungdomen och familjen, och dess omgivande miljö, medan 

respondent 4 talar om ungdomen och familjen som så att säga är föremål för anpassning, 

och att denna anpassning redan är befintlig, i och med de stora likheter som existerar 

mellan människor världen över. Den första respondenten kan sägas utgå ifrån en teori 

om sociala konstruktioner då det förutsätts att det existerar betydelsefulla skillnader 

mellan länder, som kan utgöra svårlösta dilemman om metoden inte är tillräckligt 

flexibel i sin utformning.  

I respondent 4:s uttalande kan socialkonstruktivistiska utgångspunkter också spåras, 

även om de inte är lika framträdande som det först nämnda. Här anges en existerande 

likhet som utgångspunkt för att metoden fungerar i andra länder, men det kan också 

sägas utesluta andra betydande likheter. Med andra ord är konstruktionen av barn, 

ungdom och förälder så lika oavsett land att det är en tillräckligt stark grund att stå på 

för att kunna omkonstruera programmet då det behövs i behandlingsarbetet. 
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Respondent 2 talar om den effektivitet teamet själva ser i sitt arbete: 

R2: ”Jag ser kvalitetsförändring som blir väldigt tydlig i de familjer som får MST 

… på riktigt, och det skulle vara väldigt roligt att titta mer på det. Det skulle vara 

lärorikt för alla, och det skulle vara lärorikt för USA också, att det finns andra 

sätt att mäta och andra saker att titta på.” 

 

Effektiviteten av behandlingen är betydelsefull för legitimiteten hos MST. Respondenten 

vittnar om att effektivitet märks i de familjer som får behandling enligt MST, och indikerar 

dessutom att denna synliga kvalitetsförändring vore intressant att studera i forskningssyfte. 

 

Kritik av forskning 

Citatet ovan är kopplat till en fråga om hur man ser på de evidensbaserade studier som 

gjorts på MST. Respondenten uttrycker kritik på vissa punkter när det gäller de 

evidensbaserade studierna. Farhågor att den pågående studien i Sverige inte ska ge 

korrekta resultat uttrycks på följande vis: 

R2: ” Alltså, de svenska forskarna skulle jag vilja påstå, forskar inte om MST. 

Den är väldigt väl genomförd när det gäller randomisering (slumpmässig 

fördelning mellan experiment- och kontrollgrupp Förf. anm.), men vad det gäller 

metod som används, som kallas för MST och metod som kallas för annat så är den 

metoden som kallas för MST inte, såvitt jag kan bedöma, om jag tänker på vad jag 

har lärt mig under de här åren och vad mina kollegor från projektet har lärt 

under de här åren så, MST har inte varit den behandling som familjerna erbjudits 

första året. Det var något MST-liknande.” … ”Det kommer att vara missvisande, 

det kanske kommer se jättebra ut för MST men det är något annat man mäter.” 

 

Samma respondent tar exemplet med de långa sommaruppehållen i Sverige för att visa 

hur de evidensbaserade studiernas resultat kan bli missvisande: 

R2: ”… man får ta den här radomiseringsforskningen, som ser så vetenskaplig ut, 

får man ta ibland med en nypa salt för det är inte alltid så … alltså de följer 

modellen men innehållet blir inte riktigt så. Den här statistiken som vi för, som vi 

sätter in i MST services databank, behandlingstiden är inte riktigt sann, som jag 

sa, för vi behandlar inte under en månad, den är inte sann.” 
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Citaten vittnar om hur missvisande forskningsresultat kan uppstå, och därmed vikten av 

forskarens medvetenhet om de bakomliggande faktorerna till statistiken. Här kommer 

kunskaper om landets kontext fram som en viktig källa till rättvisande forskning, det vill säga 

att all statistik måste granskas i ljuset av dess kontext. 

Sammanfattning 

En viktig aspekt av introduceringen av MST är uppfattningen att den påverkar hur det 

framtida implementeringsarbetet kommer att se ut, i den mening att rikspolitiska beslut 

underlättar implementeringsarbetet för teamen, men då beslut om introducering däremot tas 

på kommunal nivå krävs mer av det enskilda teamet vid implementering. Detta medför, i det 

senare fallet, att teamet får arbeta mer med implementering än i det första fallet.  

Ett dilemma kan uppstå då svårigheter uppstår att arbeta efter modellens föreskrivningar, som 

i fallet med de olikheter som råder mellan USA och Sverige när det gäller längden på 

sommarledighet i kombination med utbudet av sommaraktiviteter för ungdomar. Enligt 

MST:s föreskrifter ska behandlingen vara tidsbegränsad, cirka tre till fem månader. Dessutom 

förordas att behandlingsarbetet sker med intensitet, det vill säga att den sker utan längre 

avbrott. Då ett dilemma som detta uppstår krävs en omkonstruering, antingen av metoderna, 

av kontexten eller av båda. Lösningar som har gjorts är främst att man har konstruerat om 

metoden, så att en pågående behandling kan vara vilande under sommaren för att fortsätta då 

höstterminen börjar. Samtidigt upplevs inte detta som någon tillfredsställande lösning med 

avseende på de bristande sommaraktiviteterna, utan en strävan finns att den sociala kontexten 

även i Sverige ska rymma relevanta aktiviteter för dessa ungdomar.   

Sammanfattningsvis framträder en bild av enighet om att man generellt i USA har en mer 

auktoritär inställning vad gäller uppfostran och styrmedel för önskat beteende, än vad man har 

i Sverige. Dessutom nämns skillnader i organisationers hierarkiska uppbyggnader mellan 

Sverige och USA, vilket kan ses som sammankopplade med de auktoritära traditionerna. 

Vissa dilemman har uppstått i och med skillnaderna i de auktoritära traditionerna, till exempel 

att föräldrar, och ibland även terapeuter, reagerar negativt inför de behandlingsmetoder som 

använts, och som medför mer auktoritära interventioner än vad man är van vid i Sverige. Man 

ser emellertid att likheterna börjar öka, bland annat genom spridning i media av 

självhjälpsmetoder och tankegångar som vilar på dessa grunder. Kyrkan har en betydligt 

större roll i det amerikanska samhället och det saknas motsvarande samarbetspartner i 

Sverige, och verkar finnas svårigheter att kompensera dess verksamhet och stöd. Man 

upplever emellertid att handlingsutrymmet medger lösningar på de dilemman som uppstår, 

 36



och att stor frihet finns att införa nya arbetssätt, vilket man också har gjort, bland annat den 

svenska formen av nätverksarbete.  

 

Efterfrågan på beprövade och kostnadseffektiva behandlingsmetoder, tillsammans med att 

heldygnsplaceringar av ungdomar visade på bristfälliga resultat, anses vara centrala 

anledningar till att MST introducerades i Sverige och därefter lanserades i flera kommuner. 

Att MST fungerar i Sverige råder det inga motstridigheter om, men varför den gör det har 

man lite olika svar på. En anledning som nämns är utformningen av modellen, en annan är en 

global likhet i att vara barn och förälder.  

En god dialog mellan teamet och konsulten anses viktigt för att MST arbetet ska fungera 

optimalt. Man anser att dialogen numera fungerar tillfredsställande, men i början av 

implementeringen av MST uppstod vissa missuppfattningar. Dessa missuppfattningar ledde 

bland annat till, enligt en av respondenterna, att det behandlingsarbete som bedrevs i början 

inte var ren MST-behandling, vilket i sin tur riskerar att ge missvisande resultat i den 

pågående svenska studien eftersom man studerar effekterna av den behandlingen som om de 

vore effekter av ren MST-behandling.  

Respondenterna är väl förtrogna med den vetenskapliga terminologin och diskursen, vilket 

tyder på att MST som praktik skiljer sig som social konstruktion, gentemot annan typ av 

social behandlingsverksamhet.  

 

 

Diskussion 

Slutsatser 

Teamledarna är generellt av den uppfattningen att MST är en modell som fungerar 

tillfredsställande att arbeta efter i Sverige. Resultaten tyder på att den tyngd som läggs på 

vetenskaplighet i MST överbrygger de kulturella olikheterna. Vad gäller den höga 

samstämmigheten mellan teamledarnas uttalanden samt avsaknaden av motsägelser dras 

slutsatsen att de skillnader och dilemman som teamen stöter på i MST-arbetet har sitt 

ursprung i skillnader i kontexten mellan Sverige och USA, och därför uppfattas likartat inom 

varje land. De huvudsakliga dilemman som inte kan anses vara lösta på ett tillfredsställande 

sätt är av strukturell karaktär och därför gemensam för teamen. 
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Hur samarbetet med berörda parter ser ut, kan i hög grad vara beroende av hur 

introduceringen av MST gått till. Sker introduceringen genom rikspolitiska beslut, som i 

Norges fall, finns större förutsättningar att kunskap om MST sprids till berörda parter, än om, 

som i Sveriges fall, MST introduceras kommunvis. Vid jämförelse mellan Sverige och Norge, 

som har sociala institutioner och interventionsmöjligheter liknande Sveriges, behöver 

resultaten av MST-arbetet ändå inte bli desamma. Dessa skillnader i hur, och av vem MST 

initieras i ett land, kan vara en anledning till att man inte direkt kan överföra resultat från ett 

land till ett annat, även om länderna sinsemellan har många likheter.  

 

MST-modellen hindrar inte, inom ramen för principerna, införanden av nya arbetssätt, vilket 

samtliga respondenter har egna erfarenheter av, till exempel införande av nätverksarbete. 

Många lösningar sker i dialogen med teamets konsult genom diskussion om kontextuella 

skillnader som teamet framhåller som betydelsefulla i MST-arbetet. Däremot ser det ut att 

finnas vissa strukturella hinder i det svenska samhället som är svåra för de enskilda teamen att 

lösa på ett tillfredsställande sätt. Framförallt framträder den svenska semesterlagstiftningen, 

det bristande utbudet av kostnadsmässigt överkomliga sommaraktiviteter för ungdomar och 

avsaknaden av motsvarighet till kyrkan som samarbetspartner. 

 

Respondenterna anser att MST uppfyller en funktion i Sverige som alternativ till 

heldygnsplaceringar av ungdomar utanför hemmet, och att MST lämpar sig väl att överföra 

mellan länder.  

 

De goda resultat som flera studier visar av MST-behandling i USA, jämfört med andra 

interventioner, kan bero på flera olika faktorer. En av dessa är att de alternativa interventioner 

som finns i USA är relativt få, det handlar främst om fängelsestraff eller institutionsvård, och 

skillnaden mellan dessa och MST, behandlingsmässigt, torde vara betydande. En annan faktor 

är det hot som fängelsestraff kan tänkas utgöra, och att det är själva hotet som är det effektiva, 

och inte MST-behandlingen i sig.  

 Den randomiserade studie som gjorts i Kanada visar att MST-behandling inte ger några 

skillnader i resultat i jämförelse med andra insatser. En möjlig förklaring till avsaknaden av 

skillnader mellan MST-behandling och andra insatser i Kanada skulle kunna vara att de redan 

befintliga insatserna är lika effektiva som MST (Cunningham & Lesschied, 2002), då de kan 

ses som relativt utbyggda och jämförbara med MST. Om det är den huvudsakliga förklaringen 

skulle man kunna förvänta sig liknande resultat av den pågående svenska studien.  
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Metoddiskussion 

Studien bygger på de fyra kvalitativa intervjuer som genomförts, och fokuserar på 

respondenternas erfarenheter av MST i Sverige, utifrån en förutsättning om att vissa 

dilemman uppstår vid överföring av en metod från en kontext till en annan. En 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt har använts vid formulering av syfte och tolkning av 

resultat. Ambitionen var att få beskrivningar av hur MST-arbetet fortlöpt sedan 

introduceringen i Sverige. För att säkerställa beskrivningar av erfarenheter från starten av det 

första teamet är en av respondenterna den första verksamma teamledaren i Sverige. 

Intervjuguiden har utformats utifrån en inledande tematisering av aktuella frågeställningar, 

vilket har främjat ett intervjumaterial som innehåller information som gör att studiens syfte 

kan uppfyllas. Beslutet att inleda intervjuguiden med fri berättelse togs med en tanke om att 

göra en narrativ analys av denna, bredvid den hermeneutiska dataanalysen, för att på så sätt få 

en djupare innebörd av respondenternas livsvärld. Det visade sig emellertid under arbetets 

gång att detta förfaringssätt inte var det optimala för att besvara forskningsfrågorna, vilket 

inte hindrat att information hämtats ur dessa berättelser. Strategin har varit att, till viss del, 

utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vid syftesbeskrivning och formulerande av 

frågeställningar, och även utformande av intervjuguide och insamling av data, samtidigt som 

det empiriska materialet legat till grund för analys och tolkning. Denna abduktiva strategi har 

använts då det möjliggjorde ett anläggande av det socialkonstruktivistiska perspektivet redan 

vid syftesbeskrivningen, men där tanken ändå var att det empiriska materialet i huvudsak 

skulle analyseras induktivt. Alternativa möjligheter hade varit att inta en mer renodlad 

induktiv, eller deduktiv strategi, det vill säga att bygga resultaten från empirin och därefter 

utveckla en teori, eller att pröva teorin på det empiriska materialet (Larsson et al., 2005, s. 

93f). 

 

Fortsatt forskning 

Då de befintliga studierna på MST är mycket omfattande och forskning på MST är något som 

ständigt pågår, är möjligheten att överskåda såväl forskningsfrågor som resultat och pågående 

forskning begränsad. En idé om framtida forskning på området, som en av respondenterna 

hade, var att undersöka kvalitativa förändringar i familjen, med hjälp av kvalitativ 
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forskningsmetod, vilket enligt henne, inte gjorts tidigare. Tanken bakom detta var att teamet, i 

arbetet med familjerna, såg tydliga kvalitativa förändringar vilka skulle vara intressanta att 

studera och visa vetenskapliga resultat av (Intervju 2, 20 oktober 2005). 

Med reservation för att forskning redan har bedrivits om detta, skulle enligt egen mening, 

studier av om, och i så fall vilka, interventioner och förhållanden i modellen som är mer 

respektive mindre effektiva resultera i nyttig kunskap. Författarens uppfattning är att man 

använder sig av ett helt koncept då man arbetar utifrån MST utan att, åtminstone 

vetenskapligt, veta vad som är mer effektivt än annat eller effektivt överhuvudtaget. Vilka 

svagheter som MST har, vore ytterligare ett intressant område att studera.  

Då man idag arbetar med MST i flera länder utanför USA och spridningen fortskrider, borde 

det enligt egen mening vara självklart att USA, som metoden licensieras av, lägger mer 

resurser på forskning om hur MST fungerar i andra länder, vilket hittills varit begränsat. 
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Inledning 
Jag går termin sju på socionomlinjen och ska göra en kvalitativ C-uppsats om MST i Sverige.  
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa vad det kan innebära att i Sverige arbeta efter MST, då den 
är utarbetad i USA. 
 
Genomförande 
Intervjun kommer att göras utifrån en temainriktad intervjuguide, med en öppen frågeställning 
som syftar till fri berättelse, som inledning. En bandspelare kommer att användas under 
intervjun, som kommer att ta cirka en timme. Materialet kommer därefter att skrivas ut, 
analyseras och tolkas.  
 
Deltagare 
Det är frivilligt att delta i intervjun och Du kan när som helst avbryta intervjun. Du kommer 
också att få möjlighet att ta del av den utskrivna intervjun samt ge kommentarer på den. 
 
Konfidentialitet 
Risken för identifiering av person i studien bedömer jag vara stor då det endast förekommer 
tre verksamma teamledare inom MST-behandling i Stockholmsområdet. Jag anser emellertid 
det vara relevant information att intervjupersonen är teamledare samt det geografiska området 
hon/han är verksam i. Med detta, tillsammans med bedömningen att intervjufrågorna inte är 
av känslig karaktär, är det önskvärt att få använda orden ”teamledare” och 
”Stockholmsområdet” i uppsatsen, med fingerat namn. 
All lämnad information från Dig kommer att skyddas från utomstående och endast användas i 
vetenskapligt syfte. 
 
Potentiella fördelar 
Möjligen kan uppsatsen komma Dig och Dina medarbetare till gagn genom ytterligare 
belysning av området, särskilt vad gäller implementering och modifiering av MST-metoden. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
Ann-Louise Jeansson 
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Bilaga 2  Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

 

 
Fri berättelse 

Berätta hur du upplever att behandlingsarbetet fungerar, utifrån att MST är utarbetad i ett 

annat land med annan kontext än Sverige. 

 

 

Tema 1.   Implementering 

1. Hur gick introduceringen av MST till för er? 

2. Finns det några skillnader länderna emellan som har betydelse för arbetet? 

3. Hur visar sig dessa skillnader i arbetet? 

 

 

Tema 2.   Modifiering 

1. Hur anpassades modellen till svenska förhållanden vid implementeringen? 

2. Vilka blev konsekvenserna?  

 
Tema 3.   Lösningar 

1. Hur löser ni de dilemman som är av betydelse för arbetet? 

2. Om det finns möjligheter att införa nya arbetssätt och metoder, berätta om det. 

3. Om du har varit med och infört något nytt arbetssätt eller metod, berätta om det. 

4. Vad skulle du vilja ändra på i MST-konceptet för att underlätta arbetet? 

5. Vad vet du om de evidensbaserade studierna och deras resultat? 

6. Hur ställer du dig till de resultat studierna visar? 
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