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Inledning 

Ungdomar med allvarlig beteendeproblematik som aggressivitet, kriminalitet och missbruk är 

en stor utmaning för samhället. Samhället försöker stävja problemen genom åtgärder inom 

exempelvis skola, polisväsendet och socialtjänsten. Då problematiken inte förbättrats, har 

placering utanför hemmet i form av familjehem eller institution inte varit ovanlig (Andreé 

Löfholm, 2011). Placeringar i social dygnsvård har dock visat sig vara en problematisk lösning 

för att hantera ungdomars beteendeproblem. En stor andel av ungdomarna (30-37 %) avbryter 

placeringar i förtid. Den starkaste riskfaktorn för avbrott var just att ungdomarna hade allvarliga 

beteendeproblem före placeringen. Andra riskfaktorer för avbrott var psykisk ohälsa och att ha 

placerats i vård utanför familjen (Sallnäs, Vinnerljung & Kyhle Westermark, 2004).  

 

I Social Rapport (2010) redovisas statistik som visar att barn och ungdomar som långvarigt 

vuxit upp i samhällets vård har en ökad risk att få dåliga betyg i grundskolan. Det var mellan två 

och tre gånger så vanligt för pojkar och flickor som varit långvarigt placerade i familjehem att 

hamna i den lägsta betygsgruppen jämfört med referenspopulationen. Var fjärde pojke som 

vuxit upp i samhällets vård hade begått ett allvarligt brott efter 20 års ålder. Risken för 

indikation på narkotikamissbruk var nästan sju gånger högre hos båda könen efter 20 års ålder. 

En av sju män som vuxit upp i samhällsvård hade indikationer på narkotikamissbruk medan 

referenspopulationens siffror var en man av fyrtio. Slående överrisker för självmordsförsök 

kunde noteras hos familjehemsplacerade barn. Var tionde kvinna hade vårdats för 

självmordsförsök, jämfört med referenspopulationen där andelen låg på en sextiondel. Storleken 

på dessa höga överrisker halverades när analysen justerades för låga grundskolebetyg (ibid).  

 

Multisystemisk terapi (MST) är en av flera möjliga behandlingsmetoder för att komma till rätta 

med ungdomars beteendeproblematik och undvika en eventuell placering av ungdomen utanför 

hemmet. MST, som är en hembaserad behandling, syftar till att förbättra ungdomens 

beteendeproblem genom att ingripa i de många system som ungdomen är del av så som hem, 

skola och kamratgrupp (http://www.mst-sverige.se).  Sett utifrån kunskapen om de överrisker en 

placering av ett barn eller ungdom kan medföra (t.ex. Social Rapport, 2010) verkar MST-

behandling vara en lämplig åtgärd att ta till för att motverka en placering.  
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MST beskrivs ofta i litteraturen som en evidensbaserad behandlingsmetod. Det innebär att den 

dels har en teoretisk förankring och dels att metoden har i upprepade utvärderingar visat goda 

effekter i behandlingen med ungdomar med beteendeproblematik. (Butler, Baruch, Hickey & 

Fonagy, 2011; Henggeler, Clingempeel, Brondino & Pickrel, 2002; Ogden & Halliday-Boykins, 

2004). De tidigare entydiga resultat som publicerats om effekten av behandlingen har kritiserats 

av J. H. Littell. Det finns andra studier av MST-behandlingen som inte visar lika goda 

effektresultat (Andrée Löfholm, Olsson, Sundell & Hansson, 2009; Lescheid & Cunningham, 

2002). 

 

Bakgrund 

 

I Sverige ökade antalet placeringar av ungdomar och barn i institutions- och familjehemsvård 

under 1990-talet. Det kunde nästan helt förklaras i att fler omhändertogs för vård. 

Institutionsvården, som är en generellt kostsam behandlingsform, har visat sig vara bristfällig i 

att förhindra fortsatta problem (t.ex. Berlin, Vinneljung & Hjern, 2011). Bristerna i 

institutionsvården, kostnaderna och önskemål om evidensbaserade öppenvårdsinsatser som kan 

motverka antalet placeringar av ungdomar var tänkbara orsaker till att MST-behandling blev 

aktuellt i Sverige (Andrée Löfholm, 2011).  

 

Vi kom i kontakt med MST första gången, våren 2013, då vi arbetade som 

informationsinsamlare åt en studie som skulle utvärdera MSTs effekter på uppdrag av Lunds 

Universitet. I mötet med föräldrarna och ungdomarna som deltog i utvärderingen var det flera 

som berättade om sin situation och erfarenheterna av MST. Några av föräldrarna talade om att 

behandlingen fungerade bra i hemmet men att de upplevde svårigheter kring samarbetet med 

skolan. Eftersom skolan är en viktig faktor för ungdomars positiva utveckling (Social rapport, 

2010) blev vi nyfikna på hur MST fungerar för att motverka skolmisslyckanden. Vi kontaktade 

en av de ansvariga för primärstudien, och diskuterade möjligheterna att använda det insamlade 

materialet i arbetet med vår C-uppsats.  
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Problemformulering och syfte 

 

En lyckad skolgång är en avgörande faktor för en ungdoms positiva utveckling och ett 

skolmisslyckande leder till överrisker för framtida livsvillkor (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 

2011). Eftersom en av uppgifterna med MST-behandlingen är att förbättra ungdomars 

förutsättningar inom skolan, så anser vi att det är av största vikt att mäta om den uppgiften 

uppfylls.  

 

Syftet med vår studie är att beskriva skolsituationen för ungdomarna som deltog i MST- 

behandlingen och i vilken utsträckning behandlingen verkar ha hjälpt ungdomarna att förbättra 

sin skolsituation. Eftersom tidigare studier av MST-behandlingen (t.ex. Butler, Baruch, Hickey 

& Fonagy, 2011; Lescheid & Cunningham, 2002) inte redovisat resultat om förutsättningar eller 

förändringar av ungdomarnas skolsituation är vår studie explorativ. Syftet är att grovt belysa 

området med hjälp av data från primärstudien som inte använts tidigare och kanske väcka nya 

forskningsfrågor (Olsson & Sörensen, 2011).  

Frågeställningar 

 

 Hur ser gruppens skolsituation ut vid början av MST-behandlingen? 

 

 Vilka är, enligt socialtjänsten, anledningarna till behovet av MST-behandling och inom 

vilket område anses behovet av förändring vara störst? 

 

 Går det att utläsa några förändringar i data vad det gäller skolsituationen efter MST-

behandlingen? 
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Begreppsdefinitioner 

 

Behandlingstrohet – (eng. treatment integrity och treatment fidelity) är ”en term som förenklat 

kan definieras som: att behandlarna utför en bestämd behandling på det sätt som det är tänkt.” 

(Andreé-Löfholm, 2011, s. 18). 

 

Beteendeproblematik – Det är vanligt att ungdomar i tonåren genomgår en fas där 

beteendeproblem är vanligt förekommande. Att bryta mot regler och normer i samhället och i 

familjen tillhör normaliteten för ungdomar i deras utvecklingsprocess i sitt vuxenblivande 

(Andersson, 2003). Den beteendeproblematik vi menar är av allvarligare art. Vår definition 

grundar sig på problem som: kriminalitet, våldshandlingar, återkommande skolk samt alkohol- 

eller drogmissbruk.  

 

MST – Multisystemisk terapi är en intensiv familjefokuserad behandlingsmetod som riktar sig 

till familjer med ungdomar som har problembeteenden och är i åldrarna 12-17 år. 

(http://www.mst-sverige.se). Behandlingen förklaras vidare i teoriavsnittet.   

 

RCT – Randomized controlled trial, eller randomiserade kontrollerade experiment, avser en 

experimentell design på studien. Gruppen ska ha en gemensamt definierad problembild och 

sedan slumpmässigt delas in i en grupp som får aktiv behandling och en eller flera grupper som 

fungerar som kontrollgrupp. Kontrollgruppen kan få ingen-, standard- eller alternativ 

behandling (Bergmark, Bergmark, Lundström, 2011).  

 

Skolsituation - Med skolsituation åsyftar vi en sammantagen beskrivning av ungdomens 

närvaro, skolprestation, arbetsinsats, beteende och inlärning.  

 

Standardbehandling – Standardbehandling avser den sedvanliga behandling som skulle 

beviljats av socialtjänsten vid de givna förhållandena. En annan benämning för 

standardbehandling är treatment as usual (TAU). 
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Tidigare forskning  

 

MST – från USA till Sverige 

 

MST och USA 

MST har sitt ursprung i USA. Flera RCT-studier som genomförts i USA från 1986 fram till 

2002 har visat att MST-behandling är effektivt (Henggeler et al., 2002; Henggeler, Borduin, 

Mann, Cone, Fucci, Blaske & Williams, 1995; Henggeler, Melton, Smith, Schoenwald & 

Hanley, 1993; Henggeler, Melton & Smith, 1992; Henggeler, Rodick, Borduin, Hanson, 

Watson & Urey, 1986).     

 

De positiva effekter som studierna visat har varit minskningar av: uppförandeproblem, ångest- 

och undvikandebeteende, omogenhet och kriminellt umgänge. Studierna visade även att de som 

fått MST-behandling hade en minskad risk att återarresteras än de som fick standardbehandling. 

 

Ungdomarna i målgrupperna för MST-behandling hade gemensamt att de hade allvarliga 

beteendeproblem som primärt handlade om kriminalitet. Det var på grund av att studierna är 

genomförda inom det ungdomsrättsliga systemet (Youth Criminal Justice) (ibid.). En av 

studierna undersökte även MST-behandlingens effekter på ungdomarnas missbruk (Henggeler 

et al., 2002). Ingen av studierna hade misslyckad skolgång som anledning till behovet av MST-

behandling. Det fanns ingen information om ungdomarnas skolprestationer i artiklarna. Det 

fanns inte några kommentarer varför forskarna inte redovisade informationen. Dömda 

tonåringar med risk att begå fler brott var det vanligaste urvalskriteriet att bli aktuell för MST-

studierna. 
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Studiernas validitet har senare ifrågasatts av J. H. Littell (2005, 2006, 2008). Littell har använt 

sig av procedurer etablerade av Cochrane Collaboration
1
, the Campbell Collaboration

2
 och The 

QUOROM statement
3
 för att kvalitetssäkra de RCT-studier av MST-behandling som 

publicerats. Littell skriver i en sammanfattning att det gjorts för få kontrollerade studier av 

oberoende forskare för att skapa en valid evidens för praktik och policys. Hon problematiserade 

exempelvis att det var samma forskare bakom de flesta gjorda studierna som själva varit med 

och utvecklat behandlingsmetoden. Risken för ett partiskt intresse att visa på positiva resultat 

fanns enligt henne. Littell skriver att mer vetenskapliga och empiriskt trovärdiga studier krävs 

för att leverera en valid evidensbaserad praktik. Littell pekade också på att den första studien 

som genomfördes utanför USA inte visade på någon signifikant skillnad i förändring hos den 

grupp som fått MST-behandling och den grupp som fått standardbehandling (Leschied & 

Cunningham, 2002).  

 

MST och Norge 

Norge var det första land utanför Nordamerika som gjorde en RCT-studie av MST-

behandlingseffekter. Den var också en av de första studierna som inte utfördes av utvecklarna 

av MST. Forskarna kunde redovisa att MST, i högre utsträckning än standardbehandling, 

minskade internaliserande och externaliserande beteenden och placeringar utanför hemmet 

(Ogden & Halliday-Boykins, 2004).  

 

Målgruppen för behandlingen var 100 ungdomar med allvarliga beteendeproblem som 

slumpmässigt delades upp i MST-behandling och standardbehandling. I studien definierades 

skolk som en av anledningarna till behovet av behandling. Skolan som system lyftes dock inte 

fram mer än att det nämndes vara ett viktigt system att arbeta med. Trots att studien samlat in 

data i form av förmätningar och uppföljningar från lärare redovisas inga resultat av 

ungdomarnas skolsituation vid uppföljningen (ibid.). 

 

                                                      
1 Cochrane Collaboration är ett oberoende internationellt nätverk av forskare och praktiker vars uppgift är 

att publicera systematiska översikter och hjälpa professionella att göra informerade val i hälso- och 

sjukvården. 

2 Campell Collaboration är ett internationellt forskningsnätverk som gör systematiska översikter av sociala 

interventioner.  

3 The QOUROM statement, Quality of Reporting of Meta-analyses, är ett standardrapporteringsinstrument 

som forskaren kan använda för att göra meta-analyser över randomiserade kontrollerade studier.  
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Vid kontakt med Terje Ogden, professor vid psykologiska institutet på universitetet i 

Oslo, förfrågades om någon forskning kring MST och ungdomars skolsituation var aktuell. 

Efter kontakt med sina kollegor meddelade han att han inte kände till någon studie gällande 

MST och skola. Terje berättade att det pågick en registerstudie om vad som händer med 

ungdomar som fått MST-behandling. Opublicerade data från den studien visade att få hade 

fullständig gymnasieutbildning. Terje berättade vidare att han och kollegor nu hade planer att 

göra en undersökning av skolkarriär för MST-ungdomar, men att det än så länge bara var på 

planeringsstadiet (T Ogden, personlig kommunikation, 2014-05-08). 

 

MST och Sverige 

MST har testats och utvärderats i Sverige. I en studie påbörjad 2004 (Sundell, Hansson, 

Löfholm, Olsson, Gustle & Kadesjö, 2008) gjordes en RCT av MST med en uppföljning efter 

sju månader. En grupp ungdomar (N = 156) som passade in i diagnosen för uppförandestörning 

delades slumpmässigt upp i två grupper där en fick MST och en standardbehandling. Studien 

har, likt den Norska studien (Ogden & Halliday-Boykins, 2004), samlat in information om 

skolnärvaro från lärare. Däremot redovisades inget resultat eller beskrivning av målgruppens 

skolprestationer i särskilda ämnen som exempelvis matematik, engelska eller svenska. Någon 

kommentar om varför informationen inte samlats in gick inte att finna i artiklarna (Ogden & 

Halliday-Boykins, 2004; Sundell et al., 2008).  

 

Uppföljning av ungdomarna visade en generell minskning av psykiska problem och antisociala 

beteenden, oberoende av vilken behandling ungdomarna fått. Antalet ungdomar som gick i 

grundskolan eller gymnasiet hade sjunkit från 80 % vid förmätningen till 74 % vid 

uppföljningen. Forskarna kunde inte hitta någon signifikant skillnad mellan MST-behandlingen 

och standardbehandlingen i de nämnda områdena. Forskarna kommenterar resultaten med 

möjligheten att standardbehandlingen i Sverige kan vara mer effektiv än den i USA (Sundell et 

al., 2008). Studien visade andra resultat än de från USA, Norge och Storbritannien (Henggeler 

et al., 2002; Ogden & Halliday-Boykins, 2004; Butler, Baruch, Hickey & Fonagy, 2011). 

Däremot visade studien liknande resultat som den som genomförts i Canada (Lescheid & 

Cunningham, 2002).  
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Forskarna diskuterar i artikeln att resultaten skulle kunna förklaras i kontextuella skillnader 

mellan Sverige och USA. Dels de politiska, sociala och ekonomiska skillnader mellan de två 

länderna, men framförallt att standardbehandlingen ser annorlunda ut i länderna. De nämns som 

möjliga faktorer vilka kunde ha påverkat ungdomarnas rehabilitering. Det var också en tänkbar 

förklaring till varför gruppen som fick standardbehandling i Sverige visade på en större positiv 

förändring än sin motpart i USA (Sundell et al., 2008). 

Kontextuella faktorer handlar om de omständigheter och sammanhang där en händelse äger 

rum. I detta fall ses MST-behandlingen som händelsen och de kontextuella faktorerna är 

ländernas olika förutsättningar. Skillnader i de kontextuella faktorerna anges som möjliga 

orsaker även i Andrée Löfholms avhandling från 2011. Avhandlingen redovisar, bland annat, 

resultat från samma studie (Sundell et al., 2008) fast från en uppföljningsstudie gjord efter 24 

månader (Andrée Löfholm, Olsson, Sundell & Hansson, 2009). Uppföljningen pekade i samma 

riktning som den tidigare sjumånadersuppföljningen och visade inga tydliga skillnader mellan 

behandlingsgruppern MST och gruppen som fick standardbehandling. 

 

Andrée-Löfholm skriver vidare att fattigdom och social utsatthet är sociodemografiska faktorer. 

De är viktiga att känna till för att kunna minska och förebygga ungdomars 

beteendendeproblematik.  Unga och barn som växer upp i fattigdom och social utsatthet är 

överrepresenterade i barn- och ungdomsvården. Ungdomar med allvarliga beteendeproblem 

löper också en överrisk att hamna i barn- och ungdomsvård (t.ex. Sallnäs, Vinnerljung & Kyhle 

Westermark, 2004). Sociodemografiska och beteendeproblematiska riskfaktorer kan minska 

ungdomars motivation till förändring. 

 

Ungdomar som växer upp i områden som är utsatta har en svagare anknytning till både sin 

familj och samhället. Områden där sociala problem som missbruk, våld och fattigdom är vanligt 

har en mer tillåtande attityd mot allvarliga beteendeproblem. Utsatta områden har också visat 

sig ha en lägre grad av social kontroll. Något som bland annat kan förklaras med en ökad in- 

och utflyttning. En ökad in- och utflyttning från ett område minskar engagemanget i 

närsamhället och ökar distanseringen mellan de som bor där. Att leva i socialt utsatta områden 

med en liten social kontroll kan påverka föräldrars förmåga att hantera vardagen. Det kan i 

förlängningen leda till att föräldrarna brister i omsorgen om barnen (Andrée-Löfholm, 2011). 
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I Sverige finns också fattigdom och social utsatthet (Social rapport, 2010) men inte i samma 

utsträckning som i USA. I USA är fattigdomen mer utbredd, cannabisanvändningen mer vanlig 

och andelen tonårsmammor högre i jämförelse med Sverige, skriver Andrée Löfholm (2011). 

 

En annan kontextskillnad är den socialpolitiska. I USA fungerar den sociala barn- och 

ungdomsvården annorlunda då den har reaktivt skyddsfokus ”child protection system”. Det 

innebär att föräldrar kan dömas om de brister i omsorgen om sina barn. I USA präglas samhället 

av en moral där individen ses som ansvarig för sin situation. Samtidigt finns ett ideal där 

samhället respekterar den enskilda familjens livssituation. Familjen har en stark integritet. Det 

innebär att systemet endast i yttersta nödfall anses ha rätt att lägga sig i enskilda familjers 

förhållanden (Andrée Löfholm, 2011). I USA är hembaserade interventioner inte vanligt utan 

ungdomar som begått brott ställs inför rätta i speciella ungdomsdomstolar (Juvenile Justice 

System), där de straffas för sina handlingar, vilket skulle kunna tolkas som en riskfaktor i sig 

(Sundell et al., 2008). Den vanligaste åtgärden för ungdomar med allvarliga beteendeproblem är 

placering utanför hemmet.  

 

Sveriges barn- och ungdomsvård har ett familjeperspektiv ”family service system”. Det innebär 

att systemet i högre grad betraktar barns problem som ett familjeproblem än problem hos barnet 

själv. Standardförfarandet hos domstolen eller åklagaren är att hänvisa ungdomarna till 

socialtjänsten utan några rättsliga sanktioner. Det leder till att hembaserade interventioner, inte 

bara MST-behandling, är vanligt förekommande i Sverige (Sundell et al., 2008). Endast en liten 

del (14 %) av de ungdomar som överlämnats till socialtjänsten blir placerade utanför hemmet, 

resten får öppenvårdsinsatser (Andrée Löfholm, 2011). 

Standardbehandling i olika länder  

Den viktigaste skillnaden verkar dock ligga mellan standardbehandlingarna i de olika länderna. 

Andrée Löfholm, Brännström, Olsson & Hansson (2013) har undersökt hur olika 

standardbehandlingar kan påverka sättet att tolka effekterna av MST. Studien omfattade ett 

flertal RCT-studier gjorda i olika länder och deras skillnader i standardbehandlingar 

undersöktes (t.ex. Henggeler et al., 1992; Leschied & Cunningham, 2002; Sundell et al., 2008). 

  

Studiens resultat visade att de undersökta artiklarna innehöll en stor variation av 

forskningsförhållanden, jämförelsegrupper och instrument för att mäta resultat. Det gjorde det 
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svårt att jämföra effekterna från behandlingarna. Forskarna noterade att många av studierna 

summerade jämförelsegrupperna som TAU, treatment as usual, eller standardbehandling som 

denna studie har definierat det som. De summerade standardbehandlingarna bestod av en 

otydlig blandning av interventioner som sträckte sig över en stor spann av behandlingsmetoder. 

Trots det var informationen om standardbehandlingarnas utformning begränsad och oftast inte 

redovisad. Att inte känna till detaljerna i hur standardbehandlingarna såg ut, som MST-

behandlingen jämförs med, gör det svårt att bedöma skillnaderna mellan behandlingarnas effekt. 

(Andrée Löfholm et al., 2013). 

 

Forskarna noterar att användandet av en standardbehandling i en randomiserad kontrollerad 

studie fortfarande kan bidra med värdefull information om en behandlings effekt och därmed till 

den evidensbaserade praktiken. En behandlings överförbarhet från en nationell kontext till en 

annan kräver utvärderingar av omständigheterna, framförallt beskrivningen av 

standardbehandlingen. Detta för att de evidensbaserade praktikerna ska kunna samla, syntetisera 

och utvärdera resultaten från studier som visat på en god effekt (ibid.).     

 

Sammanfattning MST 

Studier gjorda i USA och Norge har visat att MST var effektivt (Henggeler et al., 2002; Ogden 

& Halliday-Boykins, 2004). Målgruppen hade i allt väsentligt kriminalitet som huvudsaklig 

anledning till behandlingen. Studier i Sverige visade att MST-behandling inte var signifikant 

bättre än standardbehandling. Tänkbara förklaringar kan grunda sig i kontextuella skillnader 

mellan länderna men framförallt utformningen av standardbehandlingen (jfr Sundell et al., 2008 

& Andrée Löfholm et al., 2013). 

Trots olika forskningsresultat om effektiviteten har MST vuxit och finns numera i 15 länder och 

behandlar 23 000 ungdomar per år. I Sverige finns det för närvarande 10 MST-team 

(http://www.mstservices.com). 

 

 

http://www.mstservices.com/
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Skolsituationens betydelse för ungdomar 

 

Skolnärvaro 

Mark W. Lipsey (1995), professor i psykologi och verksam i USA, gjorde en metaanalys av 400 

studier för att avgöra vilken behandling som var mest effektiv för att behandla 

ungdomsbrottslighet. Lipsey skriver inledningsvis att metaanalysen kan ge en bred översikt 

över forskningsmaterial men inte redovisa de enskilda skillnader som framkommer i enskilda 

studier. Analysen rapporterar resultaten från en stor mängd RCT-studier från engelsktalande 

länder som hade för avsikt att minska ungdomsbrottslighet och representerar över 40 000 

ungdomar, 12-21 år. 

 

Resultaten visade att över tid, genomsnittligen sex månader efter behandling, hade hälften (50 

%) av de obehandlade ungdomarna återfallit i brott. Ungdomarna som var i behandling hade 

minskat återfall i brott (10 %). Behandling tycktes övergripande ha en måttlig positiv effekt vad 

gällde att minska kriminalitet hos ungdomar. Lipsey tittade på flera faktorer, exempelvis 

psykologiska mått och yrkesmässig framgång, men för denna studie är skolresultaten relevanta. 

Den genomsnittliga effekten på skoldeltagande hade ökat (12 %) och likaså den akademiska 

prestationen (14 %). Lipsey 's resultat visade också med korrelationsmått att skoldeltagande mer 

än de andra faktorerna, hade ett starkt samband med minskningen av återfall i brott.  

Skolmisslyckande som riskfaktor 

 

 "Om samhället vill förbättra framtidsutsikter för utsatta barn är det sannolikt 

 nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången" (Social rapport, 2010, 

 s. 259) 

 

I en stor registerstudie i Sverige (Berlin, Vinneljung & Hjern, 2011) inkluderades alla svenska 

medborgare födda mellan 1972-1981 och följdes från 16 års ålder fram till 2005. Forskarna 

ville, bland annat, följa upp skolprestationer hos de som lämnat familjehem efter en lång tids 

placering och mäta sambandet mellan dåliga skolresultat och framtida psykosociala problem.  
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Resultaten visade att familjehemsplacerade barn hade lägre sannolikhet att slutföra gymnasiet 

än majoriteten av jämnåriga med liknande skolprestationer. De hade även ökade risker för 

självmordsförsök, missbruk, kriminalitet och bidragsberoende. Runt hälften av storleken på 

dessa överrisker kunde förklaras av skolmisslyckande. 

 

Forskarna skriver att även om resultaten verkar nedslående, vilar en stor potential i dem. 

Eftersom hälften av överriskerna kunde förklaras med hjälp av skolmisslyckande finns en god 

möjlighet att bedriva ett förändringsarbete inom området. Detta byggt antagandet att 

skolprestationer inte är oföränderliga. Riktade pedagogiska insatser för att förbättra 

ungdomarnas skolprestationer nämns som en möjlig lösning (ibid.). 

Skolbaserade projekt 

 

SkolFam var ett projekt som syftade till att förbättra familjehemsplacerade barns 

skolprestationer. Projektet, som bedrevs i Helsingborg, grundades på ett samarbete mellan 

socialtjänsten och skolan. Tideman, Vinnerljung, Hintze & Aldenius-Isaksson (2011) gjorde en 

utvärdering av projektet. 

 

I SkolFam-projektet användes standardiserade psykologiska och pedagogiska instrument för att 

karlägga varje individuellt familjehemsbarns förutsättningar och skolprestationer. Efter 

utvärderingen skräddarsyddes individuella pedagogiska och psykologiska stöd som fortlöpte 

under två års tid. Efter två år utvärderades resultaten av insatserna. De 25 barn som ingick i 

urvalet testades på nytt med samma standardiserade instrument (lästest, matematiktest m.m.). 

Uppföljningsresultaten jämfördes med förmätningarna för att utvärdera eventuella effekter. 

Resultaten visade signifikanta ökningar av IQ (WISC III), läs- och stavningsförmåga, men 

svagare, icke signifikanta, förbättringar av matematiska kunskaper (ibid.). 

 

SkolFam-projektet replikerades i Norrköping och utvärderades mellan 2008-2011 av Tordön, 

Vinnerljung & Axelsson (2014). Studiens resultat bekräftade den positiva effekten av riktade 

skolinsatser till familjehemsplacerade barn. De kunde även identifiera två faktorer som bidrog 

till positiva resultat i barnens räknekunskaper. Den ena faktorn var en databaserad 
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arbetsminnesträning för barn. Den andra faktorn var en "zero skills level"-utgångspunkt, som 

gjorde att alla barn behandlades utifrån samma nivå oavsett ålder eller årskurs. Det gjorde att 

tidiga kunskapsluckor kunde upptäckas och hanteras av läraren. Studien visade att riktade 

interventioner, och även matematiska, kan förbättra skolprestationerna hos familjehemsbarn. 

 

I en översikt genomförd av Forsman och Vinnerljung (2012) ingick elva interventioner riktade 

att förbättra familjehemsplacerade barns skolprestationer. Nio av de elva interventionerna 

visade positiva resultat med signifikans. Läs- och skrivförmåga var det område som visade mest 

positiva förändringar. De fann färre exempel på förbättrade matematikresultat. Vidare skriver de 

i diskussionen att forskning visat ett tydligt samband mellan goda matematikprestationer i tidig 

ålder och generella skolprestationer senare i grundskolan. Det talade, enligt forskarna, för 

nödvändigheten att utveckla interventioner att förbättra familjehemsbarns matematikkunskaper 

redan i en tidig ålder. 

 

Sammanfattning forskning 

 

Idag finns i princip ingen forskning om MST-behandlingens effekt på ungdomars skolsituation 

eller skolprestationer. Den forskning vi tagit del av tar upp skolan som ett viktigt område för 

ungdomarna och att många har hög frånvaro men inte effekten av MST-behandling för 

ungdomarnas skolsituation. Fokus i de studierna har främst varit på ungdomarnas brottslighet 

och missbruk (t.ex. Henggeler et al. 1992). Forskning på MST i Sverige och Norge har inte 

heller redovisat undersökningar av, eller resultat på ungdomarnas skolsituation i någon annan 

omfattning än skolk, närvaro och avhopp från skolan (t.ex. Sundell et al., 2008; Ogden & 

Halliday-Boykins, 2004).  

 

En omfattande metaanalys har också visat att ungdomars närvaro i skolan är en viktig faktor för 

att motverka allvarliga beteendeproblem (Lipsey, 1995). En stor registerstudie gjord i Sverige 

visade att familjehemsplacerade barn löper en ökad risk att misslyckas i skolan. Studien visade 

att barnen löpte höga överrisker att hamna i exempelvis missbruk, kriminalitet och 

bidragsberoende. Över hälften av storleken på överriskerna kunde förklaras med 

skolmisslyckande (Berlin, Vinneljung & Hjern, 2011).   
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Ett projekt från Helsingborg, SkolFam, riktat mot familjehemsplacerade barns skolprestationer 

har visat goda resultat. Standardiserade psykologiska och pedagogiska mätinstrument användes 

(Tideman et al., 2011). Projektet replikerades i Norrköping och visade samma resultat (Tordön, 

Vinnerljung & Axelsson, 2014).  Det bästa sättet för samhället att förbättra livsvillkoren för 

utsatta barn verkar vara att rikta stödinsatser mot skolan (Social rapport, 2010). 
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Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras studiens huvudsakliga teori, marginalisering och social exklusion. 

Därefter beskrivs MST-behandlingen och de principer som ligger till grund för 

behandlingsmetoden.  

 

 Marginalisering och social exklusion 

 

Ivar Frønes och Halvor Strømme (2014) beskriver barns livsvillkor och hur de utvecklar sina 

kompetenser i ett samspel mellan individuella och sociala- och ekonomiska resurser. Barn är 

under utveckling och behöver tillförsäkras möjligheterna att utveckla sina kompetenser på ett 

gynnsamt sätt. Om riskfaktorer hindrar utvecklingen ökar sannolikheten för marginalisering och 

social exklusion för barnet. 

 

För att ha förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och uppnå goda levnadsvillkår behöver 

individer tillgång till olika former av kapital. Frønes och Strømme beskriver de som ekonomisk- 

kulturellt- och socialt kapital. Ekonomiskt kapital är tillgångar som gör att man kan tillgodose 

materiella behov. Kulturellt kapital är kompetenser som utbildning och kännedom om 

kunskapssamhällets kulturella koder. Socialt kapital är sociala resurser i familjenätverket och 

närmiljön, som att behärska social koder i olika sammanhang och känna de ”rätta” personerna. 

Till viss del ärver barn kapitalen av sina föräldrar men kapital kan även ackumuleras genom att 

de rätta förutsättningarna skapas. Exempelvis när föräldrar köper och läser böcker, deltar i barns 

lek, stöttar dem med läxläsning och väljer bra skolor åt dem så förbättras barnens kulturella och 

sociala kapital. Det gynnar barnenes utbildningskapital som i sin tur kan konveteras till 

ekonomiskt kapital (Frønes & Strømme, 2014). Social exklusion och marginalisering är att inte 

ha tillträde till de sammanhang i samhället som gör att man kan leva under goda levnadsvillkor. 

Vissa förutsättningar för barn och deras sociala omgivning skapar en större risk för en negativ 

utveckling. 
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Vid en bedömning av vilka riskfaktorer som gör att barn riskerar marginalisering och social 

exklusion är inte bara vad som händer här och nu intressant utan även vad som påverkar den 

framtida utvecklingen. Skillnaden kan illustreras av begreppen: well-

beeing, utvecklingsmöjligheter och levnadsvillkor här och nu, samt well-becoming: hur 

levnadsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna inverkar på individen över tid. När OECD
4
 

undersökte europeiska skolor (PISA-undersökningen
5
) så framkom det att norska barn trivdes 

bra i skolan men hade låga resultat i läsförståelse, mattematik och naturkunskap. I Finland 

däremot låg eleverna i topp vad det gällde skolkunskaperna men lågt när det gällde trivsel. 

Exemplet illustrerar att trivsel i nutid, well beeing, inte behöver vara en garant för framtida 

utvecklingsmöjligheter, well becoming (Frønes & Strømme, 2014). 

 

Marginalisering i skolan 

Frønes och Strømme understryker att socialt och kulturellt kapital är viktigt för att lyckas i 

sociala sammanhang, och skolan är inget undantag. Ogynnsamma livsvillkor för barn är inte 

bara ekonomisk fattigdom utan den sociala exklusionen skapar också sårbarheter hos barnet där 

risken för marginalisering blir stor. De barn som inte behärskar skolans sociala och kulturella 

koder riskerar att succesivt marginaliseras. Socialt och kulturellt kapital som kan ge status i 

vissa miljöer kan vara negativt kapital i skolan. Enligt Frønes och Strømme krävs det att 

ungdomarna rustas med ett socialt- och kulturellt kapital som motsvarar de koder som skolan 

värderar som positiva för att minska marginalisering. I kunskapssamhället blir skolans koder 

mer värda eftersom de har större vikt än förut. 

 

De faktorer som skapar marginalisering och social exklusion är idag inte de samma som för 50 

år sedan. I dagens postindustriella kunskapssamhälle är utbildning den centrala faktorn för att 

inkluderas i arbetslivet. De barn/ungdomar som skolmisslyckades för 50 år sedan kunde ändå få 

ett jobb, som inte krävde formella skolfärdigheter, och därmed inkluderas i yrkeslivet. Idag är 

det nästan omöjligt att ta sig in på arbetsmarknaden med ofullständiga grundskolebetyg. För 50 

år sedan var normen att grundskoleutbildning räckte. I dagens moderna kunskapssamhälle är 

                                                      
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (engelska: Organisation for Economic Co-

operation and Development).  

5 PISA står för Programme for International Student Assessment. PISA studerar kunskaper och färdigheter i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap bland 15 åringar.  
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normen att vidareutbilda sig. Det gör att de som ”endast” har grundskolestudier löper större risk 

för marginalisering än tidigare. 

 

Frønes och Strømme beskriver att oavsett om olika barns problem har olika orsaker, blir 

utbildningssystemet i kunskapssamhället ” marginaliseringsdynamikens generator”. Vidare 

skriver de att ungdomars beteende påverkar hur det går för dem i skolan, men också att 

skolsituationen påverkar ungdomars beteende.  Skolans marginaliserande påverkan kan vara 

större än faktorer hos barnet/ungdomen själv eller familjenätverket. 

 

Skolmisslyckande blir sammantaget en stor riskfaktor för marginalisering och att utvecklas 

ogynnsamt.  Även om riskfaktorer som exempelvis ekonomisk fattigdom, kriminalitet, 

missbruk- eller psykisk sjukdom i familjenätverket påverkar barnet/ungdomens risk för 

marginalisering så har skolan en särställning (Social rapport, 2010). 

 

Multisystemisk terapi (MST) 

  

MST är en behandlingsmetod som är utvecklad i USA och som började användas i Sverige 

2003. Målgruppen är ungdomar 12-17 år med allvarlig beteendeproblematik så som 

aggressivitet, kriminalitet, missbruk och ofta i kombination med skolmisslyckande. 

Behandlingn är en hembaserad behandling som syftar till att förbättra ungdomens beteende 

genom att ingripa i de många system ungdomen är en del av så som hem, skola och 

fritidsaktiviteter. MST-behandlingen bygger, bland annat, på ett multisystemiskt, 

socialekologiskt och kognitiv beteendeterapeutiskt synsätt (http://www.mst-sverige.se). 

 

Enligt ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan man inte isolera en ungdom från sin sociala 

miljö när man söker förklaringar till varför ungdomen har ett beteendeproblem. Ungdomen 

utvecklas i ett ömsesidigt samspel med sin omgivning. Det ömsesidiga samspelet pågår under 

hela livet och påverkar och påverkas av relationer inom de sociala miljöer som människan 

befinner sig i (Andersson, 1986; Lagerberg & Sundelin, 2000). 
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Socialtjänsten, som beviljar MST-behandling som en insats till ungdomarna med 

beteendeproblem, bedriver sina utredningar enligt konceptet barns behov i centrum (BBIC). En 

av teorierna som BBIC bygger på är det utvecklingsekologiska perspektivet. Socialstyrelsen, 

som ansvarar för BBIC, pekar på att både barns utveckling och föräldrars förmåga att tillgodose 

barns behov är beroende av kontext och barnets sociala miljö (http://www.socialstyrelsen.se). 

 

Med ett multisystemiskt synsätt utgår terapeuterna ifrån att problemen är grundade i relationer 

mellan den unge och omgivningen. Att få en uppfattning om hur de olika systemen påverkar 

varandra är avgörande för behandlingen. Kunskapen om det bör terapeuten skaffa genom 

diskussioner med familj, lärare, kamrater och personer från sociala myndigheter (Hansson, 

Lundblad, Sundelin & Wirtberg, 2004). 

 

I arbetet med multisystemisk behandling är det viktigt för terapeuten dels att försöka förändra 

hela familjens system, men även hur familjen interagerar med utomstående system. En viktig 

uppgift är därför att minska ungdomens beteendeproblematik. Trots att allvarliga problem är 

orsaken till varför familjen får MST är det viktigt att lyfta fram positiva sidor hos familjen och 

de system som finns runt ungdomen. Terapin ska minska skadliga faktorer och stödja de 

resurser som ger ett ökat positivt beteende (Ibid). 

 

MST-terapeuterna arbetar till stor del hemma hos familjen.  Interventionerna skall kräva dagliga 

eller veckovisa ansträngningar av familjen. Familjen får hemuppgifter och delmålsättningar som 

påminner familjen om det större behandlingsmålet och ökar deras ansträngningar att uppnå det. 

Alla som deltar i ungdomens system ska informeras om de terapeutiska målen och skälen 

bakom dem. Det är viktigt att terapeuten kan skapa en tillit till behandlingen för att den ska vara 

effektiv (Ibid). 

 

Det är viktigt att terapeuten inte försöker bidra till förändringar enbart grundade på sin egen 

personlighet och skicklighet. Förändringar som sker under sådana förhållanden tenderar att 

upphöra när terapin är över. Istället bör behandlingen stärka familjens egen kapacitet genom att 

de själva förändrar sina liv. Det handlar om en "empowerment" både för föräldrar och för 

ungdomarna. Utbildning, arbete och gynnsamma kompisrelationer bör också uppmuntras för att 

http://www.socialstyrelsen.se/


 

19 

 

ungdomen skall utveckla självständighet i förhållande till föräldrarna och rustas för att klara det 

kommande vuxenlivet (Ibid). 

  

MST - Nio principer 

MST bygger på nio principer om vad som behövs för en effektiv behandling. Principerna är 

hämtade från MST-Sveriges hemsida (http://www.mst-sverige.se):  

 

 Princip 1. Första steget i behandlingen är att förstå sambandet mellan problemet och det 

större sammanhanget. 

 Princip 2. Terapeutiska kontakter skall betona det positiva och utnyttja systemets styrkor 

för förändring. 

 Princip 3. Interventioner skall syfta till att uppmuntra ansvarsfullt beteende och minska 

oansvarigt beteende hos familjemedlemmar och andra. 

 Princip 4. Interventionerna skall ha fokus på ”här och nu”, vara handlings- och 

målinriktade och väl definierade. 

 Princip 5. Interventionerna skall rikta sig mot beteendet mellan olika aktörer, fokus på 

sekvenser, både de som förstärker problemet och de som förstärker positiva 

utvecklingar. 

 Princip 6. Interventionerna skall vara i samklang med den unges ålder och behov. 

 Princip 7. Interventionerna skall kräva dagliga eller veckovisa ansträngningar av 

familjen kontinuerligt för att se framsteg och upptäcka/komma över eventuella barriärer. 

 Princip 9. Interventionerna skall genomföras på ett sätt som gör att familjen kan möta 

framtida svårigheter på ett bättre sätt. 

 

Tillämpning av teori 

 

Studiens resultat analyserades med hjälp av teori om marginalisering och social exklusion och 

forskning gällande risk- och skyddsfaktorer. I analysdelen prövades om resultaten från studien 
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stämde överrens med tidigare forskning angående möjliga riskfaktorer kopplade till 

undersökningsgruppens situation. Teorin om marginalisering och social exklusion användes för 

att tolka undersökningsgruppens risker för framtida försämrade livsvillkor.  

 

Det multisystemiska synsättet, MST-behandlingens principer och socialekologiska synsättet 

ansåg vi nödvändiga att beskriva dels för att läsaren av studien kan göra sig en bild av de 

grundläggande perspektiven för behandlingen och dels för att de var viktiga att ta hänsyn till i 

analysen och diskussionen. 
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Forskningsmetod 

 

Metodval  

 

För att besvara frågeställningarna har systematiskt insamlad och kvantifierad sekundärdata 

använts. Datan var insamlad inom ramen av en studie av MST-behandlingens effekt som 

genomförts av Lunds Universitet (av oss kallad ”primärstudien”). I primärstudien var avsikten 

att mäta behandlingens effekt inom flera olika områden. Materialet har i skrivande stund ännu 

inte publicerats. Denna studie har fokus på skolsituationen och är framförallt baserad på 

information inhämtad från skola och socialtjänst.    

 

Frågorna i de enkäter (se bilagor: 1, 2, 3 & 4) som har använts i primärstudiens datainsamling 

var dels framtagna av projektansvariga vid Lunds universitet och dels tagna från 

mätinstrumentet Teacher’s Report Form (TRF). TRF fylls i av barnens lärare och används som 

ett skattningsinstrument för att mäta symtom på psykisk ohälsa och problematiskt beteende. Det 

är en del av Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) och är numera 

normerat i Sverige (Achenbach & Rescorla, 2001; Olsson, Hansson & Söderlind, 2012). 

Litteratursökning 

 

Sökning av tidigare forskning har gjorts med hjälp av databassökning, bibliotek, tips från lärare, 

handledare, och andra elever. Sökmotorerna: Pro Quest social science, ScienceDirect, Google 

Scholar och LIBRIS har använts. Artiklar och forskning som genomgått peer review har varit av 

störst intresse. Använda sökord var: review, MST, risk, resilience, school, skola, parents, youth, 

multisystemic therapy, collaboration, social work, RCT, randomized trial, meta-analysis. 
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Primärstudien 

 

Det empiriska materialet i studien har hämtats från ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet. 

Studien är en utvärdering av effekten av MST och påbörjades under 2012. Studien omfattar 

totalt 98 ungdomar i åldrarna 12 till 17 år som fått MST genom åtta av de nio MST-team som 

fanns i Sverige under inklusionsperioden. Geografiskt var teamen belägna i olika delar av landet 

och representerar såväl de stora städerna (Göteborg, Malmö och Stockholm) som mindre städer 

(Halmstad, Vänersborg och Östersund).  Inklusionskriterierna för studien var desamma som för 

att få MST-behandling. Inklusionserioden avslutades i mars 2013.     

 

Datan består av utvärderingar av ungdomarnas situation före- och efter MST-behandlingen. 

Uppföljningsdata från vårdnadshavare och ungdomar samlades in genom oberoende 

datainsamlare på uppdrag från forskningsprojektet. Datainsamlarna fick då kontaktuppgifter, 

kontaktade, bokade in tid och besökte familjerna/ungdomarna för att samla in enkätsvaren. 

Datainsamlingen från skola och socialtjänst skedde genom utskick av enkäter till de 

remitterande socialsekreterarna på socialtjänsten och personal från ungdomens skola. 

Uppgiftslämnare från skolan var till största delen (81 %) ungdomarnas lärare och i de övriga 

fallen: kuratorer (5 %), rektorer (4 %), speciallärare (2 %) och andra (8 %). Datan 

avidentifierades innan inkodning i SPSS-filer och varje ungdom fick ett ID-nummer.  

Vår studie 

 

Bearbetning av data 

Vi fick tillgång till den empiri som den här studien baseras på, det vill säga förmätningar och 

uppföljningar från socialtjänst och skola, i avidentifierat skick. Frågor från socialtjänst- och 

skolenkäterna som ansågs relevanta för att besvara frågeställningarna valdes ut. Ur skolenkäten 

valdes alla frågor som var relaterade till ungdomarnas skolsituation ut och främst de frågor där 

det fanns en möjlighet att mäta förändringar. När frågor ur socialtjänstenkäten valdes ut, var det 

med syftet att kunna beskriva ungdomarnas skolsituation och problembild som föranlett MST-

behandlingen. I enkäten från socialtjänsten var frågorna vi utgick ifrån:  
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 Viktigaste anledning till behov av insats  

 

 Andra konstaterade problem.  

 

 Boendesituation.  

 

 Bedömning av området där det finns störst behov av förändring, förutom hos ungdomen 

själv. 

 

 Bedömning hur insatsen lyckats skapa den förändring som behövs i skolan vid 

uppföljningen. 

 

 Bedömning hur skolan fungerar  

 

 

Frågorna från skolenkäten som vi valde att utgå ifrån var:  

 

 Skolprestationer i läsning, skrivning, matematik, NO-ämnen, SO-ämnen och engelska (i 

förhållande till den genomsnittliga eleven för årskursen). 

 

 En jämförelse med andra jämnåriga elever gällande: Arbetsprestation, adekvat beteende 

och hur mycket eleven lärt sig.  

 

 Olovlig Frånvaro från skolan.  

 

 Kontakt mellan skola och hem.  

 

 

SPSS-filer med urval av variabler för skoldata respektive socialtjänstdata skapades. Med hjälp 

av mallen för kön och ålder kopplat till ID-numret på ungdomarna kodades variabler för kön 

och ålder in i de nya SPSS-filerna.  

 

Studiepopulation 

För att besvara frågeställningarna 1 (Hur ser gruppens skolsituation ut vid början av MST-

behandlingen?) och 2 (Vilka är, enligt socialtjänsten, anledningarna till behovet av MST-

behandling och inom vilket område anses behovet av förändring vara störst?) utgick vi från all 

tillgänglig data från skola och socialtjänst från förmätning. För att besvara frågeställning 3 (Går 

det att utläsa några förändringar i data vad det gäller skolsituationen efter MST-behandlingen?) 

behövdes data från både förmätning och uppföljning för att analysera förändringar. Skälet till vi 

har olika undersökningsgrupper är för att få ett så stort statistiskt underlag som möjligt för att 
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besvara varje enskild fråga. Urvalsprocessen beskrivs nedan. Undersökningsgrupp för frågorna 

1 och 2: 

 

 Alla som påbörjade MST-behandlingen. 

 Definitionen var att det fanns förmätning från socialtjänsten. Antal var N = 93. 

 All tillgänglig förmätningsdata från skolan användes. Antal var N = 83. 

Bortfallet från skolan (11 %) är så litet att vi här inte har gjort en bortfallsanalys. 

 

Majoriteten av ungdomarna i undersökningsgruppen var killar (65 %). Genomsnittsungdomen 

var 14 år och gick i 8:an. Ungdomarna bodde hemma, hos minst en förälder, med undantag av 

en som var institutionsplacerad. Vanligast var att de bodde hemma hos endast mamma (40 %) 

och näst vanligast var hemma med båda föräldrarna (20 %). 

 

Undersökningsgrupp för fråga 3: 

 Alla som fullföljt MST-behandlingen. 

 Definitionen var att det fanns uppfölningsdata från socialtjänsten. Antal var N = 82. 

 Att det fanns förmätning och uppföljning från skolan. Antal var N = 53. 

 Bortfallet från skolan (35 %) redovisas nedan i en bortfallsanalys. 

  

Med utgångspunkt från socialtjänstdatan verkade det som att 11 ungdomar (12 %) hade hoppat 

av behandlingen. Det var ett litet bortfall jämfört med andelen dygnsvårdsplaceringar som 

rapporteras ha avbrutit sin placering för tidigt (30-37 %) (Sallnäs, Vinnerljung, Kyhle-

Westermark, 2004). 

 

Bortfallsanalys 

Bortfallet jämfördes med undersökningsgruppen gällande kön, ålder, boende och varför 

ungdomarna hade blivit aktuella för MST-behandlingen. Könsfördelningen, ålder och boende 

visade inga tydliga skillnader mellan grupperna. Under frågan där socialtjänsten fick uppge 
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andra konstaterade problem fanns skillnader i områdena alkohol- eller 

drogmissbruk (Urvalsgruppen: 30 % bortfallsgruppen: 6 %) samt avstängd från 

skolan (Urvalsgruppen: 2 % Bortfallsgruppen: 16 %). Som framgår av tabell 1 var skillnaden 

signifikant. Resultaten för "alkohol- eller drogmissbruk" och "avstängd från skolan" verkar dra 

åt olika håll. Vi vet inte vilken påverkan det kan ha på resultaten i vår studie. Förutom dessa två 

områden var bortfallet i allt väsentligt likt undersökningsgruppen. 

 

  
Tabell 1. Andra konstaterade problem: Alkohol- eller drogmissbruk & Avstängd från skolan 

Förmätning. N = 82. Angivet i procent. 

  Bortfall (n = 29) Urval (n = 47) T-test 

 Ja Nej Ja Nej p 
Alkohol- eller drogmissbruk 6 94 30 70 ,013 
Avstängd från skolan 16 84 2 98 ,023 

  

Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses att studien mäter det den utger sig för att mäta. Primärstudiens validitet har 

vi inte haft inflytande över då vi inte konstruerat enkäterna. Vår studies validitet handlar om hur 

vi använt primärdatan för att svara på våra frågeställningar. Vi har slagit samman 

svarsalternativ i olika variabler för att kunna presentera resultatet på ett tydligare sätt. 

Sammanslagningen kan ha medfört att vissa svarsnyanser försvunnit från de ursprungliga 

enkätsvaren, vilket kan ha en validitetspåverkan. Vi anser ändå att vinsten med tydligheten i 

resultatet efter sammanslagningarna uppväger den eventuella påverkan av validiteten. 

 

Det kan finnas skäl att resonera kring studiens validitet eftersom uppsatsen ska mäta eventuella 

förändringar i ungdomarnas skolsituation efter en MST-behandling. Förändringarna skulle 

kunna bero på andra faktorer än MST-behandlingen och därför leda till felaktiga slutsatser. 

 

Bedömningarna av ungdomarnas skolprestationer, beteende, inlärningsförmåga och arbetsinsats 

byggde på relativa jämförelser, vilket kan ha påverkat validiteten. Det en lärare såg som en 

relativ förbättring eller försämring kanske inte uppfattades på samma sätt av en annan lärare. 

Det medförde att värdena blev mindre säkra än om det funnits standardiserade mätinstrument 

som genererat kontinuerliga värden. 
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Extern validitet, eller generaliserbarhet, är hur väl det går att generalisera resultatet till att gälla 

fler än den specifika gruppen personer som deltagit i studien. För att uppnå en hög extern 

validitet, eller generaliserbarheten, krävs en stor urvalsgrupp och en hög svarsfrekvens 

(Bryman, 2011). Denna studies urvalsgrupp är relativt liten vilket medför mindre sannolikhet att 

eventuella samband och förändringar är statistiskt signifikanta. Studiens ambition är inte att 

generalisera till hela gruppen ungdomar som fick MST utan snarare att redovisa resultat som 

pekar på mönster och riktningar i materialet. Resultaten kan förhoppningsvis ge nya insikter och 

väcka nya forskningsfrågor för kommande studier. Att uppnå god reliabilitet i en studie är 

avsaknad av slumpmässiga fel (Olsson & Sörensen, 2011). Vid alla tillfällen då data bearbetats 

och analyserats eller nya variabler kodats har vi varit två för att undvika slumpmässiga fel.  

 

Etiska frågor 

Vetenskapsrådet framhåller fyra etiska huvudkrav för forskning inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär förenklat, för primärstudien, att 

respondenterna har fått information om studiens avsikt, samtyckt till deltagande, fått sin 

identitet anonymiserad i största möjliga mån och att respondentsvaren enbart används till den 

aktuella forskningen som de samtyckt till (Vetenskapsrådet, 2014). 

 

Deltagandet i primärstudien var frivilligt och respondenterna fick information om studiens syfte 

och dess konfidentialitet. Lunds Universitet har varit noga med att inte ge ut mer information än 

nödvändigt om respondenterna i kontakt med informationsinsamlarna. Data var avidentifierad 

då denna studie genomfördes. All data relaterad till studien raderas efter användning. 

Statistisk analys 

Först granskades varje fråga för sig i SPSS och jämfördes vid förmätning och uppföljning för att 

se om det fanns några skillnader och få en överblick av datan. I SPSS användes Frequencies, för 

att få fram tabellerna. Detta gav en bild av förändringar på gruppnivå. Den deskriptiva datan i 

resultatdelen redovisas i antal och procent.  
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För att ta reda på om ålder eller kön påverkade skolsituationen användes korstabeller i SPSS. 

Variablerna kön och ålder kontrollerades mot samtliga andra variabler. För att mäta sannolikhet 

i skillnad utfördes Chi2-tester(χ²). I de flesta fall var χ²>0,05, vilket betyder att de saknar 

statistisk signifikans. Urvalets storlek har en betydelse för möjligheten att uppnå statistisk 

signifikans vid mätningar (Bryman, 2011). Trots avsaknad av statistisk signifikans kan resultat 

vara av intresse (Vinnerljung, 1996). Vi har istället valt att betrakta materialet som helhet och 

försökt identifiera mönster och riktningar i resultatet. Som exempel kan vi på individnivå 

redovisa resultat för hur många av ungdomarna som förbättrat eller försämrat sina 

skolprestationer. 

 

Socialtjänstens angivna anledningar till behovet av insats analyserades med hjälp av en 

sammanfattning av variablerna "huvudsaklig anledning" och "andra konstaterade problem" (se 

bilaga 3). En ny variabel skapades för vardera av anledningarna:  

 Skolk,  

 beskrivs av skolan eller andra ha allvarliga beteendeproblem,  

 lagbrott,  

 alkohol- eller drogmissbruk,  

 våld i hemmet där den unge är inblandad,  

 fara för den unge själv eller andra,  

 föräldrars övergrepp/misshandel/omsorgssvikt,  

 eftervård efter utskrivning från institution,  

 avstängd från skolan och 

 utsatt för kriminell handling av annan. 

Varje anledning analyserades individuellt. Variabeln gavs värdet 1-om anledningen fanns 

nämnd och 0-om anledningen inte fanns nämnd. Exempelvis om skolk inte fanns med som 

"huvudsaklig anledning" men med i "andra konstaterade problem" fick den nya variabeln värdet 

1. Likaså om skolk fanns med som "huvudsaklig anledning" men inte i "andra konstaterade 

problem". I de fall anledningen inte fanns angiven i endera fråga fick variabeln värdet 0. 

Metoden medförde fördelen att kunna redovisa anledningar till behovet av insats på ett mer 

överskådligt sätt.   
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För att analysera individuella förändringar mellan förmätningen och uppföljningen skapades 

nya variabler. Exempelvis när det gällde ogiltig frånvaro från skolan kodades 1-för en minskad 

frånvaro, 2-för en oförändrad och 3-för en ökad. Det medförde att eventuella förändringar 

kunde mätas på individnivå. En likadan bearbetning gjordes med frågorna:  

 Läsning,  

 Skrivning,  

 NO,  

 SO,  

 Matematik,  

 Engelska,  

 Arbetsinsats,  

 Beteende och  

 Inlärning 

 

För att analysera gruppförändringar på skolprestationsnivå tolkades frågorna: läsning, skrivning, 

matematik, NO, SO och engelska som approximationer av en kontinuerlig 5-gradig skala(se 

bilaga 1). Skalstegen var: 

 mycket sämre än genomsnittet än genomsnittet för årskursen, sämre, genomsnittlig, 

bättre, mycket bättre än genomsnittet för årskursen  

 

För att analysera gruppförändringar tolkades frågorna: arbetsinsats, beteende och inlärning som 

approximationer av en kontinuerlig 7-gradig skala(se bilaga 1). Skalstegen var:  

 mycket under, under, något under, genomsnittlig, något över, över, mycket över. 

 

Samtliga frågor med approximerade kontinuerliga skalor från förmätning och eftermätning 

analyserades med paired samples T-test för att jämföra medelvärdena och se om det fanns 

någon signifikant skillnad.  
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För att redovisa resultatet kodades skalstegen om (recode into different variables) från frågorna: 

arbetsinsats, beteende och inlärning (se bilaga 1).  

 "under " och "något under" kodades om till "sämre", 

  "något över " och "över" kodades om till "bättre",  

 "mycket under " och "mycket över " kodades om till "mycket sämre" respektive 

"mycket bättre" 

 

Omkodnining och anpassning av namnen på skalstegen möjliggjorde en redovisning av 

resultaten från läsning, skrivning, matematik, NO, SO, arbetsinsats, beteende, och inlärning i 

samma tabell med samma gradskala.  

 

Skalstegen från frågorna läsning, skrivning, matematik, NO, SO, engelska, arbetsinsats, 

beteende och inlärning kodades om i nya dikotoma variabler (recode into different variables) 

för att tydligare kunna analysera och redovisa en eventuell förändring på gruppnivå. Skalstegen 

som kodades om var:  

 "mycket sämre" och "sämre" kodades om till "andel under genomsnittet" 

 "genomsnitt", "bättre" och "mycket bättre" kodades om till "andel i genomsnitt eller 

bättre" 

 

Därefter jämfördes de nya dikotoma gruppernas förmätning med uppföljningen för att se hur 

stor del av ungdomarna som låg under genomsnittet respektive tillhörde eller låg över 

genomsnittet efter MST-behandlingen i frågorna: läsning, skrivning, matematik, NO, SO, 

engelska, arbetsinsats, inlärning och beteende.  

 

Vi hade föredragit att datan innehöll kontinuerliga svarsvärden från standardiserade test (t.ex. 

Forsman & Vinnerljung, 2012). Vi är medvetna om att approximationen inte är idealisk, 

eftersom datan saknar kontinuerliga värden. Det var dock det bästa vi kunde göra med data vi 

hade tillgång till från primärstudien.  
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Resultat  

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Resultaten redovisas under tre olika rubriker, en för 

var och en av de tre frågeställningarna. För att besvara de första två frågeställningarna används 

studiepopulationens största undersökningsgrupp (Från socialtjänsten N = 93, och från skolan N 

= 83). För att besvara den tredje frågeställningen används den andra undersökningsgruppen 

(Förmätning och uppföljning från skolan N = 53). Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning och följs av ett analys- och diskussionsavsnitt.  

Skolsituationen vid början av MST-behandlingen 

 

Av de 83 ungdomar som tillhörde vår undersökningsgrupp gick alla utom en i skolan. Endast en 

av de 83 ungdomarna gick inte i skolan. Av undersökningsgruppen så gick lite mer än hälften (n 

= 49) i en vanlig klass medan knappt en tredjedel gick i särskild undervisningsgrupp (n = 22). 

För resterande ungdomar uppgav skolan att de antingen hade annan form av undervisning (ej 

specificerad) eller hemundervisning. På frågan om ungdomarna deltog i någon form av 

specialundervisning i normalklassen, i särskild grupp eller med egen assistent så uppgav skolan 

att lite över hälften av ungdomarna (n = 46) gjorde det i någon form. En dryg femtedel (n = 18) 

hade ingen specialundervisning alls och i en knapp fjärdedel (n = 19) av fallen uppgav 

skolan vet ej. Därutöver hade närmare hälften av ungdomarna (n = 38) annat individuellt stöd 

ifrån specialpedagog, skolsköterska eller kurator. Vanligast var att de hade individuellt stöd 

hade det från flera olika personer (Redovisas ej i tabell).  

 

Prestationer 

I tabell 2 redovisas hur skolan bedömt ungdomarnas skolprestation ämnesvis vid förmätningen. 

Det interna bortfallet skiljer sig mellan de olika områdena. I frågorna om beteende, inlärning 

och arbetsinsats finns inget internt bortfall (n = 83). Det största interna bortfallet var från 

bedömningen av engelskaprestationer (n = 56).  
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I tabell 2 redovisas att ungefär hälften var sämre än genomsnittet eller mycket sämre än 

genomsnittet. Andra hälften tillhörde genomsnittet medan få ungdomar var bättre eller mycket 

bättre. Bäst presterade ungdomarna i läsning där knappt hälften (47 %) tillhörde genomsnittet 

medan en knapp tiondel (8 %) utgjorde bättre och mycket bättre. Sämst presterade ungdomarna 

i skrivning där över hälften (58 %) låg under genomsnittet. 

Arbetsinsats, inlärning och beteende 

Skolan fick bedöma ungdomarnas arbetsinsats, inlärning och beteende i förhållande till en 

genomsnittlig elev i samma ålder. Av tabell 2 framgår att största andelen av ungdomarna 

var sämre eller mycket sämre än genomsnittlig elev i samma ålder gällande arbetsinsats, 

inlärning och beteende. Andelen som var sämre och mycket sämre än en genomsnittlig elev var 

högst för arbetsinsats (89 %) följt av beteende (81 %) och inlärning (75 %). 

 

 

Tabell 2. Undersökningsgruppens prestationer, arbetsinsats, inlärning och beteende(i förhållande 

till genomsnittlig elev). N = 83. Angivet i procent. 

 Mycket sämre 

% 

Sämre 

% 

Genomsnitt 

% 

Bättre 

% 

Mycket bättre 

% 

Läsning (n = 81) 11 34 47 7 1 

Skrivning (n = 83) 15 43 34 7 1 

Matematik (n = 79) 22 33 35 9 1 

NO (n = 63) 27 33 35 5 - 

SO (n = 68) 22 32 38 8 - 

Engelska (n = 56) 19 36 36 7 2 

Arbetsinsats (n = 83) 42 47 9 2 - 

Inlärning (n = 83) 16 59 19 6 - 

Beteende (n = 83) 16  65 18 1 - 

 

 

På frågan om elevernas olovliga frånvaro under de senaste 6 månaderna uppgav skolan att drygt 

hälften av ungdomarna (n = 43) hade 31 dagar eller fler. Den högsta nivån av frånvaro, 121-180 

dagar, hade drygt en tiondel av gruppen (n = 11) medan andelen helt utan olovlig frånvaro låg 

på samma nivå (n = 11) (Redovisas ej i tabell).  
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Anledningar till MST-behandling 

 

I tabell 3 redovisas en sammanslagning av anledningar till behovet av MST-behandling. 

Socialtjänsten svarade på två frågor gällande anledningar till behovet av behandlingen: 

”huvudsaklig anledning” och ”andra konstaterade problem”. Den andra frågan gällande ”andra 

konstaterade problem” var en flervalsfråga. Det medför att summan av andelarna överstiger 

hundra procent. För närmare tre fjärdelar av ungdomarna (76 %) uppgavs skolk vara en av 

anledningarna till behov av behandling. Andra vanliga anledningar är att skolan eller andra har 

beskrivit att ungdomen har allvarliga beteendeproblem (41 %), lagbrott (33 %) och den unges 

alkohol- eller drogmissbruk (31 %). Förekomsten av anledningen avstängd från skolan var åtta 

procent vilket motsvarade sju ungdomar från undersökningsgruppen (N = 93).  

 

Tabell 3. Sammanslagna anledningar till behov av behandling uppgivna av socialtjänsten. N = 93 

 % 

Skolk (n = 90)  76 

Beskrivs av skolan eller andra ha allvarliga beteendeproblem (n = 90) 41 

Lagbrott (n = 90) 33 

Alkohol- eller drogmissbruk (n = 90) 31 

Våld i hemmet där den unge är iblandad (n = 90) 31 

Fara för den unge själv eller andra (n = 90) 28 

Föräldrars övergrepp/misshandel/omsorgssvikt (n = 90) 13 

Eftervård efter utskrivning från institution (n = 90) 8 

Avstängd från skolan (n = 90) 8 

Utsatt för kriminell handling av annan (n = 90) 4 

 

Den mest angivna huvudsakliga anledningen var skolk (50 %).  Det var mer än fyra gånger 

vanligare än den andra mest angivna anledningen, våld i hemmet där den unge är inblandad (11 

%) (Redovisas ej i tabell).  

Störst behov av förändring 

Socialtjänsten svarade på frågan om vilket område som var i störst behov av förändring, 

förutom hos ungdomen själv, med svarsalternativen: föräldrar, skola och kamrater. Där angav 

socialtjänsten föräldrar i en övervägande majoritet av fallen (82 %). Kamrater och skola 

uppgavs endast i mindre än en tiondel av fallen (8 % respektive 6 %) (Redovisas ej i tabell).  
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Förändringar efter MST-behandlingen 

 

Socialtjänstens uppfattning 

Socialtjänsten svarade på frågan om MST-behandlingen lyckats skapa de förändringar som 

behövdes. Andel som ansåg att behandlingen skapat ganska- eller mycket bra förändring var 

drygt hälften (54 %). Andelen som ansåg att behandlingen skapat lite- eller mycket lite 

förändring var en tredjedel (33 %). Vid frågan om hur ungdomens skolgång fungerar, uppgav 

socialtjänsten att det var bra i drygt hälften av fallen (51 %) och något så när i en knapp 

tredjedel av fallen (31 %). Frågan hur skolgången fungerade hade dock ett stort internt bortfall 

(40 %) (Redovisas ej i tabell).  

Skolans uppfattning - Gruppförändringar 

I tabell 4 framgår en jämförelse mellan resultaten av förmätningen och uppföljningen av MST-

behandlingen. Resultaten visar skolans bedömning av hur ungdomarna presterat i skolämnena 

och en skattning av arbetsinsats, beteende och inlärning. I samtliga bedömningar tillhörde fler 

ungdomar genomsnittet efter behandlingen. Andelen ungdomar som tillhörde genomsnittet eller 

bättre vad gäller skrivning ökade nästan med en femtedel (40 % till 59 %). Andelen under 

genomsnitt i arbetsinsats sjönk en tiondel medan de som tillhörde genomsnittet eller bättre 

ökade en tiondel. Inga signifikanta skillnader kunde hittas förutom för beteende då paired 

samples T-test gjordes (redovisas ej i tabell). 

Skolans uppfattning - Individuella förändringar 

På individnivå hade en knapp tredjedel (30 %) av ungdomarna förbättrat sin närvaro medan lite 

över en tiondel (13 %) hade högre frånvaro. Närmare hälften (42 %) hade en oförändrad 

närvaro (redovisas ej i tabell).  

I tabell 4 framgår att vid uppföljningen hade drygt hälften av ungdomarna en oförändrad 

situation i samtliga ämnesområden. Med undantag för ämnet matematik var andelen ungdomar 

som förbättrat sin situation större än de som försämrat den. I bedömningen av ungdomarnas 

inlärning hade under hälften (40 %) förbättrat sin situation vid uppföljningen. Andelen 

ungdomar som hade en oförändrad- eller förbättrad situation, vad gällde inlärning, var stor (74 

%). Andelen ungdomar som förbättrat sin situation i beteende var större (36 %) än de som 

försämrat den (23 %). 
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Tabell 4. Förändring av undersökningsgruppens skolsituation efter MST-behandling. N = 53. Angivet i procent. 

 

Förändringar på gruppnivå 

 

Läsning 

 (n = 

53) 

Skrivning  

(n = 53) 

Matematik  

(n = 49) 

NO  

(n = 

41) 

SO 

 (n = 

41)  

Engelska  

(n = 39) 

Arbetsinsats  

(n = 53) 

Beteende  

(n = 53) 

Inlärning  

(n = 53) 

Andel under genomsnitt 

 

 

Före  47 60 53 61 59 56 87  79 77 

Efter  36  42   48  37  41  37  77 66  64  

Andel i genomsnitt eller 

bättre 

Före  53 40 47 39 41 44 13 21 23 

Efter  64  59  52  63  59  63  23  34  36  

 

Förändringar på individnivå 

 

Andel elever som har  

försämrat sin situation  

22 19 26 8 13 12 21 23 26 

Andel elever som har  

en oförändrad situation  

55 51 55 57 61 49 47 41 34 

Andel elever som har  

förbättrat sin situation  

23 30 19 35 26 39 32 36 40 
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Analys  

Inledningsvis kan vi konstatera att resultaten visat förändringar för ungdomarnas skolsituation. 

Även om det saknas signifikans för förändringarna kan vi se mönster och riktningar i materialet 

som talar för att behandlingen har medfört en positiv förändring av ungdomarnas skolsituation. 

Då en lyckad skolgång spelar en betydande roll för barn och ungdomars framtida livsvillkor 

(jfm Frønes & Strømme, 2014; Social rapport, 2010) anser vi att alla mönster och riktningar, 

oavsett materialets kvalitet, är värda att analysera. Av vad vi har kunnat se har ingen tidigare 

undersökt detta område (jfr Henggeler et al., 1996; Leschied & Cunningham, 2002; Ogden & 

Halliday-Boykins, 2004) vilket innebär att studien har en explorativ ansats. 

Skolsituationen vid början av MST-behandlingen 

 

Närvaro i skolan är grundläggande för att lyckas med skolprestationer. Alla utom en av 

ungdomarna gick i skolan vilket är en förutsättning för att kunna mäta eventuella förändringar i 

skolprestationer. Resultaten pekar dock på att ungdomarna har en hög grad av frånvaro. 

Forskning visar att ökad närvaro i skolan minskar ungdomars allvarliga beteendeproblem 

(Lipsey, 1995). Hälften av ungdomarna i studiens urval hade en frånvaro på 31 dagar eller fler 

de senaste sex månaderna. Resultat från tidigare studier bekräftar att ungdomar som fått MST-

behandling generellt har en hög skolfrånvaro (t.ex. Ogden & Halliday-Boykins, 2004; Sundell 

et al, 2008).  

 

De förändringar MST-behandlingen har i uppgift att skapa bygger på ett multisystemiskt synsätt 

där hänsyn skall tas till hur ungdomarnas olika system påverkar varandra (Hansson et al, 2004). 

Om svårigheterna i ett system blir stora, exempelvis att ungdomen inte närvarar i skolan, 

medför det att MST-behandlingen kan bli problematisk att genomföra på ett adekvat sätt. 

Terapeuten kan få svårigheter att skapa de nödvändiga kontakter som krävs för att stimulera till 

förändring i systemet. En slutsats vi kan dra av detta är att brister i skolnärvaro kan orsaka 

problem i andra system och därmed påverka behandlingen som helhet.  
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Det ökar risken för social exklusion och marginalisering att ligga långt under genomsnittet för 

skolprestationer (Frønes & Strømme, 2014). På kort sikt innebär misslyckande i 

grundskoleämnen en risk för ungdomen att få gå om en årskursnivå eller få ökade sociala 

problem i skolan. På lång sikt kan det innebära både kulturell-, social- och ekonomisk 

marginalisering (ibid.).  

 

Ett sätt att öka ungdomarnas well beeing skulle kunna vara att locka till närvaro i skolan genom 

sänkta krav på prestationer. I längden skulle det dock kunna påverka ungdomarnas well 

becoming eftersom sänkta prestationskrav ökar risken för kunskapsluckor. Uppgifter från 

ungdomarnas lärare visar att urvalsgruppens förutsättningar i skolan är sämre än genomsnittets 

när MST-behandlingen inleds. Det medför extra utmaningar för både skola, hem och MST-

team. Det medför också en förhöjd risk för marginalisering och social exklusion senare i livet 

om situationen inte förändras (Frønes & Strømme, 2014; Social rapport, 2010).  

Anledningar till MST-behandling 

 

Skolk, alkohol- eller drogmissbruk och lagbrott är de vanligaste anledningarna till behovet av 

MST-behandlingen. Skolk är den oftast angivna anledningen. Denna studie skiljer sig därmed 

från tidigare forskning avseende MST-behandling där brottslighet generellt angetts vara den 

vanligaste anledningen till behovet av MST-behandling (t.ex. Henggeler et al., 1996).  

 

Skolk utgör den huvudsakliga anledningen till behovet av MST-behandling för de flesta av 

ungdomarna (50 %). Att skolk är ett problem bekräftas av skoldata om ungdomarnas ogiltiga 

frånvaro. Däremot bedömer socialtjänsten att det största behovet av förändring, förutom hos 

ungdomen själv, ligger hos föräldrarna (82 %). Endast en bråkdel av socialarbetarna (6 %) att 

det är skolan som är i störst behov av förändring.  

 

En slutsats är att ungdomarna har problem i både skolsystemet och familjesystemet men att 

socialtjänsten, ur ett familjeperspektiv, ser orsakerna grundade i problem relaterade till familjen. 

Forskning visar däremot att skolmisslyckande i högre grad kan leda till framtida psykosociala 

problem än faktorer relaterade till familjen (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011). 
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Socialtjänsten uppmärksammar skolk som ett stort problem vilket är förståeligt då flera studier 

betonar skolans betydelse (Lipsey, 1995; Social rapport, 2010). Ändå bedömer socialtjänsten 

inte att det största behovet av förändringen, förutom hos ungdomen själv, låg i skolan utan hos 

föräldrarna. Urvalsgruppen som fått MST-behandling bor nästan uteslutande hemma hos sina 

föräldrar. Det är en skillnad mellan ungdomarna som ingått i tidigare forskning och 

urvalsgruppen för denna studie (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011).  

 

Förändringar efter MST-behandlingen 

 

På individnivå var andelen ungdomar som förbättrat sin närvaro större än de som försämrat den. 

Beteende, inlärning och arbetsinsats visar också förbättringar på individnivå. Resultaten av 

denna studie stämmer väl överrens med tidigare forskning som visat samband mellan minskad 

frånvaro och förbättrat beteende (Lipsey, 1995).  

 

Frønes och Strømme (2014) pekar på att negativt beteende hos ungdomar kan leda till 

skolmisslyckanden och omvänt att skolmisslyckanden kan leda till ett negativt beteende. Det 

sociala och kulturella kapitalet är avgörande för att lyckas i sociala sammanhang som skolan. 

MST-behandlingen har delvis till uppgift att stimulera ungdomar till att förändra sin 

beteendeproblematik och verka för ett ansvarsfullt beteende (Hansson et al., 2004).  

 

En viktig del i att motverka framtida marginalisering är att ungdomarnas beteende mer anpassas 

mot skolans sociala koder. Eftersom betydelsen av lyckad skolgång har ökat i det moderna 

kunskapssamhället blir det av större vikt än tidigare att fokusera på det sociala kapitalet som 

krävs i skolsammanhang (Frønes & Strømme, 2014). Resultaten från denna studie visar på 

mönster att beteende, inlärning och arbetsinsats förbättrats för ungdomarna som fått MST-

behandling.  

  

Lärarnas bedömning av ungdomarnas skolprestationer i läsning, skrivning, NO, SO och 

engelska visar också mönster av förbättring. Området matematik var det enda ämne där fler 
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ungdomar hade försämrat än förbättrat sina prestationer vid uppföljningen. Att resultaten i 

matematik inte förbättrades stämmer överens med tidigare forskning (Berlin, Vinnerljung, 

Hjern, 2011; Forsman & Vinnerljung, 2012). SkolFam påvisade sambandet mellan tidiga 

matematikprestationer och generella skolprestationer senare i grundskolan. Sett ur ett 

marginaliseringsperspektiv bör riktade insatser i ämnet matematik kunna förbättra 

undersökningsgruppens framtida livsvillkor (Frønes & Strømme, 2014).   

 

Denna studie mätte endast lärarnas bedömning av ungdomarnas prestationer i skolan, utan att 

redovisa konkreta insatser som genomförts vid identifierade brister. Priciperna för MST-

behandlingen påvisar vikten av att knyta kontakter med skolan och utarbeta kortsiktiga mål i 

syfte att stimulera ungdomen till förändring. Målen ska sedan utvärderas och utvecklas om 

brister upptäcks (Hansson et al., 2004). Uppgifter om exakt vad MST-terapeuterna gjort för att 

motverka skolproblem fanns inte att tillgå till denna studie. Det medför en svårighet att härleda 

förbättringarna av ungdomarnas skolsituation till MST-behandlingen.  

 

En mer noggrann genomgång av ungdomarnas skolsituation möjliggör mer riktade insatser. 

Riktade insatser i skolan mot ungdomar som skolmisslyckas påverkar inte bara deras 

skolsituation utan insatserna kan även ses som förebyggande i en vidare mening eftersom 

skolmisslyckande ökar sannolikheten för framtida marginalisering och fler riskfaktorer (Frønes 

& Strømme, 2014). 

 

Sammanfattande analys 

 

Ungdomarna i urvalsgruppen hade hög olovlig frånvaro, låg under genomsnittet i 

skolprestationer, beteende, inlärning och arbetsinsats. Anledningar till behovet av MST-

behandlingen var skolk, missbruk och lagbrott. Sammantaget hade ungdomarna en tydlig 

överrisk för framtida marginalisering (Frønes & Strømme, 2014: Social rapport, 2010). När 

socialtjänsten angav huvudsaklig anledning till behovet av behandling var skolk mest 

förekommande (50 %). På frågan om var störst behov av förändring ligger angavs föräldrarna 

(82 %) och inte skolan (6 %).  
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Vid uppföljningen av MST-behandlingen verkade ungdomarnas skolsituation ha förbättrats. 

Trots förbättringar låg många under genomsnittlig prestation och var i behov av ytterligare stöd. 

Resultaten var svåra att jämföra med tidigare studier gjorda på området då de inte redovisat 

resultat avseende skolsituation, med undantag för närvaro och ungdomarnas 

beteendeförändringar (t.ex. Ogden & Halliday-Boykins, 2004; Sundell et al, 2008). Slutsatsen 

blir att risken för fortsatt marginalisering i skolan verkar ha minskat något för ungdomarna men 

att risken fortfarande finns kvar.   

Diskussion 

 

En lyckad skolgång är viktigare än personliga egenskaper och faktorer i familjenätverket visar 

forskning och teori (Social rapport, 2010; Frönes & stromme, 2014). Även omvänt är 

skolmisslyckande en större riskfaktor än personliga egenskaper och sociala förhållanden runt 

ungdomen.  Ungdomarna i vår studie har riskfaktorer kopplade till både beteende och 

skolprestationer såsom skolk, kriminalitet, alkohol- eller drogmissbruk samt att de ligger under 

genomsnittet vad avser skolprestationer.  

En tvetydig bild 

Vår studie uttalar sig inte direkt om ungdomens familjeförhållanden eller sociala nätverk. Ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv är det svårt att betrakta ungdomens problem med information 

enbart från ett system (skolan). Enligt teorin kan man inte förstå ett problem utifrån ett isolerat 

system utan behöver se till hur olika system samverkar med varandra (Lagerberg & Sundelin, 

2000). Vad vi däremot kan se från resultaten är att socialtjänsten bedömer att det är hos 

föräldrarna störst behov av förändring ligger, förutom hos ungdomen själv. Sett tillsammans 

med det faktum att den huvudsakliga anledningen till behovet av insats är skolk, uppstår en 

tvetydig bild av socialtjänstens bedömning. Å ena sidan är den huvudsakliga anledningen till 

MST-behandlingen skolk, å andra sidan bedöms störst behov av förändring ligga hos 

föräldrarna. 
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Resultaten kan tolkas på två sätt. Det ena är att föräldrarna har ansvar för sina ungdomars 

skolmisslyckande. Det andra är att socialtjänsten, utifrån utredningsmetod och utbud av 

insatser, bedömer att det finns störst förändringspotential hos föräldrarna.  

 

Socialtjänsten kan göra bedömningen att ungdomens beteendeproblem kan härledas till problem 

i familjen och hos föräldrarna. Beteendeproblemen gör att ungdomen skolkar och misslyckas i 

skolan. Socialtjänsten kan anse att en förändring i familjen skulle minska ungdomens 

beteendeproblematik, vilket i sin tur skulle minska risken för att ungdomen misslyckas i skolan. 

Argumentet emot socialtjänstens eventuella inställning är att föräldrarnas förutsättningar 

tillskrivs för stor vikt. Forskning har vid flertalet tillfällen visat på att en lyckad skolgång är den 

främsta skyddsfaktorn för ungdomars framtida livsvillkor. Trots att forskningen justerats för 

riskfaktorer som föräldrars psykiska ohälsa, ekonomi och egen utbildning kvarstår skolan som 

den mest skyddande (Social rapport, 2010). Vår slutsats blir att även om det föreligger problem 

hos föräldrar och i familjenätverket, kan det vara viktigare att fokusera på att lösa problem i 

skolan. 

 

Det andra synsättet är om socialtjänsten bedömer att det är hos föräldrarna den största 

förändringen är möjlig. Ett skolmisslyckande kan bero på faktorer hos föräldrarna eller i 

familjenätverket, exempelvis bristande omsorg. Socialtjänsten utreder ungdomarna enligt BBIC. 

Både BBIC och MST-behandlingen har sin grund i ett utvecklingsekologiskt synsätt. Det 

innebär att problem inte ses enbart utifrån ungdomen själv, utan att det även beaktas att ett 

problem är beroende av ungdomens kontext och sociala miljö. I BBIC är utbildning endast ett 

av många områden som utreds för att utvärdera om en ungdoms behov blir tillgodosedda. 

Skolans betydelse för att ungdomarna ska utvecklas gynnsamt kanske tillskrivs ett mindre värde 

än familjeförhållandena. Det kan bero på att få insatser som socialtjänsten har att förfoga över 

är direkt riktade mot skolan. Vi tror att ett större utbud av insatser direkt fokuserade på 

skolprestationer (t.ex. Tordön, Vinnerljung & Axelsson 2014) skulle kunna öka socialtjänstens 

möjligheter att se förändringspotential för ungdomen inom skolan. Sådana insatser verkar 

dessutom ha ett välgrundat stöd i forskning (Social rapport, 2010). 
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Rätt insats – Rätt målgrupp? 

MST är skapat i USA och framtaget för att minska allvarliga beteendeproblem hos ungdomar 

(t.ex. Henggeler et al., 1986). Huvudsaklig fokus har legat på att minska kriminalitet hos 

ungdomarna. Det kan bero på att USA i en stor omfattning dömer ungdomar till rättsliga 

påföljder. Ungdomarna i USA är i högre grad än ungdomarna i Sverige tyngda av sociala 

problem så som fattigdom, drogmissbruk och tonårsföräldraskap (Andrée Löfholm, 2011).  Då 

MST fördes över till Sverige hamnade behandlingsmetoden i en ny kontext. Dels är det stora 

samhälleliga skillnader mellan länderna, och dels ser problembilden för gruppen ungdomar som 

får behandlingen annorlunda ut (Sundell et al., 2008). 

  

När vi arbetade som informationsinsamlare åt primärstudien gjorde vi besök i ett 10-tal familjer. 

Flera av familjerna bodde i villa eller bostadsrätt i välbärgade områden omkring Stockholm. 

Föräldrarna hade arbete och verkade ha god socioekonomisk status. Ungdomarna verkade inte 

vara tyngda av den sortens beteendeproblematik som vi läst om och hade föreställt oss. Vi är 

fullt medvetna om att inga större slutsatser kan dras av ett 10-tal observationer men vi anser 

ändå att de kan ha ett värde för att ge en bild av den svenska kontexten. 

  

Vår studies resultat visar också att ungdomarnas beteendeproblem inte är av samma art som de 

beteendeproblem MST-behandlingen ursprungligen utformades för. Skolk var den mest 

förekommande anledningen (76 %) till behovet av behandlingen. Förekomsten av kriminalitet 

som anledning var en tredjedel (33 %). Ingen av studierna vi tagit del av har angett skolk som 

en huvudsaklig anledning till behovet av MST-behandling. Däremot har kriminalitet angetts 

som huvudsaklig anledning i ett flertal av studierna (t.ex. Henggeler et al., 1986; 1992; 

Leschied & Cunningham, 2002).  Om gruppen ungdomar med beteendeproblematik av den art 

som i den här studien fortsätter vara målgruppen för MST-behandling finns det god anledning 

att lägga större fokus på ungdomarnas skolsituation. 

Framtida forskning 

De mönster som vi har kunnat se i resultatet från studien pekar mot att MST-behandlingen 

verkar ha förbättrat skolsituationen. Närvaron har förbättrats, få har hoppat av behandlingen (12 

%) och fler har förbättrat sina resultat inom ämnesområdena. Vi ser dessa faktorer som 

anledningar till att vidare studera MST-behandlingens effekt på ungdomars skolsituation.  

 



 

42 

 

Vi skulle vilja se en framtida studie av MST-behandlingens effekt där inslag av standardiserade 

mätinstrument för skolprestationer ingår (t.ex. Tordön, Vinnerljung & Axelsson 2014). Det 

skulle med bättre noggrannhet kunna mäta effekterna av behandlingen på ungdomarnas 

skolprestation. Att dessutom mäta effekterna på skolprestationer mot en kontrollgrupp skulle ge 

resultaten från studien ett högre värde.   

Metoddiskussion 

 

Att använda en kvalitativ- eller kvantitativ ansats är två olika utgångspunkter för vilken kunskap 

som söks. Metodval bör styras av problemformulering, syfte och frågeställningar. Föreliggande 

studie har ett tydligt kvantitativt syfte, vilket gör metodvalet väl grundat. Bryman (2011) skriver 

att alla som har med samhällsvetenskaplig forskning att göra bör tänka på de möjligheter som 

en sekundäranalys medför. I detta avsnitt redovisas de metodteoretiska överväganden som 

gjorts inför föreliggande studie. 

Metodens begränsningar 

En begränsning i att använda sekundärdata var att utformningen av enkäterna och insamlandet 

redan var genomfört. Det medför att påverkan av utformning av frågor och insamling inte var 

möjlig. Även om en egen studie hade medfört vissa fördelar, som att själva kunna utforma 

frågor direkt anpassade till studiens frågeställningar, så väger fördelarna med att använda 

sekundäranalys tyngre för denna studies syfte. 

 

Metodens fördelar 

Tid och resurser har varit två fördelar med att göra en sekundäranalys eftersom det inneburit en 

möjlighet att få tillgång till data av en högre kvalitet och större kvantitet än om studien skulle 

gjorts själv. Konstruktionen och administrationen av enkäter hade inte varit möjlig inom 

tidsramen för uppsatsen. Framförallt hade sjumånadersuppföljningen, och därmed 

förändringsanalyser, varit omöjlig.  

 

Det fanns goda skäl att använda sekundärdata för att besvara studiens frågeställningar. Tillgång 

till redan insamlad data, en genomgång av materialet med vår medhandledare, som också var 

delaktig forskare i projektet för primärstudien, var också anledningar att välja metoden. 
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Alternativ metod - kvalitativa intervjuer 

Med kvalitativa intervjuer som forskningsmetod kan forskaren belysa frågor som inte 

nödvändigtvis måste vara generaliserbara. Metoden har istället för syfte att beskriva 

intervjupersoners subjektiva upplevelser, åsikter och erfarenheter (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

I en kvantitativ enkätstudie, som denna studie baserades på, skulle information om 

skolsituationen fungerade bättre eller sämre efter MST-behandlingen kunna redovisas. 

Intervjuer med ungdomarna hade istället kunnat redovisa upplevelser av hur skolsituationen 

påverkats av behandlingen. Kvalitativa intervjuer med ungdomarna hade dock varit svårare att 

motivera eftersom det hade varit belastande för redan utsatta ungdomar och, enligt vår mening, 

inte värt den eventuella kunskap det skulle gett. Etiken beskrivs i Vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav:  

 ”Risken för att individer oavsiktligt kan identifieras skall beaktas vid vägningen 

 av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella negativa 

 konsekvenser för de berörda” (Vetenskapsrådet, 2014, s. 13) 
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