
	   	  

	  

 

	  

 
Institutionen för psykologi 

 
 
 
 
 
 
 

MTFC-behandling av normbrytande beteende 
En kvalitativ studie av sex ungdomars upplevelse av sin tid i och efter behandlingen  

(Multidimensional Treatment Foster Care) 
 

Maryam Safdarzadeh Haghighi  
Maria Yantes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Psykologexamensuppsats Vt 2011 
Handledare: Per Johnsson 



	   	  

	  

Förord 

Vi vill härmed passa på och tacka alla medverkande parter vilka gjorde den här studien 

möjlig. Ett stort tack till vår handledare, Per Johnsson, som vägledde oss genom denna hårda 

studieprocess. Också ett stort tack till personalen och personalchefen på Utredningshemmet, 

vilka gav oss tillstånd att genomföra studien utifrån deras MTFC- enhet, så tack till Nick 

Dovik, Lotta Höjman, Marjan Safdarzadeh Haghighi och andra medhjälpare i personalen.  
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Abstract 

The aim of this study was to expand knowledge about the effects of the MTFC-treatment 

(Multidimensional Treatment Foster Care) and to identify different factors inside or outside of 

the MTFC-program that might have influenced treatment. Semi- structured interviews were 

used to explore six youths´ experiences during MTCF-treatment and their life conditions after 

completion of treatment. The MTFC-program is a treatment program for children and 

adolescents with antisocial behaviour. The studies data was analyzed using the thematic 

method. All of the participants show reduced antisocial behavior and some of the participants 

have completely put that behind them. However, several participants continued using 

substances to different extents. The results show positive changes regarding improved 

schooling, increased association with prosocial friends, and discontinued criminal activities. 

One conclusion from this study is that it is of importance to bring about changes in the family 

situation during treatment if the progress made during the MTFC-program is to be upheld. 

The study indicates that the program´s multidimensional approach, where interventions were 

made on several different levels and in several different ways in the youths´ lives were 

effective. Components in the program that influenced the treatment in a positive direction 

differ even though some factors, such as supportive relationships with at least one adult and 

the foster family, were shared by several participants.  

 

Keywords: Conduct disorder, antisocial behaviour, youth, MTFC-treatment, 

Multidimensional Treatment Foster Care, foster care, social service, qualitative method, 

thematic method.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	   	  

	  

Sammanfattning 

Studiens syfte var ökad kunskap om MTFC-behandlingens (Multidimensional Treatment 

Foster Care) effekter och om olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha 

påverkat behandlingen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att utforska sex 

ungdomars upplevelser av behandlingstiden i MTFC- programmet och deras livssituation 

efter avslutad behandling. MTFC- programmet är ett behandlingsprogram riktat till barn och 

ungdomar med normbrytande beteende. Tematisk metod har använts för att analysera datan i 

studien. Samtliga deltagare har idag ett minskat normbrytande beteende och vissa av 

deltagarna har helt lagt det bakom sig. Dock fortsatte flera av deltagarna att använda narkotika 

i olika omfattning. Resultatet visar positiva förändringar som förbättrad skolgång, ökat 

umgänge med prosociala kamrater och avbruten kriminalitet. En slutsats från studien är att det 

är av vikt att redan under behandlingen få till stånd en förändring i familjesituationen om 

framstegen som uppnåtts under MTFC- programmet skall kunna upprätthållas. Studien pekar 

på att det multidimensionella upplägget av programmet, där interventioner sker på flera olika 

nivåer och på flera olika sätt i ungdomarnas liv har varit verksamt. Vilka komponenter i 

programmet som påverkat behandlingen i en positiv riktning är olika även om vissa faktorer, 

så som stödjande relation till minst en vuxen och fosterfamiljen delades av flera deltagare.  

 

Nyckelord: Normbrytande beteende, antisocialt beteende, ungdomar, MTFC- behandling, 

Multidimensional Treatment Foster Care, fostervård, socialtjänst, kvalitativ metod, tematisk 

analys. 
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Inledning 

Studien avser undersöka en grupp ungdomars upplevelser av sin tid i MTFC- 

programmet (Multidimensional Treatment Foster Care), en behandling som riktar sig till 

ungdomar med normbrytande beteende. Vi vill också undersöka hur dessa ungdomar upplevt 

effekten av sin behandling samt undersöka vilka faktorer i och utanför programmet som de 

upplevt bidragit till eller förhindrat behandlingens effekt. Vi har i studien utgått från sex 

ungdomars upplevelser av sin tid i programmet och deras beskrivning av sin livssituation efter 

programmet.  

Det som initierade studien var att vi blev tillfrågade om vi som examensarbete ville 

arbeta med att slutföra en redan påbörjad uppföljningsstudie av ungdomar som genomgått 

MTFC- programmet på ett utredningshem. Vi fick förfrågan via en anhörig till en av 

författarna som arbetar på utredningshemmet. Då vi fann att detta projekt var för omfattande 

för att ta sig an som ett examensarbete, men vi tyckte att ämnet var angeläget och intressant, 

frågade vi om vi istället kunde genomföra en mindre kvalitativ studie. Tillstånd gavs då till att 

istället genomföra denna studie.  

Grunden till att vi fann det intressant och angeläget att utforska upplevelsen hos just 

dessa ungdomar är att många befintliga studier visar på bristfälliga resultat i sin utvärdering 

av insatser som riktas mot ungdomar med normbrytande beteende. Detta kan bekräftas av 

bland annat Andershed, Andershed och Söderholm Carpelan (2010) som menar att ungdomar 

med normbrytande beteende är en grupp som anses särskilt svårbehandlade och de sociala 

insatser som görs saknar ofta uppföljningar vilket gör att kunskapen om resultatet av dessa 

ofta är bristfällig. Dessutom har flera utvärderingar av vissa behandlingar visat på inga, till 

direkt skadliga resultat (Andershed et al., 2010). Forskning påvisar även risker med 

institutionsvård och fosterhemsvård för denna grupp av ungdomar. Risk för övergrepp, 

negativ gruppåverkan och stora risker för sammanbrott är några av dessa (Sallnäs, 2006). 

Vi tyckte att MTFC- programmet var en behandlingsform som var relevant att 

undersöka då tidigare forskning visat lovande resultat. Vi hoppas att genom denna studie 

kunna bidra till en fördjupad kunskap om MTFC- programmet och dess effekter samt om 

vilka faktorer i och utanför programmet som kan påverka behandlingsresultatet.  

Teoridelen i studien börjar med definition av de begrepp som kommer att användas i 

arbetet. Arbetet fortsätter sedan med teorier om ungdomar med normbrytande beteende. 
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Fortsättningsvis följer en genomgång av lagar och riktlinjer vid fosterhemsplaceringar och 

institutionsvård av barn/ungdomar som tillfälligt placeras utanför sitt hem, teorier och 

forskning kring effekten av olika placeringar och effektiva insatser för ungdomar med 

normbrytande beteende. Efter det kommer en beskrivning av MTFC som behandlingsmetod 

och forskning kopplade till MTFC- behandlingen. Teoridelen avslutas med en kort 

beskrivning av utredningshemmet varifrån ungdomarna fick sin MTFC- behandling.  

Teori 

Begreppsdefinition 
Normbrytande beteende. Begreppet omfattar många olika beteenden, icke-aggressiva 

såväl som aggressiva (Andershed & Andershed, 2005). Aggressiva beteenden kan exempelvis 

vara utagerande beteenden mot människor och djur så som fysisk aggressivitet (att slåss), 

sexuellt ofredande och att plåga djur. Exempel på icke-aggressiva beteenden är att bryta mot 

föräldrarnas regler, skolka, snatta, stjäla saker och vandalisera (Andershed & Andershed, 

2005). Vidare definierar Andershed och Andershed (2005) normbrytande beteende som 

beteenden som bryter mot regler och normer i den miljö där individen befinner sig. Inom 

forskningslitteraturen används även andra begrepp synonymt med normbrytande beteende 

(Andershed & Andershed, 2005) eller med likartad innebörd så som beteendeproblem (Khyle 

Westermark, 2009), antisocialt beteende (Khyle Westermark, 2009; Höjman & Dovik, 2008) 

samt beteendestörningar (Höjman & Dovik, 2008). Om barnet eller ungdomen har kommit i 

kontakt med polis pågrund av sitt normbrytande beteende används även begrepp som 

kriminalitet eller barndoms- respektive ungdomskriminalitet (Andershed & Andershed, 2005) 

och child delinquency (Loeber et al. 2008) och juvenile delinquency (Lahey, B., B. et al., 

2003). Uppförandestörning förekommer också men refererar då till diagnosen 

Uppförandestörning (conduct disorder) enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) (Andershed & Andershed, 2005). För diagnoskriterier se bilaga 1. I studien 

kommer begreppen normbrytande beteende och antisocialt beteende att användas med den 

ovan definierade innebörden. Uppförandestörning kommer även att förekomma men refererar 

då till uppförandestörning enligt DSM. 

Risk- och skyddsfaktorer. En riskfaktor för ett beteende är inte nödvändigtvis samma 

som en orsak till beteendet. ”En riskfaktor är någonting – en egenskap, händelse, förhållande 

eller process – som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall...” (Andershed & 

Andershed, 2005, sid 55). Man kan således säga att ett förhållande eller en egenskap som 
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identifierats som en riskfaktor för normbrytande beteende samvarierar med det normbrytande 

beteendet. Man kan dock inte utifrån detta säga att den specifika variabeln orsakar beteendet 

(Andershed & Andershed, 2005).  

Skyddande faktorer är de egenskap, händelser, förhållanden eller processer som 

minskar sannolikheten eller risken för ett visst utfall (Andershed & Andershed, 2010). 

Skyddsfaktorerna definieras ofta som motsatsen till riskfaktorerna men kan även vara 

variabler som inte är motpoler på samma gemensamma kontinuerliga skala (Andershed & 

Andershed, 2005; Farrington & Welsh, 2007). De bör snarare ses som distinkt skilda från 

varandra även om man ofta ser att de interagerar med varandra, men det finns förstås faktorer 

som risk i ena änden och skydd i andra (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Normbrytande beteende teori och forskning 

Normbrytande beteende kan uppvisas av de flesta människor i större eller mindre skala 

(Rutter, et al. 1998). Normbrytande beteende som debuterar under ungdomstiden är 

förknippat med relativt liten risk för fortsatta problem i vuxen ålder medan normbrytande 

beteende som startar redan under barndomen är förknippat med relativt stor risk att beteendet 

stabiliseras och fortsätter in i vuxen ålder (Moffit, 2003). 

 Normbrytande beteende är ett komplext socialt beteende med en komplex 

orsaksbakgrund och är inte ett heterogent beteendesyndrom, exempelvis kan barn uppvisa 

normbrytande beteende som är aggressivt eller icke-aggressivt, vilket gör att 

beteendesyndromet normbrytande beteende kan indelas i flera undergrupper (Andershed & 

Andershed, 2005; Rutter et, al., 1998). Sannolikt är det inte heller en enskild faktor eller 

händelse som är orsak utan det är en sammansättning av olika faktorer som orsakar beteendet 

hos en individ och det finns flera olika utvecklingsvägar till detta beteende (Andershed & 

Andershed, 2005.). Kyhle Westermark (2009) menar att ett gränsöverskridande perspektiv där 

olika teorier förenas i sökandet efter kunskap om antisocialitet kan förklara och skapa 

förståelse för antisocialitetens orsaker. 

Enligt Andershed och Andershed (2005) är ett holistiskt- interaktionistiskt (se t.ex. 

Stattin & Magnusson, 1996) perspektiv nödvändigt för att förstå varför en person utvecklar ett 

visst beteende, i detta fall normbrytande beteende. Detta perspektiv innebär att man måste ta 

hänsyn till både den enskilda individens egenskaper, erfarenheter och förutsättningar, samt till 

omständigheterna och förhållanden i individens miljö. Perspektiv innebär även att beteendet 

utvecklas i det kontinuerliga samspelet mellan individen och dennes sociala miljö. Individen 
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kan alltså inte ses som isolerad från sin miljö och för att fullt förstå och förklara det 

normbrytande beteendet måste hänsyn tas till samspelet mellan individ och miljö (Andershed 

& Andershed, 2005).  

Andershed och Andershed (2005) hävdar att ledande teorier på området är överens om 

att (i) faktorer hos barnet (t.ex. en ärftlig disposition mot svårhanterligt temperament) och (ii) 

föräldrarna och deras egenskaper, uppfostringsmetoder, samt kontakten mellan barnet och 

föräldrarna är de mest betydelsefulla övergripande dimensionerna i utvecklandet av 

normbrytande beteende för barn.  

Bronfenbrenners bioekologiska teori. Andershed och Andershed (2005) presenterar 

även en modell i linje med Bronfenbrenners bioekologiska teori som menar att man kan 

sortera in faktorer som kan påverka en individs beteende i olika så kallade ekologiska nischer 

och nivåer. Enligt teorin finns faktorer som kan påverka utvecklingen av normbrytande 

beteende på individnivå (t.ex. svårhanterligt temperament), på familjenivå (t.ex. ineffektiva 

uppfostringsmetoder), bland kamrater, lärare och andra (t.ex. umgänge med kompisar med 

normbrytande beteende), i närsamhällets risker och möjligheter (t.ex. att bo i ett område med 

låg socioekonomisk status och hög grad av kriminalitet), i samhällets struktur, funktion och 

normer (t.ex. frånvaro av förebyggande insatser från samhällets sida för barn i riskzonen), 

samt händelser och förändringar i miljön över tid (t.ex. konjunkturförändringar som påverkar 

föräldrarnas möjlighet att få arbete). Påverkan sker mellan de olika nivåerna vilket kan 

påverka graden av risk för ett barn att utveckla normbrytande beteende. Denna påverkan kan 

ske i bägge riktningar. Exempelvis påverkar barnets sätt att vara hur föräldrarna beter dig mot 

barnet, men föräldrarnas egenskaper och beteende kommer i sin tur att påverka hur barnet 

beter sig mot dem (Andershed & Andershed, 2005). 

Eki- och multifinalitet. Dessa är relevanta begrepp för att förstå utvecklingen av 

mänskligt beteende (Andershed & Andershed, 2005). Ekifinalitet innebär att ett visst utfall 

kan utvecklas via flera olika utvecklingsvägar. Två olika individer kan alltså uppvisa samma 

normbrytande beteende men orsakerna kan vara olika. För den ena kan faktorer i hemmiljön 

så som exempelvis föräldrarnas negativa uppfostringsmetoder vara de mest betydande 

riskfaktorer i hans eller hennes normbrytande beteende medan den andre individens mest 

betydande riskfaktorer kan var något helt annat exempelvis bristande kognitiva förmågor 

(Andershed & Andershed, 2005). Multifinalitet innebär att samma faktorer eller processer kan 

leda till olika utfall hos olika individer, exempelvis kan stor familj vara relaterat till 

normbrytande beteende hos ett barn medan det för ett annat kan vara en möjlighet att skapa 
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prosociala relationer till syskon, vilket kan vara skyddande mot tidigt normbrytande beteende. 

Dessa begrepp visar således hur komplex utvecklingen av normbrytande beteende är och visar 

även på svårigheterna med att undersöka riskfaktorer i relation till människors utveckling 

(Andershed & Andershed, 2005). 

Den sociala utvecklingsmodellen. Det är trots detta troligt att det finns faktorer och 

processer som är likartade för flera utvecklingsvägar och undergrupper av barn och ungdomar 

med normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). En övergripande teori som tar 

hänsyn till och omfattar dessa gemensamma faktorer och processer är den sociala 

utvecklingsmodellen (Social Development Model; SDM). Denna dynamiska teoretiska modell 

kan fungera för att förklara utvecklingen av normbrytande beteende då den på ett generellt 

och grundläggande sätt förklarar hur individuella och sociala faktorer kan bidra till 

utvecklingen av normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). Modellen beskriver 

två olika utvecklingsvägar som barnet kan följa, den prosociala, välanpassade vägen och den 

avvikande, normbrytande vägen. Modellen menar att socialisation består av fyra 

grundprocesser som är samma oavsett om socialisationen leder till prosocialt eller 

normbrytande beteende. Man har i teorin lånat begrepp från flera andra teorier (så som 

differential opportunity theory, differential association theory och social inlärningsteori) om 

normbrytande beteende för att förklara dessa processer (Andershed & Andershed, 2005). 

 Den första processen har att göra med barnets möjligheter att engagera sig i antingen 

prosociala eller normbrytande aktiviteter och umgänge med andra, vilket är kopplat till vilken 

familj eller vilket område barnet växer upp i och hur stora möjligheterna är där att engagera 

sig i prosociala eller normbrytande aktiviteter och umgängen (Andershed & Andershed, 

2005).  

Den andra processen har att göra med graden av engagemang i prosociala eller 

normbrytande aktiviteter och umgängeskretsar, vilket är kopplat till de sociala och 

emotionella band barnet utvecklar till kamrater som den umgås med. Starka band till 

normbrytande kamrater kan leda till att normbrytande beteende utvecklas och upprätthålls 

men ökar även risken för att svaga band utvecklas till prosociala aktiviteter och personer 

vilket gör det svårare för individen att bete sig på ett socialt anpassat sätt (Andershed & 

Andershed, 2005).  

Den tredje processen handlar om individens förmåga att delta i prosociala eller 

normbrytande aktiviteter eller umgängeskretsar, vilket är kopplat till individuella skillnader 

och egenskaper hos barnet. Exempelvis löper barn som har svårt att leka på ett icke-aggressivt 
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sätt risk för att inte lyckas skapa sociala och emotionella band till prosociala aktiviteter och 

prosociala jämnåriga (Andershed & Andershed, 2005).  

Den fjärde processen har att göra med den grad av förstärkning som individen får av 

sitt deltagande i prosociala eller normbrytande aktiviteter och umgängeskretsar, vilket syftar 

till att om en individ upplever tillfredsställelse och därigenom blir förstärkt, när den ägnar sig 

åt ett beteende eller aktivitet, är det sannolikt att denne kommer att ägna sig åt detta igen och 

ett socialt eller emotionellt band knyts till aktiviteten eller umgänget. Vilket medverkar till ett 

upprätthållande av aktiviteten eller beteendet. När dessa fyra processer återfinns utvecklas 

sociala och emotionella band och en känsla av förpliktelse mellan individen och dennes 

umgänge eller den socialiserade enheten (Andershed & Andershed, 2005). 

I SDM betonas också utvecklingsperspektivet genom att man sätter sociala 

utvecklingsprocesser i relation till specifika utvecklingsstadier, exempelvis förändras de olika 

så kallade socialisationsenheterna eller grupperna (t.ex. lågstadieåldern; familj och skola, 

mellan och högstadiet; kamrater och närmiljö) inom vilka individen lär sig mönster av 

beteenden, prosociala eller normbrytande, allt eftersom individen utvecklas (Andershed & 

Andershed, 2005; Hawkins & Weis 1985). Detta bör man ta hänsyn till vid en intervention, 

exempelvis är det lämpligt att med interventioner som syftar till att öka bindningen till 

prosociala vänner när barnet/ungdomen närmar sig och går igenom tonåren då vänner under 

denna tid har en viktig roll i den unges sociala utvecklingsprocess (Hawkins & Weis 1985). 

Risk- och skyddsfaktorer. Forskning på området har kunnat identifiera olika risk- och 

skyddsfaktorer som kan predicera beteendeproblem och/eller som visat sig ha varit avgörande 

i utvecklingen av individers beteendeproblem (Khyle Westermark, 2009). Några individuella 

riskfaktorer som omnämns i litteraturen är låg intelligens, (Farrington, 1993; Koot et al., 

2008; Nigg & Huang-Pollock, 2003), bristfällig social kognition (Andershed & Andershed, 

2005; Khyle Westermark, 2009), bristande empatisk förmåga (Andershed, 2002; Andershed 

& Andershed, 2005), bristfällig emotionsreglering (Keenan & Shaw, 2003; Koot et al., 2008), 

impulsivitet (Farrington, 1993; Rutter et al. 1998), hyperaktivitet (Andershed, 2002; Rutter et 

al. 1998), aggressivitet (Khyle Westermark, 2009; Rutter et al. 1998), svårhanterligt 

temperament (Farrington & Welsh, 2007; Koot et al., 2008), oräddhet (Andershed, 2002; 

Andershed & Andershed, 2005), tillbakadragenhet, dock inte blyghet (Andershed & 

Andershed, 2005), bristfällig skolprestation (Andershed & Andershed, 2005), 

barndomsdebuterande normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005; Khyle 

Westermark, 2009), alkohol och droganvändning (Andershed & Andershed, 2005), låg 
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seretoninnivå (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al. 1998) och 

förlossningskomplikationer (Andershed & Andershed, 2005). Gällande låg intelligens verkar 

låg verbal intelligens vara särskilt förknippat med risk för normbrytande beteende (Koot et al., 

2008; Nigg & Huang-Pollock, 2003; Rutter et al. 1998) 

Riskfaktorer i familjen som omnämns i litteraturen är bristfälliga uppfostringsmetoder 

(Prinzie et al., 2008; Rutter et al. 1998), bristande föräldratillsyn (Farrington et al., 1993; 

Rutter et al. 1998)) bristfällig kvalitet i föräldra- barnrelationen, t.ex. föräldrar som visar 

mindre värme och tillgivenhet mot barnet och/eller som kommunicerar mindre regelbundet 

med barnet (Farrington & Welsh, 2007; Rutter et al. 1998), våld och övergrepp i hemmet 

(Lamers-Winkelman, 2008; Rutter et al. 1998), föräldrarnas psykopatologi, så som 

depression, missbruk och kriminalitet (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al. 1998), 

föräldrakonflikter (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al., 1998), ensamstående 

föräldrar (Andershed, 2002; Rutter et al., 1998), ungt föräldraskap (Farrington & Welsh, 

2007; Rutter et al. 1998), stor familj (Farrington & Welsh, 2007; Rutter et al. 1998) och låg 

socioekonomisk status (Farrington & Welsh, 2007; Rutter et al., 1998). I kategorin bristfälliga 

uppfostringsmetoder ingår inkonsekvens, oförsiktig och onödigt hård disciplin. 

Riskfaktorer i närsamhället som omnämns i litteraturen är problematiska 

kamratrelationer, så som umgänge med kamrater med normbrytande beteende (van Lier & 

Koot, 2008; Rutter et al. 1998), bristfällig skolmiljö (Khyle Westermark, 2009; Rutter et al., 

1998) och bristfälliga bostadområdesförhållanden, d.v.s. att bo i ett missgynnat område där 

det även kan finnas problem med mycket våld och kriminalitet (Farrington, 1993; Rutter et 

al., 1998). 

Det är framför allt när flera riskfaktorer observeras hos ett och samma barn som risken 

för normbrytande beteende anses utpräglad, alltså ju fler riskfaktorer som är närvarande desto 

högre är risken för normbrytande beteende. Vidare visar forskningen att det är när flera 

riskfaktorer är närvarande på olika nivåer (t.ex. både på individ- och familjenivå) som risken 

för normbrytande beteende är speciellt påtaglig (Andershed & Andershed, 2005). Det betyder 

inte att alla barn som uppvisar och/eller exponeras för flera riskfaktorer kommer att utveckla 

ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). Vissa riskfaktorer är detsamma 

över tid medan andra är mer knutna till en speciell utvecklingsperiod, exempelvis att umgås 

med antisociala kompisar i tonåren (Ferrer-Wreder et al. 2005) 

Skyddsfaktorer fungerar som en buffert mot risk eller en mekanism som förändrar 

effekterna av att exponeras för risk och ökar därmed sannolikheten för ett positivt utfall. 
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Skyddsfaktorer anses ha en indirekt effekt genom sin interaktion med riskförhållanden 

(Andershed & Andershed, 2005). Några av dessa är hög intelligens (Andershed & Andershed, 

2005; Khyle Westermark, 2009; Rutter et al. 1998 ), kontrollerat känsloliv (Farrington & 

Welsh, 2007; Khyle Westermark, 2009), stabila emotioner och stabilt temperament, bra 

självförtroende (Andershed & Andershed, 2005), social kompetens (Andershed & Andershed, 

2005; Rutter et al. 1998), god problemlösningsförmåga, internal locus of control, positiv 

attityd, optimism, tillförsikt, nyfikenhet och nära relationer till andra (Andershed & 

Andershed, 2005). Ett positivt och aktivt deltagande i skolarbete har visat sig vara kopplat till 

minskning av normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005; Khyle Westermark, 

2009; Rutter et al. 1998). Blyghet (Andershed & Andershed, 2005) och låg grad av 

spänningssökande beteende (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al. 1998) kan också 

vara en skyddande faktor gentemot utvecklingen av normbrytande beteende. Barn som har ett 

utåtriktat och lätthanterligt temperament (Andershed & Andershed, 2005) samt barn som 

utlöser positiva responser från andra (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al. 1998) 

verkar också vara skyddande. God föräldra- barn relation, bland annat definierat som närhet 

och värme är också skyddande (Andershed & Andershed, 2005; Rutter et al. 1998). 

Högriskbarn med accepterande och responsiva föräldrar löper således mindre risk att utveckla 

problem (Andershed & Andershed, 2005). Effektiv föräldratillsyn av barnet är också 

skyddande (Andershed & Andershed, 2005; Khyle Westermark, 2009; Rutter et al. 1998). 

Socialt och emotionellt stöd från omgivningen exempelvis från lärare, kamrater eller 

släktingar har även det visat sig ha en skyddande effekt (Andershed & Andershed, 2005). 

Resilience är ett begrepp som förknippas med skyddande faktorer (Rutter et al. 1998). 

Detta begrepp ”syftar på den process som tar sig uttryck hos personer som utvecklas normalt 

eller positivt under riskfyllda förhållanden – vad vi i Sverige brukar kalla maskrosbarn” 

(Andershed & Andershed, 2005, sid 190). Med detta menas alltså personer som trots att de 

innehar och/eller exponeras för flera riskfaktorer får en normal eller positiv utveckling. 

Forskning kring begreppet och vilka faktorer det innefattar kan bland annat användas till att 

öka förståelsen kring skyddsfaktorer, vilka de är och hur de interagerar med olika riskfaktorer 

(Rutter et al. 1998). 

 

Fosterhemsplaceringar och institutionsvård 

Följande avsnitt är en genomgång av lagar och riktlinjer vid fosterhemsplaceringar och 

institutionsvård av barn/ungdomar som tillfälligt placeras utanför sitt hem.  



	   	  

	  

9	  

Bo Vinnerljung (1996) förklarar att fosterbarn, fosterföräldrar och fosterhem är 

begrepp som under modern tid definierats av lagstiftning. Socialtjänstlagen (SoL) och Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ändrade begreppen och kallade dessa för 

familjehemsplacerat barn, familjehem och familjehemsföräldrar. Studien kommer att utgå från 

den äldre versionen av begreppen, vilka fortfarande används idag, dock i mindre omfattning. 

Dygnsvård är också ett begrepp som används för vård som innebär placering utanför hemmet. 

Begreppet används både vid placering i fosterhem och på institution. Med barn och 

ungdomar, menas i studien barn och ungdomar under 18 år.  

Lagar och riktlinjer i samband med placeringar utanför hemmet.	  Enligt Mattsson 

(2002) och (2006) kan ett barn placeras utanför sitt hem antingen på grund av exempelvis 

bristande omsorg i det biologiska hemmet eller på grund av barnets eget beteende. Barnet kan 

placeras utanför sitt hem antingen enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller enligt LVU (Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga). Eslava och S. Haghighi (2008) redovisar att i de 

fall socialtjänsten ingriper och vidtar åtgärder för ungdomar är anledningen vanligtvis 

beteendeproblematik. 

De åtgärder som vidtas, som placeringar utanför hemmet, bedöms utifrån barnets 

bästa och barnets behov av insats. Placeringar sker i första hand enligt SoL, där frivillig 

placering betonas. Enligt SoL ska socialtjänsten i första hand försöka motivera föräldrarna att 

ge sitt samtycke till att placera barnet utanför hemmet. I de fall föräldrarna inte ger sitt 

samtycke och socialtjänsten bedömer att behov av insats föreligger sker en tvångsplacering 

enligt LVU. Vid placering av barnet måste socialtjänsten, enligt SoL, utgå från en vårdplan 

(Mattsson, 2006). Fosterbarnavårdens överordnade mål är att barn/ungdomar som tillfälligt 

placeras utanför sitt hem slutligen ska återförenas med föräldrarna och bara undantagsvis bli 

kvar i vård fram till 18 års ålder. Under placeringsperioden ska den sociala nämnden ge råd, 

stöd och annan hjälp åt både vårdnadshavarna och fosterhemmen (Vinnerljung, 1996). 

Socialtjänsten ska efter barnens hemkomst återigen göra en uppföljning i hemmet. 

Detta för att utreda huruvida barnet/ungdomen har återanpassat sig till sin familj och om det 

förekommer fortsatt behov av insats från socialtjänsten (Mattsson, 2006). 

Bakgrundshistorik om dygnvård. Ingvar Lundberg (2005) har i sin studie påpekat att 

det förekommer brister i den svenska forskningen om barn/ungdomar med beteendeproblem 

som hamnar i olika typer av dygnsvård. Han pekar på att de få svenska forskningsstudier som 

finns inom ämnet i fråga antingen är mer deskriptiva eller mest belyser effekter på gruppnivå, 
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d.v.s. att studier på individnivå är väldigt sällan genomförda. I de studier som visar på effekt 

saknas oftast vad/vilka faktorer i behandlingen som gett denna effekt.  

Titti Mattsson (2006) beskriver att ungefär 3-4 procent av den svenskfödda vuxna 

befolkningen har varit placerad i fosterhem under en kortare eller längre period av sin 

barndom. Under 2007 placerades 21 500 barn/ungdomar inom dygnsvård, varav nästan 70 

procent av dessa var ungdomar (Kyhle Westermark, 2009).  

Enligt SoL är fosterhem en lämpligare och naturligare vårdform för barn/ungdomar 

som behöver vårdas utanför sitt hem i jämförelse med institutionsvård. Fosterhemsvård 

föredras på grund av att vården innefattar de principer om normalisering, närhet och 

frivillighet som SoL skall stå för. En nära anknytningen till vuxna i fosterhemmen anses även 

kunna vara ett komplement till de biologiska föräldrarna (Mattsson, 2006).  

Institutionsvård. Institutionsvård är ett annat alternativ till dygnsvård för 

barn/ungdomar med beteendeproblem. Institutionsvården av ungdomar med normbrytande 

beteende har under de senaste 25 åren ökat i Sverige. Institutioner kan vara hem för vård och 

boende (HVB) eller ungdomshem (§ 12-hem). HVB-hemmen kan antingen vara privatägda 

eller statligt ägda, medan § 12-hemmen är statligt ägda. Arbetet med ungdomarna sker på 

olika sätt i HVB-hem, beroende på vilket HVB- hem ungdomarna befinner sig på. Den största 

ökningen av ungdomar med normbrytande beteende förekommer inom den privatägda 

sektorn. En stor kritik som riktas mot denna vård är att det saknas utvärdering av vården och 

behandlingsmetoder som miljöterapi har använts utan att det finns stöd från vetenskaplig 

forskning att denna metod fungerar. Utländska meta- studier har till och med visat på svaga 

eller inga effekter alls (Eslava & S. Haghighi, 2008). 

Den internationella forskningen om institutionsbehandling av ungdomar med 

beteendeproblem är omfattande. Men eftersom enskilda primärstudier ofta saknar 

väldefinierade behandlingsmetoder är det svårt att urskilja faktorer som har haft positiv 

respektive negativ inverkan på ungdomar med beteendeproblem (Kyhle Westermark, 2009). 

Gruppbaserade insatser så som institutionsvård och aktivitetsprogram har i forskning 

återkommande påvisats medföra stora risker då ungdomarnas problematiska beteenden 

tenderar att bli värre. Exempelvis har de börjat missbruka droger eller begå fler brott än 

tidigare (Eslava & S. Haghighi, 2008). En studie om ungdomar som varit placerade på Råby 

ungdomshem visade att närmare 70 procent av ungdomarna missbrukade efter sin utskrivning, 

där en liten grupp av dessa inte missbrukade innan institutionsvistelsen, och ca 6 procent av 

ungdomarna hade inte begått brott innan institutionaliseringen men begick lagbrott efter 
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utskrivning. En möjlig hypotes är att eftersom ungdomarna delade sina kriminella 

erfarenheter med varandra, skapades på detta sätt en gemensam ungdomskultur, vilket ledde 

till dessa resultat (Levin, 1998). En annan svensk studie om ungdomar med antisocialt 

beteende inskrivna på sju särskilda ungdomshem, visade att två år efter utskrivning, hade tre 

fjärdedelar av ungdomarna fortfarande problem med missbruk och kriminalitet och endast en 

knapp femtedel av ungdomarna saknade helt behov av stöd eller hjälp (Kyhle Westermark, 

2009). 

Forskningen har identifierat att det finns en risk för destruktiv grupp påverkan, på 

engelska ”deviant peer influence”, vilket innebär att ungdomar med antisocialt beteende i 

grupp förstärker varandras negativa beteenden. Vid analys av kommunikationen mellan 

ungdomar med antisociala beteendeproblem i en studie, visades att dessa ungdomar 

responderade positivt på diskussioner som idealiserade den normbrytande kulturen, medan 

ungdomar med prosocialt beteende negligerade diskussionerna (Kyhle Westermark, 2009). En 

studie har funnit att destruktiv grupp påverkan förklarade 35 procent av ungdomars 

missanpassning vid en 5-årsuppföljning. En delförklaring till de negativa effekter som flera 

studier av institutionsplaceringar visat skulle således kunna förklaras av den destruktiva grupp 

påverkan. För att kunna minimera destruktiv grupp påverkan inom institutioner krävs en 

balansgång där de positiva effekterna av behandlingsinsatsen måste överstiga de negativa 

effekterna av destruktiv gruppåverkan (Kyhle Westermark, 2009).  

Fosterhemsvård.	   Det är mer vanligt att ungdomar med beteendeproblem placeras på 

fosterhem än i institutionsvård (Eslava & S. Haghighi, 2008). Detta eftersom fosterhem som 

det nämnts även ovan, rekommenderas framför institutionsvård för barn/ungdomar (Mattsson, 

2006).  

Enligt flera studier finns en överdödlighet bland fosterbarn jämfört med barn och 

ungdomar i normalbefolkningen. Fosterbarnen har till exempel en större tendens att begå 

självmord och göra självmordsförsök, och att hamna i psykiatrisk vård, jämfört med andra 

barn (Vinnerljung, 2006). Men då ”de skäl som orsakar att barn placeras i dygnsvård också 

har starka samband med negativt utveckling senare i livet, är det svårt att i forskning avläsa 

vad som är utfall av denna selektion och vad som är effekter, eller bristande effekter, av 

vården” (Vinnerljung, 2006, sid 62).  
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Relationen till fosterfamiljen 

Vinnerljung (1996) pekar på att relationen mellan fosterbarn och fosterfamilj kan påverkas av 

den relation som ungdomen hade med sina egna föräldrar och att den relationen även kan 

utspelas tillsammans med fosterföräldrarna. Om ungdomen hade en dysfunktionell relation 

med sina föräldrar, med avvisande beteenden från förälderns sida, kan ungdomar genom att 

utspela samma dynamik med fosterföräldrarna riskera att också där bli avvisade. Ungdomars 

välmående påverkas av detta under och efter placeringen.  

Vinnerljung (1996) beskriver även att ungdomar som haft en någorlunda hygglig 

relation till sina föräldrar även klarar sig bättre hos fosterfamiljen. Under dessa 

omständigheter kan ungdomarna och fosterföräldrarna under placeringsperioden fokusera på 

att skapa den ordningen som saknades i ungdomars liv. 

 

Från vård till ”icke-vård” 

Att lämna fosterhemmet och flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar kan vara en mycket 

svår tid för ungdomarna. Ungdomarna utsätts för en ny separation som kan likna separationen 

från de biologiska föräldrarna innan placeringen. Detta speciellt om placeringen varit 

långvarig, inneburit många flyttar eller det förekommit traumatiska upplevelser före och 

under placeringen (Mattsson, 2006).  

Under perioden efter placeringen har socialtjänsten en central roll i att se till 

ungdomarnas bästa, tillgodose dess rättsliga ställning i återföreningsarbetet och bedöma 

huruvida det föreligger fortsatt behov av insats. Trots den centrala rollen som socialtjänsten 

har efter ungdomars återplacering i sitt biologiska hem, visade en omfattande undersökning 

som utfördes i mitten på 1990-talet av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen, att många 

kommuner saknade rutiner för hur vården skulle avslutas. Någon uppföljning av den fortsatta 

utvecklingen har inte gjorts av socialstyrelsen och det saknas uppgifter om hur det ser ut idag. 

Det allmänna intrycket är att det fortfarande finns problem med övergången från vård till 

”icke-vård” (Mattsson, 2006). 

 

Återplaceringar 

Återplaceringar i dygnsvård kan ske via socialtjänsten efter att ungdomarnas vårdperiod tagit 

slut. Ibland kan återplaceringar ske i samband med att ungdomar gör sammanbrott från sin 

vårdsplats och då kan de återplaceras antingen i det biologiska hemmet eller på en annan 

vårdsplats (Mattsson, 2006).  
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Efter att ungdomar återförenats med den biologiska familjen är det upp till sociala 

barnavården att följa upp ifall ungdomarna får det omsorg de behöver. Vid behov och med en 

ny familjutredning kan ungdomar än en gång placeras inom dygnsvården (Mattsson, 2006). 

Återplaceringen kan även ske om socialtjänsten bedömer att den fosterhemsvård 

ungdomar befinner sig i inte erbjuder det vård och den omsorg ungdomarna behöver. I detta 

fall sker ett sammanbrott, där ungdomarna mitt i vården får lämna vårdsplatsen, för att 

återplaceras antingen på fosterhem eller få annan vård (Mattsson, 2006).  

Varje övervägande av placering kan framkalla negativa känslor så som ensamhet, 

otrygghet och utsatthet hos ungdomarna. Det är oftast ytterst påfrestande för ungdomar att 

återkommande få veta att det är dags att överväga placeringen (Mattsson, 2006). Vid ständiga 

återplaceringar, kan ungdomarna uppleva svårigheter med att knyta an till någon och de kan 

uppleva att de är tvungna till att klara sig själva. Även känslor som att ingen vill ha dem och 

att de får flytta så fort fosterfamiljen eller vårdplatsen tröttnar på dem kan framkomma hos 

ungdomarna (Eslava & S. Haghighi, 2008).  

Ingvar Lundberg (2005) har i sin studie om ungdomar med beteendeproblem påpekat 

att resultatet av en nationell registerdata studie har visat att av mer än 22 000 ungdomar har 

25-40 procent återaktualiserats inom två år och på nytt återplacerats för ungdomsvård utanför 

hemmet. 

 

Sammanbrott 

Med sammanbrott menas här, 1) när vårdmiljön (fosterhem/institution) avbryter vården i strid 

med vad socialtjänsten vill, 2) när ungdomar rymmer eller vägrar stanna kvar i vården, vilket 

leder till att placeringen upphör i strid med vad socialtjänsten vill, 3) när socialtjänsten 

avbryter placeringen på grund av missnöje med vårdmiljön (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle 

Westermark, 2001).   

Sammanbrott kan ses som ett indirekt mått på både hur väl vården fungerar för 

ungdomar och hur nöjda ungdomarna är med placeringen (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle 

Westermark, 2001).   

En studie visar att 44 procent av sammanbrotten både i fosterhems - och 

institutionsplaceringar utgjordes av ungdomar som rymde eller vägrade återvända till 

vårdmiljön efter en permission och 36 procent av sammanbrotten skedde i samband med att 

fosterhemmet eller institutionen valde att avbryta för att de inte ville mer eller inte orkade 

mer. Studien utgick ifrån alla placeringar, som påbörjades 1991, av 13-16 åringar i hela 
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Sverige, enligt Socialstyrelsens ”historiska barnavårdsregister”. Undersökningsgruppen 

motsvarar 70 procent av alla 13-16 åringar som placerades 1991(Vinnerljung, Sallnäs & 

Kyhle Westermark, 2001).   

Bland de bakgrundsfaktorer som minskar eller ökar risken för sammanbrott finns 

följanden:  

- Placeringsform: Det sker fler sammanbrott vid placering i fosterhem än om barnet är 

placerat hos en släkting och sammanbrott är mer vanligt förekommande på HVB-hem oavsett 

ägandeform än på § 12-hem. 

- Asocialt beteende: Placeringar av ungdomar med asocialt beteende har större tendenser att 

sluta i sammanbrott. 

- Psykiska problem: Förekomst av psykiska problem som intygas av en psykiater eller 

psykolog är kopplat till en ökad risk för sammanbrott inom flera former av institutionsvård. 

- Sammanbrott skäl till placering: Om ungdomar återplaceras i HVB-vård på grund av 

sammanbrott i den tidigare placeringen, ökar risken för ett nytt sammanbrott.  

- Placeringar som föregås av utredningar i § 12-hem: Det har visat sig att när ungdomar blir 

utredda på § 12-hem, men inte får fortsätta på § 12-hemvård, slutar placeringen i sammanbrott 

för de flesta när de hamnar i fosterhem eller på HVB- hem.  

- Avstånd hem/vårdmiljö: Om avståndet mellan ungdomarnas fosterhem eller HVB är 10 mil 

eller längre från ungdomarnas hemort, minskar sammanbrotten (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle 

Westermark, 2001).   

En studie om sammanbrott, av ungdomar som placerades när de var 13–16 år och 

följdes upp när de var 20–25 år, visade att de som placerades på grund av beteendeproblem 

visade på mer negativa resultat, jämfört med ungdomar som placerats av andra skäl. Bland de 

negativa utfallen kan nämnas t.ex. mer problem med kriminalitet, psykiska problem, för tidig 

död, större risk att bli tonårsförälder, självförsörjningsproblem och lägre utbildning. Det 

visade sig även att flickorna verkade kunna klara sig bättre avseende de negativa utfallen 

jämfört med pojkar oavsett skäl till placering (Kyhle Westermark, 2009). 

 

Många separationer 

Eftersom ungdomar som hamnar inom socialtjänsten ofta drabbas av uppbrotts- och 

separationskriser är det extra viktigt att vara uppmärksam på deras situationer. Sociala 

barnavården försöker att ta hänsyn till ungdomarnas situationer, dock sker ibland drastiska 

förändringar som ungdomen inte hinner med, vilket bidrar till att ungdomen kan få 
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svårigheter att anpassa sig. Exempelvis leder denna instabilitet till att ungdomarna ofta får 

byta skola, kompisar och hemmiljö (Eslava & S. Haghighi, 2008). 

Separation från föräldrarna är något ungdomarna som fosterhemplaceras exponeras 

för. Separationer från ens nära är som skilsmässa ifrån personer som man har ett nära 

känslomässigt förhållande till vilket leder till riskfaktorer för ungdomarnas psykiska 

välmående. Genom att ett stort antal av fosterbarn får uppleva upprepade separationer ökar 

riskfaktorerna ytterligare. Upprepade separationer kan leda till ogynnsam utveckling (Bjur & 

Brekell, 2003).  

 

Insatser och insatsernas effekter för normbrytande beteende 

Kriterier för effektiva interventioner.	  Listan nedan är hämtad ur Kyhle 

Westermark (2009, sid 72) där hon beskriver sju kriterier som hon i sin avhandling kommit 

fram till utmärker effektiva interventioner för ungdomar med normbrytande beteende:	  

1.  Interventionen bör vara både teoretiskt och empiriskt baserad på risk och 

skyddsfaktorer. 

2.  Interventionen bör styras av ungdomarnas risknivå (riskprincipen). 

3.  Interventionen bör genomföras så att den anpassas till den unges kognitiva 

förutsättningar att lära (responsivitetsprincipen). 

4.  Interventionerna bör inriktas på strukturerade metoder baserade på kognitiv 

beteendeterapi och social inlärningsterapi. 

5.  Interventionen bör vara nära kopplad till den lokala sociala kontexten, till 

exempel familj eller skola. 

6.  Interventionens inriktning bör utgå ifrån den unges dynamiska risk faktorer för 

att kunna förändra det antisociala beteendet (behovsprincipen). 

7.  Programtrohet innebär att vid implementeringen av en ny metod ska man vara 

trogen ursprungsmetoden och noga följa metodmanualerna. 

 

Riskprincipen handlar om att behandlingsnivån bör anpassas till den unges risknivå 

för att få så bra behandlingseffekt som möjligt. Högriskungdomar bör delta i mer intensiva 

och omfattande insatser medan lågriskungdomar bör delta i mindre omfattande insatser eller 

inga insatser alls (Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010; Khyle Westermark, 
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2009). Det finns forskning som visat att lågriskungdomar i intensiva interventioner riskerar att 

påverkas negativt (Khyle Westermark, 2009).  

Behovsprincipen handlar om att identifiera och i interventionen fokusera på 

förändringsbara faktorer, så kallade dynamiska riskfaktorer, som har med den unges 

normbrytande beteende att göra (Andershed et al. 2010; Khyle Westermark, 2009).  

Responsivitetsprincipen handlar om att valet av intervention skall matcha den unges 

inlärningsförmåga och inlärningsstil (Andershed et al. 2010; Khyle Westermark, 2009). 

Insatser som inte tar hänsyn till dessa principer visar generellt inga eller mycket svaga 

effekter (Andershed et al. 2010). För att dessa principer i praktiken skall kunna användas som 

utgångspunkt för matchning av individ och behandlingsinsats krävs en omfattande utredning 

av individen samt tillgång till ett brett utbud av utvärderad behandling (Khyle Westermark, 

2009). Andershed et al. (2010) uppger att även programtrohet är viktigt för effektiva 

interventioner. 

Vilka insatser är effektiva för unga lagöverträdare? Söderholm Carpelan och kollegor 

(2008) har i sin metaanalys studie undersökt effekten av ett antal insatser som används vid 

behandling för ungdomar som begår kriminella handlingar. Studien utgår ifrån 

undersökningar som gjorts i USA av olika insatser som används vid behandling av ungdomar 

som begår kriminella handlingar. De insatser som redovisas här används även för svenska 

ungdomar med normbrytande beteende.  

Kravet på ungdomsvården för ungdomar som begår lagöverträdelser har genom åren 

skärpts. Idag belyser forskning att riskerna för återfall skall bedömas innan val av intervention 

och åtgärder skall därefter vidtas med hänsyn till de bedömda riskerna. De mest använda 

insatserna idag är samtal, kontaktperson, placeringar i fosterhem eller institution enligt 

socialtjänstlagen (SoL), eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

drogtest och familjeinsatser. Insatser som däremot förekommer mer sällan är 

missbruksbehandling, internatskolan, skolverksamhet, praktik, sportaktivitet, läger, 

boendestöd, enstaka studiebesök, ordnat boende och äventyrsgrupper (Söderholm Carpelan et 

al., 2008). 

Terapi och multipla koordinerade insatser. En sammanställning av olika metastudier 

visar att insatser som har en terapeutisk grundidé och som är fokuserade på den unges sätt att 

bete sig och tänka är effektivare än insatser som inte har det. Rådgivning/terapi, multipla 

koordinerade åtgärder/insatser, samt insatser som fokuserar på uppbyggnad av förmågor är 
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bland de insatser som har visat sig vara effektiva. Övervakning, avskräckande insatser och 

disciplin är bland de som inte visat sig vara effektiva (Söderholm Carpelan et al., 2008). 

Gruppinterventioner. Studier av gruppinterventioner på ungdomar med 

beteendeproblem, har visat att ungdomarna förstärker varandras antisociala, avvikande 

attityder och beteenden och lär sig nya negativa uttryckssätt att lägga till sin egen 

beteenderepertoar och ökar sitt normbrytande beteende både på kort och långt sikt. Ytterligare 

en orsak bakom det förstärkta normbrytande beteendet kan förklaras av brist på positiva 

influenser från prosociala jämnåriga. Risk- och skyddsfaktorsforskningen har påvisat att 

umgänge med prosociala kamrater fungerar hindrande mot etablering och upprätthållande av 

problembeteende. Detta eftersom prosociala jämnåriga kan visa på icke- kriminella, 

alternativa beteenden (Söderholm Carpelan et al., 2008). 

Ålderns och könens betydelse. Rådgivning/terapi som insats har visat på något bättre 

effekt bland ungdomar över 15 år jämfört med ungdomar under 15 år och bland flickor 

jämfört med pojkar. Ålder och kön kan därmed ha viss betydelse på insatsens effekt 

(Söderholm Carpelan et al., 2008).  

Längden i behandlingen och personalomsättning. Att längre och mer intensiva 

behandlingar ska leda till bättre effekt är något som har lite stöd inom forskningen. Däremot 

har det visat sig att hur väl den specifika insatsen genomförs har större betydelse för insatsens 

effektivitet. När personalen har korrekt utbildning, troget följer programmets riktlinjer och 

lyckas hålla kvar många ungdomar i behandlingen, samt när personalomsättningen är liten, 

ökar även effektiviteten. Effektiviteten ökar även när forskare är närvarande i planering, 

implementering och utvärdering av insatser (Söderholm Carpelan et al., 2008). 

KBT som behandling. Det finns visst stöd för att KBT- inriktade, kognitiva, 

beteendeinriktade program kan vara effektiva för unga lagöverträdare. Samtliga metaanalyser 

avseende KBT som insats påvisar små till medelstora effekter i positiv riktning men flera 

effekter är inte statistiskt signifikanta. KBT-inriktade insatser verkar vara mest effektiva när 

hänsyn tas till ungdomarnas grad av risk för fortsatt kriminalitet, deras kriminogena behov 

och de komponenter som på bästa sätt bemöter dessa behov (Söderholm Carpelan et al., 

2008). 

Familjebaserade insatser. Familjebaserade insatser har det gemensamt att familjen är 

i fokus. Ofta inriktas behandlingen på att förändra föräldrarnas sätt att bete sig mot och 

bemöta sina barn. MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), MST (Multi Systemisk 
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Terapi) och FFT (Funktionell familjeterapi) är familjebaserade insatser som ursprungligen 

kommer från USA, men som används även i Sverige.  

FFT är en heltäckande familjeorienterad intervention som riktar sig till ungdomar i 

riskzonen för kriminalitet eller missbruk, samt ungdomar med en klinisk beteendestörning.  

MST- behandlingen inriktar sig på bristfälliga uppfostringsmetoder, bristfällig tillsyn, 

samt hårda uppfostringsmetoder. MST baseras på socialekologisk och familjesystemisk teori 

och är en intervention som riktar sig till ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. 

Interventionen är ett alternativ till placering utanför hemmet som kan användas istället för 

fosterhemsplacering, institutionalisering eller fängelse. Behandlingen sker alltså på 

hemmaplan. 

MTFC- behandling är den behandlingsmetod som undersöks i detta arbete och 

kommer att beskrivas mer utförligt senare (Söderholm Carpelan et al., 2008).  

Effekter av familjebaserade insatser. Visst stöd finns för att familjebaserade insatser 

kan vara effektiva som behandling av ungdomar som begår kriminella handlingar. Insatsernas 

potential bör dock inte överskattas då effekterna inte alltid är signifikanta och dessutom är de 

genomsnittliga effekterna begränsade; ofta små, ibland medelstora. 

Familjebaserade insatser visar på bättre resultat för barn under 15 år, än för barn över 

15 år, när placeringen är frivillig och när uppföljningstiden är kortare än ett år (Söderholm 

Carpelan et al., 2008). 

Slutsats. Familjefokuserade och kognitiv beteende- inriktade insatser har påvisats vara 

mest effektiva för at förhindra återfall i kriminalitet. Effektstorleken på familjefokuserade och 

kognitiv beteende- inriktade insatser är dock sammantaget liten till medelhög (Söderholm 

Carpelan et al., 2008). 

 

MTFC (Multidimensional treatment foster care) 

Bakgrund till MTFC- behandlingsprogram. MTFC (Multidimensional treatment foster 

care) är ett evidens- och manualbaserat behandlingsprogram som ursprungligen kommer från 

Oregon Social Learning Centre (OSLC) i USA. MTFC- programmet startades speciellt för att 

behandla ungdomar med antisocial problematik (Hansson, Kyhle Westermark, & Olsson, 

2010). MTFC- modellen är utformad utifrån studier gjorda under 1960 och 1970-talet av 

Gerald Patterson och John Reid på OSLC och är baserad på social inlärningsteorin och dess 

principer (http://www.mtfc.com/history.html). 	  
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Under ca 30 år har Patterson och hans kollegor på OCLC forskat för att finna en 

effektiv behandling för ungdomar med beteende- och antisocial problematik. MTFC och 

andra program som centret utvecklat har sin grund i dessa erfarenheter. Förutom 

socialinlärningsteorin, formades MTFC- programmet av teorier om risk- och skyddsfaktorer 

för antisocialt beteende. I början på 1980-talet testade forskarna på OSLC metoden Parent 

Management Training (PMT) som behandling för ungdomar med antisocial problematik. 

Forskarna upptäckte att metoden bidrog till att konflikten mellan föräldrar och ungdomar i 

hemmen ökade vilket hindrade behandlingsprocessen. Som lösning föreslogs placeringar 

utanför hemmet. Institutionalisering som lösning uteslöts då forskning på visade skadliga 

resultat avseende gruppåverkan. Med bakgrund mot detta föreslogs MTFC som behandling 

och som ett dygnsvårdsalternativ för ungdomar med beteende- och antisocial problematik 

(Kyhle Westermark, 2009).  

MTFC är ett program som från början fokuserade på att behandla minderåriga 

kriminella ungdomar och programmet upprättades och fastställdes av Patricia Chamberlain 

och kollegor 1983 (http://www.mtfc.com/history.html). Den första studien om MTFC- 

behandlingens effekter blev publicerad 1990. Studien utgick från kriminella ungdomar med 

antisocialt beteende. Resultatet visade inga negativa effekter (Hansson, Kyhle Westermark, & 

Olsson, 2010). Programmet har vidareutvecklats och i dagsläget finns tre varianter av 

programmet, MTFC för förskolebarn mellan 3-5 år, MTFC för barn mellan 6-11 år och 

MTFC för ungdomar mellan 12-17 år (vilket är den grupp som detta arbete fokuserat på) 

(Höjman & Dovik, 2008). Även ett mindre intensiv MTFC program har utvecklats som är 

menad till att träna och stödja fosterföräldrar (Hansson, Kyhle Westermark, & Olsson, 2010).   

MTFC började användas i Sverige i början av 2000-talet 

(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/insatser/barnochfamilj/mtfc). För att 

kunna använda sig av MTFC krävs certifiering hos programmets amerikanska upphovsmän 

vid OSLC. Certifieringen gäller i två år, varefter programmet granskas igen (Höjman & 

Dovik, 2008). Familjeforum i Lund har fått ensamrätten att handleda och utbilda MTFC- 

metoden i Norden under certifieringsprocessen 

(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/insatser/barnochfamilj/mtfc).  

Kort introduktion av MTFC. MTFC- programmet pågår mellan 9-12 månader 

(Familjeforum, 2007, http://www.familjeforum.com/index.php?p=2&id=20). I enskilda fall 

kan programtiden förlängas ett par månader om en bedömning sker att behandlingsmålen 

genom det kan uppnås. Detta har skett i enskilda fall på utredningshemmet, där studiens 
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deltagare mottagit behandlingen. När behandlingsmålen är uppnådda eller maximitiden är 

fullgjord avslutas programmet. Efter genomgång av behandlingsmålen, bedöms huruvida 

samtliga mål har uppnåtts eller inte. De mål som kvarstår, kan arbetas med i eftervård 

antingen på MTFC- avdelningen eller hos socialtjänsten (Höjman & Dovik, 2008). 

 MTFC- behandlingen sker i samarbete med fosterfamiljen och behandlingsteamet. 

Med hjälp av ett poängsystem kopplat till förutbestämda regler vägleder fosterföräldrarna 

ungdomen dagligen. Ungdomen träffar en gång i veckan sin ungdomsterapeut och sin 

färdighetstränare en gång i veckan. Den biologiska familjen och ungdomen går även i 

familjeterapi en gång i veckan. Varje ungdom har en programsamordnare som bland annat 

handleder fosterhemmet en gång i veckan och är tillgänglig per telefon dygnet runt för 

handledning och för hjälp med problemlösning. Fosterföräldrarna kontaktas varje dag per 

telefon av en PDR- ringare (Parent Daily Report) som samlar in information om ungdomarna 

med hjälp av en kort beteendeskattning och poänglista (Familjeforum, 2007, 

http://www.familjeforum.com/index.php?p=2&id=20). I slutet av programmet erbjuds även 

eftervård för biologiska familjer och ungdomar, vilken kan pågå i minst tre månader (Höjman 

& Dovik, 2008). 

 

Teorier bakom MTFC 

MTFC- metoden är förankrad i social inlärningsteori, teorier om risk och skyddsfaktorer samt 

innefattar kunskap om familjens betydelse för barnets utveckling, vilket återspeglas i de 

strategier som ligger bakom MTFC- programmet (Khyle Westermark, 2009). Man menar att 

den mest effektiva behandlingen för många ungdomar som uppvisar antisocialt beteende 

troligtvis sker i en lokal kontext och familjemiljö där man kan utöva systematisk kontroll över 

ungdomens beteende (Fisher & Chamberlain, 2000). MTFC- programmet syftar till att ge 

ungdomar som har allvarliga beteendeproblem god tillsyn, ett rättvist och konsekvent 

regelsystem, förutsägbarhet vid regelbrott, en stödjande relation till åtminstone en vuxen och 

ett kontrollerat umgänge med kamrater (Khyle Westermark, 2009). Målen är att minska 

antisocialt beteende och att öka deltagandet i utvecklingsmässigt lämpliga prosociala 

aktiviteter (Fisher & Chamberlain, 2000). En annan övergripande målsättning med 

programmet är att arbeta för att ungdomen skall flytta tillbaka till det biologiska hemmet 

(Höjman & Dovik, 2008). MTFC- behandlingen är multidimensionell vilket innebär att den 

fokuserar på intensiva, välkoordinerade interventioner på flera olika nivåer i ungdomens liv 

så som hem, skola och vänkrets (Smith, Chamberlain & Eddy, 2010) och kan beskrivas som 
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en kombination av fosterhemsplacering, familjeterapi och individualterapi (Kyhle 

Westermark, 2009). MTFC- fosterfamiljen är att betrakta som paraprofessionella och har en 

nyckelroll på så sätt att familjen har en kraftfull socialiserande roll och är ansvariga för att ge 

behandling på en stund till stund basis (Smith, 2004). 

Social inlärningsteori. Teorin beskriver vilka mekanismer som lär individen ett socialt 

beteende. Det antas att vårt sociala beteende lärs genom att vi observerar andra i vår närmiljö 

och att belöning underlättar vid inlärning av olika beteenden (Khyle Westermark, 2009).  

Inlärning blir således en funktion av observationsmöjligheter. Barnet eller ungdomen 

observerar vad andra gör och vilka konsekvenser det får. Barnet eller ungdomen kommer 

sedan att själv att handla så som det sett andra göra då handlingarna lett till positiva 

konsekvenser. Om detta även för barnet eller ungdomen leder till en belöning eller positiv 

konsekvens förstärks beteendet (Ferrer-Wreder, 2005). På detta sätt kan både prosocialt och 

antisocialt beteende läras in beroende av vilka beteenden och handlingar som barnet ges 

möjlighet att observera och vilka beteenden hos barnet som blir förstärkta. Det är inte heller 

enbart enstaka handlingar som kan införlivas och anammas utan även livsstilar, roller, 

könsroller, attityder och värderingar (Ferrer- Wreder, 2005).  

Tvångsteori. Social inlärningsteori är utgångspunkten i Pattersons så kallade 

tvångsteori (coercion theory), eller tvingande interaktioner, där en dysfunktionell föräldra- 

barnrelation antas spela en betydande roll för utvecklingen av antisocialt beteende (Khyle 

Westermark, 2009). När barnet använder strategin att tvinga igenom sin vilja med hjälp av 

negativa beteenden, som aggressivitet, tränas barnet i samspelet med föräldrarna till att dessa 

beteenden ger vinster. När föräldrarna har svårigheter med att stå emot barnets utspel lär sig 

barnet på så vis att de tvingande strategierna lönar sig (Granic & Patterson, 2006; Höjman & 

Dovik, 2008). Att barnet får sin vilja igenom genom att bli aggressiv och ta till tvingande 

metoder som att slå och skrika leder även till att barnet inte lär sig adekvata strategier för 

konflikthantering, kommunikation och problemlösning (Höjman & Dovik, 2008). Ett annat 

negativt samspelsmönster handlar om att föräldern intagit en alltför hård, rigid och oresonlig 

uppfostringsstil vilket leder till att barnet inte får utrymme till att utvecklas och lära sig att 

förhandla och kompromissa. Ineffektiv uppfostringsstil kännetecknas ofta av dessa två 

mönster som har kopplingar till aggressivt beteende och antisocial utveckling hos barnet. 

Föräldrar till utagerande barn uppvisar ofta en blandning av bägge mönstren (Höjman & 

Dovik, 2008). Enligt tvångsteorin kan föräldrarna istället när de använder konsekvent 

disciplin och har en god tillsyn hjälpa barnet mot prosocialt fungerande då de på detta sätt 
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skapar goda förutsättningar för barnet att lära sig självkontroll och färdigheter i 

problemlösning (Höjman & Dovik, 2008). Närvaron eller frånvaron av vuxen vägledning och 

en positiv barn- vuxen relation är centrala för barnets utveckling av antisocialitet. Små barn 

som utvecklat negativa samspelsstrategier i sin familjemiljö tar även med sig dessa i sin 

sociala kontext utanför familjen så som dagis och förskola. Detta leder till att barnet kan 

uppfattas som störigt och får svårt att accepteras av barn med ett prosocialt beteende och 

barnet utestängs från gemensamma sociala aktiviteter. Barnet är då hänvisat till att söka sig 

till kamrater med liknande negativa beteenden för att bli accepterat vilket leder till att barnet 

genom den interaktionen lär sig nya normbrytande beteenden. Barnet utvecklar då de sociala 

förmågor som är anpassade till den avvikande miljö som det blir förankrat i men lär sig inte 

de förmågor som passar i det konventionella samhället. På detta sätt fortsätter och förstärks 

det antisociala beteendet utanför familjen och ju äldre barnet blir desto kraftfullare blir 

kamratpåverkan (Khyle Westermark, 2009).  

Risk- och skyddsfaktorer.	  De risk- och skyddsfaktorer som programmet särskilt 

fokuserar på är (hämtat ur Khyle Westermark, 2009, sid 47):	  

Riskfaktorer: 

• Föräldrarna brister i tillsynen över den unge. 

• Föräldrarnas uppfostran präglas av inkonsekvens, oförsiktig och onödigt hård 

disciplin. 

• Den unge umgås med antisociala kamrater. 

• Den unge har hög frånvaro i skolan och presterar dåliga skolresultat. 

• Den unge har en tidigare historia av kriminalitet. 

• Den unge debuterade i antisocialt beteende i tidig ålder, både i hemmet och i skolan. 

Skyddsfaktorer: 

• Den unge har en stödjande vuxenrelation. 

• Den unge deltar i prosociala aktiviteter och har ett åldersadekvat socialt beteende. 

• Den unge umgås med positiva vänner. 

En av de övergripande målsättningarna i MTFC- programmet är att minska på riskfaktorerna 

för fortsatt antisocial utveckling och öka skyddsfaktorerna (Höjman & Dovik, 2008). 

Familjens betydelse. Då familjen anses ha stor betydelse för barnets/ungdomens 

utveckling, är ett av huvudmålen att lära den biologiska familjen att använda färdigheter och 

metoder som kommer att tillåta ungdomen att upprätthålla de framsteg denne gjort under 

MTFC- programmet vid hemkomsten (Chamberlain, 2003). Redan från början av placeringen 
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läggs tonvikt på arbetet men föräldrarna för att förbereda ungdomen och familjen för livet 

efter MTFC. Detta då en av nyckel komponenterna till en lyckad MTFC- behandling är i 

vilken grad ungdomen förmår generalisera de framsteg gjorda under behandlingen till sin 

miljö efter behandlingen. Här spelar föräldrarna en ytterst viktig roll (Chamberlain, 2003). 

Familjeterapin syftar till att göra detta möjligt genom att förändra familjens 

interaktionsmönster. Om kommunikationen i familjen blir tydlig, tillåter känslor, fokuserar på 

samarbete och undviker skuldbeläggande kan det ge en inverkan på såväl minskning av 

riskfaktorer samt utvecklandet av skyddsfaktorer (Höjman & Dovik, 2008). Det är viktigt att 

även den biologiska familjen förmår att efter behandlingen erbjuda god tillsyn, ett rättvist och 

konsekvent regelsystem, förutsägbarhet vid regelbrott, förstärkning av positiva beteenden och 

ett kontrollerat umgänge med kamrater. Om inte detta sker bibehålls inte de framsteg som 

ungdomen gjort i form av minskat kriminellt beteende under programmet vid senare 

uppföljning (Chamberlain, 2003). Höjman och Dovik (2008) tar upp funktionell familjeterapi 

som en bra terapiform som används i MTFC- programmet då den har fokus på 

kommunikation. 

 

Beskrivning av behandlingsteamet i MTFC- programmet 

 Avsnittet nedan ger en beskrivning av teamet samt vilka ansvarsområden som tillhör varje 

person i teamet. MTFC- modellen som beskrivs här är MTFC- behandling för ungdomar med 

antisocialt beteende mellan12-17 år, och kallas för MTFC-A. 

MTFC- teamet. Det ingår olika roller i ett MTFC- team som är organiserade på olika 

sätt i förhållande till varandra (Höjman & Dovik, 2008). Behandlingsteamet består av en 

programsamordnare, en familjeterapeut, en ungdomsterapeut, en färdighetstränare och en 

PDR- ringare (Parent Daily Report). Teamet samarbetar med ungdomen, den biologiska 

familjen och fosterföräldrarna. Teamet har som ett mål att hjälpa ungdomen att flytta tillbaka 

till sin biologiska familj efter avslutad behandling (Eslava & S. Haghighi, 2008). Ett 

samarbete sker även mellan teamet och andra enheter som skolan och socialtjänsten (Höjman 

& Dovik, 2008).  

Programsamordnare. Ungdomens samordnare har en central roll i behandlingsteamet 

under programmets gång. Samordnarens ansvarsområden består av:  

1. Att ansvara för utformandet och samordningen av ungdomens 

behandlingsinsatser.  

2. Att ansvara för att utforma poänglistorna.  
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3. Att besluta om exempelvis vad ungdomen ska uppnå för att flyttas från ett steg 

till ett annat. 

4. Att avgöra omfattningen av permissioner till den biologiska familjen. 

5. Att godkänna ungdomens kamrater samt bevilja kompistid och andra förmåner. 

6. Att hålla kliniska teamträffar varje vecka där behandlarna får möjlighet att 

utbyta aktuell information, och där samordnaren beroende på denna information kan 

ge behandlarna nya uppdrag. 

7. Att handleda fosterfamiljen en gång i veckan och vara deras språkrör under 

behandlingen. 

8. Att ta in och följa upp PDR- listorna (Parent Daily Report). 

9. Att hålla i kontakter med skolan och socialtjänsten. 

10. Att tillsammans med institutionens chefsberedskap föra den jourverksamhet som 

erbjuds både till den biologiska- och fosterfamiljen dygnet runt (Höjman & Dovik, 

2008). 

Familjeterapeuten. Familjeterapeuten träffar ungdomen och dennes biologiska familj 

en gång i veckan. Terapeuten börjar med att träffa endast familjen utan deras ungdom, vid 

flera tillfällen, för att handleda familjen i hur de kan använda sig av olika tekniker för att 

hjälpa sin ungdom att ändra sina beteenden. Familjen lär sig t.ex. att uppmuntra positiva 

beteenden, ignorera negativa beteenden, ge stöd, övervaka, sätta gränser och undvika att 

trappa upp konflikter samt använda sig av poänglistan. Poänglistan är utformad i samarbete 

med föräldrarna för att vara anpassade efter just deras familj. Under familjesamtalen kan 

ungdomsterapeuten följa med som stöd till ungdomen. Samtalen handlar bland annat om att 

planera en hempermission, att arbeta med familjerelationer och att hantera de 

problemområden som uppstår. Videoinspelning av familjesamtalen görs för att sedan visas 

upp i handledning (Höjman & Dovik, 2008). 

Ungdomsterapeuten.	  Ungdomen träffar sin ungdomsterapeut en gång i veckan för 

samtal. Samtalets fokus ligger på att ge stöd för att ungdomen ska klara sig så bra som möjligt 

under programmet och att lära ut färdigheter i hur olika problem kan hanteras och i hur 

fungerande relationer till såväl vuxna som andra ungdomar kan skapas. Terapeuten utgår från 

kognitiv beteendeterapi och behandlar aktuella situationer. Eventuella trauman bearbetas 

under behandlingen genom att undersöka hur traumat påverkat ungdomens tankemönster och 

interaktion med omgivningen i dagsläget. Terapeuten hjälper ungdomen i att framföra sina 
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åsikter och påverka behandlingens innehåll genom förhandling med samordnaren på ett 

konstruktivt sätt (Höjman & Dovik, 2008).	  

Färdighetstränaren.	  Ungdomen träffar sin färdighetstränare en gång i veckan ett par 

timmar per gång. Ungdomen får hjälp med att utveckla prosociala färdigheter genom övning i 

olika situationer i vardagen och att komma igång med nya fritidsaktiviteter och att umgås med 

godkända/prosociala kamrater. Om ungdomen hamnat i en konflikt med sin fosterfamilj, kan 

samordnaren ge färdighetstränaren i uppdrag att hämta ungdomen och så att denne kan få 

möjlighet att komma ifrån ett tag. I ett senare skede av programmet kan färdighetstränaren vid 

behov hjälpa sin ungdom att hantera möten med gamla kamrater och miljöer på hemmaplan 

samt att hitta godkända kamrater på hemmaplan (Höjman & Dovik, 2008).	   

PDR- ringaren. PDR (Parent Daily Report) innebär att en person ringer till 

fosterfamiljen, eller till biologiska hemmet när ungdomen har permission, en gång per dygn. 

Daglig skattning av ett 40-tal beteenden, både positiva och negativa, ska rapporteras. Syftet 

med PDR- ringningen är dels att dagligen ge samordnaren tillgång till aktuell information om 

hur ungdomen sköter sig dels för att lättare hantera perioder då det förekommer slitningar 

mellan ungdomen och familjehemmet och dels för att hålla programmets verktyg, i form av 

poänglistor och att uppmärksamma ungdomens beteenden, aktuella. Samtalet ska endast ta ett 

par minuter. PDR- ringningen sköts på utredningshemmet av nattpersonal (Höjman & Dovik, 

2008). 

Fosterfamiljen.	  Fosterfamiljen har en viktig roll för handledningen då de i denna kan 

informera om hur ungdomen beter sig och vad ungdomen verkar behöva hjälp med. 

Ungdomen får av fosterfamiljen hjälp med att skapa nya rutiner och beteendeförändringar, där 

ungdomen uppmuntras och vägleds med hjälp av poänglistan. Positiva beteenden hos 

ungdomen belönas och negativa beteenden ignoreras eller poäng på poänglistan uteblir. Det är 

viktigt att små positiva förändringar hos ungdomen uppmuntras verbalt, med leenden, och 

med poäng på listan av fosterföräldrarna. Strikt tillsyn över ungdomen krävs av 

fosterföräldrarna och fosterföräldrarna ska vid behov alltid kunna svara på var ungdomaren är, 

vad de gör och med vem. Fosterfamiljen har även ansvaret för den dagliga kontakten med 

skolan i form av skolkortet.   

En av fosterföräldrarna har MTFC- placeringen som sitt arbete och avlönas för det av 

socialtjänsten motsvarande en heltidstjänst. Till sitt stöd har fosterfamiljen samordnaren 

tillgänglig dygnet runt. Det är samordnaren som tar alla beslut kring ungdomens vardag och 

behandlingens innehåll. Samordnaren beslutar t.ex. vilka kamrater ungdomen kan umgås med, 
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hur länge och var ungdomen får träffa kamraterna, hur länge och hur ofta ungdomen kan gå 

på hempermissioner och huruvida det behövs nya punkter på poänglistan. Efter en viss tid i 

programmet, när ungdomen visar på större självständighet, följer överenskommelser och 

regler, kan fosterfamiljen ta allt fler beslut kring ungdomens vardag. Fosterfamiljen har sällan 

eller aldrig kontakt med ungdomens biologiska familj och om kontaktförsök uppstår hänvisar 

fosterfamiljen den biologiska familjen till samordnaren (Höjman & Dovik, 2008).  

 

Beskrivning av MTFC- modellen   

Denna MTFC- modell praktiseras på Utredningshemmets MTFC- program, där deltagarna fått 

sin MTFC- behandling, och skiljer sig åt i sex punkter jämfört med den ursprungliga MTFC- 

modellen som utformades i OSLC (Oregon Social Learning Centre). Modellen har blivit 

godkänd av certifieringsinstitutet (Höjman & Dovik, 2008). För mer information kring vilka 

punkter modellerna skiljer sig åt, hänvisas till Höjman och Dovik (2008) sid. 48-51.  

Översikt kring modellen i programmet.	  Innan programmet börjar får ungdomen träffa 

sin fosterfamilj vid ett par tillfällen på utredningshemmet och hos fosterfamiljen. Programmet 

börjar med ett uppstartsmöte, där ungdomen, föräldrarna, fosterföräldrarna, socialsekreteraren 

och MTFC- teamet träffas. I mötet introduceras alla krav och mål som programmet innebär, 

vilka som ska göra vad under programmet tydliggörs och hopp inför behandlingsarbetet inges 

(Höjman & Dovik, 2008).  

 I programmet förekommer tre nivåer, vilka är steg 1, steg 2 och steg 3. Ungdomen 

flyttar in hos sin fosterfamilj under steg 1. Ju längre ner i stegen desto mindre frihet har 

ungdomen och ju längre upp i stegen desto mer ökar ungdomens frihet, ansvar och 

självständighet inom olika områden. Varje steg innehåller specifika krav som ungdomen 

måste uppfylla för att kunna gå vidare till nästa steg. Kriterierna för uppflyttning är baserade 

på generella mål som skall uppnås för varje steg, men fastställs i detalj utifrån ungdomens 

beteendeproblematik. Om kraven för respektive steg inte följs blir konsekvensen att 

ungdomen tillfälligt flyttas ner till steg 1 där friheten än en gång minimeras. För att ungdomen 

ska kunna flyttas tillbaka till det steg den befann sig på innan måste nivåadekvata beteenden 

uppvisas. Om uppvisade beteenden är adekvata endast för till exempel steg 2, kan ungdomen 

bli kvar på samma steg tills adekvata beteenden för steg 3 visas upp. För att kunna avgöra 

huruvida kraven och målen för varje steg har uppfyllts används den så kallade poänglistan 

(Höjman & Dovik, 2008).  
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I poänglistan ingår dels vardagliga aspekter och rutiner som är allmängiltiga för alla 

ungdomar och dels områden inriktade på specifika beteendeförändringar man vill uppnå hos 

den enskilda ungdomen. Poäng ges för varje punkt på listan som uppfyllts. Höga poäng kan 

sättas för beteenden som kräver högre ansträngning och mindre poäng sätts för beteenden som 

kräver mindre ansträngning. Poäng samlas under en vecka och betalas ut som en veckopeng. 

Förutom de vanliga poängen kan ungdomen även ha tillägg på sin lista som ger bonuspoäng. 

Bonuspoängen är kopplade till områden som man vill att ungdomen skall jobba extra hårt 

med. Bonuspoäng kan inte bytas mot veckopeng utan samlas för att bytas mot andra former 

av belöningar. Efterhand som ungdomen avancerar i programmet och kraven därmed höjs 

samt när det framkommer nya områden där beteendeförändringar behövs ändras poänglistan. 

Poänglistorna är baserade på teorin kring så kallad teckenekonomi (baserad på systematisk 

belöning av önskade beteenden, för mer information om teckenekonomier hänvisas till 

Lardéns bok, Från brott till genombrott, 2002) (Höjman & Dovik, 2008). 

Om ungdomen eller biologiska föräldrarna begår regelbrott som inte kan redas ut, 

samordnas ett krismöte. I mötet diskuteras olika lösningsalternativ. Avslutningsvis erbjuds 

eftervård till den biologiska familjen och ungdomen som kan pågå i minst tre månader 

(Höjman & Dovik, 2008).  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de tre olika stegen, samt hur krav och 

privilegier förändras i de olika tre nivåerna. Efter det följer en mer utförlig beskrivning av 

krismöten och eftervården. 

Steg 1. Steg 1 varar ungefär i tre veckor. Detta steg inbegriper att ge ungdomen tid till 

att finna sig tillrätta i det nya hemmet och lära känna sin fosterfamilj. Ungdomen har en vuxen 

bredvid sig under all sin vakna tid. Den vuxne är oftast fosterhemsföräldern men kan om det 

krävs bytas ut av en annan vuxen så som lärare, praktikhandledare, fritidsledare eller någon av 

ungdomens behandlare. Ungdomens skolgång påbörjas, där ungdomen får ta med sig sitt 

skolkort, där allt från skolk, förseningar, dålig attityd, positiva beteenden och uppfyllda krav 

ska fyllas i av läraren. Kortet lämnas till fosterfamiljen, så att fosterfamiljen kan fylla i 

poänglistorna. Ungdomen har ingen kompistid under detta steg utanför den kontakt som sker 

på skolans raster. Telefon- och internetkontakter är begränsade till föräldrar och syskon. 

Ungdomen har inga hempermissioner och kan träffa sin biologiska familj endast i 

familjeterapin. Ungdomsbehandling och färdighetsträning börjar också under detta steg.  

Under steg 1 handlar ungdomens poänglistor mer om grundläggande och vardagliga 

saker, som att till exempel borsta tänderna. Fosterfamiljen ska här ha ett stödjande 
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förhållningssätt och hjälpa ungdomen att få sina poäng så att ungdomen får se fördelarna med 

poänglistan samt känna sig hoppfulla inför att kunna klara kraven på poänglistan. Då 

ungdomar med antisocial problematik vanligtvis har konfliktfyllda relationer till vuxna bakom 

sig uppmuntras fosterföräldrarna att undvika konfliktfyllda konfrontationer och fokusera på 

att förstärka ungdomens självkänsla genom att ge beröm för varje positiv beteende. Efter att 

de antal poäng som krävs under de tre veckorna i steg 1samlats kan ungdomen gå vidare till 

steg 2 (Höjman & Dovik, 2008). 

Steg 2. Under steg 2 får ungdomen träna i att ta större ansvar och utökar stegvis sin 

frihet. Ungdomen får poäng för varje positiv beteende och poäng uteblir vid negativa 

beteenden. Antal tagna poäng reglerar ungdomens belöningar i form av fickpengar och 

privilegier så som kompistid med godkända kompisar och egentid utan bevakning. Kompisar 

måste godkännas av samordnaren. Ungdomen får ange vem/vilka kompisar de vill träffa, var 

och hur länge. Samordnaren kollar sedan upp de föreslagna kompisarna och får information 

om dem via socialen, föräldrar och andra källor som samordnaren kan komma i kontakt med. 

Om dessa kompisar visar på antisociala beteenden, blir de icke-godkända av samordnaren. 

Ungdomen får då hitta nya godkända kompisar.  

Hur länge ungdomen ska genomgå steg 2 varierar och bestäms bland annat av hur 

stora beteendeförändringar som behövs och huruvida ungdomen sköter sig eller inte. Längden 

på steg 2 påverkas även av i vilken grad samordnaren bedömer att den biologiska familjen 

behöver hjälp för att kunna skapa en någorlunda stabil och positiv hemmiljö inför ungdomens 

hempermissioner.  

För att ungdomen ska kunna gå vidare till steg 3 krävs att ett visst antal dagar på steg 2 

har uppnåtts. En vanlig längd är ca fyra månader. Ungdomen kan dock flyttas till steg 3 

tidigare än fyra månader om alla kraven uppfyllts, samtidigt som de kan behöva stanna längre 

än fyra månader om de missköter sig. För att ungdomen ska kunna fortsätta i steg 2, måste ett 

visst antal poäng ha uppnåtts varje dag. Om poängen understiger minimikravet hamnar 

ungdomen nästa dag i steg 1. Om poängen denna dag höjs till minimikravet kan ungdomen 

redan dagen därpå fortsätta på steg 2.  

Ungdomens hempermissioner börjar under steg 2, där de kan åka hem varannan helg, 

från fredag till söndag. Hempermissionen kan, om behovet finns, i början av steg 2 vara 

kortare för att sedan utökas efterhand (Höjman & Dovik, 2008). 

Steg 3. Under steg 3 är huvudmålet att de beteendeförändringar som ungdomen har 

uppnått i steg två ska bli automatiserade och att ungdomen ska kunna generalisera sina nya 
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beteenden på hemmaplan. Hempermissioner ökas till varje helg och inkluderar lovdagar i den 

mån som passar de biologiska föräldrarna. Steget innebär mer frihet och mer ansvar och 

självständighet för ungdomen. Under steg 3 får ungdomen de fickpengar och den frihet som 

steget innebär genom att upprätthålla mera sammansatta och generaliserade beteenden. 

Ungdomen erhåller för varje godkänd dag en bestämd summa pengar och samlar inte längre 

poäng för att byta mot fickpengar och belöningar. Om ungdomen blir godkänd bedöms med 

hjälp av en poänglista med färre punkter som består av sammansatta beteenden som 

ungdomen kan bli godkänd på. En punkt kan exempelvis vara att städa rummet en dag per 

vecka och sköta sin tvätt en dag per vecka. Om flera beteenden inte upprätthålls under en dag 

eller ett av beteenden på listan inte följs under tre dagar i rad samt om lagöverträdelser, i 

juridisk mening, begås (vilket förvisso gäller under hela programmet) hamnar ungdomen 

tillbaka till steg 1, för ett eller två dygn, tills nivåadekvata beteenden för steg 3 uppvisas. 

Ungdomens samordnare och/eller fosterföräldrar/biologiska föräldrar ska även under detta 

steg, alltid veta var ungdomen befinner sig och med vem.  

Stegets längd varierar mellan tre och sju månader beroende på hur långa de andra 

stegen varit och huruvida behandlingens mål blivit uppnådd. Mot avslutningen planeras 

ungdomens återgång till deras gamla skola via MTFC- teamet i samråd med de biologiska 

föräldrarna och socialen. Färdighetstränaren hjälper ungdomen mot slutet av detta steg att 

fortsätta med sina aktiviteter och fortsätta hitta godkända kamrater på sitt hemmaplan 

(Höjman & Dovik, 2008). 

Krismöten. Ett krismöte kan sammankallas när ungdomen (eller den biologiska 

föräldern) begått så allvarliga regelbrott utifrån MTFC- programmets regler, att uteblivna 

poäng och nedflyttning till Steg 1 inte är tillräckligt. Återfall i missbruk, upprepat umgänge 

med icke-godkända kamrater, rymning, en allvarlig kriminell handling eller att den biologiska 

familjen inte följer programmet under permissioner, är bland regelbrotten. Syftet med 

krismöten är att poängtera allvaret i regelbrotten och diskuteras det som hänt för att hitta olika 

lösningsalternativ. Under mötet poängteras vad ungdomen uppnått i programmet därefter tittar 

man på vilka regelbrott som begåtts, hur de uppkommit, vilka kraven för att få delta i MTFC 

är och vad som ska göras för att ungdomen ska kunna vara kvar i programmet. I vissa fall kan 

ungdomen tillfälligt akutplaceras på en institution under några dygn, till exempel för att 

avgiftas eller för att få tid att fundera, för att sedan kunna återplaceras på MTFC- programmet. 

Om ungdomen beslutar att avbryta MTFC- programmet, är det socialförvaltningen 
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tillsammans med föräldrarna som beslutar om alternativa lösningar. I regel innebär det att 

ungdomen kan placeras på institution (Höjman & Dovik, 2008).  

Eftervård. Efter att ungdomen flyttar tillbaka till sina biologiska föräldrar 

rekommenderas både föräldrar och ungdomen att delta i eftervård. Uppföljningar har visat att 

eftervården kan hjälpa föräldrarna och ungdomen att befästa och bibehålla de mål som 

uppnåtts i programmet. Eftervården utgår från den biologiska familjens behov och görs upp i 

samråd med familjen, socialförvaltningen och MTFC- teamet. Det rekommenderas att 

eftervården består av ett minimum av insatser så som att pågå i minst tre månader med 

familjesamtal och ungdomsbehandlarinsatser. Ärendesamordning, jourberedskap 24 timmar 

om dygnet, daglig PDR- ringning och hjälp i kontakten med skolan kan även erbjudas vid 

behov. Till de behandlare som har hand om familjen och deras ungdom i eftervården, kan 

metodhandledning också erbjudas under eftervårdsperioden (Höjman & Dovik, 2008). 

 

Tidigare forskning om MTFC 

MTFC är en enligt Khyle Westermark (2009) en väl beforskad behandlingsmodell, som även 

effektstuderats flera gånger av forskarteamet inom Oregon Social Learning Center. 

Gemensamt för de undersökningar av ungdomar med beteendestörningar i åldern 12-17 år 

som redovisats av OCLC är att de visar att MTFC- behandlingen i jämförelse med traditionell 

behandling, så som gruppboenden, behandlingshem och ungdomsvårdsskolor, ger signifikant 

bättre resultat på flera områden. Resultaten har visat på färre rymningar och sammanbrott 

under behandlingens gång, signifikant färre antal dagar som ungdomen varit i behov av 

omhändertagande eller varit häktad ett år efter avslutad behandling samt fler antal dagar som 

ungdomen kunnat spendera med sin biologiska familj under placeringen (Höjman & Dovik, 

2008). Två effektstudier som visar på positiva resultat är Studies on juvenile justice youth och 

The OCLC relationship study 2. I den förstnämnda studien, vars undersökningsgrupp var 

tungt kriminellt belastade pojkar, hade MTFC- gruppen färre remitterade till kriminalvården, 

färre sammanbrott, färre antal dagar inlåsta, mindre antisocialt beteende, mindre 

ungdomskriminalitet och mindre umgänge med antisociala kamrater vid uppföljning än 

kontrollgruppen som fått traditionell vård i form av Group Care (Chamberlain, 2003; Fisher & 

Chamberlain; 2000, Khyle Westermark, 2009). I den andra studien, vars undersökningsgrupp 

var flickor som placerats pågrund av varaktiga och allvarliga beteendeproblem, fann man att 

MTFC- gruppen hade färre antal dagar inlåsta, mindre registrerad kriminalitet och mindre 

umgänge med antisociala kamrater, färre beteendeproblem, mer närvaro i skolan och använde 
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mer tid till läxläsning vid uppföljning jämfört med kontrollgruppen som fått institutionsvård 

(Khyle Westermark, 2009).  

MTFC- programmet innehåller inte behandlingsprotokoll som är specifika för 

narkotika användning och man vet lite om programmets inverkan på narkotika användning då 

detta sällan används som ett utfallskriterium. Smith, Chamberlain och Eddy´s (2010) studie 

undersöker dock om MTFC- programmet haft effekt på narkotika användningen hos 

kriminella ungdomar. Resultatet pekar på att MTFC- programmet är en effektiv komponent i 

behandlingen av narkotika användningen hos kriminella ungdomar.  MTFC- gruppen hade 

signifikant mindre användning av tobak, marijuana och andra droger än kontrollgruppen vid 

18- månaders uppföljning. En av anledningarna som diskuteras till att MTFC- gruppen hade 

mindre användning av narkotika än kontrollgruppen, som placerades i Group Care, är att de 

exponerades för mindre samröre med andra kriminella ungdomar än de i GC. Detta då GC 

som behandlingsform innebär att flera ungdomar placeras tillsammans och att behandling ofta 

sker i gruppsammanhang vilket innebär att GC- gruppen hade fler tillfällen att exponeras för 

och få social förstärkning för droganvändning. Flera av de bakomliggande riskfaktorerna för 

ungdomskriminalitet och narkotika användning är samma. MTFC- programmet fokuserar på 

flera av dessa, som exempelvis dålig föräldratillsyn och umgänge med antisociala vänner. 

Studien pekar på att det kan vara så att flera nyckelkomponenter för behandling av 

ungdomskriminalitet också kan vara viktiga faktorer vid behandling av narkotika användning 

(Smith, Chamberlain & Eddy, 2010) . 

I Khyle Westermarks (2009) avhandling ingår två studier av intresse för föreliggande 

studie. Den ena studien (studie II) hade som syfte att undersöka om MTFC, implementerat i 

en svensk kontext, uppvisade lika låg sammanbrottsfrekvens som i USA samt om det svenska 

MTFC- programmet skulle vara mer framgångsrikt i att behålla ungdomar med 

beteendeproblem i behandling jämfört med traditionell svensk dygnsvård. Resultaten visade 

att jämfört med MTFC i USA var risken för sammanbrott efter sex till tolv månader ungefär 

hälften så stor för MTFC i Sverige och vid placering inom svensk fostervård var risken för 

sammanbrott 3,5 gånger högre än jämfört med svenska MTFC- programmet. Efter tolv 

månader hade alltså ungdomarna placerade i traditionell svensk dygnsvård tre gånger fler 

sammanbrott än ungdomarna i det svenska MTFC- programmet. Den andra studien (studie 

IV) hade för syfte att undersöka om det goda behandlingsresultatet som MTFC visat i USA 

kunde bibehållas i svensk kontext och om MTFC- programmet är mer effektivt när det gäller 

att behandla ungdomar med beteendeproblem jämfört med svensk traditionell dygnsvård. 
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Generellt visade resultaten på positiva behandlingsresultat till förmån för MTFC- gruppen. 

Ungdomarnas symtombelastning sjönk över tid i bägge grupperna. Vid uppföljning visade 

MTFC ungdomarna på en signifikant minskning av de externaliserade problembeteendena. 

När det gäller de internaliserade beteendeproblemen så var dessa mer svårbehandlade för 

bägge grupperna dock lyckades MTFC något bättre. Även mödrarna visade signifikant 

förbättrad psykisk hälsa vilket mödrarna till TAU- gruppen (TAU står för treatment as usual) 

inte gjorde. Av MTFC- ungdomarna lyckades 72 % reducera sina problemsymptom med 

minst 30 % och av TAU- ungdomarna lyckades 36 % (Beräknat på värden av YSR, Youth 

Self Report och CBCL, Child Behavior Check List) (Kyhle Westermark, 2009). 

Huvudresultatet pekar således på att MTFC är en lovande metod för behandling av ungdomar 

med beteendeproblem i Sverige. 

Eslava och S. Haghighi´s (2008) examensuppsats är en kvalitativ studie med syfte att 

göra en utvärdering av MTFC- programmet. I studien undersöks vad sex ungdomar som 

genomgått MTFC- programmet i Familjeforum i Lund upplevt som positivt respektive 

negativt med programmet samt vad som hjälpt respektive hämmat ungdomarna att ta sig ur en 

kriminell bana. Studien visar på flera positiva resultat varav ett är att MTFC- programmet 

hjälpt ungdomarna att komma ur en kriminell bana och leva ett normalt liv. Studien visar även 

att ungdomarna överlag haft en positiv upplevelse av MTFC- programmet med undantag av 

de som känt sig svikna i relation till en viktig vuxen. Några av de faktorer som studien fann 

hade hjälpt ungdomarna att ta sig ur en kriminell bana var trygga relationer till vuxna, 

regelbundet umgänge med en vuxen, den kontrollfunktion som vuxna vårdare tillförde, att 

byta vänkrets samt ungdomarnas egna framtidsvisioner. Faktorer som studien fann hade 

hämmat ungdomarna att förändras var brist på egen motivation samt svek i relationen till 

viktiga vuxna. 

 

Utredningshemmet 

Utredningshemmet, som studien är genomförd i samarbete med, är ett särskilt ungdomshem 

för akutplaceringar och utredningsuppdrag, grundat 1991. Utredningshemmets verksamhet 

bedrivs under Statens institutionsstyrelse (SiS) regi, vilken är en statlig myndighet som 

bedriver vård av ungdomar och vuxna missbrukare. Målgruppen är pojkar och flickor mellan 

12-17 år med allvarlig psykosocial problematik och/eller beteendestörningar. Placering på 

utredningshemmet sker då socialtjänsten efterfrågar en utredning med rekommendationer för 

framtida insatser (Höjman & Dovik, 2008). MTFC- programmet har funnits som en del av 
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utredningshemmets verksamhet sedan 2002. Utredningshemmet är sedan mars 2007 en 

certifierad MTFC- site, d.v.s. är certifierade MTFC- behandlare (för mer info om 

certifieringsprocessen och kraven för att bli certifierade se Höjman & Dovik, 2008, sid 50- 

52). 

När MTFC- programmet startades genomfördes även ett forskningsprojekt för att följa 

upp behandlingens utfall. De som utförde forskningsprojektet var doktorand Pia Kyhle 

Westermark och professor Kjell Hansson, som också var forskningsansvarig. Redan vid 

inskrivning på utredningshemmet informerades socialsekreterare och familj om att 

institutionen var med i en forskningsuppföljning och de tillfrågades om de skulle vara 

intresserade att delta ifall ungdomen skulle bli aktuell. Om familjen och ungdomen var 

intresserade och bedömdes uppfyllda urvalskriterierna (se rubriken Undersökningsgrupp för 

urvalskriterierna till uppföljningsstudien) för kunna få MTFC- behandling informerades 

föräldrarna om uppföljningen och tillfrågades om de accepterade att de och deras barn deltog i 

randomiseringen. Om ungdomen fick en MTFC- lott (randomiseringskuvertet innehöll 50 % 

lotter till MTFC- behandling och 50 % lotter till traditionell behandling) erbjöds denna 

behandling till socialsekreterare och familj och efter detta var deras beslut om de skulle tacka 

ja till erbjudandet. De som erbjöds MTFC- programmet, och tackade ja, utgjorde 

experimentgruppen. Deltagarna till denna studie var alla med i uppföljningsstudien och 

tillhörde experimentgruppen. För ytterligare information om uppföljningsstudien se Höjman 

och Dovik (2008), sid 55-57.  

Syfte 

Syftet med denna studie är ökad kunskap om MTFC- behandlingens effekter och om olika 

faktorer i och utanför MTFC- programmet kan påverka behandlingen. Via sex ungdomarnas 

berättelser om sina upplevelser av behandlingstiden i MTFC- programmet och livssituationen 

efter avslutad behandling avses detta uppnås. Frågeställningar är:  

1. Hur har ungdomarna individuellt upplevt sin tid i MTFC- programmet? 

2. Vilka faktorer i och utanför MTFC- programmet har ungdomarna upplevt 

påverkat behandlingens effekt?  

3. Upplever ungdomarna att deras beteende och/eller livssituation har förändrats 

efter MTFC- programmet i förhållande till de generella mål som finns i 

MTFC- programmet?  
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Metod 

Val av metod 

En kvalitativ metod har valts för att uppfylla syftet i studien. Kvalitativ ansats tycktes vara 

lämplig då kvalitativa metoder, som Polkinghorne (2005) beskriver det, är utformade för att 

studera individens upplevelse såsom den uppstår i individens liv. Kvalitativa metoder utgår 

ifrån individens livsvärld på det sätt individen upplevt och skapat mening kring sin livsvärld. 

Insamling av data kan ske via intervju av deltagare, observationer, olika dokument och 

artefakturer (Polkinghorne, 2005). Då det var just ungdomarnas egen upplevelse som var 

fokus för studien ansågs denna metod lämplig. 

Vid insamling av data har författarna använt sig av semistrukturerad intervju vilket är 

en lämplig datainsamlingsmetod när man söker förståelse för personers livsvärld och vill få 

tillgång till, beskriva och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denscombe (2006) rekommenderar att man inför semistrukturerade intervjuer förbereder 

frågor som tänktes kunna besvara på studiens forskningsfrågor. Det är dock viktigt att vara 

flexibel i sin inställning och var öppen ifall den intervjuade vill utveckla sina ideér och tala 

mer utförligt kring något ämne.  

Polkinghorne (2005) uppger att syftet med insamling av data i kvalitativa studier är att 

tillhandahålla bevis för den upplevelse som undersöks. Forskaren ska sedan analysera beviset 

för att producera en beskrivning av det upplevda (Polkinghorne, 2005). Till analys av 

materialet har studien utgått från tematisk analys. Den tematiska metoden beskrivs av Braun 

och Clarke (2006), som en sällan erkänd, men välanvänd kvalitativt analytisk metod. Den 

kvalitativa metoden är enligt Braun och Clarke (2006) mångsidig och den tematiska analysen 

borde ses som en grundläggande metod i kvalitativ analys. Tematisk analys är inte avgränsad 

och används på olika sätt av olika forskare, vilket visar på metodens flexibilitet, och metoden 

rekommenderas till oerfarna forskare eftersom den är lätt att använda (Braun & Clarke, 2006).  

Braun och Clarke (2006) anger att den tematiska analysen hjälper forskarna att 

identifiera, analysera, ange olika teman i datan och bearbeta datan på en detaljerad nivå. 

Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att påpeka att forskarna väljer ut teman som är 

av studiens intresse och forskaren är därför selektiv i sitt val av teman. Ett tema ska fånga upp 

det viktiga i datan som svarar på forskningsfrågan. Innan forskarna väljer ut teman föreslår 

Braun och Clarke (2006) att de diskuterar vad som anses vara ett tema och hur omfattande 

varje tema ska vara (Braun & Clarke, 2006). Omfattningen av teman i denna studie avgjordes 

efter varje temas bredd och diskuterades därmed först efter val av teman. Resultatdelen 
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avgränsades till 13 teman med subteman, då Braun och Clarke (2006), påpekar att en möjlig 

fallgrop i analysarbetet är att forskaren kan tappa fokus vid ett alldeles för stort datamaterial, 

vilket i sin tur påverkar hur väl eller bristfällig datan analyseras och bearbetas. 

Att kunna ange prevalensen i datan är även något den tematiska metoden erbjuder. 

Prevalensen i datan indikerar på hur många av deltagarna som angett liknande data. Forskarna 

kan till exempel ange ”majoriteten av deltagarna uppger”, ”många av deltagarna” eller ”x- 

antal deltagare uppger”. Genom att ange prevalensen i datan förstärks även beviset för att det 

valda temat verkligen existerar (Braun & Clarke, 2006).  

Den tematiska analysen utgår från sex faser. Braun och Clarke (2006) menar dock på 

att faserna fungerar mer som vägledning än som en rad regler och att forskarna kan anpassa 

faserna efter sitt forskningsfält (Braun & Clarke, 2006). Författarna valde att inte transkribera 

hela intervjun, utan transkribering genomfördes endast av ett begränsat antal utsagor i varje 

tema för att skapa en översikt och därefter välja vilka utsagor som skulle citeras i studien.  

Författarna har utgått från en induktivt tematisk analysmetod, det vill säga ett 

datadrivet analys, vilket innebär att de teman som identifierats är starkt länkade till själva 

datan (Braun & Clarke, 2006). Enligt Braun och Clarke (2006) är induktiv analys en process 

där man kodar datan utan att försöka passa in den i förbestämda kodramar eller forskarens 

analytiska uppfattning. Detta har också varit ambitionen i studien. 

Ur en epistemologisk synvinkel förklarar Braun och Clarke (2006) att den tematiska 

analysen kan appliceras inom både det realistiska och det konstruktivistiska paradigmet 

(Braun & Clarke, 2006). Studien har främst anammat det konstruktivistiska paradigmet, men 

inte i dess mest radikala form. Ontologiskt så ansluter studien sig till relativism, vilket innebär 

att man antar att det finns multipla, begripliga och lika sanna verkligheter snarare än en sann 

verklighet. Författarna är dock även influerade av det postpositivistiska paradigmet så till vida 

att det är svårt att helt frigöra sig från, då det länge varit det dominerande paradigmet inom 

forskning och en betydande del i författarnas skolning inom forskning, vilket säkert mer eller 

mindre omedvetet har påverkat vissa av valen i studiens upplägg. Verkligheten är enligt den 

konstruktivistiska positionen subjektiv och påverkas av individens erfarenhet och perception, 

den sociala situationen och interaktionen mellan forskare och deltagare (Ponterotto, 2005). 

Ponterotto (2005) beskriver att det konstruktivistiska paradigmet även är influerad av det 

hermeneutiska synsättet, där tolkningar och reflektioner formas i interaktion med 

omgivningen. Insamlad data från intervjun har påverkats av de frågor och följdfrågor 

intervjuarna tyckte vara relevanta för att kunna svara på forskningsfrågorna. Intervjuarnas 
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förförståelse i det utforskade ämnet har även den i viss mån färgat intervjuprocessen och 

datan från intervjun. Polkinghorne (2005) beskriver även att det som deltagaren berättar inte 

kan vara identiskt det som upplevts dels då människor inte har fullständig tillgång till sina 

erfarenheter och dels då berättelsen alltid är ett resultat av interaktionen mellan deltagare och 

forskare. Författarna har utifrån detta närmat sig deltagarnas upplevelser av sin tid i MTFC- 

programmet och deras beskrivning av sin livssituation efter programmet som en valid utsaga 

av verkligheten men som formats av deltagarnas historia, nuvarande kontext, upplevelsevärld, 

förmåga att i stunden plocka fram och beskriva denna erfarenhet från minnet och kontexten i 

intervjusituationen. Andra utsagor hade också varit möjliga om någon av de nyss nämnda 

faktorerna ändrades. Studien gör inte heller anspråk på att nå fram till en objektiv kunskap 

utan ämnar uppnå en fördjupad kunskap om MTFC- behandlingens effekter och om olika 

faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat behandlingens effekt genom 

en ökad förståelse av deltagarnas upplevda verklighet.  

 

Undersökningsgrupp 

Då syftet med studien var att få ökad kunskap om MTFC- behandlingens effekter och om 

olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat behandlingens effekt 

var målsättningen att ha med både deltagare som genomgått hela MTFC- programmet och 

som gjort sammanbrott. Ytterligare ett urvalskriterium var att det skulle ha gått minst två år 

efter avslutad behandling och högst 6 år. Minst två år för att kunna undersöka mer långsiktiga 

effekter och högst sex år då det inte skulle vara för stort tidspann mellan då deltagarna 

genomgick programmet. För lång tid skulle inte heller ha passerat då hågkomsten med tiden 

tenderar att bli sämre och det var via deltagarnas berättelse om sina upplevelser den ökade 

kunskapen hoppades kunna uppnås. Samtliga deltagare skulle ha fått sin behandling från 

utredningshemmet. Urvalet begränsades således till det antal ungdomar som har genomgått 

MTFC- behandlingen på utredningshemmet under denna tid. Då detta är en relativt ung 

verksamhet var antalet ungdomar inte så stort vilket i sig var en faktor studien inte kunde 

påverka. Under tidsperioden fanns 15 ungdomar som genomgått MTFC- programmet så då 

bestämdes att samtliga dessa skulle kontaktas. Dessa 15 ungdomar tillfrågades om de ville 

delta. Av dessa blev 6 stycken intervjuade och de övriga ingår i bortfallsanalysen. Av de 6 

intervjuade deltagarna var 2 pojkar och 4 flickor. Ålderspannet vid intervju tillfället var 

mellan 19 och 22 år och de gick i MTFC- programmet mellan 2004- 2008. Samtliga deltagare, 

inklusive de i bortfallsanalysen, ingick i experimentgruppen i en uppföljningsstudie gjord på 
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utredningshemmet. För att ingå i uppföljningsstudien fanns specifika urvalskriterier. 

Deltagarna i vår studie uppfyllde således kriterierna för uppföljningsstudien då de påbörjade 

MTFC- programmet. Inklusionskriterierna var att ungdomen skulle uppfyllde 3 eller flera av 

kriterier för diagnosen Uppförandestörning i DSM-IV (se bilaga 1 för DSM- kriterierna) det 

senaste året varav minst en skulle ha förekommit det senaste halvåret. Exklusionskriterierna 

var följande: 

1. Barnet är under 12 år eller över 18 år. 

2. Det saknas vuxen som kan fungera som förälder. 

3. Familjen är aktuell för terapeutiska insatser från andra instanser (t.ex. BUP). 

4. Ungdomen har endast begått sexuella övergrepp. 

5. Ungdomen är akut psykotisk, autistisk eller i akut fara att begå självmord. 

6. Ungdomen har IK under 70 och diagnosen lindrig mental retardation. 

Om ungdomen uppfyllde en eller fler av dessa kriterier exkluderades denne från 

uppföljningsstudien. Med tiden utkristalliserades ytterligare 3 kriterier för att exkluderas: 

1. Det geografiska avståndet mellan utredningshemmet och det biologiska hemmet skulle 

inte överskrida 1½ - 2 timmars resväg enkel resa. Detta då det skulle vara 

genomförbart för föräldrarna, familjebehandlaren och ungdomen att ta sig till en 

gemensam mötesplats för familjesamtal en gång i veckan under ett års tid. 

2. Ungdomen av utredningshemmet bedömdes som exceptionellt vårdkrävande och 

därmed olämplig att placera i ett familjehem. 

3. Föräldrarna (dit ungdomen skall flytta efter avslutad behandling) vägrar att delta i 

behandlingen. 

Kriterierna för uppföljningsstudien är hämtade från Höjman och Dovik (2008), sid 55-56. 

För övrigt så hade samtliga deltagare som blev intervjuade genomfört behandlingen utan 

sammanbrott. 

 

Material 
Olympus Digital Voice Recorder och intervjuguide. Inför intervjuerna formulerades 

en intervjuguide (se bilaga 4) som skulle fungera som stöd vid intervjuerna. Enligt Langemar 

(2008) bör en intervjuguide täcka in hela frågeställningen i studien och inte heller gå utanför 

denna. Frågorna i intervjuguiden var således uppdelade i områden som hade för syfte att täcka 

in det som var relevant utifrån frågeställningarna i studien samt den teoretiska 

bakgrundinformationen. De områden som utformades var MTFC- programmet, 
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Familjeförhållanden- biologisk samt fosterfamilj, Kompisrelationer/Socialt nätverk, Viktiga 

personer, Motivation, Skolgång/Arbete, Verktyg att kontrollera negativa beteenden/Triggande 

situationer, Livshändelser, Fritidsaktiviteter, Kriminalitet, Missbruk och Framtidsvisioner. 

Under varje område fanns ett antal färdigformulerade frågor med förslag till olika följdfrågor. 

Frågorna började med mer breda och öppna frågor för att sedan bli mera specificerad vilket är 

en teknik som Kruuse (1998) rekommenderar. Langemar (2008) menar att man på detta sätt 

får veta vad som kommer upp spontant men samtidigt kan täcka upp det fokus man själv har 

valt som relevanta för ämnet. Intervjuguiden fungerade som stöd men anpassades till varje 

intervju så till vida att det var öppet för att omformulera frågor och ta dem i den ordning det 

föll sig spontant eller hoppa över frågor och följdfrågor om ämnet redan blivit täckt. Enligt 

Langemar (2008) kan man i den semistrukturerade intervjun anpassa frågorna till hur 

intervjun utvecklar sig vilket även gjordes under intervjuerna. Således ställdes inte alla frågor 

och följdfrågor som finns med i intervjuguiden och de frågor som ställdes kom inte heller 

alltid i den ordning som finns i intervjuguiden. 

 

Procedur  

De 15 ungdomar som valts ut som potentiella deltagare kontaktades via brev (se bilaga 2) som 

skickades till ungdomarna med information om syftet med studien, tillvägagångssätt och en 

förfrågan om de ville delta. I brevet angavs även att de kommer att kontaktas av personal från 

utredningshemmet efter cirka en vecka för att ge besked om ifall de ville delta. Då tre av 

ungdomarna var under 18 år sändes ett brev till deras vårdnadshavare med samma information 

och förfrågan. I brevet betonades att deltagandet var frivilligt. Efter ca en vecka kontaktades 

således ungdomarna, eller deras vårdnadshavare, via telefon av personal på 

utredningshemmet.  Till fyra av ungdomarna gick det inte att få fram kontaktuppgifter i form 

av telefonnummer varpå ett andra brev skickades där de ombads att kontakta 

utredningshemmet om de önskade delta. Av de 15 tillfrågade tackade 8 ja till att delta och 

deras kontaktuppgifter förmedlades av personalen på utredningshemmet till författarna. 

Författarna delade slumpmässigt upp deltagarna mellan sig och fyra kontaktades av den ena 

och fyra av den andre. Deltagarna kontaktades via telefon och tid för intervju bokades med 

den författare som kontaktade deltagaren. En av deltagarna kom inte till sin bokade intervju 

och en annan deltagare svarade inte i telefonen vid två olika tillfällen som var bokade för 

telefonintervju. Så det slutliga antalet deltagare som blev intervjuade var 6 stycken. Då ingen 

av dessa 6 deltagare hade haft sammanbrott under behandlingen fick målsättningen att ha med 
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både deltagare som inte hade och som hade haft sammanbrott under behandlingen ges upp. En 

av intervjuerna genomfördes i en lokal knuten till utredningshemmet, fyra av intervjuerna 

genomfördes på utredningshemmet och en av intervjuerna gjordes via telefon då deltagaren 

önskade detta. Innan intervjun påbörjades ombads deltagarna underteckna ett informerat 

samtycke (se bilaga 3) där en kort beskrivning av syfte med studien ingick. Intervjuerna 

varade mellan 65 min till 106 min. Respektive författare genomförde var för sig 3 intervjuer. 

 Efter att alla intervjuer var gjorda valdes två intervjuer slumpmässigt ut för vidare 

analys. Den tematiska analysen genomfördes på semantisk nivå, vilket innebar att fokus för 

analysen låg på vad deltagarna uttryckligen sagt och inte på underliggande antaganden och 

strukturer som skulle kunna ligga bakom deras utsagor (Braun & Clarke, 2006). Det första 

steg av analysarbetet var en genomlyssning av de två intervjuerna där idéer kring vad som var 

intressant och relevant i materialet i förhållande till studiens syfte nedtecknades. Upprepade 

mönster och andra intressanta aspekter i materialet nedtecknades även de. Efter detta 

organiserades materialet i potentiella teman, varav flera innehöll subteman. Av dessa teman 

valdes 13 preliminära teman ut som var relevanta och intressanta utifrån materialet och 

studiens syfte samt frågeställningar. Denna del av analysen gjorde författarna på varsitt håll 

oberoende av varandra. I nästa steg jämfördes och diskuterades dessa preliminära teman. Av 

dessa valdes 13 teman gemensamt ut för att arbeta vidare med. I nästa steg delades samtliga 

intervjuer upp mellan författarna och dessa lyssnades igenom för att nedteckna samtliga 

utsagor som berörde de utvalda teman i respektive intervju. Under detta steg inkluderades 

omgivande data som bedömdes som relevant för att inte förlora viktig kontextuell information 

samt motsägelsefull data i berättelserna för att inte riskera att tillrättalägga eller släta ut datan, 

vilket rekommenderas av Braun och Clarke (2006). Efter detta träffades författarna återigen 

och diskuterade materialet. I detta steg slogs ett tema ihop med ett annat då de flöt in i 

varandra samt ett nytt tema uppkom då ett tidigare subtema bedömdes kunna utgöra ett 

huvudtema. De 13 teman som bildades och utgör studiens resultat och valdes ut då de 

bedömdes relevanta för studiens syfte och frågeställningar samt att varje tema innehöll 

utsagor som bildade ett meningsfullt mönster, särskiljde sig från de andra teman och fångade 

relevanta och intressanta aspekter i förhållande till materialet som helhet. Sedan 

sammanställdes samtliga utsagor från alla intervjuer och ytterligare en genomlyssning gjordes 

i de fall det bedömdes relevant för att säkerställa att alla utsagor kring ett tema hade 

inkluderats. Utsagorna samlades under varje tema och en sammanfattning av varje tema 

skrevs med några korta meningar för att säkerställa att temat var tillräckligt specifikt. 
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Slutligen sammanställdes en detaljerad analys med medföljande citat och varje tema fick sitt 

slutgiltiga namn. 

När ordet familjen används i det följande avsnittet, refereras primärt till den eller de 

familjemedlemmar som deltagarna bodde hos innan placeringen och avsågs flytta tillbaks till 

efter programmet. Flera deltagare har även en relation till en förälder som de inte bodde med 

innan placeringen. Då det ser väldigt olika ut hur involverad den föräldern varit under 

programmet eller huruvida denna relation präglas av samma konflikter som med den förälder 

som deltagarna bodde hos och då ett tema som handlar om just denna fråga inte finns, så har 

författarna valt att inte redovisa mer ingående om detta. Författarna har även valt att inte 

redovisa för vilket kön de enskilda deltagarna har för att skydda deras identitet. I citaten har 

talspråk i vissa fall gjorts om till skriftspråk och i vissa fall har vissa ord, exempelvis orts 

namn eller namn på personer, delar av en mening eller en mening utelämnats med syftet att 

deltagarna inte skall kunna identifieras eller för att öka läsbarheten, men inga förändringar 

som på något sätt har påverkat innebörden i utsagorna har gjorts. Vidare har författarna valt 

att markera pauser med … och överhoppade ord eller meningar med (…).  

Resultat 

På många sätt en bra tid 

Detta tema handlar om hur deltagarna i stort har upplevt sin tid i MTFC- programmet. Oavsett 

om deltagarna är positivt eller negativt inställda till behandlingen eller om de upplevt det som 

en krävande tid så beskriver fem av sex på olika sätt tiden i MTFC- programmet som på 

många sätt en bra tid, så tillvida att de hade struktur i tillvaron, hade en fungerande skolgång 

och inte hamnade i problem. Så här beskriver en deltagare sin tid i MTFC- programmet: 

 

Alltså, jag tyckte, under hela den perioden gick jag igenom en jättebra tid, för att jag fick min 
skola gjord och när man får skolan gjord och gör det man ska, liksom, då känner man sig så 
mycket bättre och man hade inte lika mycket problem eftersom att man inte kunde få några 
problem när man bodde där, liksom, allting var som det skulle enligt någon. Men det kändes 
bra i alla fall att vara där. 
 

Två av deltagarna uppger miljöbytet som en viktig komponent i programmet. En av dem 

beskriver det så här: 

 

Bra med programmet var väl att man fick byta liv helt och hållet, att man fick komma ifrån 
där man en gång har varit i, och bryta detta mönster att vara på behandlingshem fortfarande, 
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så, men man kom fortfarande inte hem, men det största var väl att komma ut därifrån, att 
kunna anpassa sig efter nya regler och ny miljö. Jag tycker… det tycker jag är en behandling, 
att komma till en ny miljö och anpassa sig och det tyckte jag var jättebra, att komma, alltså 
ifrån (…), alltifrån där jag varit, komma ifrån där till (…) en liten håla (…) 
 

Denna deltagare uppger att bytet av miljö och den anpassning som det innebar i sig kan 

räknas som en behandling. Den erfarenheten som det innebar var således en viktig faktor för 

upplevelsen av tiden i programmet som en bra tid. Den andre deltagaren beskriver miljöbytet 

så här: 

 

Jag behövde komma till ett nytt ställe och se andra saker och uppleva andra saker och såhär. 
Men det var en kort stund liksom… 
 

Deltagaren uppger att MTFC- programmet inte riktigt passade denne men säger ändå så här 

om den vardagliga struktur som det innebar: 

 

Jag tyckte väl kanske att det var lite skönt att ha liksom… struktur och jag visste vad jag 
skulle göra och ha regler och så här, det har jag alltid tyckt om liksom, det är väl i så fall det 
att ha struktur på saker.  
  

För en av de sex deltagarna tog det längre tid att finna sig tillrätta i programmet och i 

fosterfamiljen och deltagaren beskriver en stor del av sin tid i programmet som på olika sätt 

turbulent. Efter hand fann deltagaren sig tillrätta och den senare delen av tiden i programmet 

beskrivs som lugnare. Denna deltagare uppger att det tog lång tid att få insikt i sin 

problematik vilket var en viktig anledning till svårigheterna. Ytterligare en deltagare beskriver 

sin första tid i programmet som relativt turbulent då det förkom mycket konflikter, främst 

kring regler, med fosterfamiljen, men att det snabbt blev lugnare.  

 

När det gäller skolgången uppger samtliga av deltagarna att den fungerade bättre eller väl 

under programtiden jämfört med innan programmet. Fem av sex uppger även att de under 

tiden i programmet inte hamnade i problem med polisen eller andra instanser. Fyra av sex 

anger att de under programmet varken brukade alkohol eller narkotika. Vardagen beskrivs 

även den av majoriteten som lugn, med en tydlig struktur, tydliga regler och utan alltför 

mycket turbulens. Härmed kan man säga att oavsett om deltagarna uppger att de tycker 

MTFC- programmet varit en bra behandling eller inte så gav det möjlighet till nya 

erfarenheter och beskrivs på olika sätt av deltagarna som en tid då mycket har fungerat. 
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Syn på stegen 

Detta tema beskriver hur deltagarna har upplevt programmets uppdelning i faser, men även 

vilka faser de tyckt varit mest påfrestande. Så här beskriver en deltagare sin lärdom av 

faserna: 

 

Medans man är på första steget så mår man ju skit liksom bara, jag får inte åka hem, jag får 
inte träffa kompisar, jag får inte göra någonting och sen på andra steget så känner man att 
man har gått förbi första och då vill man verkligen inte hamna där igen och då gör man ju 
allt som krävs för att inte hamna där… Det är ju ändå en förb… alltså, det är ju ändå en, de 
är, jag vet inte hur jag skall förklara det, det är någonting med huvudet att göra, det är 
någonting man inte vill gå tillbaka till, för man har varit med om det innan och man vet hur 
det har varit. Men det var bra, de här stegen för att man lärde sig efter varje steg att det 
hjälper oh, liksom att kämpa och det är väl det som räknas väl. 
 

Deltagaren beskriver här att faserna var till hjälp för att sträva framåt och inte göra något som 

medförde risk att tvingas gå tillbaks till en lägre fas och att deltagaren lärde sig att det hjälper 

att kämpa. En annan deltagare beskriver att faserna underlättade för processen att komma in i 

familjen: 

 

Det bra med programmet var liksom det att man… man steg för steg kom in i familjen, att 
man från början var liksom så här att… det var lite som jag sa att i början så… var man 
liksom med familjen överallt, sen efter det blev det lite mer friare, sen på sista fasen var det 
precis som man hade växt upp i den familjen hela sitt liv, det var något med det, som jag 
tyckte att, alltså det… vad ska man säga… det är en bra lärdom… det är roligt att få lära sig 
någonting så här att det går i faser… 
 

En av deltagarna beskriver att faserna och sättet de är utformade, med tydliga regler för vad 

som gäller under en fas och för uppflyttning från en fas till en annan, var bra på så sätt att de 

gav tydlighet i vad som krävdes, vad som var tillåtet och inte, och vad som var 

konsekvenserna om man bröt reglerna. Men deltagaren beskriver även att då tiden i faserna 

inte är bestämt av ett specifikt slutdatum för varje fas, upplevdes de ändå som oförutsägbara 

då deltagaren inte visste när uppflyttning till nästa fas skulle ske eller när hemkomsten skulle 

bli. 

 

Fyra av deltagarna uppger att de upplevde fas 1 som den mest påfrestande fasen och fas 3 som 

den minst påfrestande. Det som de upplevde som påfrestande var främst den på olika sätt 

begränsade friheten och att inte ha tillgång till exempelvis mobiltelefon. Två av deltagarna 

upplevde dock inte fas 1 som den mest påfrestande fasen. Den en av dem upplevde fas 3 som 
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den mest påfrestande, trots att begräsningarna under fas 1 upplevdes som påfrestande. Denna 

deltagare beskriver det så här: 

 
D: Alltså, det var ju tufft i början, då var det ju… då fick man ju inte gå någonstans själv och 
sådär, men… Det var bra, alltså, vad ska jag säga… utveckling på stegen, det gick sakta, 
sakta fram så det var ju bra. 
I: Var det någon fas som var mer jobbig än någon annan? 
D: Den sista tror jag… Då hade man ju nästan full frihet, så det var svårt att komma tillbaka 
till det ansvaret igen… det är väl det tror jag. (…) Det var ingen annan som tog ansvar 
längre, det var jag. 
 

Den ökade friheten under fas tre upplevdes av denna deltagare som påfrestande då den 

innebar att deltagaren nu hade ansvaret och det inte längre var någon annan som på samma 

sätt kontrollerade att deltagaren skötte sig och tog rätt beslut. Deltagaren upplevde att det nu 

var primärt upp till deltagaren själv att fylla den funktionen. Den andra av dem uppger att 

ingen fas var mer eller mindre påfrestande då det blev som fas 1 hela tiden för deltagaren:  

 

Alltså, det var ju så att jag ville ju inte åka hem och jag gick ju i skolan där hos… i den 
kommunen (…). Jag ville inte umgås med någon. Jag ville bara vara med familjen där. (…) 
Så det var väl i och för sig typ, kanske fas 1 hela tiden, kanske… alltså inte, inget tvång 
liksom, men det var ju det jag ville. 
 

Denna deltagare påpekar dock att det hade varit annorlunda om deltagaren kommit till en 

fosterfamilj där relationen inte hade varit bra och att det i den andra fasen:  

 

kändes skönare att veta att man kunde åka hem om man ville eller träffa någon om man ville. 
 

Faserna har följaktligen fyllt olika funktioner för deltagarna. En deltagare beskriver att de har 

fungerat som en morot att ta sig framåt och att inte göra saker som skulle orsaka att deltagaren 

tvingades gå tillbaks till en lägre fas samt att de lärt deltagaren att det hjälper att kämpa. För 

en annan deltagare gav fasernas utformning tydlighet i vad som förväntades under varje fas 

och vad konsekvenserna var om man inte gjorde vad som förväntades även om deltagaren 

upplevde faserna som oförutsägbara pågrund av att tiden man befinner sig i varje fas inte styrs 

av ett specifikt slutdatum. En deltagare uppger att faserna underlättade processen att komma 

in i familjen och en deltagare upplevde faserna positivt för att de möjliggjorde en långsam 

rörelse framåt mot en gradvis ökande frihet och ansvar. Fyra av sex deltagare anger fas 1 som 

den mest påfrestande fasen. För de två deltagare som inte anger fas 1 som den mest 



	   	  

	  

44	  

påfrestande var relationen till fosterfamilj den avgörande faktorn för den ena och den ökade 

friheten och det ansvar friheten innebar den avgörande faktorn för den andre. 

 

Upplevelser av terapierna 

Detta tema kan uppdelas i två subteman familjeterapi och ungdomsterapi. Temat beskriver hur 

deltagarna har upplevt de respektive terapierna och om de tycker att terapierna varit till hjälp 

för dem. 

Ungdomsterapi. En av deltagarna beskriver terapin som en positiv upplevelse som gav 

möjlighet till utveckling och ett annat sätt att tänka: 

 

D: Gick på terapi några gånger i (…) hos en (…) som hette (…), har jag för mig, och ok, där 
satt vi och pratade jättemycket, och, ja, man utvecklades genom att, det gör man ju hela tiden, 
genom att prata om saker man inte pratat om innan. Så dom ställde ju en massa sådana 
konstiga frågor, som inte jag hade en aning om, som inte jag tänkt på innan och då fick jag 
ett annat sätt att tänka också. 
I: Så du tyckte terapin var till hjälp? 
D: Inte till hjälp, det var mer att jag kände av terapin mer än allt annat som var i 
programmet. Hjälpte gjorde det också. Jag blev en lugnare människa. 
 

En annan deltagare beskriver att ungdomsterapin initialt var mycket positiv men kontakten 

avbröts i samband med ett personalbyte och deltagaren fick aldrig samma relation och tillit till 

den nya ungdomsterapeuten vilket gjorde att ungdomsterapin därefter inte beskrivs som 

givande för deltagaren: 

 
Vi [angående ungdomsterapeuten] kom varandra väldigt nära, kunde lita på (…) till 100 %, 
prata om det jag ville och sen kom ju han efter bara ett litet tag och då stängde jag mig igen 
om jag minns rätt. 
 
 

En av deltagarna beskriver terapin som krävande och att det varit svårt att tillgodogöra sig den 

men att det ibland fungerade bättre: 

 
Neej, alltså det var mer, jag gillar inte terapi överhuvudtaget. Alltså sitta och bara bla bla bla 
bla alltså. Det... jag gillar inte gå in på för mycket. När det blir för känslosamt så styr jag av 
det och bara skiter jag i det... alltså... så. 
I: hur tyckte du det gick för dig då? 
D: Alltså vissa dagar, vissa gånger gick det jo bättre och vissa gånger gick det jo sämre. När 
man inte säger så mycket. Man orkar inte. Och så ibland prata man på en del och... så det var 
ju olika.  
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Deltagaren beskriver att det var svårt att prata om saker som väckte mycket känslor vilket 

bidrog till att terapin inte upplevdes som givande. Deltagaren säger vidare så här om terapin 

var till hjälp i slutändan: 

 
Usch... svårt och säga... Ja, alltså jag mådde ju bättre sen så att, så nånting måste det ha gett 
mig, alltså hela kalaset liksom. Terapi och färdighetsträning och bo i... den här fosterfamiljen 
och... alltså hela allting på en gång. Det blev ju bättre.  
 

Deltagaren uppger även att det idag hade haft lättare att tillgodogöra sig inte bara terapin utan 

MTFC- behandlingen som helhet, då deltagaren idag är mognare och faktiskt vill ha hjälp 

något deltagaren inte riktigt ville vid tidpunkten för behandlingen. En annan av deltagarna 

upplevde att terapin inte hjälpte och beskriver det så här: 

 
Det tyckte jag bara var jobbigt... Alltså... För dom på, alltså, idag hade det jag nog haft, gå 
på de mötena utan några problem... Men då är det så svårt och analysera dig själv när du 
viss... alltså när du inte visste om att du hade ett problem. Alltså, det var jätte svårt... Och jag 
blev så... Jag blev så, jag hade så väldigt kort stubin. Jag har alltid haft högt temperament, 
det har alltid gått i vår familj. Så jag blev alltid jättearg, när vi alltid försökte ha det, för att 
jag klarade inte av det. (…) Jag kände inte jag kom någonstans... Det kändes så jävla 
meningslöst. 
 

Bristen på insikt om sina problem samt hetsigt temperament uppger deltagaren som orsaker 

till att det var svårt att tillgodogöra sig terapin. Även denna deltagare uppger att det idag hade 

varit lättare att tillgodogöra sig terapin.  

 

En av deltagarna uppger även att det var svårt att öppna sig om saker från det förflutna som 

tyngde då deltagaren var rädd för vilka konsekvenser det eventuellt skulle kunna få 

(författarna har av etiska skäl valt att inte gå in närmre på vad det var som tyngde). Detta 

bidrog till att terapin försvårades men det gjorde det även svårare för deltagaren att skapa nära 

relationer till personer i MTFC- programmet. 

 

Två av deltagarna beskriver att de tyckte att ungdomsterapin hjälpte dem, men för den ena så 

var det under en kort period då byte av terapeut gjorde att detta ändrades. En av deltagarna 

beskriver att den kände förtroende för och hade en bra relation till ungdomsterapeuten. En av 

deltagarna beskriver terapin som krävande men att det ibland fungerade bättre och en av 

deltagarna uppger att terapin inte hjälpte. Bägge dessa uppger att det idag kanske hade sett 

annorlunda ut. 
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Familjeterapi. Två av deltagarna upplevde familjeterapin som ett givande inslag i 

programmet. En av dem beskriver det så här: 

 

D: Familjeterapin var rätt bra för… vi samlades allihop, jag och mamma och pappa, och fick 
prata ut om våra problem, och vi hade ju problem, och dom inriktade sig på våra problem 
också, det var det som var också rätt bra, att mamma fick öppna sig för pappa och pappa fick 
öppna sig för mamma, båda får öppna sig för mig och jag får öppna mig för dom… Det är ju 
det som är det viktigaste inom en familj att man kan vara öppen… Säga rakt ut vad man 
tycker och tänker. 
I: Så du tyckte att familjeterapin hjälpte er med det? 
D: Ja, det hjälpte oss. Men… det kanske hjälpte oss för stunden, men frågan är ju fall den… 
fall det fortfarande sitter i deras huvuden och det tror jag inte. 
I: Okej. 
D: För att jag antar att, jag tycker att gör man en förändring hos en person, så tycker jag att 
den ska… inte skadar, men det man åstadkommit hos den personen skall sitta kvar, en lite 
längre stund än någon månad. Man skall verkligen tänka igenom och sen leva efter det så att 
man inte behöver gå tillbaka. 
 

För denna deltagare var familjeterapin till hjälp, men ledde inte till bestående förändringar. 

Den andra deltagaren beskriver familjeterapin som krävande men att det var värt det då 

terapin medförde att deltagaren fick en närmre relation till mamman:  

 

Det var väldigt tufft faktiskt, jag kommer ihåg det, för jag och mamma hade inte så där 
jättebra kontakt och där skulle man sitta och berätta allt vad man kände och sådär och lösa 
problem och så det var rätt jobbigt, men det var värt det, det var bra, vi kom varandra 
jättenära. 
 

För tre av deltagarna blev familjeterapin inte en positiv upplevelse. Två av dem beskriver det 

såhär: 

 

Alltså det gav ju inte så mycket. Alltså för mina föräldrar var inte alls beredda på att 
förändra sig. Det var bara jag som var beredd och förändra mig och då funkar det inte 
riktigt. Så att det var väl mer så.(...) de tyckte bara att det var skönt och inte ha mig hemma.  
 
Jag kände faktiskt inte att vi försökte faktiskt.(...) Jag kände bara att vi snackade i munnen på 
varandra hela tiden. Det tyckte ja, jag kände bara så att (...) för familjeterapin var så 
meningslös för oss allihopa. Jag tyckte det var så yyyy... Alltså det var inte ens lönt kände 
jag.(...) Det kändes mer som att mamma försökte förstå att allting är mitt fel ungefär. 
 

Bägge beskriver en upplevelse av att det främst var de själva som skulle stå för förändringen, 

medan föräldrarna inte var beredda att förändras och se sin del i samspelet. Den tredje 

deltagaren, som inte tyckte att familjeterapin blev en positiv upplevelse, beskriver att det 
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skedde flera konfidensbrott under familjeterapin, vilket inte bara innebar att förtroende till 

terapeuten skadades utan även att den informationen som avslöjades vid konfidensbotten blev 

mycket sårande för deltagaren och påverkade deltagarens relation till mamman negativt 

(Författarna har valt att utelämna specifika exempel på dessa konfidensbrott av etiska skäl). 

Så här beskriver denna deltagare det: 

 

I: Vad tyckte du om familjterapin (…)? 
D: Jag tyckte det var lite jobbigt sådär. 
I: Det var jobbigt, på vilket sätt? 
 

D: Nä, men att man skulle sitta där och den enda tiden man har och sitta i ett rum och sen 
skulle ställa på… massa frågor och det var väl… många grejer som min mamma sagt till, för 
de hade ju ett eget möte, kanske innan eller någon annan gång, och så hade, så råkade… som 
hon hade väl sagt i… Ja, som inte jag skulle få veta liksom, massa grejer… Som han 
[terapeuten], råkad, eller han eller hon eller den råkade försäga sig… och saker jag inte 
borde veta liksom. 
I: Okej. 
D: Ja det kan ju bli lite drygt. Mamma tyckte det var ganska jobbigt också. Hon hade väl sagt 
det i konfidens till honom liksom.(…) Det var nog lite jobbigt för min mamma… och jävligt 
jobbigt för mig liksom. 
 

Ytterligare en av deltagarna indikerar att inte komma ihåg så mycket av processen i 

familjeterapin men nämner att det var skönt att få tillfälle att träffa föräldrarna och då främst 

pappan. 

 

För två av deltagarna blev familjeterapin ett givande inslag under deras tid i MTFC -

programmet men endast en av dem beskriver effekten som bestående. Två av deltagarna 

uppger att den inte fungerade då de upplevde att familjen inte var beredd att förändras och se 

sin del i samspelet. En av deltagarna beskriver att förekomsten av konfidensbrott under 

terapin påverkade terapin negativt. Följaktligen har inte familjeterapin lett till en förbättrad 

familjesituation för majoriteten av deltagarna. 

 

Relationen till fosterfamiljen 

Detta tema handlar om hur deltagarnas relation till fosterfamiljen såg ut. Två av deltagarna 

beskriver att relationen till fosterfamiljen i början inte var så bra, men att de med tiden 

utvecklade en nära relation. Båda deltagarna anger att de fortfarande har kontakt med 

fosterfamiljerna. Så här beskriver en av dem det: 
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Ja, det var ju det här i början. Alltså med reglerna och vi [deltagaren och fostermamman] 
kom inte överens och så här. Det var väl mer det.(...) Ja, det blev mycket bättre. Alltså i slutet 
var vi som typ som bästa kompisar, nästan. Så det är ju, jag har fortfarande kontakt med dem.  
 

Så här beskriver en annan deltagare sin relation till fosterfamiljen: 

 

Den var väl lite… mer sådär, den funkade, vi pratade och skrattade och allt sånt där, men jag 
tror inte riktigt dom förstod vad som pågick i mitt huvud… liksom… men det är svårt att ta sig 
in i någon annans tankar, man måste verkligen, liksom, tycka, man måste verkligen klicka 
med dom personerna för att man ska kunna ta sig in i någon annans tankar och liksom känna 
hur dom känner liksom och det är omsorg liksom, men som sagt är det bara ett program… 
fortfarande. 
 

Denna deltagare beskriver här en relation som fungerade men där de inte lyckades komma 

varandra riktigt nära. En av deltagarna upplevde inte att relationen till fosterfamiljen var så 

bra snarare beskriver deltagaren att det fanns brister i relationen: 

 

Alltså, nu kom jag inte till världens bästa familj, de var ju bra på så sätt att de hade koll men 
de var inte så kärleksfulla, men det har ju inget med programmet att göra...  
 

På frågan om hur relationen var till fosterfamiljen uppger denna deltagare:  

 

 Det var ju hon [fostermamman] som hade hand om allting, alltså det hon som var 
huvudpersonen, som kom hit [till utredningshemmet] på samtal och såhär, det var ju inte han 
[fosterpappan]. På något sätt kändes jag, det är säkert jättemånga ungdomar som säger att 
de som har fosterfamilj bara vill ha pengarna och inte bryr sig om barnet men på något sätt 
så kändes det så och nu när jag tittar tillbaka idag, så känns det fortfarande så. Han 
[fosterpappan] var mera ödmjuk och kunde prata med en och skoja och sådär. Hon 
[fostermamman] var väldigt stel. 
 

Deltagaren forsätter att beskriva att fostermamman gjorde tydlig skillnad mellan en son i 

familjen och deltagaren. Detta bidrog till att deltagaren inte kände sig som en del av familjen. 

Deltagaren ger flera olika exempel på hur fostermamman gjort skillnad i behandlingen av 

denne och sonen. Exemplen speglar flera situationer som inte var kopplade till skillnader i 

behandling pågrund av regler som deltagaren hade i MTFC- programmet (Av etiska skäl har 

det valts att inte ange några konkreta exempel). Deltagaren säger vidare så här om vad som 

var negativt med fosterfamiljen: 

 



	   	  

	  

49	  

Såg mig som bara ett fosterbarn och ingenting mer. 

 

Två deltagare beskriver att de trivdes mycket bra i sina respektive fosterfamiljer. Relationen 

till fosterfamiljen var mycket god och de beskriver att de upplevde sig som en del av familjen. 

En av dem svarar så här på frågan om deltagaren har något negativt att säga angående 

kontakten med fosterfamiljen:  

 

Jag har inget negativt att säga om dem, jag trivdes underbart där. 

 

För den andre av de två deltagarna kom relationen till familjen att ha en central betydelse för 

upplevelsen av programmet. Deltagaren beskriver relationen som det viktigaste för 

upplevelsen av tiden i programmet då deltagaren upplevde att själva programmet inte riktigt 

passade. Deltagaren beskriver en nära relation som har lämnat ett bestående intryck och varit 

den viktigaste faktorn för deltagarens positiva upplevelse av programtiden. Så här beskriver 

deltagaren det:  

 

Alltså, själva programmet är väl inget direkt så som hade passat mig, men det var helt 
fantastiskt att komma till denna familj. 
 

Då denna deltagare tillfrågas om programmet varit till hjälp, återkommer deltagaren till 

familjens betydelse: 

 

Ja, det har ju fått mig att se på saker annorlunda, att det liksom finns människor som bryr sig 
och har det bra liksom och ett helt annat familjeliv och som jag har sett liksom, med syskon 
och mamma och pappa, lite mer det som jag velat ha. Att det faktiskt finns och existerar 
liksom… en funktionell familj. 
 

Deltagare beskriver en nära och givande relation till fosterfamiljen och svarar på frågan om 

hur familjen såg på deltagaren så här: 

 

Jag vet inte, det är svårt. Jag vet inte mer än bara att jag kände en enorm kärlek liksom, att 
jag var uppskattad, att det var kul att vara med mig på saker och... ja. 
 

För dessa två deltagare blev relationen med fosterfamiljen så nära att när de fick sluta MTFC- 

programmet tidigare för att de skött sig och allt gått bra upplevde de det inte som en belöning, 

då de hellre hade velat stanna. Så här beskriver en av dem den händelsen: 
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Jag tror att standardtiden som man skulle vara med i var ett år (…) Detta är det som jag 
tyckte var lite konstigt, för att jag åkte hem efter (…) månader pågrund av att jag betett mig 
så bra och det tyckte jag var en förlust för att jag hade hellre velat stanna, alltså, hela året, 
för jag trivdes så jättebra i (…) och hos den familjen och lärde känna rätt många nya 
kompisar. Så när jag fick reda på att jag skulle då få åka hem (…) tidigare för att jag skött 
mig så bra, så blev jag så att, jaha, vad var det för belöning, jag vill hellre stanna. 
 

Två av deltagarna beskriver utvecklingen av relationen till fosterfamiljen som en process, där 

de i början inte kom överens men med tiden fick en nära relation. För en av deltagarna blev 

aldrig relationen till fosterfamiljen riktigt nära och en av deltagarna beskriver den som 

bristfällig. Två av deltagarna beskriver att de fick mycket bra kontakt med fosterfamiljen och 

att de kände sig som en del av familjen. För en av dessa fick just relationen en central 

betydelse för deltagarens upplevelse av programmet i positiv bemärkelse. Följaktligen kan 

man säga att för majoriteten av ungdomarna utvecklades en bra relation till fosterfamiljerna 

som fick betydelse för deras tid i programmet.  

 

Att vara ifrån sin familj 

Detta tema handlar om hur deltagarna har upplevt det att vara ifrån sin egen familj och hur det 

var att ha begränsad kontakt med dem under programmet. Två av deltagarna upplevde det 

som besvärligt att vara borta från sin familj under programmet. Så här beskriver en av 

deltagarna: 

 

I: Hur upplevde du att vara borta från din familj? 
D: Jobbigt, väldigt jobbig… det var inte så kul… men man uppskattar det den första dagen 
när man kom hem, men dagen efter är det vardag, det blir alltid så… Man känner det varken 
mer eller mindre när man väl varit hemma ett litet tag. 
I: Men först så kände man? 
D: Wow, Wow, vilken känsla att vara hemma, alltså, det, det är faktiskt en underbar känsla, 
att komma hem igen men… den känslan tas bort så jättesnabbt, rätt så snabbt, för att det är 
en, som sagt så är det vardag. 
I: Vad innebär vardag? 
D: Att det blir det normala. Allting går tillbaka till där man började… ingenting har 
förändrats. 
 

Deltagaren uppger att den initiala känslan av förhöjd uppskattning, skapad av separationen, 

över att vara hemma snabbt avtog då deltagaren upplevde att relationen till familjen inte 

förändrats. Den andre deltagaren beskriver att det var påfrestande att vara ifrån familjen och 

beskriver svårigheterna med den begränsade kontakten med familjen under MTFC- 

programmet så här: 
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Alltså, där vet inte, för det fanns ju en regel att bara prata i telefonen, vad var det, 20 min om 
dagen, eller vad det var. Jag och min mamma kunde komma in på jättedjupa diskussioner och 
då kom hon [fostermamman] och skrek i bakgrunden… att nu skulle jag lägga på. Så 
kontakten den var väl inte så jättebra… permissioner i början det hade jag inte så där jätte 
ofta heller… ja, jag vet inte. 
 

Deltagaren säger också så här angående om denne hade önskat ha mera kontakt med familjen: 

 

Alltså, det är, jag vet inte… Klart man önskar mer kontakt med sin familj, speciellt när man 
inte är med de, det är ju då man behöver de som mest… ja. 
 

De resterande fyra deltagarna beskriver inte separationen som påfrestande, utan de uppger 

snarare att det var skönt att vara ifrån familjen. Samtidigt har två av dessa uppgett att de 

saknat någon familjemedlem. En av dessa beskriver det så här: 

 

Alltså det var inte så jobbigt och vara borta från min familj. Alltså det var min lilla syster jag 
sakna väldigt mycket.(...) Men alltså min familj, det jag tyckte var rätt skönt... faktiskt. 
 

En annan deltagare som beskriver det som skönt att vara borta från sin familj då de bråkade 

mycket upplevdes separationen som ett avvisande från mamman sida:  

 

det var mamma som skickade bort mig så hon var nog bara glad, antar jag. 

 

Men denna deltagare uppger även att det var skönt att se att mamman faktiskt saknade och 

ville ha deltagaren tillbaks. Deltagaren hade inte så mycket kontakt med familjen under 

programmet och uppger det som bra. Deltagaren beskriver även att känslan av att bli avvisad 

av mamman gjorde att deltagaren ville straffa mamman: 

 

På ett sätt så ville jag typ straffa henne genom att inte vilja åka tillbaks… eftersom det var 
hon som skickade bort mig. 
 

Tre av deltagarna uppger att de upplevde som att deras familj tyckte att var skönt att de var 

borta och den ena av dessa deltagare beskriver en känsla av att vara avvisad av sin mamma. 

En av dem beskriver att det främst var mamman som ville att deltagaren skulle åka men att 

deltagaren upplevde som att även ett syskon tyckte att det var skönt att denna var borta. 
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Följaktligen kan man säga att fyra av deltagarna beskriver det som att det var skönt att komma 

bort från familjen, av olika skäl, där ett av skälen som deltagarna anger är att de hade en 

konfliktfylld relation till familjen. Två av deltagarna beskriver det dock som påfrestande att 

vara ifrån familjen. Tre av deltagarna beskriver även att de tror att familjen eller någon 

familjemedlem tyckte att det var skönt att de var borta. En av dessa tre deltagare beskriver 

tydligt en känsla av att vara avvisad av mamman. 

 

Vänskapsband 

Detta tema handlar om relationen till gamla och nya vänner, vilka som finns kvar och vilka 

som är nya, men även om hur det var att skaffa nya vänner under MTFC- programmet och hur 

det är att skaffa nya vänner idag. Temat har delats upp i två subteman gamla och nya vänner 

och svårigheter kring att skaffa nya vänner. 

Gamla och nya vänner.	  Deltagarna beskriver den vänkrets de har idag som en 

blandning av nya och gamla vänner. För vissa består de gamla vännerna av gamla vänner som 

var godkända under programmet, då de helt brutit banden till den vänkrets som inte var 

godkänd under programmet. För andra ser det annorlunda ut då de inte helt har brutit banden 

med den gamla inte godkända vänkretsen. För dessa ungdomar är dagens vänkrets en mix av 

gamla och nya vänner, såväl sådana vänner som skulle ses som godkända och andra som inte 

skulle det. Så här beskriver en deltagare sin upplevelse av att inte kunna ha kontakt med 

gamla vänner under programmet: 	  

 

Alltså, jag hade ju släppt de långt innan, alltså jag märkte ju vilka det var som skickade brev 
när jag var inlåst och det var ju de som brydde sig och det är de har jag kontakt med även 
idag, så det hade jag helt lagt bakom mig. 
 

Denna deltagare är en av dem som brutit banden till de i den gamla vänkretsen som skulle 

klassad som icke-godkända. För en annan deltagare var det inte lika enkelt att släppa de gamla 

vännerna. Deltagaren säger så här: 

 

 Ja... alla jag kände innan... hade också problem på något sätt... antingen så var de 
kriminella, eller narkotika missbrukare eller familjeproblem så att jag hade liksom ingen 
som... som inte var, hade problem med det... men jag hade fortfarande kontakt med vissa när 
jag ändå kom hem. 
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Deltagaren säger vidare att det var positivt att återuppta kontakten men att det också ledde till 

negativa konsekvenser då deltagaren hamnade i problem igen pågrund av vännerna. 

Deltagaren uppger att kontakten med de gamla vännerna idag är mindre och säger så här om 

en av anledningarna: 

 

för nu var det dags för dom och åka in och sitta inne liksom, det har blivit väldigt mycket så 
för att, nu har vi allihopa blivit äldre, så nu gäller det inte samma småspel som vi körde 
innan, så nu har det blivit värre, man ser var det har gått fel liksom och just, det var som jag 
sa att, (…) om jag inte hade gjort, fått nån hjälp överhuvudtaget så tror jag också att jag hade 
varit där idag… om jag ens hade levt… 
 

Så här beskriver deltagaren betydelsen av de nya vänner som i dagsläget utgör den 

huvudsakliga umgängeskretsen: 

 

Ja alltså det... det har ju blivit så att desto mer lugnare jag har blivit och mer stabil i mig 
själv för jag umgås med de... har det blivit mer att jag brutit av kontakten med det gamla... 
och... så det... det... det är jävligt positivt och negativt för det känns fortfarande som att... att 
jag lever ett helt nytt liv nu än vad jag gjorde då... det känns bara som den, den grejen jag 
hade när jag bodde på MTFC det känns inte som (…) det är samma liv utan… det är väl (…) 
lite svårt för mig att hantera ihop också. 
 

En av deltagarna beskriver sin relation till vänner så här: 

 
Den ena har varit mitt hjärta och de andra har varit mina lungor. Det är ungefär så faktiskt. 
Någon har varit min hjärna, någon mitt hjärta… de har haft viktiga roller (…) Jag ser vänner 
som det är, det är mer viktigt än det mesta i livet faktiskt, för att det är, det är, mycket de som 
finns kvar i slutet av allting, liksom, liksom man förlorar sin flickvän, man förlorar familj, 
man förlorar allt det hära, så står vännerna liksom… 
 

Här beskrivs de starka band som finns till vännerna och vilken framträdande roll de har i 

deltagarens liv. Deltagaren beskriver sin vänkrets efter programmet som ganska lik den som 

fanns innan, men att vissa av de som skulle klassas som icke-godkända inte längre är kvar. 

Flera deltagare beskriver att de har bra kontakt med nya vänner men att det på olika sätt är 

skillnad mellan dem och gamla vänner. En deltagare beskriver det så här: 

 

Jo men det är bra [angående kontakten med nya vänner]... Men man har ju alltid bäst kontakt 
med de man har känt längst. 
Följaktligen kan man säga att det ser olika ut hur deltagarna har förhållit sig till gamla icke-

godkända vänner. Vissa återupptog kontakten med dem efter programmet men majoriteten 
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uppger att de idag har brutit helt eller delvis. Flera av deltagarna har även skaffat sig nya 

vänner efter programmet som skulle kategoriseras som godkända och/eller återupptagit 

kontakten med gamla barndomsvänner som de hade förlorat kontakt med redan innan 

programmet. Vännerna beskrivs som viktiga för deltagarna och spelar på olika sätt en central 

roll i flera av deltagarnas liv. 

Svårigheter kring att skaffa nya vänner. Så här beskriver en deltagare kontrasterna 

mellan den nya miljön, de ungdomar som fanns där och deltagaren och dennes liv, och de 

svårigheter det initialt innebar att hitta nya vänner som deltagaren kunde knyta an till: 

 

Det var inte sådana vänner jag var ute efter direkt, för det var mer ett (…) område och det är 
jättesvårt att anpassa sig efter sådana kulturer, enligt mig, alltså, jag klarar inte det, jag vill 
helst ha någon också, liksom, som går igenom lite svåra tider också, (…) eller som har det 
liksom, likgiltigt med mig, men det fanns det ju inte, så det fanns ju bara de som hade det bra, 
som hade stora villor, som hade det ena och det andra, liksom, det var inte det jag riktigt 
sökte efter, jag sökte en bekräftelse av någon som fanns där som hade det lite svårare, också 
liksom, men man lär sig ju och anpassa sig efter ett tag, ju, så struntar man i sina gamla 
problem, när de väl kommer så kommer de, man får ta det som det kommer. 
 

För en annan deltagare blev problemet med att skaffa nya vänner att de vänner som hittades 

under MTFC- programmet inte blev godkända vilket ledde till att deltagaren kände sig väldigt 

ensam. Så här beskriver deltagaren de svårigheterna: 

 

De skulle godkänna alla dina vänner du umgicks med. För att det jag tyckte var väldigt 
negativt, det var att du skaffade vänner däruppe och du har ingen annan, du har inte ens din 
familj, ingenting. Och det är klart man blir ensam om man känner sig att, ok, jag vill ha en 
liten livsgnista liksom, för att du har ingenting där uppe, du har inget liv,(…). Och sen när 
man hittar bra vänner kanske för en, säg alltså, kanske inte var bra i... vad de sysslar med, 
kanske inte går bra i skolan, kanske skolkar för mycket, rökare, vad vet jag. Men... alltså det 
är fortfarande en vän. Det dömer inte över mig som människa. Och det kände jag att det var 
fel för att jag... kunde inte umgås med nån av mina vänner. Idag gör jag det.	  	  

 

Ytterligare en annan deltagare beskriver svårigheter i början av programmet med att skaffa 

nya kompisar: 

 
D: Jag gillade inte riktigt det här i början att man, alltså, jag kan ju förstå hur det var, så här 
att när man skulle boka när man skulle hem till kompisar och sånt här, det gillade jag inte 
riktigt i början för att jag trodde liksom att folk skulle tycka att jag var konstig för att jag 
bodde i fosterfamilj och så här. Så gillade man inte riktigt att man skulle typ så här… först 
boka, det känns bara dumt. För när man är med kompisar i skolan och sånt, då liksom bara 
snackar man, så säger man, ja men typ ska vi dra hem till mig och spela x-box. (…) Nej, öhh 
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jag måste fråga först, så är det ju inte annars i vanliga familjer. Så det tyckte jag var lite så 
här jobbigt.  
I: Hur reagerade dom då?(…) 
D: Jag pallade inte hålla på att ljuga, så jag sa så att, jag bor här i en fosterfamilj så jag kan 
inta dra hem till den jag vill, när jag vill, utan får liksom bestämma en dag sen för jag kolla 
med någon om det är ok. Då sa de bara så här att ja, ja, det är lugnt. Så det löste ju sig.(…) 
Jag trodde inte alls att det skulle vara så där. Jag trodde de skulle tänka så här, fosterfamilj, 
tänka att jag gjort något som inte var bra och så här. Men tog det bara så här, ja, ja, det är 
lugnt. Så det löste sig. 
 

Deltagaren beskriver att rädslan för hur andra skulle reagera på att deltagaren bodde i ett 

fosterhem inte besannades när deltagaren valde att vara ärlig om sin situation och det trots 

detta gick bra att skaffa kompisar. En annan deltagare beskriver de svårigheter som kan 

uppkomma i samband med att lära känna nya människor. Deltagaren uppger att det inte är så 

många som vet att deltagaren varit på utredningshem, bott i fosterfamilj och där genomgått 

MTFC- programmet. Oftast väljer deltagaren att inte berätta om det och säger så här om 

varför: 

 

Vet inte, kanske de får, dömer en, eller får en felaktig uppfattning och sen är det ju länge sen, 
man är ju en annan människa nu, man behöver ju inte gräva upp massa gamla grejer. De får 
lära känna mig som jag är nu. 
 

Det är inte på något sätt självklart, som deltagaren beskriver det, att kunna eller vilja vara 

öppen med dessa delar av sitt förflutna. Rädslan för att bli dömd eller bli felaktigt uppfattad 

finns tydligt närvarande samt en önskan att bli tagen för den man är idag och inte för den man 

varit. Ytterligare en deltagare beskriver svårigheter kring hur man skall hantera sitt förflutna 

när man lär känna nya människor men då pågrund av upplevelsen att det kan vara svårt för 

dem att förstå om de levt ett liv som är väldigt olik deltagarens och att det är svårt att hitta 

någon att prata med om de aspekterna av ens liv och förflutna. 

De svårigheter som deltagarna beskriver är främst knutna till tiden i programmet. De 

svårigheter som beskrivs är att hitta någon som man kan känna att man kan identifiera sig 

med, som har det lite som en själv, svårigheter att hitta någon som blir godkänd och 

svårigheter kring rädslan för hur andra skall reagera på att man bor i fosterhem. Två av 

deltagarna beskriver dock hur de efter programmet har tampats med rädslan för andras 

reaktioner angående deras förflutna på olika sätt. Således kan man säga att det finns flera 

svårigheter kopplade till att skaffa nya vänner både när det gäller hur man skall förhålla sig i 

frågan om öppenhet om sitt förflutna och svårigheter med att hitta någon som kan förstå dessa 
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aspekter i ens liv och förflutna om man söker sig till en ny vänkrets med helt andra 

livserfarenheter. 

 

Någon som finns där 

Detta tema indelas i två subteman; viktiga personer i programmet och viktiga personer 

utanför programmet. 

Viktiga personer i programmet. Vilken eller vilka personer som blev viktiga för 

deltagarna i programmet ser olika ut. Färdighetstränaren, ungdomsterapeuten, fosterfamiljen 

och då i synnerhet fostermamman omnämns som viktiga personer. Gemensamt för deltagarna 

var att samtliga hade någon eller några som de upplevde att de kunde lita på och prata med, 

som de upplevde fanns där och de kunde vända sig till. Två av deltagarna beskriver det så här: 

 

Ja hon [färdighetstränaren] var ju mitt starkaste band medans jag bodde... i MTFC. Men hon 
hade jag ju också här [på utredningshemmet](…) så tyckte jag om henne mest av dem 
allihopa... Så vi har alltid haft en bra relation. Jag har alltid kommit överens med henne. 
 
att man kunde gå till någon [angående färdighetstränaren]och gjorde aktiviteter och hade kul 
med, liksom… Som en, ja, jag vet inte en extra… höll på att säga förälder men extra kompis 
liksom, (…) men som fanns där liksom. 
 

Följaktligen kan man säga att även om det varit olika vem eller vilka personer som blev 

viktiga för ungdomarna under programmet så har samtliga hittat någon de har fått förtroende 

för och som fått en viktig betydelse för deltagarna. Det är dock en minoritet som idag har 

regelbunden kontakt med någon från programmet men inkluderar man kontakt med 

fosterhemmen så är det hälften. 

Viktiga personer utanför programmet. Här har de flesta angett vänner som de personer 

de kan lita på och prata med och som deltagarna vänder sig till när de behöver stöd eller 

någon att prata med. Några av deltagarna nämner även syskon som de står nära eller någon 

vuxen i deras familj, men när det gäller de vuxna säger de att de inte kan prata med dem om 

allt. Så här beskriver en av deltagarna relationen till en äldre vän som är en viktig person i 

deltagarens liv: 

 

Han kan jag snacka med om allt för att han har ändå haft en liknande, nej, inte liknande, han 
har haft en värre uppväxt än jag, han har alltså bott i fosterfamilj, han bodde i fosterfamilj 
när jag lärde känna honom… 
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En annan deltagare säger så här kring frågan om viktiga personer att vända sig till:  

 

D: Ja man har väl någon kompis som man verkar lita på och... som vet att hon stöttar mig 
och... så här. Det kanske inte är jättemånga men. 
I: Vilken roll har personen spelat i ditt liv? 
D: Alltså hon har ju alltid funnits där till exempel. Man vet att man alltid kan ringa och... hon 
finns alltid där. 
 

Följaktligen kan man säga att de personer som deltagarna har haft och fortfarande har som de 

känner förtroende för utanför programmet i huvudsak är vänner. Resultatet tyder på att 

majoriteten av deltagarna har få eller inga vuxna i sin närhet som de vänder sig till om de 

behöver någon att prata med. 

 

Att komma hem 

Detta tema handlar om deltagarnas upplevelser av att komma hem. Om positiva förändringar 

men även om svårigheter kring att komma hem till samma miljö och där försöka upprätthålla 

de förändringar som skett under MTFC- programmet. 

 

En av deltagarna säger så här om hur relationen till familjen förändrades efter MTFC- 

programmet: 

 
Ja, det gör den, det är ju… det är ju klart den förändras, men, som sagt, allting går bak, går 
tillbaks till det normala efter ett, det gör det alltid, blir vardag, allting man kämpat för, det 
sätter sig i ens vardag… 
 

Deltagaren säger vidare angående mamman att MTFC- programmet inte hjälpte henne med de 

problem hon har vilket resulterade i att problemet kvarstod när deltagaren kom hem. 

Deltagaren menar att mamman också hade behövt genomgå en egen behandling för sina egna 

problem för att hemkomsten skulle ha fungerat. Deltagaren beskriver hur svårt det var att 

upprätthålla de förändringarna deltagaren under MTFC- programmet kämpat för vid 

hemkomsten: 

 
Alltså, det är ju, alltså man vill ju va, jag vet inte… det som man byggt upp det är ju det man 
vill försöka ha kvar, man vill ju inte börja om igen liksom, när dom tar bort ens betyg och 
mamma går tillbaks till det vanliga, mina kompisar är det vanliga, allt är det vanliga liksom, 
då går jag också tillbaks till det vanliga. Jag kan inte fortsätta vara förändrad om ingen 
annan har förändrats i min omgivning. Det blir jättesvårt och liksom, man anpassar sig, 
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människor är ju sådana, de anpassar sig och man anpassar sig till vad man tycker är bekvämt 
och jag gick tillbaks till det bekväma. 
 

Här beskriver deltagaren att det var lättare att gå tillbaks till gamla mönster då deltagaren 

upplevde att omgivningen inte hade förändrats. De problem som uppstod med att få 

tillgodoräkna sig de betyg deltagaren fått under programmet anges också som en bidragande 

orsak till återgången i gamla mönster. Att försöka upprätthålla förändringarna upplevdes som 

svårare än att återigen anpassa sig efter det gamla och gå tillbaks. En annan deltagare 

beskriver svårigheter med att komma hem då deltagaren upplevde sig ha förändrats men 

upplevde att familjen stod kvar på samma ställe. Deltagaren beskriver vidare att bristen på 

förändring hos familjen gjorde att det blev kaotiskt vid hemflytten och uppger att det inte var 

bra för deltagaren att flytta hem igen. Denna deltagare och ytterligare en uppger att de hade en 

förväntan om att det skulle vara annorlunda när de kom hem, att det skulle fungera bra och att 

större förändringar skulle ha skett men att det inte blev som de hade föreställt sig. En av dessa 

beskriver hemkomsten som svår att hantera: 

 

men när jag kom hem var allt likadant, om inte värre, liksom, efter att ha varit där och trivdes 
jättebra, sen åka hem igen, jag blev jättedeprimerad och det gick liksom inte alls bra. Jag 
ville ju vara där liksom, ju. Även om jag inte visste eller om jag kunde vara där för alltid. 
 

lättare att inte veta, inte varit där, inte smaka på livet i typ ett halvår, sedan åka tillbaks till 
fucking helvetet igen, det var bara en tease liksom. (…) Jag ångrar det inte eller så, även om 
det är fruktansvärt jobbigt, jag ångrar det absolut inte. 
 

Deltagaren beskriver att en av svårigheterna med hemkomsten var att separationen från 

fosterfamiljen var mycket påfrestande. Relationen till den egna mamman uppges att den hade 

blivit lite bättre så till vida att den blev lugnare, men att deras interaktion var minimal då de 

på olika sätt undvek varandra. Deltagaren uppger vidare att de idag har en bra, vuxen föräldra- 

barn relation.  

 

En annan deltagare beskriver också övergången som påfrestande även om deltagaren har 

kunnat upprätthålla alla de positiva förändringar som åstadkommits under MTFC- 

programmet och efter hemkomsten kunde gå vidare med sitt liv på ett positivt sätt. Att inte 

längre vara i den kontrollerade och strukturerade miljö som MTFC- programmet innebar och 

att det nu var deltagaren som hade större ansvar var det som upplevdes som mest påfrestande. 

Deltagaren beskriver det så här: 
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Det var också jobbig, precis som… ja, men det där som jag sa om ansvar, att man ska ta eget 
ansvar och då var det andra rutiner igen och det var väl fjärde eller femte gången jag flyttade 
igen, liksom. Så, ja det var… Jag flyttade i (…) [från fosterhemmet] och (…) då flyttade jag 
till (…)[ungdomens nuvarande hemort]. (…). Det var inte länge jag var hos mamma, kände 
att jag behövde komma därifrån för att det skulle gå bra. 
 

Deltagaren valde att flytta hemifrån kort efter programmet, då deltagaren upplevde att det 

ökade chanserna för att det skulle gå bra. Deltagaren beskriver vidare flera positiva 

förändringar efter programmet: 

 

D: Ja, alltså, jag tycker det har förändrat… allt, mitt sätt att vara och mitt sätt att tänka och 
vad som är rätt och vad som är fel och de här rutinerna de har hjälpt jättemycket… allt tror 
jag. 
I: Och tycker du att du… att programmet har varit till hjälp för dig? 
D: Ja, det har det. 
I: På vilket sätt? 
D: Ja, alltså, framför allt har den ju tagit in mig på rätt väg, men den har fört mig och min 
mamma närmre varandra… jag vet inte, det är väl typ det. 
 

Deltagaren uppger vidare att utan MTFC- programmet hade deltagaren inte klarat sig.  

 

För en av deltagarna uppstod svårigheter då deltagaren inte kunde flytta hem igen efter 

programmet var avslutat. Då socialen bedömde att mamman inte var redo att ta emot 

deltagaren togs beslut om en ny fosterhemsplacering. Deltagaren upplevde det som bakvänt 

att inte kunna stanna i MTFC- familjen som deltagaren hade kommit nära och trivdes i, utan 

istället bli tvingad att börja om från början med en ny familj. Deltagaren uppger sig dock 

förstå att anledningen var att programtiden var slut och då familjen var knuten till MTFC- 

programmet var det inte möjligt att stanna där. Den nya placeringen slutade efter kort tid i ett 

sammanbrott. Deltagaren uppger att detta skedde plötsligt och att deltagaren blev lämnad hos 

mamman av fosterfamiljen. Deltagaren uppger vidare att även om att åka hem hade varit att 

föredra framför att flytta till en ny familj efter MTFC- familjen så var det inte så bra för 

deltagaren att flytta hem vid den tidpunkten:	  

 

Var inte det bästa att jag flyttade hem då, för mor höll fortfarande på med det programmet, 
(…), och sånt här, men det skötte hon ju inte. 
Deltagaren säger vidare att socialen efter detta inte hanterade ärendet på ett bra sätt (mer om 

detta i temat: Upplevda brister i kontakt med socialtjänsten).  
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Följaktligen kan man säga att hemkomsten blev svår för deltagarna. För fem av deltagarna 

hängde svårigheten ihop med att komma hem till en familjemiljö där det inte skett tillräckliga 

förändringar. Relationerna upplevdes fortfarande som problematiska och för två av deltagarna 

var det så att de problem som föräldern hade innan programmet kvarstod. För deltagarna 

framstår tiden efter hemkomsten som ett mycket känsligt skede då det lätt kan gå snett igen 

om inte tillräckligt många saker faller på plats och omgivningen upplevs som tillräckligt 

förändrad. Resultatet tyder på att de familjeförhållanden som man kommer hem till och hur 

dessa hanteras har stor betydelse för att kunna upprätthålla de förändringar som har skett 

under MTFC- programmet. 

 

Återgång till gamla skolan 

Detta tema handlar om hur övergången mellan den skola deltagarna gick i under MTFC- 

programmet och den gamla skolan fungerade och hur detta påverkade deltagarna. Men även 

om skolan fungerade eller inte fungerade efter MTFC- programmet. 

 

En av deltagarna uppger att inte få tillgodoräkna sig de betyg deltagaren fått under tiden i 

programmet var av stor betydelse för hur det gick i skolan efter programmet:  

 

Skolan var också en klass för sig själva dom tyckte att jag skulle göra om alla mina betyg, 
eftersom att, medans jag gått i den skolan, den första skolan liksom, då hade jag, jag klarade 
aldrig av matte, jag klarade aldrig av engelska, jag klarade aldrig av någonting, för jag gick 
inte på lektionerna, för jag gillade inte lärarna, eller vissa lärare… Men sen när… liksom, 
när jag kom tillbaka så, så fick jag inte de be… hade jag inte samma betyg. Fick nästan alla 
VG när jag gick i (…) och när jag kom tillbaka så hade jag inte alla VG. Hade inte ens de 
betygen så jag var tvungen att göra om de. så då slutade jag skolan, jag hoppade av. (…) Så 
därför [pågrund av att deltagaren var tvungen att göra om betygen] beslutade jag mig för att 
inte bry mig om det så mycket, göra det till ett lite mindre problem. (…) Jag gick ju ut hela 
nian, alltså, jag gick fortfarande ibland till skolan och så (…) Jag fick ju inte betygen och så, 
så jag sabbade ju skolan, jag sabbade för mig själv, liksom, jag kom inte på lektioner, jag 
gjorde inte det ena och det andra och jag lyssnade inte så mycket, hängde inte med på 
lektionerna . Man blir bara, man vill inte göra om allt man redan har gjort för att bevisa för 
någon att är, att man kan, liksom. 
 

Här beskriver deltagaren att då betygen från tiden i MTFC- programmet inte blev 

tillgodoräknade, tappade deltagaren motivationen att fortsätta kämpa med skolan och 

saboterade istället för sig själv genom att återgå till gamla beteenden. Då denna deltagare 

tillfrågas om vad som hade behövt för att förändringarna som skett under programmet skulle 

ha blivit varaktiga återkommer ämnet skolan: 
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 Jag vill att, för det första, att skolan skulle kunna förstå att jag haft det jobbigt, en jobbig tid 
i ett och halvt år och att jag kanske, kanske måste komma tillbaka med en lite mer mjukstart 
än vad de går igenom just då, att det kanske, wow, jag kom tillbaka till min nya klass, du vet, 
man börjar tetas lite med klasskamraterna, man börjar testa gränserna, man börjar testa det 
ena och det andra liksom, första dagen jag kom dit så började jag bråka. Liksom, man börjar 
testa gränserna och sånt. (…) lite mera mjukstart (…) du kanske kan komma hit klockan åtta, 
du slutar klockan tolv. Man kanske kan hålla på så i en vecka. Så man kommer in lite mjukare 
istället för gå alla dagar direkt och göra allt direkt. Man har kommit tillbaks till sin stad, man 
har kommit hem, man är förvirrad, allting har gått så snabbt, man vet inte riktigt vad man gör 
liksom, man känner, man känner sig helt, jag vet inte, utpumpad och så för man den hårdstart 
på det, det där är ju bara suget ut. 
 

Här beskriver deltagaren att de överväldigande känslorna i samband med hemkomsten och 

hur gränserna i den gamla skolan genast började testas. Deltagaren menar att det hade hjälpt 

att få en mera gradvis inskolning i den gamla skolan och att skolan hade haft större förståelse 

för deltagarens situation. Deltagaren anger vidare att innan programmet fanns ingen 

motivation att gå ut skolan men att skolan var jätteviktig under programmet. Känslan av att 

skolan var viktig försvann dock efter programmet då deltagaren upplevde att skolan inte 

längre gjordes viktig för denne. Deltagaren beskriver det så här: 

 
Skolan kändes inte viktig, för att de gjorde den inte viktig för mig. Liksom om man visar att 
något är viktigt för någon då liksom tänker man, wow, det här är viktig och då kämpar man 
för det men nu när de visar att det inte viktigt, då skiter i vilket, som sagt vardag. 
 

En annan deltagare, vars skolgång fungerade bra under programmet, uppger att skolgången 

inte fungerade efter att programmet var slut. Deltagaren trivdes inte i sin gamla skola och fick 

inte lika mycket hjälp som under MTFC- programmat vilket resulterade i att deltagaren inte 

fick slutbetyg från nian. Deltagaren beskriver det så här: 

 

Skickades tillbaks till den här (…) Det gick väl precis som det var innan. Det var väl inte så 
bra liksom jag ville inte ens, jag ville liksom inte gå dit, och sen eftersom jag inte fått betyg 
från nian, kom jag inte in på någon linje på gymnasiet och då fick jag gå sånt här (…) 
programmet. (…) då var det samma grej där vägrade gå dit (…) Slutade med att jag hade 
praktik hela veckan. (…) Som jag ser nu var det ett slöseri med tid liksom, när jag kunde ha 
suttit och pluggat istället.(…) Jag är väl på samma ställe som jag var när jag slutade. Har 
försökt att gå folkhögskola, där gick jag (…) terminer, men har ändå inte fått några slutbetyg 
liksom. (…) Jag är väl fortfarande på det stadiet om jag skall fixa grundskolan. 
 

Ytterligare en annan deltagare uppger att socialtjänstens hantering av dennes ärende 

påverkade skolgången negativt. Två av deltagarna beskriver att skolan fungerade efter 

programmet dock inte lika bra som under programmet. Så här beskriver en av dem: 
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Sen gick det väl sådär. Alltså det gick inte jättedåligt, men det gick inte jättebra heller. Det 
var liksom på gränsen där. Det, det funka, jag var där ibland, gjorde vad jag skulle ibland. 
 

För två av deltagarna var viljan att kunna komma in på gymnasiet något som motiverade dem 

att fortsätta försöka få bra betyg efter programmet. 

 

För två av deltagarna fungerade inte övergången till gamla skolan, vilket resulterade i att 

deras fortsatta skolgång präglades av samma svårigheter som de hade innan programmet. 

Samtliga deltagare upplevde en förbättrad skolgång under programmet, där de höjde sina 

betyg och presterade mer än vad de gjort innan. För fyra av deltagarna gick skolan även bra 

eller bättre efter programmet jämfört med innan. Två av dessa deltagare beskriver dock att 

även om skolgången fungerade bättre efter programmet än innan så fungerade det inte lika bra 

som under programmet. När det gäller vilka faktorer som påverkat skolgången efter 

programmet, i ena eller andra riktningen, ser det olika ut för deltagarna. För tre av deltagarna 

fanns faktorer som påverkade i negativ riktning. För en av dessa var svårigheter kring att få 

sina betyg från den skola deltagaren gick i under MTFC- programmet tillgodoräknade en 

viktig faktor men även upplevelsen av att vid hemkomsten ha svårt att finna sig tillrätta i 

tillvaron igen och klara av vad deltagaren upplevde som en hårdstart i skolan. För en annan 

deltagare var vantrivseln och att inte få samma hjälp som under MTFC- programmet viktiga 

faktorer. Den tredje deltagaren anger socialtjänstens hantering av dennes ärende som en faktor 

som påverkade skolgången negativt, då det upplevdes som att de gav upp hoppet om 

deltagaren. Av de deltagare som övergången fungerade bra för anger två att viljan att komma 

in på gymnasiet var en viktig faktor för dem att fortsätta kämpa för att få bra betyg även efter 

MTFC- programmet var slut. Fyra av deltagarna blev efter grundskolan antagna till gymnasiet 

på olika linjer som de sökt, varav en valde att hoppa av. 

Kriminalitet och missbruk  

Detta tema rör hur det har gått med kriminalitet och missbruk efter och i viss mån även under 

programmet.  

 

En deltagare återföll i gamla beteenden vilket resulterade i att deltagaren en tid efter MTFC- 

programmet blev intagen på ett ungdomshem. Deltagaren säger så här: 
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om man åker tillbaka in igen då har man ju hamnat grovt fel, det är ju det man kämpar för att 
man inte skall göra, någonting gick ju snett. 
 

Deltagaren säger att MTFC- programmet var en ”björntjänst”, vilket denne själv definierar 

som ”en tjänst man gör när det inte hjälper”, då behandlingen inte gav en långsiktig effekt 

eftersom deltagaren hamnade i samma problem igen. Deltagaren uppger vidare att den idag 

förbättrat sig och gått vidare. 

 

Fyra av deltagarna har efter programmet använt narkotika och gör det även idag. En av dessa 

hade inte provat narkotika innan programmet men har provat marijuana vid några få tillfällen 

efter. Deltagaren säger dock att den aldrig skulle kunna tänka sig att prova några andra droger 

och klassar marijuana som en lätt drog jämförbar med alkohol. Med undantag från en 

deltagare beskriver ingen av dem användandet av narkotika som ett missbruk, mera som ett 

bruk. De jämför det med att dricka alkohol ibland och menar att det är något de gör ibland 

men inte är beroende av på något sätt. De beskriver det även som ett socialt bruk. Så här 

beskriver en av deltagarna, som dock uppger att narkotikaanvändning har skapat vissa 

problem i dennes liv och vad det fyller för funktion i deltagarens liv:  

 

 Socialt nät är det bara… med vänner och så det är bara socialt nät. Det är ingenting som gör 
att liksom att jag kommer försent till skol… eller kommer försent till jobbet eller liksom, är 
slö på jobbet eller är slö, liksom, varken någonstans, liksom. Det är bara en social sak 
liksom, sitta ner och kolla film eller liksom prata, göra vad som helst, göra det man gör fast 
liksom… Det är likadant som att dricka, det är exakt likadant som att dricka, verkligen, 
liksom, man dricker för att man vill liksom bort i tankarna lite ibland, du vet och bli lite 
onykter. Det är ingen skillnad, verkligen inte, eller jag gör inte, jag ser inte det som någon 
större, större skillnad. 
 

En av de deltagare som beskriver användningen av narkotika som ett socialt bruk uppger att 

det är när andra erbjuder som det blir svårt att tacka nej och att det är i dessa samband som 

användningen förekommer. Deltagaren säger vidare att det inte blev så mycket fokus på 

användning av narkotika i programmet då deltagaren inte använt så mycket innan 

programmet. Deltagaren uppger sig tro att mer fokus på detta i programmet kanske hade varit 

till hjälp för att avstå från bruket idag. Den av deltagarna som beskriver sin användning av 

narkotika mera som ett missbruk har efter MTFC- programmet haft perioder med omfattande 

bruk av narkotika. Deltagaren beskriver att drogerna fyller den funktionen att de hjälper till att 

stänga av känslor vilket deltagaren upplever som skönt. Deltagaren uppger vidare att 
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användningen av narkotika idag är under kontroll. Så här säger deltagaren angående en 

specifik period då deltagaren använde mycket narkotika: 

 

Sen gick jag bara rakt in i väggen för till slut blev det alldeles för mycket. 

 

Fem av deltagarna hade någon gång provat narkotika innan programmet och för vissa var det 

mer än provat. En av deltagarna uppger sig ha brukat narkotika under programmet vid ett 

tillfälle i samband med en permission. En av deltagarna uppger sig ha druckit alkohol vid fler 

än ett tillfälle i samband med permissioner. Fyra av deltagarna uppger att de använt narkotika 

efter programmet och att de gör det fortfarande idag. En av dessa beskriver perioder med ett 

mer omfattande missbruk. 

 

Fem av deltagarna anger att de idag inte har några problem med kriminalitet. En av deltagarna 

anger att den brutit med det mesta av sin kriminella bana. En av deltagarna uppger att denne 

inte heller hade några problem med kriminalitet innan programmet. För de övriga har 

kriminella handlingar förekommit i varierande grad, från någon enstaka händelse till mera 

omfattande kriminellt beteende, dock har inte alla av dem haft problem med polisen pågrund 

av kriminella handlingar.  

 

Upplevda brister i kontakt med socialtjänsten 

Tre av deltagarna uppger att deras kontakt med socialtjänsten innehållit vissa brister. Två av 

deltagarna beskriver främst upplevda brister i bemötandet samt en upplevelse av att deras röst 

inte blev hörd i kontakten och att ingen hänsyn togs till vad de ville och tyckte. En dem 

beskriver det så här: 

Jag tror inte någon överhuvudtaget inom socialen har förstått mig på de senaste åren. (...) 
Jag tycker inte ens någon gör det idag... För jag tycker när man hamnar i såna här 
situationer där det är en hel familj så tycker jag oftast... att de lyssnar på de vuxna och det 
kan jag förstå, för det är vuxna människor. Men jag tycker inte de har nån bemötelse med 
barn överhuvudtaget... Faktiskt inte, tycker jag inte det.  
  

Denna deltagare säger vidare att socialen kunde ha kompromissat mer och att socialen alltid 

ville vara mamman tillags och att det alltid handlade om vad mamman ville. Den andre 

deltagaren beskriver att denne upplever sig ha blivit behandlad på ett nedlåtande sätt av 



	   	  

	  

65	  

socialen och beskriver också en upplevelse av att socialen inte lyssnade på deltagarens 

argument och tagit hänsyn till vad deltagaren tyckte. 

 

En av deltagarna beskriver även brister i hur dennes ärende hanterades av socialen efter 

MTFC- programmet. Deltagaren kunde inte flytta hem efter programmet var avlutat då 

socialen inte ansåg mamman vara redo att ta emot deltagaren pågrund av mammans problem. 

Socialen beslutade då att deltagaren skulle placeras i ett nytt fosterhem i väntan på att modern 

kunde hantera sitt problem. Deltagaren förstod att då programmet var avslutat var det inte 

möjligt att stanna i MTFC- familjen men tyckte samtidigt att det kändes fel att lämna en miljö 

deltagaren trivdes i och gjort sig hemmastadd i för att börja om med en ny familj i en ny 

miljö. Den nya placeringen slutade i ett sammanbrott, då familjen ansåg att de inte längre 

kunde ta emot deltagaren, vilket deltagaren upplevde som oväntad och inte riktigt förstod 

grunden till. Deltagaren blev, samma dag som fosterfamiljen gav beskedet att deltagaren inte 

skulle få bo kvar, lämnad hos modern av dem. Socialen kontaktade en vecka senare modern 

via telefonen. Under detta samtal bestämdes att deltagaren skulle stanna hos modern, trots att 

samma problem kvarstod som föranledde den fosterhemsplacering som slutade i 

sammanbrott. Ingen ytterligare uppföljning har gjorts av socialen efter detta och deltagaren 

har inte haft någon ytterligare kontakt med socialen. Detta upplevdes av deltagaren som att de 

gav upp hoppet om denne. Deltagaren uppger att även om att åka hem var att föredra framför 

att flytta till en ny familj efter MTFC- familjen så var det inte så bra för deltagaren att flytta 

hem vid den tidpunkten pågrund av moderns fortsatta problem. Deltagaren säger så här 

angående hur socialen hanterade ärendet efter sammanbrottet: 

 

Jag tyckte det var väldigt, det var väldigt slappt av socialen att bara liksom ringa hem och 
säga till min mor så, är det ok om (…) bor där, det är klart att ens mamma säger ja, det... Ja, 
ja men okej och sen typ fallet avslutat. 
 

Denna deltagare beskriver att det fanns en större trygghet med att bo i en MTFC- familj då 

den inte bara plötsligt kan avbryta en placering utan att först kontakta MTFC- teamet och 

socialen för diskussion och att den andra familjen var dåligt rustad för att ta emot ett äldre 

fosterbarn jämfört med MTFC- familjen. Deltagaren uppger sig inte ha fått någon eftervård då 

alla kontakter med socialtjänsten avbröts i och med att återplaceringen slutade i sammanbrott. 
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De tre deltagarna beskriver alla på olika sätt att de kände sig som maktlösa i förhållandet till 

socialtjänsten. De beslut som tagits om deras liv upplever deltagarna att de inte kunnat 

påverka. En av dessa deltagare beskriver brister i hur dennes ärende hanterats efter MTFC- 

programmet av socialtjänsten, vilket även ledde till att ingen eftervård genomfördes. 

 

Drivkrafter för förändring  

Flera av deltagarna beskriver olika saker som fungerat som drivkrafter till att förändras. Dessa 

har varit såväl inre som yttre. De beskriver även olika saker som var viktiga drivkrafter för att 

stanna i programmet. För en av deltagarna var viljan att bli en bättre människa och kunna 

flytta hem en drivkraft: 

 

 Det fanns inte så mycket mer än att jag ville bli en bättre människa så jag kunde flytta hem. 

 

En annan deltagare beskriver några viktiga drivkrafter att stanna i programmet. Så här säger 

deltagaren: 

 
 Jag ville ju bli någonting, jag ville inte bara bli, alltså det var ju flera av mina kompisar 
som… en tog självmord och en åkte in i fängelse och sådär, jag ville inte bli en av dem. Min 
mamma motiverade mig och min lillasyster. 
 

Denna deltagare beskriver även att ha mål som en drivkraft att kunna ta ansvar för sitt eget liv 

efter det att kontrollen blev mindre från programmet: 

 

det var mycket målen som spelade in också, att jag ville ju verkligen in på (…) linjen, så jag 
försökte verkligen att plugga.  
 

Ytterligare en deltagare anger att MTFC- programmets fokus på belöning snarare än 

bestraffning var motiverande och uppger vidare att det verkade mera hindrande gällande att 

ändra sitt beteende då det gav något att sträva efter och att enbart fokus på bestraffning hade 

varit overksamt. Deltagaren upplevde att belöning gav en positiv förstärkning för vissa 

beteenden, exempelvis att sköta skolarbetet där fostermamman bidrog genom att erbjuda 

belöningar om deltagaren åstadkom vissa resultat i skolan. När det gäller vad som varit den 

viktigaste delen i att kunna förändras beskriver tre deltagare att de ser sig själva som den 

viktigaste förändringsfaktorn. Två av dem säger så här angående detta: 
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det är bara en själv som kan ändå, liksom, avgöra i fall man skall bli en bättre människa, så 
det blir ju att man själv blir upp till beslutet, antar jag. 
 

I: Är det något speciellt som, liksom, har varit av extra stor betydelse för att du 
har…[förändrats] 
D: Inte mer än mig själv, alltså, har ju bara mig själv, och, och vill ju utveckla det så mycket 
som möjligt och bli en så bra människa som möjligt och… det är väl den största drivkraften 
som finns att liksom kunna göra det så bra av sig, av mig själv liksom. 
 

En av deltagarna anger att en egen inre drivkraft är nödvändig om man skall kunna 

tillgodogöra sig MTFC- programmet på ett bra sätt. Så här säger deltagaren om det: 

 
 men jag tror att den… alltså det krävs vilja… för att klara det, alltså, komma bra därifrån, 
och så därför tror jag inte att det passar alla. (…) Så det är bra att de [ungdomarna på 
utredningshemmet] går igenom en utredning o.s.v. innan de säger att MTFC passar en 
ungdom. 
 

En av deltagarna uppger sig ha varit jättemotiverad att gå i MTFC- programmet redan från 

start. Fem av deltagarna anger att de inte var så motiverade när programmet började men 

beskriver att det förändrades under programmets gång. En av dessa beskriver att 

fosterfamiljen spelade en viktig roll för att motivationen förändrades: 

  

 jag var inte så motiverad först i början, jag var inte så motiverad alls, jag ville inte gå till 
skolan, jag ville inte göra någonting, det var skit bara, men senare på tid blev jag motiverad, 
och liksom, de fick igång mig [fosterfamiljen], och de tyckte, jag tror de tyckte det var 
jätteroligt att jag kom igång med allting. 
 

Denna deltagare beskriver vidare att efter att ha kommit in i MTFC- programmet fann 

deltagaren motivation i att förbättra sig inom vissa områden för att kunna komma hem men 

uttrycker även att klara av någonting var en motivation i sig:  

 

D: Aha, alltså efter en tid så blir det, det blir som en vardag, som sagt, man gör, man lever 
för det, man lever för att bli bättre på vissa saker, för att få komma hem och sånt där, liksom 
man sköter sig, det blir vardag och det blir lättare ju, det blir det verkligen. 
I: Och vad motiverade dig att stanna i programmet? 
D: Vet faktiskt inte, ville bara komma därifrån, det var väl det som motiverade mig mest min 
vilja… att klara av någonting… jag gillade inte programmet så jättemycket. 
 

För en av deltagarna var mötet med fosterfamiljen den avgörande faktorn för att motivationen 

skulle förändras. Deltagaren uppger sig inte ha haft några tankar på att förändras men att detta 
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ändrades direkt efter att deltagaren satte foten innanför tröskeln hos fosterfamiljen. För en 

annan deltagare var motivationen mindre i fas 1 och fas 2 då deltagaren upplevde det som 

krävande med tanke på alla olika regler som skulle följas. Motivationen ökade med tiden då 

deltagaren upplevde att programmet och faserna varit bra med tanke på att tillvaron fungerade 

för deltagaren. Ytterligare en av deltagarna beskriver att från början inte vilja förändra sig 

men att vändpunkten blev när deltagaren insåg att den hade problem. Denna deltagare säger 

även att det var motiverande att programmet hjälpte mot deltagarens problem med 

aggressivitet, där färdighetstränaren spelade en viktig roll i att hjälpa till att hitta sätt att 

kontrollera och minska aggressiviteten, så som exempelvis fritidsaktiviteter som inkluderade 

hård fysisk ansträngning. En annan deltagare uppger sig inte ha varit motiverad att gå MTFC- 

programmet initialt, men beskriver att det fanns en vilja att förändra sitt liv. Deltagaren säger 

vidare att då deltagaren efter ett tag mådde bättre blev det en motivationsfaktor.  

 

Deltagarna uppger flera olika drivkrafter till att vilja förändras. De anger även olika saker som 

motiverade dem att stanna i programmet. Tre av deltagarna uppger att den viktigaste faktorn 

för att kunna förändras är de själva. Fem av sex deltagare uppger att de till att börja med inte 

var motiverade att genomgå programmet men att de efterhand blev mer motiverade. Dessa 

deltagare beskriver olika saker som bidrog till deras ökade motivation men gemensamt för 

alla är att deras motivation ökade med tiden. 

 

Framtidsperspektiv 

Detta tema rör hur deltagarna ser på sin framtid och hur tiden i MTFC- programmet har 

påverkat deras syn på framtiden. Så här beskriver två deltagare om hur programmet har 

påverkat deras syn på framtiden: 

 
I: Hur såg du på framtiden innan programmet? 
D: Hopplöst. Jag var i depressioner jämt. 
I: Hur såg du på den efter programmet? 
D: Mycket bättre, det var en sak som var positivt. 
  

I: Känner du att programmet hjälpt dig att skapa de målen gällande framtiden? 
D: Ja, det kan det nog ha gjort. Alltså man kanske har mer hopp om livet just nu än vad man 
hade innan. 
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En annan deltagare uppger sig se ganska ljust på framtiden och har en tilltro till att de 

eventuella svårigheter som deltagaren ställs inför kommer att lösa sig. Deltagaren säger vidare 

så här angående hur synen på framtiden har påverkats under programmet: 

 

D: Jag hade inget (…), jag hade inte ens hopp för framtiden, jag levde i nuet, liksom, bara 
gjorde det som kändes bäst för dagen.(…) 
I: Har det [programmet] hjälpt dig skapa mål för framtiden? 
D: Bara genom att se en annan värld, liksom, än den man är van vid. Det har nog hjälpt, 
kanske försöka inte uppnå exakt det men kanske försöka uppnå den känslan man kände. 
I: Så det hjälpte dig att se… 
D: Att man faktiskt kan må bra, liksom, och att det är ok. 
 

Så här beskriver ytterligare en deltagare hur synen på framtiden såg ut innan programmet. 

Deltagaren utbildar sig idag till just det som innan programmet verkade så ouppnåeligt och 

har även fler mål inför framtiden: 

 

 Jag trodde inte att jag skulle klara någonting, jag ville ju jätte, jätte gärna bli (…) men jag 
trodde aldrig att jag skulle lyckas. 
 

Deltagaren säger vidare så här angående risken att återfalla i gamla beteenden och gamla 

problem: 

 

det finns inget som kan få mig att falla tillbaka, alltså, jag står så stadigt, att det är ingenting 
som kan dra ner mig. 
 

Samtliga deltagare uppger att de har vissa mål som de strävar efter och som de skulle vilja 

uppnå i framtiden. Fyra av deltagarna säger även att programmet har hjälpt dem att skapa en 

ljusare framtidstro. Följaktligen kan man säga att programmet har påverkat majoriteten av 

deltagarnas framtidssyn på ett positivt sätt. 

 

Forskningsfrågorna och hur de anknyter till olika teman 
1. Hur har ungdomarna individuellt upplevt sin tid i MTFC- programmet? De teman som 

anknyter till denna fråga är: På många sätt en bra tid och Att vara ifrån sin familj. Här 

skulle även flera teman som sorteras under fråga 2, exempelvis Relationen till 

fosterfamiljen, kunna vara med. Detta då de innehåller svar som speglar hur deltagarna 

upplevt sin tid i MTFC- programmet men då svaren även är kopplade till specifika 
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faktorer och/eller komponenter i programmet sorterades de under fråga två. 

Behandlingsformen innebär att ungdomarna separeras från sin familj. Hur deltagarna 

upplevde detta under sin tid i programmet speglas i temat Att vara ifrån sin familj. 

2. Vilka faktorer i och utanför MTFC- programmet har ungdomarna upplevt påverkat 

behandlingens effekt? Med faktorer i programmet menas här komponenter eller faktorer 

som är direkt knutna till behandlingens utformning, innehåll och mål. Med faktorer 

utanför menas faktorer som behandlingen förvisso i flera fall syftar till att påverka men 

som inte är så att säga en del av MTFC- programmet så som exempelvis deltagarnas egna 

egenskaper, familjens förmåga eller vilja att förändras, andra myndigheters agerande och 

deltagarnas val av vänner efter behandlingen. Teman som anknyter till denna fråga är: I 

programmet: Syn på stegen, Upplevelser av terapierna, Relationen till fosterfamiljen, Att 

vara ifrån sin familj, Någon som finns där, Vänskapsband, Drivkrafter till förändring. 

Utanför programmet: Upplevelser av terapierna, Vänskapsband, Någon som finns där, Att 

komma hem, Återgång till gamla skolan, Upplevda brister i kontakt med socialtjänsten, 

Kriminalitet och missbruk, Drivkrafter till förändring. Flera teman kan placeras både 

under faktorer i och under faktorer utanför programmet då de innehåller olika resultat som 

anknyter till de respektive ”kategorier”.  

3. Upplever ungdomarna att deras beteende och/eller livssituation har förändrats efter 

MTFC- programmet i förhållande till de generella mål som finns i MTFC- programmet? 

Teman som anknyter till denna fråga är: Återgång till gamla skolan, Någon som finns där, 

Vänskapsband, Att komma hem, Kriminalitet och missbruk, Framtidsperspektivet. 

Denna indelning har gjorts för att hjälpa läsaren att följa med i hur resultaten tolkats i 

förhållande till forskningsfrågorna samt för att underlätta för läsaren att kunna se från vilka 

teman de resultat som diskuteras är hämtade ifrån. Detta utesluter inte att det kan vara så att 

det finns information i de enskilda teman som anknyter till en annan forskningsfråga än där de 

har placerats. Placeringen speglar vilka forskningsfrågor olika teman främst funnits anknyta 

till. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet avser författarna med hjälp av olika teorier, försöka besvara och diskutera 

hur deltagarna upplevt sin tid i programmet och vilka faktorer i och utanför programmet som 

de upplevt påverkat MTFC- behandlingens effekt samt hur deltagarna upplever att deras 
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beteende och/eller livssituation förändrats idag i förhållande till de generella mål som finns i 

MTFC- programmet. Resultatet kommer att analyseras utifrån de teorier och den forskning 

som tidigare redogjorts för men även utifrån nytt material i den mån detta anses relevant. 

Resultatdiskussionen innehåller diskussion och analys kring olika relevanta och intressanta 

resultat och avslutas med sammanfattande kommentarer angående några av studiens 

huvudresultat. I de sammanfattande kommentarerna ingår även en jämförelse mellan denna 

studies resultat och några tidigare uppföljningsstudier som gjorts av MTFC- programmet. 

Rubrikerna Deltagarnas upplevelse av tiden i programmet kontra upplevda svårigheter vid 

hemkomsten, Faktorer i och utanför programmet som påverkat behandlingen och 

Deltagarnas upplevda förändringar i förhållande till MTFC- programmets generella mål 

innehåller mer övergripande diskussion i förhållande till de olika forskningsfrågorna medan 

de andra är en diskussion om mera specifika resultat som förvisso även de är knutna till 

forskningsfrågorna. 

	  

Deltagarnas upplevelse av tiden i programmet kontra upplevda svårigheter vid 

hemkomsten. Samtliga deltagare beskriver tiden i programmet som en bra tid så till vida att de 

fick struktur i tillvaron, hade en fungerande skolgång och inte hamnade i problem med polisen 

eller andra instanser. Detta trots att de upplevde den som krävande eller om de gillade eller 

ogillade programmet som helhet. Flera av deltagarna beskriver dock att de efter programmet 

hade svårt att upprätthålla vissa av de positiva förändringar som de åstadkommit under 

programmet. Studien pekar på att en av anledningarna till detta verkar vara otillräckliga 

förändringar i den miljö de återvände till. Chamberlain (2003) påpekar vikten av att den 

biologiska familjen förmår att använda färdigheter och metoder som gör det möjligt för 

ungdomen att upprätthålla de framsteg som gjorts under MTFC- programmet. För flera av 

deltagarna verkar inte detta ha blivit fallet. Deltagarna beskriver att de upplevde att lite hade 

förändrats i familjesituationen när de kom hem. Föräldrarna verkar inte, av olika anledningar, 

ha kunnat uppfylla den stödjande funktion som är väsentlig för att framstegen skall kunna 

generaliseras till hemmiljön och bibehållas (Chamberlain, 2003). En viktig faktor som 

beskrivs för att familjesituation skall förändras är att familjen lyckas ändra sina 

interaktionsmönster och skapa en god kommunikation, vilket familjeterapin avser hjälpa till 

med (Höjman & Dovik, 2008). Resultatet pekar på att detta inte skedde under familjeterapin, 

för flera av deltagarna, och att det inte heller skedde spontant när de kom hem. Av detta kan 

man dra slutsatsen att det är av vikt att redan under behandlingen få till stånd en förändring i 
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familjesituation om framstegen som uppnåtts under MTFC- programmet skall kunna 

upprätthållas. Tidigare forskning ger stöd åt att bristande föräldrastöd och oförmåga att 

fortsatt kunna erbjuda god tillsyn, ett rättvist och konsekvent regelsystem, förutsägbarhet vid 

regelbrott, förstärkning av positiva beteenden och ett kontrollerat umgänge med kamrater vid 

uppföljning kan sammankopplats med återfall i normbrytande beteende (Chamberlain, 2003). 

Studien visar således att en fortsatt problematisk familjesituation var ett område som 

försvårade för deltagarna att upprätthålla förändringar som skett under programtiden efter 

hemkomsten.  

Att inte längre ha den struktur och den hållande men också kontrollerande funktion 

som MTFC- behandlingen som helhet innebar verkar även ha gjort det svårt för vissa av 

deltagarna att upprätthålla de framsteg de gjort under programmet. 

Resultaten pekar även på andra faktorer som var förknippade med svårigheter vid 

hemkomsten. De faktorer som framkommer är socialtjänstens agerande, övergången till 

skolan efter MTFC- programmet samt separationen från fosterfamiljen.  

Trots upplevda svårigheter lyckades större delen av deltagarna klara skolgången på ett 

bättre sätt efter MTFC- programmet än innan. MTFC- programmet har således varit verksamt 

för de flesta deltagare i att förbättra deras prestationer i skolan. För två av deltagarna var dock 

övergången till skolan även det en anledning till svårigheter efter programmet. Enligt Höjman 

och Dovik (2008) sker förberedelser för skolgång i det biologiska hemmets kommun mot 

slutet av steg 3. Enligt denna studie verkar förberedelserna inte ha fungerat på ett 

tillfredställande sätt för dessa två deltagare.  

När det gäller bruk av narkotika efter programmet visar studien att det har förekommit 

i högre eller mindre grad efter programmet för fyra av deltagarna. Narkotikabruk räknas som 

en riskfaktor för normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005) som resultaten 

pekar på kvarstod efter behandlingen för dessa deltagare. Smith, Chamberlain och Eddy´s 

studie (2010) pekar på att MTFC- programmet kan vara en effektiv komponent i behandlingen 

av narkotika användningen hos kriminella ungdomar då studien visar på ett reducerat 

användande. Då det i denna studie inte ingår några före och eftermätningar går det inte att 

svara på om det har skett en minskning, ökning eller om användningsfrekvensen är 

oförändrad för undersökningsgruppen som helhet. Resultatet pekar åt olika håll för de olika 

deltagarna. Således kan man säga att denna studie varken bekräftar eller bestrider Smith, 

Chamberlain och Eddy´s (2010) resultat. Resultatet tyder dock på att det är möjligt att större 
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fokus på och mer riktade interventioner för narkotikabruk hade kunnat vara fördelaktigt för 

några av deltagarna. 

Resultatet pekar på en god effekt gällande kriminalitet. Flera av deltagarna uppger att 

de efter programmet inte begått några kriminella handlingar och av de två deltagare som haft 

återfall i kriminalitet uppger en att det i dagsläget inte utgör ett problem och den andre har i 

stort sett brutit med sitt kriminella förflutna. Studien pekar således på att MTFC- programmet 

varit verksamt för att reducera eller avbryta kriminellt beteende hos deltagarna.  

Studien pekar på att narkotikabruk har förkommit i högre omfattning efter 

programmet än kriminalitet. Detta kan bland annat tyda på att samma riskfaktorer inte 

nödvändigtvis behöver föreligga bakom kriminalitet och narkotikabruk hos alla ungdomar 

och/eller att MTFC- programmet inte varit lika verksamt på narkotikabruk som på 

kriminalitet. En ytterligare tolkning kan vara att narkotikabruket uppfyllde fler funktioner för 

deltagarna än kriminella handlingar gjorde vilket gjorde att det var svårare att lägga bakom 

sig. Fortsatt umgänge med kamrater som även de använder narkotika verkar vara av betydelse 

då deltagarna beskriver att narkotika användningen fyller en social funktion i deras umgänge. 

Från studiens resultat utkristalliserades främst tre områden som de enskilda deltagarna 

upplevde bidrog till svårigheter att upprätthålla förändringar vid hemkomsten, 

familjesituationen, övergången till skolan efter programmet samt brister i socialtjänstens 

hantering av en deltagares ärende, varav familjesituationen var det område som var 

gemensamt för flertalet av deltagarna. Återfall i problem med kriminalitet, fortsatt umgänge 

med icke- godkända vänner och användning av narkotika samt försämrade resultat i skolan 

kan vara kopplat till svårigheterna inom dessa områden, även om det också finns andra starka 

dragkrafter i för att inte bryta helt med gamla vänner som beskrivits i diskussionsavsnittet  

Betydelsen av vänskapsband. 	  

	  

Betydelsen av vänskapsband. För några av deltagarna har det varit svårt att bryta med 

vänner som skulle betecknas som icke- godkända, vilket resulterat i att de idag fortfarande har 

kontakt med dem i högre eller mindre grad. En möjlig förklaring till det kan beskrivas utifrån 

två av de processerna som beskrivs i den sociala utvecklingsmodellen (SDM), av Andershed 

och Andershed (2005), graden av engagemang och grad av förstärkning. När det gäller graden 

av engagemang har vissa av deltagarna starka sociala och emotionella band till den gamla 

vänkretsen eller personer i denna. Dessa band kan ha bidragit till att deltagarna efter 

programmet återupptagit kontakten med de gamla vännerna. Detta kan i sin tur ha bidragit till 
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att vissa av deras normbrytande beteenden vidmakthållits. När det gäller grad av förstärkning 

har deltagarna tidigare upplevt tillfredsställelse i umgänget med dessa vänner och är på så sätt 

benägna att återigen söka sig till detta umgänge för att uppleva den gamla tillfredsställelsen.  

I studien framkommer beskrivningar som rör sig kring temat att kunna dela sina 

upplevelser och livserfarenheter med någon som också kan förstå och relatera till detta. 

Resultatet tyder på att en möjlig bidragande orsak till att det kan vara svårt att bryta med 

gamla icke- godkända vänner är en känsla att lättare blir förstådd av andra som delar liknande 

livserfarenheter och med dem kunna känna en gemenskap som deltagarna upplever är svår att 

finna med personer med en helt annan bakgrund.  

De flesta av deltagarna uppger dock att de brutit med gamla icke-godkända vänner 

och idag har en vänkrets som primärt består av gamla godkända vänner och nya vänner. Men 

studiens resultat angående narkotikabruk pekar på att vissa av de deltagare som angett att de 

brutit med de gamla icke- godkända vänner fortfarande har ett umgänge med kamrater som 

enligt programmet skulle betecknas som icke- godkända då de använder narkotika. Om dessa 

är nya eller gamla vänner eller mera bekanta som rör sig i deltagarnas umgängeskrets kan inte 

studien svara på. Resultatet tyder på att detta umgänge verkar försvåra för deltagarna att inte 

använda narkotika. För de deltagare som fortfarande umgås med vänner som skulle klassas 

som icke- godkända kan behov av att känna att man delar liknande erfarenheter, behov att 

känna gemenskap och att bli förstådd samt tidigare upplevd tillfredsställelse, sociala och 

emotionella band till personer eller grupper ha betydelse. 

	  

Faktorer i och utanför programmet som påverkat behandlingen. Vilka komponenter i 

programmet som deltagarna uppger som faktorer som påverkat behandlingen i en positiv 

riktning ser olika ut för deltagarna även om några av dessa faktorer delas av flera deltagare. 

Gemensamt för alla deltagarna är dock att de funnit komponenter som påverkat deras 

behandling positivt. Individualterapin, familjeterapin, belöningssystemet (d.v.s. fokus på att 

belöna och förstärka positiva beteenden snarare än att bestraffa negativa beteenden), 

färdighetsträningen, fasindelningen, strukturen, miljöbytet och förutsägbarheten vid regelbrott 

är komponenter som beskrivs som värdefulla av deltagarna. En av deltagarna uppger 

konfidensbrott i samband med familjeterapin som en faktor som påverkade behandlingen på 

ett negativt sätt. 

Programmet syftar även till att ge ungdomar med allvarliga beteendeproblem en 

stödjande relation till minst en vuxen. Samtliga deltagare beskriver att de under programmet 
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hittade minst en vuxen, ibland flera, som de upplevde sig ha en stödjande relation till. 

Relationen upplevdes som givande och var för dem en viktig faktor i programmet som 

påverkade behandlingen i en positiv riktning.  

Studien pekar på att det multidimensionella upplägg av programmet där interventioner 

sker på flera olika nivåer och på flera olika sätt i ungdomarnas liv har varit verksamt. Om en 

intervention inte har fungerat på en nivå eller om någon komponent inte varit verksam så har 

det funnits andra nivåer där det fungerat och andra komponenter som varit verksamma. Detta 

har lett till att samtliga deltagare har fått något positivt med sig från programtiden oavsett om 

de gillat eller ogillat programmet som helhet eller om det varit verksamt på alla nivåer i deras 

liv.  

Deltagarna uppger den egna motivationen som en viktig faktor som kan påverka 

effekten av behandlingen. Resultaten pekar på att även om ungdomarna inte var motiverade 

att gå behandlingen eller att förändras vid starten av MTFC- programmet så bidrog olika 

komponenter i programmet till att motivationen ökade med tiden. För några av deltagarna 

ökade även motivationen när de märkte att programmet fungerade så till vida att de upplevde 

positiva förändringar. Resultatet pekar på att den egna motivationen, en faktor utanför 

programmet, ökades av faktorer i programmet. 

Faktorer utanför MTFC- programmet som resultatet pekar på har påverkat effekten av 

behandling i en negativ riktning är en fortsatt problematisk familjesituation, fortsatt 

användning av narkotika och fortsatt umgänge med icke- godkänd kamrater, upplevda brister i 

kontakt med socialtjänsten och svårigheter vid övergången till den gamla skolan efter MTFC- 

programmet. Ytterligare en bidragande faktor till de svårigheter deltagarna upplevde efter 

programmet att upprätthålla förändringarna kan ha varit att de yttre motiverande faktorerna 

som MTFC- programmet bistod med inte längre fanns i samma utsträckning i deltagarnas liv. 

En annan bidragande faktor kan vara att majoriteten av deltagarna verkar ha saknat en 

stödjande vuxen relation utanför programmet vilket de hade i programmet. Detta indikeras av 

att majoriteten av deltagarna anger främst jämnåriga som viktiga personer att förlita sig på 

utanför programmet. Faktorer utanför MTFC- programmet som deltagarna har upplevt 

påverkat effekten av behandlingen på ett positivt sätt är ökat umgänge med prosociala 

kamrater efter programmet. 

 

Ungdomsterapin. Även om flera av deltagarna uppger att de upplevde ungdomsterapin 

som en positiv del av programmet kan det vara intressant att diskutera faktorer som kan ha 
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haft betydelse i de fall där ungdomsterapin inte upplevdes påverka behandlingen i en positiv 

riktning. Två av deltagarna beskriver svårigheter med att tillgodogöra sig ungdomsterapin. 

Bristen på insikt om sina problem och ett häftigt temperament är två faktorer som en av dessa 

uppger. Den andre deltagaren uppger att svårigheter med att hantera de känslor som kunde 

väckas i terapin var en faktor som bidrog till att terapin kändes krävande och var svår att 

tillgodogöra sig. Bägge deltagarna uppger att det idag hade varit lättare och en av deltagarna 

uppger högre mognad som en av anledningarna till det. Wrangsjö och Winberg Salomonsson 

(2007) beskriver olika aspekter som skiljer terapi med en tonåring från andra terapier då 

tonåringen befinner sig mitt emellan barndom och vuxenhet. Tonåringen är inne i en 

utvecklingsfas som är präglat av sökandet efter självständighet och egen identitet och en 

naturlig del av utvecklingen består av ifrågasättande av omgivningen, de vuxnas krav, sätt att 

vara och fungera. Terapeuten är en representant för vuxenvärlden och kan bli föremål för 

svåra frågeställningar och attacker på de vuxna. Detta kan bli särskilt påtagligt då terapeuten i 

terapisituationen kan komma att personifieras som den vuxne. Dessa aspekter kan ha försvårat 

att i terapin få till en bra allians, särskilt då deltagarna inte befann sig i terapin av eget fritt val 

och om det dessutom saknades insikt om problemen så kan det ytterligare minskat 

motivationen och bidragit till att skapa en frustration i terapisituationen som kan ha yttrat sig i 

ilska. Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2007) menar även att man inte alltid kan 

åstadkomma en mer definitiv genomarbetning av problemen med tonåringar då det ibland 

krävs att personlighetsstrukturen har satt sig mer definitivt för att kunna tåla det affektuttryck 

och de inre konflikter som ett sådant arbete kräver. Arbetet får lämnas en bit på vägen och 

föras vidare när ökad mognad skapat nya förutsättningar. Detta verkar också ha spelat en roll 

då deltagarna på olika sätt uttrycker svårigheter att tolerera de känslor som terapin väckte och 

att en större mognad och insikt idag skulle ge nya förutsättningar för en terapi. 

De svårigheter med att öppna sig om saker som tynger pågrund av rädsla för vilka 

konsekvenser det skulle kunna få om det skulle komma fram till socialtjänsten som en 

deltagare beskriver är en faktor som ger ytterligare en dimension till terapisituationen. Vid 

arbete med ungdomar med ett förflutet inom missbruk och/eller den kriminella världen kan 

händelser eller handlingar kopplade till detta vara svåra att närma sig då det är förbundet med 

rädsla för hur det skall hanteras av terapeuten vilket kan fungera som en barriär i arbetet med 

att skapa en allians och kan göra att ungdomen väljer att inte prata om saker som faktiskt 

upplevs som betungande och i behov av bearbetning. Oron är befogad så till vida att 

terapeuten har rätt enligt sekretesslagen att anmäla brott som kommit till dennes kännedom 
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om straffpåföljden är minst ett år eller om klienten är minderårig vid brott som exempelvis 

misshandel även om brottet inte ger minst ett år, då denna regel inte gäller för minderåriga 

(Svirsky, 2010). Det är alltså i vissa fall upp till den enskilda terapeuten att göra ett etiskt 

övervägande om hur informationen skall hanteras. Detta kan fungera kontraproduktivt för 

skapandet av ett konstruktivt terapiförlopp samtidigt som det skyddar terapeuten mot att 

behöva ha kännedom om allvarliga brott utan möjlighet att bidra till att de blir utredda. 

	  

Relationen till fosterfamiljen. Resultatet överlag pekar på upplevd positiv relation till 

fosterfamiljen. För två av deltagare utvecklades relationen positivt först efter en viss tid i 

programmet. Vinnerljung (1996) pekar på att tillräckligt bra relation till fosterfamiljen kan 

utvecklas om barnet haft en tillräckligt bra relation till sin biologiska familj. Studien tyder på 

en svag barn- föräldrarelation i det biologiska hemmet. Det kan innebära att även andra 

faktorer kan förklara den nära fosterbarn-fosterfamiljrelation som utvecklades under MTFC- 

programmet. Berndtsson (2009) redovisar att placeringar innebär förändringar i barnens liv. 

Separation från sitt biologiska hem och nya förväntningar i det nya hemmet kan orsaka stress 

hos barnet. Vissa barn har svårigheter att använda stödet från vuxna för att hantera stressen. 

När barnet spelar ut stressen mot fosterfamiljen kan situationen bli mycket krävande. 

Fosterfamiljen kan via handledning lära sig hur fosterbarnets stressreaktioner kan hanteras. 

Detta kan delförklara varför en positiv relation till fosterfamiljen inte kunde utvecklas för 

vissa deltagare förrän efter en viss tid i programmet. I MTFC- programmet ingår utbildning, 

kontinuerlig handledning och tillgång till dygnet runt stöd från samordnaren för fosterfamiljen 

vilket har kunnat vara till hjälp för att skapa förståelse för fosterbarnets situation. Förståelse 

för fosterbarnets situation och stöd från samordnaren verkar ha hjälpt fosterfamiljen i att 

kunna skapa nära relation till sitt fosterbarn.  

Berndtsson (2009) pekar på att om fosterfamiljen tar initiativet mot positiv interaktion 

kan fosterbarnet lättare skapa anknytning. Uppmärksamhet och omsorg nämns av Berndtsson 

(2009) bland de positiva faktorerna för anknytningsprocessen. Höjman och Dovik (2008) 

redovisar att denna grupp av ungdomar oftast haft konfliktfyllda relationer med sin biologiska 

familj. Fosterfamiljen har därmed, enligt Höjman och Dovik (2008), till uppgift att 

uppmärksamma och uppmuntra fosterbarnet när de uppvisar positiva beteenden och att 

undvika och ignorera uppkomna konflikter. Det är möjligt att undvikandet av konflikter haft 

stor betydelse i deltagarnas välmående i det nya hemmet. Positiv uppmärksamhet kan ha 

bidragit till ökad självförtroende hos deltagarna. Ett hem med mindre konflikter och mer 
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uppmuntran kan ha skapat inre ro och ökat självkänslan hos dessa ungdomar. Detta kan ha 

gett upphov till att en trygg anknytning kunnat utvecklas mellan fosterbarn- och fosterfamilj 

under programmet. 

Berndtsson (2009) presenterar en intervjustudie av 40 vuxna fosterbarn och den visar 

att den viktigaste enskilda faktorn som bidrog till att fosterfamiljen upplevdes som trygg bas, 

var upplevelsen av tillhörighet till fosterfamiljen. Vikten av att uppleva tillhörighet till 

fosterfamiljen uttrycktes i studien, vilket verkar vara betydelsefull för många fosterbarn, där 

utveckling av trygg anknytning uppfattas vara förknippad med denna upplevelse. Berndtsson 

(2009) redovisar fem emotionella kärnbehov: trygg anknytning, autonomi, realistisk 

gränssättning, frihet att uttrycka känslor och behov och spontanitet/lekfullhet. Emotionella 

kärnbehoven behöver, enligt Berndtsson (2009), tillgodoses under uppväxten för att individer 

ska kunna utveckla trygghet i sig själva. Det är svårt att avgöra huruvida samtliga emotionella 

kärnbehoven tillgodosågs hos fosterbarnen i det nya hemmet. Studien tyder på att vissa av de 

emotionella kärnbehoven kan ha blivit tillgodosedda i olika grad hos olika deltagare. Detta 

kan ha gett upphov till ökad inre trygghet hos deltagarna, vilket kan delvis förklara varför 

studien pekar på upplevd positiv relation till fosterfamiljen.  

 

Separation från biologiska familjen. I studien indikerar majoriteten av deltagarna på 

att separationen från familjen inte upplevdes som påfrestande. Samtidigt tyder studien på att 

hälften av deltagarna kände sig avvisade i samband med MTFC- placeringen. Detta kan tyda 

på att ambivalenta upplevelser förelåg hos deltagarna i samband med separationen. 

Berndtsson (2009) redovisar att ambivalenta känslor kan utvecklas om föräldrar uppfattas som 

oförutsägbara och nyckfulla. Enligt en telefonintervju med Höjman (maj, 2011) placerades 

majoriteten av ungdomarna enligt SoL. Det vill säga att socialtjänsten motiverade föräldrarna 

att ge sitt samtycke till barnens MTFC- placering. Via föräldrarnas samtycke inför 

placeringen, undveks tvångsåtgärder i form av placering enligt LVU. Föräldrarnas 

medgivande att placera barnet utanför hemmet kan ha upplevts som ett avvisande från 

föräldern där barnen kan ha ifrågasatt föräldrarnas kärlek och därmed upplevt föräldrarna som 

nyckfulla och oförutsägbara.  

Berndtsson (2009) påvisar att kvalitén i anknytningen mellan barn och föräldrar, 

avgörs utav i vilken utsträckning föräldrarna uppmärksammar barnens behov av omsorg och 

närhet, och huruvida dessa behov tillgodoses. Ungdomarna kan möjligen via sina 

normbrytande beteenden ha försökt uppmärksamma sina föräldrar om ett större behov av 
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omsorg och närhet. Föräldrarna kan möjligen ha misstolkat behoven bakom beteendet och 

upplevt maktlöshet i att kunna förstå barnens beteenden. En annan möjlighet är att föräldrarna 

kan ha upplevt oförmåga att i tillräcklig mån kunna tillgodose barnens behov avseende 

omsorg och närhet. Om ungdomen varit krävande i sina behov och om föräldrarna haft 

svårigheter att tillgodose behoven kan förutsättningar för att utveckla en trygg anknytning 

förmodligen försvårats. Vid placering av barnen kan föräldrarna upplevt sig befriade från det 

kravet samtidigt som ungdomarna kan ha upplevt sig övergivna och avvisade. För att kunna 

hantera övergivenhetskänslor kan ungdomarna ha upplevt sig behöva stänga av sina känslor 

av saknad efter familjen, vilket kan vara en förklaring till varför majoriteten inte uttryckte 

svårigheter i separation från familjen.  

Deltagarna beskriver en konfliktfylld relation till familjen som en orsak till att de inte 

upplevde separationen från familjen som påfrestande utan att de snarare tyckte att det var 

skönt att kunna komma ifrån dessa konflikter. Tidigare forskning har visat att vid behandling 

med metoden Parent Management Training (PMT), som är en behandling i hemmamiljön, 

eskalerade konflikten mellan föräldrar och ungdomar med antisocial problematik och 

hindrade därmed behandlingsprocessen, vilket ledde fram till att MTFC- programmet 

föreslogs som en möjlig lösning och behandling för ungdomar med denna problematik (Kyhle 

Westermark, 2009). Utifrån detta verkar det ha varit fördelaktigt för deltagarna att MTFC- 

programmet innebär att under en begränsad tid vara separerad från sin familj så att barnet och 

familjen under denna tid kan få hjälp och verktyg att förbättra sin relation. Även om studien 

pekar på att inte tillräckliga förändringar skett i familjesituationen under och efter 

programmet så verkar tiden i programmet ha varit en tid då deltagarna kunnat komma ifrån 

dessa konflikter och ha en lugnare vardag. 

	  

Kontakten med socialtjänsten. Studien pekar på att hälften av deltagarna har upplevt 

kontakten med socialtjänsten som otillfredsställande. Socialtjänsten har enligt SoL till uppgift 

att agera utifrån barnens/ungdomars bästa och behov. Barnets bästa enligt SoL, inbegriper 

även att barnens/ungdomarnas röster ska bli hörda, där socialtjänsten har till uppgift att 

bedöma i vilken utsträckning åtgärder kan anpassas efter barnens/ungdomars vilja och efter 

barnens/ungdomars behov av ingripanden (Mattsson, 2002; Mattsson, 2006). Tre av 

deltagarna beskriver en upplevelse av att inte ha blivit hörda och inte bli bemötta på rätt sätt, 

något som behöver uppmärksammas. Huruvida deltagarnas upplevelse av ett bristfälligt 

bemötande från socialtjänsten ledde till mindre motivation i MTFC- programmet eller om 
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socialtjänstens bemötande påverkade deras förändringsprocess under och efter MTFC- 

behandlingen kan endast delvis besvaras från en av deltagarna i studien. Deltagarna uppger att 

de inte var nöjda med sin kontakt med socialtjänsten. 

Mattsson (2006) redovisar att, under perioden efter placeringen har socialtjänsten en 

central roll i att se till ungdomarnas bästa och se till dess rättsliga ställning i 

återföreningsarbetet. Socialtjänsten ska göra en uppföljning i hemmet igen, för att se till att 

ungdomarna har anpassat sig till familjen och se till om det inte förekommer fortsatt behov av 

insats från socialtjänsten. Studien innehåller inte uppgifter om hur uppföljning och eventuella 

åtgärder sett ut för flera av deltagarna. Studien pekar på att det kvarstod flera problem i 

familjesituationen för större delen av deltagarna. Det kan tyda på att det fanns ett behov av 

ytterligare stöd eller insatser efter programmet.  

 En av deltagaren beskriver tydliga brister i hanteringen av sitt ärende som påverkade 

efterförloppet av MTFC- behandlingen på ett negativt sätt och då särskilt deltagarens 

skolgång. Det plötsliga avslutet av kontakten utan uppföljning upplevdes som att 

socialtjänsten gav upp angående deltagaren. Detta indikerar på bristande uppföljning och 

hantering av deltagarens ärende efter sammanbrottet.  

 

Deltagarnas upplevda förändringar i förhållande till MTFC- programmets generella 

mål. Enligt Fisher och Chamberlain (2000) är målet med behandlingen att minska antisocialt 

beteende och att öka deltagandet i utvecklingsmässigt lämpliga prosociala aktiviteter. MTFC- 

programmet fokuserar även särskilt på vissa risk- och skyddsfaktorer och några av de 

riskfaktorer som står i fokus är familjeorienterade. Ett av de övergripande målen med 

behandlingen är att minska på riskfaktorerna för fortsatt antisocial utveckling och öka 

skyddsfaktorerna (Khyle Westermark, 2009).  

Samtliga deltagare har idag ett minskat normbrytande beteende och vissa av 

deltagarna har helt lagt det normbrytande beteendet bakom sig. Flertalet av deltagarna uppger 

att de idag använder narkotika. När det gäller kriminalitet uppger fem av deltagare att de inte 

har några problem med kriminalitet. En av deltagarna uppger sig i stort sett ha brutit med sin 

kriminella bana. Med undantag från två av deltagarna har skolgången förbättrats efter 

programmet och samtliga deltagare uppger ett minskat umgänge med icke- godkända 

kamrater och ett ökat umgänge med prosociala kamrater. Flera av deltagarna uppger även att 

de helt brutit umgänget med den gamla icke- godkända vänkretsen. Resultaten pekar på att 
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deltagarna upplevt en förändring i positiv riktning utifrån vissa av MTFC- programmets 

generella mål.  

Målet att arbeta för att ungdomen skall flytta hem igen efter MTFC- programmet var 

möjligt för alla deltagare utom en som återplacerades. Placeringen slutade efter kort tid i 

sammanbrott vilket ledde till att även denna deltagare flyttade hem. Emellertid uppger fem av 

deltagarna, inklusive den deltagare som hade en kort återplacering, att de upplevde att 

familjesituationen var i stort sett oförändrad eller helt oförändrad och att många av de 

problem som fanns med den innan MTFC- programmet kvarstod. Resultaten pekar således på 

att för flera av deltagarna har riskfaktorerna minskat och skyddsfaktorerna ökat men för flera 

av deltagarna kvarstod några av riskfaktorerna även efter behandling. Den fortsatta 

problematiska familjesituationen indikerar på att de familjeorienterade riskfaktorerna var 

bland de faktorer som kvarstod för flera av deltagarna. En annan kvarstående riskfaktor för 

några av deltagarna som studien pekar på är fortsatt umgänge med antisociala kamrater. 

Resultaten pekar på att ytterligare en positiv effekt av behandlingen, utöver de som är 

kopplade till MTFC- programmets generella mål, för flertalet av deltagarna är att de idag har 

en ljusare framtidsyn än vad de hade innan programmet och att de uppger att MTFC- 

programmet bidragit till detta.  

 

Sammanfattande kommentarer. Att ha en stödjande relation till minst en vuxen var för 

deltagarna en viktig komponent i programmet som påverkade behandlingen i en positiv 

riktning. En givande och stödjande relation till fosterfamiljen blev för flertalet av deltagarna 

en viktig faktor som påverkade deras tid i MTFC- programmet på ett positivt sätt. För de två 

deltagare som inte beskriver relationen som nära påverkade ändå fosterfamiljen deras tid 

positivt. För en av dessa deltagare spelade fosterfamiljen en viktig roll i att motivera 

deltagaren att komma igång med skolan och att få struktur och stabilitet i vardagen. Den andre 

deltagaren beskriver relationen som bristfällig men uttrycker att den tillsyn och 

kontrollfunktion som fosterfamiljen tillhandahöll var positivt för deltagarens framåtskridande 

under programtiden. Resultaten från Eslava och S. Haghighi´s (2008) studie ger även de stöd 

åt att goda relationer med vårdgivare är värdefulla för behandlingsresultatet. I sin studie fann 

de att trygga relationer till vuxna, regelbundet umgänge med en vuxen, den kontrollfunktion 

som vuxna vårdare tillförde var faktorer som hade hjälpt deltagarna att ta sig ur en kriminell 

bana.  
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Andra faktorer som resultatet i denna studie pekar på ha påverkat behandlingen på ett 

positivt sätt är programmets fasindelning, vilket är en programkomponent som flertalet av 

deltagarna beskrev som främjande på olika sätt. 

Studiens resultat pekar på att den fortsatta problematiska familjesituationen var en 

faktor utanför MTFC- programmet som av deltagarna upplevdes påverka behandlingens 

effekt i en negativ riktning vid hemkomsten.  

Tidigare forskning om MTFC- programmet har visat att behandlingen har resulterat i 

en minskning av antisocialt beteende, en minskning av umgänge med antisociala vänner vilket 

även denna studies resultat visar på (Chamberlain, 2003). Denna studie visar även att fyra av 

deltagarna har förbättrat sina skolprestationer efter behandlingen. Tidigare forskning har 

påvisat förbättringar angående skolgången när det gäller närvaro i skolan och mer tid använd 

för läxläsning (Khyle Westermark, 2009).  

Eslava och S. Haghighi´s (2008) studie fann även att byte av vänkrets samt 

ungdomarnas egna framtidsvisioner var faktorer som hade hjälpt deltagarna att ta sig ur en 

kriminell bana. Detta finns även i stöd för i denna studie då fortsatt umgänge med antisociala 

vänner medfört svårigheter för vissa av deltagarna och ökat umgänge med prosociala vänner 

påverkat i en positiv riktning. Gällande egna framtidsvisioner så tyder även resultaten i denna 

studie att den egna drivkraften och strävan har upplevts som betydelsefull för deltagarna men 

även att MTFC- programmet haft inverkan på dessa på ett positivt sätt. Eslava och S. 

Haghighi´s (2008) studie fann att brist på egen motivation hade hämmat ungdomarna att 

förändras. Denna studies resultat tyder på att den egna motivationen att genomgå MTFC- 

programmet innan behandling inte varit avgörande för deltagarnas behandlingsresultat då 

motivationen ökade under behandlingens gång. Resultatet tyder även på att motivationen till 

att upprätthålla förändringarna minskade för några av deltagarna efter hemkomsten. Hälften 

av deltagarna uppger dock sig själva som den viktigaste faktorn för att kunna förändras vilket 

indikerar på att den egna motivationen till förändring är av betydelse för effekten av 

behandlingen. 

Både denna studie och Eslava och S. Haghighi´s (2008) studie är kvalitativa studier av 

ungdomars upplevelser av MTFC- programmet vilket kan göra det extra intressant att jämföra 

resultaten. Studierna är dock olika på flera punkter varav en skillnad är att deltagarna i denna 

studie inte alla har haft problem med kriminalitet.  
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Bortfallsanalys 

Björk (2008) diskuterar de sätt som bortfall kan påverka utfallet i en studie. Bortfall kan skapa 

bias i resultatet då det kan förekomma en överrepresentation av deltagare som varit hjälpta av 

behandlingen. Vikten av att göra en bortfallsanalys för att utforska anledningarna till bortfallet 

blir då av värde. I Björks (2008) studie hade de deltagare som räknas till kategorin icke- 

deltagare initialt tackat ja till att delta i en uppföljningsstudie men valde sedan att tacka nej 

eller uteblev av olika anledningar. Här finns en skillnad med den föreliggande studiens icke- 

deltagare då de inte består av deltagare som vid påbörjad behandling blivit tillfrågade om 

deltagande i studien utan detta har skett minst två år efter behandlingens avslutning.  

Gruppen icke- deltagare utgörs av nio ungdomar som tillfrågades att delta i studien. 

Av dessa tackade två ja men uteblev från bokade tider, fyra kunde endast kontaktas via brev 

då telefonnummer saknades. Tre stycken var minderåriga och deras föräldrar kontaktades för 

att höra om de ville delta. Samtliga av dessa tackade nej till att delta direkt eller indirekt sätt. 

När det gäller de icke- deltagare som tackade ja men uteblev från bokade tider, söktes 

en av dem via telefon men då ungdomen inte gick att nå skickades ett SMS där ungdomen 

ombads att ta kontakt om denne ville boka en ny tid annars så tolkades uteblivandet som att 

ungdomen inte längre ville delta och inga vidare kontaktförsök skulle göras. Ungdomen hörde 

inte av sig igen. Den andra icke- deltagaren var bokad för en telefonintervju men telefonen 

var avstängd när intervjun skulle äga rum. Kontakt togs igen via telefon då ungdomen 

tillfrågades om det blivit ett missförstånd angående tiden för intervjun och ville boka en ny tid 

eller om ungdomen hade ångrat sig och inte längre ville delta, vilket poängterades att det var 

fullt tillåtet då deltagandet var frivilligt. Ungdomen sa att den ville delta, men hade glömt att 

sätta på telefonen men gärna bokade en ny tid. En ny tid bokades efterföljande dag men då 

ungdomen inte svarade tolkades detta som ett indirekt nej och inga vidare försök gjordes till 

kontakt. 

För de fyra icke- deltagare vars telefonnummer saknades kan att de inte kontaktade 

utredningshemmet tolkas som ett indirekt nej tack till att delta, men det går inte att utesluta att 

breven aldrig kommit dem tillhanda då det inte kan sägas med säkerhet att de i praktiken bott 

på den adress de varit skrivna. 

För de tre deltagare som var minderåriga kan det i främst två av fallen inte med 

säkerhet fastställas om det primärt varit föräldern/föräldrarna som inte ville att de deltog eller 

om det varit de själva då det inte tydligt framgår om de blivit tillfrågade innan ett nej tack till 

deltagande gavs. 



	   	  

	  

84	  

Skälet till att icke- deltagarna inte kontaktades personligen för att tillfrågas varför de 

valt att inte delta var av respekt för att inte tränga sig på. Personal med personkännedom om i 

icke- deltagarna och deras tid i MTFC- programmet ombads att svara på några frågor kring 

icke- deltagarna och vilka tankar de hade kring varför dessa valde att inte delta. Frågorna var 

följande: 1) Varför tror ni att de deltagarna som tackade nej till intervjun, inte ville delta? 2) 

Förekommer det någon skillnad mellan de ungdomar som tackade nej och som tackade ja till 

intervjun? 

En generell fundering som framkom angående den första frågan var att de tillfrågade 

ungdomarna och deras föräldrar redan har ställt upp på tre tidigare uppföljningar som varit 

mycket omfattande, vilket kan ha bidragit till att flera valde att inte delta. När det gäller 

skillnader mellan de ungdomar som tackat ja och de som valt att inte delta, på ett direkt eller 

indirekt sätt, ansågs ingen tydlig skillnad finnas mellan grupperna så till vida att det gått bättre 

för den ena än den andra eller att den ena eller andra gruppen var mer nöjd med behandlingen. 

Dock framfördes en fundering kring fråga 2 angående två av icke- deltagarna. Dessa icke- 

deltagare var väldigt unga när de gick i MTFC- programmet och hade stark hemlängtan under 

programmet och trivdes inte heller så bra i deras MTFC- familjer och har dessutom inte mått 

så bra efter programmet samt att dessa var mer negativa till psykologer. Faktorer som kan ha 

bidragit till att de valt att inte delta. Ytterligare en fundering som framfördes kring varför 

vissa ungdomar valt att inte delta var att en stor del av icke- deltagarna var ungdomar där lång 

tid passerat sedan de genomgick MTFC- behandlingen och att detta kanske kunde göra att det 

kändes så avlägset och att det inte kändes värt den tid och engagemang det ändå hade krävts 

för att delta. Men även att då flera av deras huvudsakliga behandlare inte fanns kvar i MTFC- 

teamet fanns inte den drivkraft det kunde innebära att samtidigt som man blev intervjuad 

också kunna passa på att hälsa på f.d. behandlare. Personalen som framförde hypotesen menar 

dock att hypotesen inte är starkt belagd då tre av de ungdomar som tackade ja till att delta var 

de där längst tid passerat från det att de genomgick behandlingen. Två av dessa var dock de 

två icke- deltagare som uteblev sina bokade tider. 

Till skillnad från Björks (2008) studie har vi inte haft tillgång till skattningar av 

deltagarnas och icke- deltagarnas problembild före och efter behandling vilket gör att studien 

inte med säkerhet kan fastställa om grupperna skiljer sig åt i dessa hänseenden. Personalens 

svar indikerar dock på att det inte finns någon tydlig skillnad mellan grupperna med undantag 

från två av icke- deltagarna. Björk (2008) föreslår utifrån analysen i sin studie att det är viktigt 

att ifrågasätta antagandet att de som inte väljer att delta vid uppföljning nödvändigtvis har fått 
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mindre ut av behandlingen eller har större problem än de som väljer att delta. Björk´s (2008) 

studie visade inte heller att de som inte deltog vid uppföljning varit mer motiverade till att 

förändras än de som deltog 

 

Metoddiskussion 

Metodval. Utifrån studiens syfte, att få ökad kunskap om MTFC- behandlingens 

effekter och om olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat 

behandlingens effekt, bedömdes en kvalitativ ansats vara mest lämplig. Syftet var inte att 

fastställa orsakssamband utan utforska hur en grupp ungdomar, som erhållit behandlingen, 

upplevt sin tid i MTFC- programmet och hur de beskrev vilken inverkan behandlingen haft på 

deras normbrytande beteende. Genom att utforska deras berättelser var förhoppningen att en 

ökad kunskap skulle uppnås. Kvalitativ metod ansågs lämplig då den är riktad till att beskriva 

och klargöra mänsklig erfarenhet så som den uppenbarar sig i människors liv (Polkinghorne, 

2005) och då den möjliggör genererandet av genuint ny förståelse och kunskap (Willig, 2008). 

Då fokus låg på upplevelsen och studien var explorativ passade kvalitativ ansats för att uppnå 

studiens syfte.  

Valet att använda semistrukturerad intervju gjordes då studiens syfte var att utforska 

hur en grupp ungdomar, som erhållit MTFC- behandlingen, upplevt sin tid i MTFC- 

programmet och hur de beskrev vilken inverkan den haft på deras normbrytande beteende. 

Semistrukturerad intervju bedömdes som lämplig då den är en datainsamlingsmetod som är 

passande om man vill få förståelse för deltagarnas livsvärld, få tillgång till och beskriva deras 

upplevelser och sedan utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Valet av tematisk analys gjorde främst utifrån att metoden bedömdes som lämplig i 

förhållande till studiens syfte, då den möjliggör att på ett lättillgängligt men detaljrikt sätt 

beskriva och organisera deltagarnas upplevelser utifrån en omfattande datamängd som de 

semistrukturerade intervjuerna genererade (Braun & Clarke, 2006). Då metoden är relativt lätt 

att lära sig, vilket gör att den lämpar sig även för nybörjare, ansåg författarna det vara en för 

dem bra metod då de är nybörjare inom kvalitativ forskning. Metoden är även lämplig om 

man har data som är komplex och det förekommer motsägelser och spänning mellan och/eller 

inom data element, då tillvägagångssättet som beskrivs av Braun och Clarke (2006) förmår 

fånga upp dessa. En av styrkorna i kvalitativ metod är för övrigt just förmågan att tolerera 

motsägelser och spänning i datan (Willig, 2008). Den data som studien genererade var väldigt 

komplex och det förekom motsägelser och spänning mellan och inom data element och 
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deltagarnas utsagor innehöll både liknande mönster samt olikartade element som bedömdes 

som värdefulla att inkludera för att uppnå studiens syfte. För att inte släta ut datan och förlora 

data som kunde bidra till en fördjupad kunskap kring de frågor som studien ämnade försöka 

besvara blev resultatdelen omfångsrik och lång. Problem som kan vara förknippade med en så 

omfångsrik resultatdel är att det kan medföra svårigheter för läsaren att få grepp om 

huvuddragen i datan. Huvuddragen analyseras i diskussionsdelen vilket kan underlätta för 

läsaren. 

Valet av teman gjordes utifrån två slumpmässigt utvalda intervjuer vilket också 

påverkat vilka teman som kommit med i studien och om andra intervjuer hade slumpats fram 

kunde andra teman kanske ha tillkommit och vissa nuvarande hade kanske fallit bort.  

Enligt Braun och Clarke (2006), kan utsagor initialt kodas till att tillhöra flera teman 

och allt eftersom analysen fortskrider skall datan inom ett tema hänga ihop på ett meningsfullt 

sätt och det ska finnas en tydlig och identifierbar distinktion mellan olika teman. Under 

analysen där de teman som studien presenterar har denna riktlinje följts, men då vissa av 

utsagornas innehåll var komplext och det hade varit möjliga att placera dem i fler än ett tema 

har det stundtals varit en utmaning att fastställa var de främst hörde hemma. Enligt Willig 

(2008) så innebär kvalitativ analys alltid ett förhandlande om mening och tolkning och kan 

därför aldrig bistå forskaren med full visshet utan alternativa tolkningar av data är alltid 

möjliga. 

De teman som i slutändan kom med valdes ut då de hängde ihop på ett meningsfullt 

sätt och var relevanta för att besvara forskningsfrågan. 

Studiens tillförlitlighet. De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger till 

grund för forskningen medför olika utgångspunkter för att bedöma tillförlitligheten i kvalitativ 

forskning (Morrow, 2005, Willig, 2008). Utöver det finns generella principer som gäller för 

all kvalitativ forskning, oavsett paradigm (Morrow, 2005). Ett av kriterierna för tillförlitlighet 

inom det konstruktivistiska paradigmet är hur väl man uppnått djupgående förståelse för 

deltagarnas mening. För att detta ska kunna uppnås är det, enligt Morrow (2005), viktigt att 

sätta in deltagarnas upplevelser i ett kulturellt och kontextuellt sammanhang och inte bara 

fokusera på deras intrapsykiska och interpersonella processer och upplevelser. Studien har i 

sitt genomförande sökt sträva efter detta, både vid formulering av intervjuguide och vid 

analys av datan. Ett kontextuellt sammanhang som kan ha påverkat deltagarnas svar kan vara 

att studien utfördes i samarbete med det utredningshem som tillhandahöll behandlingen. Även 

om deltagarna försäkrades att personalen på utredningshemmet inte skulle få tillgång till 
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intervjuerna så kan det inte helt uteslutas att detta kan ha färgat deltagarnas svar eller påverkat 

vilka av de tillfrågade som valde att delta. Morrow (2005) tar även upp vikten av att forskaren 

är väl förberedd om den skall undersöka ett område där denne kan räknas som en 

”utomstående” inom, som ett kriterium för tillförlitlighet inom det konstruktivistiska 

paradigmet. Detta gjordes genom att inför studien öka författarnas kunskap om MTFC- 

programmet och hur det genomförs för att sedan kunna formulera relevanta frågor kring 

MTFC- programmet samt för att lättare kunna bemöta det deltagarna berättade med relevanta 

följdfrågor. Men även för att kunna bemöta deltagarnas svar på ett inkännande sätt och kunna 

svara på eventuella frågor från deltagarna.  

Kvalitativ forskning tillstår att subjektivitet är en oundviklig del av 

forskningsprocessen och ett generellt kriterium för tillförlitlighet är hur denna subjektivitet 

har hanterats. Ett sätt att hantera detta är genom att forskaren reflekterar över hur de egna 

värderingarna, teoretiska förkunskaper och livserfarenheter kan påverka meningsskapandet i 

forskningsprocessen. Denna reflexiva process syftar till att medvetandegöra den egna 

förförståelsen för att så mycket som möjligt kunna sätta den åt sidan så att den inte har ett 

olämpligt inflytande på forskningen (Morrow, 2005). I denna studie försökte detta uppnås 

genom att författarna reflekterade över sin egen kunskap, tankar, föreställningar och 

erfarenheter kring ämnet, detta för att medvetandegöra vilken förförståelse den kunde 

medföra. Inför olika faser i studien gjordes även en litteraturgenomgång vilket också bidragit 

till författarnas förförståelse av ämnet. Genomgång av tidigare forskning kring MTFC- 

programmet samt litteratur om MTFC- programmet som behandlingsform gjordes redan innan 

intervjuguiden formulerades medan resten av litteraturgenomgången skedde efter 

intervjuguiden var gjord. Ofta rekommenderas det att undvika att göra en mera djupgående 

litteraturgenomgång för att minimera den teoretiska förförståelsen (Morrow, 2005). Morrow 

(2005) argumenterar dock för att då forskaren alltid tror någonting om det studerade 

fenomenet så motverkar en större förankring i litteraturen mot bias genom att det utvidgar 

forskarens förståelse för olika sätt att se på fenomenet. Även om dessa förberedelser gjordes 

finns en medvetenhet om att det aldrig går att helt ta bort den egna förförståelsen. De val som 

gjorts angående intervjuteman, intervjufrågor och vilka följdfrågor som ställdes i 

intervjusituationen samt de val av teman som gjordes i analysen är till viss del färgade av den 

förförståelsen.  

Morrow (2005) tar upp frågan om vems verklighet som forskningen representerar, 

forskarens eller deltagarnas och visar på vikten av att se deltagarna som auktoriteter på sitt 
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eget liv. Det finns ett antal strategier som strävar mot att deltagarnas verklighet skall 

representeras på ett rättvist sätt. Denna studie har närmat sig detta genom att utföra den 

tematiska analysen på en semantisk nivå och därmed fokusera på vad deltagarna faktiskt sagt 

och inte på underliggande meningar eller antaganden som kan ligga bakom deras utsagor, för 

att försöka undvika alltför långtgående tolkningar och slutsatser från författarnas sida. I 

intervjusituationen har följdfrågor ställts till deltagarna för att klargöra vad de menat och 

ibland har intervjuaren gjort sammanfattningar av deltagarens svar med följdfrågan om 

intervjuaren uppfattat deltagaren rätt. Detta för att nå en djupare förståelse för deltagarnas 

mening och för att klargöra om intervjuarens uppfattning om vad deltagaren sagt och menat 

delas av deltagaren. Men det utesluter inte att fler eller andra följdfrågor hade kunnat undvika 

implicita antaganden om vad deltagarna menat i ännu högre utsträckning. 

Ytterligare ett kriterium för tillförlitligheten i kvalitativ forskning, enligt Morrow 

(2005), handlar om datans tillräcklighet. Detta kriterium har att göra med antalet deltagare 

men framförallt om informationstätheten i datan. Morrow (2005) menar att urvalsprocessen, 

kvaliteten och djupet i intervjudatan samt variationen i bevisen är betydligt mycket viktigare 

än antalet deltagare. När det gäller urvalsprocessen så skall deltagarna väljas på ett medvetet 

sätt för att kunna bidra med så informationsrik data som möjligt. Detta försökte studien uppnå 

genom att innefatta både personer som slutfört MTFC- programmet och personer som gjort 

sammanbrott. Ingen av de gjort sammanbrott valde dock att delta. Även om 

sammanbrottsfrekvensen är låg jämfört med andra behandlingsformer (Chamberlain, 2003, 

Höjman & Dovik, 2008, Kyhle Westermark, 2009) så hade det varit att föredra att även denna 

grupp fanns representerad i studien. Det är möjligt att andra faktorer hade framkommit om så 

hade varit fallet. En jämnare könsfördelning hade också stärkt studien och varit en möjlig 

källa till ytterligare information. Enligt Lotta Höjman (telefonintervju april 2011) är dock alla 

deltagare representativa för de ungdomar som vanligen får behandling i utredningshemmets 

MTFC- programmet då de tillhörde experimentgruppen i utredningshemmets 

uppföljningsstudie. När det gäller antalet intervjuade deltagare så är antalet sex, vilket kan 

hävdas är få, men den informationstäthet som datan från dessa deltagare erbjöd gör att den 

ändå kan betraktas som tillräcklig. Detta utesluter inte att ett större antal deltagare hade 

bidragit till ytterligare information. Morrow (2005) nämner flera sätt att skapa variation i 

bevisen genom att använda multipla datakällor, så som journaler och att deltagarna själva får 

ge synpunkter på tolkningarna. När det gäller variation i bevisen så har intervjuerna med 

deltagarna kompletterats med frågor till personal med personkännedom om deltagarnas 
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representativitet och frågor kopplade till bortfallsanalysen. Fler data källor hade kunnat 

användas så som journaler men pågrund av de etiska frågor detta skulle medföra och 

tidsmässiga begränsningar så genomfördes inte detta. Morrow (2005) tar även upp vikten av 

ett medvetet och uttalat sökande efter motstridiga bevis i datan för att motverka forskarens 

naturliga tendens att söka bekräftelse för sina preliminära och frambrytande fynd. Detta har i 

studien uppnåtts genom att i redan i intervjusituationen och sedan under den tematiska 

analysen vara observant på och öppen för både positiva och negativa beskrivningar samt 

motstridigheter och spänningar i materialet.  

Morrow (2005) anger vidare tillräcklig tolkning under data analysprocessen och hur 

detta presenteras som viktigt för tillförlitligheten. Data skall undersökas och tolkas i ett tydligt 

analytiskt ramverk och presentationen av resultaten skall exemplifiera en balans mellan 

forskarens tolkningar och citat från deltagarna. I föreliggande studie uppnåddes detta genom 

att använda sig av tematisk analys och en medvetenhet om balansen mellan tolkning och citat 

i presentationen av resultaten. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har varit ett ständigt närvarande och genomgående inslag i 

forskningsprocessen. De punkter som Willig (2001) lyfter fram har följts i denna studie. 

Punkterna inkluderar informerat samtycke, att inte föra deltagarna bakom ljuset, rätten att dra 

sig ur studien d.v.s. deltagandet skall vara frivilligt och deltagare skall känna sig fria att kunna 

avböja, i vårt fall att bli intervjuade, även om de initialt hade tackat ja, att efter datainsamling 

få veta det fulla syftet med studien och ges möjlighet att ta del av denna samt att bibehålla 

deltagarnas konfidentialitet. Alla deltagare har informerats om studiens syfte, frivillighet i 

deltagande och att konfidentialiteten kommer att upprätthållas. Informationen har getts 

skriftligt vid två tillfällen först i brevet som skickades ut där deltagarna först tillfrågades om 

de ville delta sedan kort i det skriftliga medgivande de skrev på för att bekräfta sitt deltagande 

i samband med intervjun. De deltagare som har haft ytterligare frågor har även fått muntlig 

information. Två deltagare valde att dra sig ur studien genom att inte komma eller svara i 

telefonen på bokade tider vilket har respekterats och vid de tillfällen de kontaktades igen för 

att få svar om missförstånd skett angående bokad tid, har frivilligheten återigen betonats och 

de har blivit erbjudna en ny tid eller att själv ta kontakt om de ville ha en ny tid. Kontakten 

skedde via telefonsamtal eller sms. Avväganden har hela tiden gjorts angående hur mycket 

kontextuell information som kunde redogöras för utan att avslöja deltagarnas identitet. 
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Eftersom denna studie tar upp ämnen som kan vara känsliga för deltagarna har övervägande 

angående vilken data som kan tas med och inte varit högst påtagliga och författarna har valt 

att utelämna mer detaljerad information kring en del av datan för att skydda deltagarna. 

Studien berör delar av deltagarnas liv som kan upplevas som stigmatiserande och författarna 

har hanterat deras individuella berättelser med respekt och hänsyn.  

 

Implikationer för praktik och framtida forskning 

Utifrån studiens resultat finns ett antal områden som kan vara intressanta för praktik och 

framtida forskning. Forskning kring MTFC- programmets effekter på narkotika användning är 

ett område som behöver utforskas. Smith, Chamberlain och Eddy (2010) anger att MTFC- 

programmet inte innehåller behandlingsprotokoll som är specifik för narkotika användning. 

Mer forskning kring vilka komponenter i MTFC- programmet som är verksamma mot 

narkotika användning och om specifika behandlingsprotokoll behöver utvecklas för att 

användas mot narkotika användning hade varit av värde. Ett sätt att närma sig detta är att 

undersöka om de som genomgått MTFC- programmet anser sig behöva något ytterligare för 

att efter behandlingen inte ha fortsatta problem med narkotika användning och i så fall vad de 

hade behövt. Detta skulle kunna användas för att i framtiden kunna ha mer riktade 

interventioner mot narkotikaanvändning.  

Resultaten pekar på vikten av tillräckliga förändringar i familjesituationen vid 

hemkomsten för att kunna upprätthålla förändringar som skett under programtiden. 

Chamberlain (2003) påpekar att föräldrarna spelar en ytterst viktig roll om ungdomen ska 

kunna förmå att generalisera de framsteg gjorda under behandlingen till sin miljö efter 

behandlingen. Mer forskning kring olika faktorer i familjen och hur de kan tänkas påverka 

behandlingsförloppet samt vilka interventioner som är verksamma för olika typer av 

kombinationer av faktorer kan därför vara värdefullt. Detta för att så tidigt som möjligt kunna 

kartlägga vilka risk och skyddsfaktorer som finns i den enskilda familjen och sedan kunna 

använda mer riktade interventioner för just den familjen. I fall där föräldern har egna specifika 

problem pekar resultaten på att dessa problem behöver adresseras under behandlingen om de 

inte skall påverka efterförloppet negativt. Detta innebär praktiskt att det är viktigt att även 

föräldern motiveras och erbjuds hjälp för sina problem och om problemen kvarstår bör det 

visas hänsyn till dessa vid planering för hemkomst och eftervård. Även processen i 

familjeterapin behöver studeras närmare, för att hitta vilka komponenter i terapin som visar på 

effekt. Det kan även vara intressant att i framtida forskning undersöka hur föräldrarna har 



	   	  

	  

91	  

upplevt behandlingen och tiden deras ungdom varit i MTFC- programmet för att få veta mer 

om exempelvis vad föräldrarna upplever har varit till hjälp och vad de hade behövt för att 

kunna åstadkomma större förändringar i familjesituationen. 

Forskning kring hur väl riktlinjerna för SoL följs av socialtjänsten, hur ofta och till 

vilken stor utsträckning barnens/ungdomarnas röster blir hörda och hur denna process 

påverkar barnen/ungdomarna i deras framtida placering är även det något som 

rekommenderas för framtida forskning. SoL, inbegriper att barnens/ungdomarnas röster ska 

bli hörda, där socialtjänsten har till uppgift att bedöma i vilken utsträckning åtgärder kan 

anpassas efter barnens/ungdomars vilja och efter barnens/ungdomars behov av ingripanden 

(Mattsson, 2002; Mattsson, 2006). Att undersöka hur bemötandet mot barn och unga ser ut 

inom socialtjänsten samt vilka faktorer som är viktiga i processen för att skapa en god kontakt 

i samtal med föräldrar och ungdomar rekommenderas för framtida forskning.  

Ytterligare ett område som skulle behöva undersökas vidare är hur övergången mellan 

vård och icke- vård hanteras av socialtjänsten då studien indikerar att här finns behov av mera 

stöd och bättre uppföljning. Enligt Mattsson (2006) visar en omfattande undersökning utförd i 

mitten på1990-talet av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen på att det saknades rutiner i 

många kommuner kring hur vården skulle avslutas. Någon uppföljning av den fortsatta 

utvecklingen har inte gjorts av Socialstyrelsen och det saknas uppgifter om hur det ser ut idag. 

Mattsson menar vidare att det allmänna intrycket är att problem med övergången från vård till 

”icke-vård” fortfarande föreligger vilket ytterligare indikerar på behovet av vidare forskning 

på området. 
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Bilaga 1 

De diagnostiska kriterierna för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR enligt 
följande. 

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras 
grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. 
Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med 
minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna. 

Aggressivt beteende mot människor och djur 

1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra 
2. Påbörjar ofta slagsmål 
3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel 
slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol) 
4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa 
5. Har visat fysisk grymhet mot något djur 
6. Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med 
eller utan fysiskt våld eller vapenhot) 
7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge 

Skadegörelse 

8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada 
9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand) 

Bedrägligt beteende eller stöld 

10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil 
11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra 
12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel 
snatteri, förfalskning) 

Allvarliga norm- och regelbrott 

13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud 
14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten 
minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid) 
15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder) 

B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete 
eller studier. 

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte 
vara uppfyllda. 
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Bilaga 2 

Var med och berätta om din upplevelse av din 
behandlingstid 

MTFC-teamet i Hässleholm är intresserade av att få reda på din upplevelse av MTFC 
behandlingen för att kunna göra den bättre. Vi är två studenter som går sista terminen på 
psykologprogrammet som därför fått i uppdrag att skriva vår examensuppsats om det. Om du 
ger din tillåtelse är vi intresserade av att komma i kontakt med DIG som har fått 
behandlingsformen MTFC. Vi skulle vilja höra om dina upplevelser av din behandlingstid och 
vad du har för tankar kring den, om du känner att den varit till hjälp eller inte och även hur du 
har det idag. Kontakten kommer att ske i form av endast en intervju. Vi räknar med att 
intervjun tar ca 1 timme och önskar att den sker på Utredningshemmet i Hässleholm (vi 
betalar då Din tågbiljett) men vi kan även ta oss till din hemkommun om det underlättar för 
Dig eller träffas på kontoret i Lund. Som sista utväg kan intervjun även ske via telefon. 

Deltagandet är självklart frivilligt och ditt deltagande kommer att vara anonymt. Om du deltar 
bidrar du till att öka kunskapen om behandlingens effekter. På detta sätt hjälper du även de 
som i framtiden kommer att få denna behandling.  

Någon från MTFC teamet kommer att ringa dig inom en vecka för att få ditt svar och först då 
om du svarar ja kommer vi att få ditt namn.  

Ditt bidrag skulle vara betydelsefullt och kommer att uppskattas. 

Med Vänlig Hälsning 

Mia & Maryam genom MTFC-teamet i Hässleholm 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

	  

iii	  

Bilaga 3 

Härmed	  ger	  jag	  mitt	  godkännande	  till	  att	  bli	  intervjuad	  angående	  mina	  upplevelser	  av	  MTFC-‐	  
programmet	  och	  dess	  effekter	  efter	  avslutande,	  av	  Maryam	  S.	  Haghighi	  eller	  Mia	  Yantes	  från	  
psykologprogrammet	  på	  Lunds	  universitet.	  Jag	  godkänner	  också	  att	  denna	  information	  ska	  
användas	  i	  Maryams	  och	  Mias	  examensuppsats.	  Jag	  kommer	  att	  vara	  anonym	  och	  
informationen	  jag	  anger	  kommer	  att	  användas	  i	  ett	  vetenskapligt	  syfte	  för	  att	  ge	  ökad	  
kunskap	  om	  MTFC-‐	  programmet.	  	  

	  

Datum	  och	  ort:	  

	  

Den	  intervjuades	  namnförtydligande:	  

	  

Den	  intervjuades	  underskrift:	  

	  

Intervjuarens	  underskrift:	  
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Bilaga 4 

Teman till frågebatteri 
 

1.     MTFC- programmet 
 
Hur länge gick du i MTFC- programmet? 

- Om avbrott; Hur kom det sig att du lämnade programmet tidigare än planerat? 
- Hur långt hade du kommit i programmet? 
- (Om avbrott beror våra vidare frågor på vilka svar vi fått utav de två 

ovanstående frågorna och hur lång i programmet personen kommit) 
Var det första gången du bodde hos en fosterfamilj? 
Om nej, upplevdes det några skillnader jämfört med fosterfamiljen på MTFC? 
Vilken information fick du om MTFC innan du började? 
Kände du att denna information gav dig förståelse för vad programmet gick ut 
på/handlade om? 
Vilka tankar och förväntningar hade du om MTFC- programmet innan du började? 
Vad tyckte du om MTFC- programmet i stort? 

-  Vad tyckte du var bra med programmet? 
- Vad tyckte du var mindre bra med programmet? 
- Var det något du saknade? 

Vad tyckte du om programmets olika faser?  
- Var någon fas mer jobbig än de andra?  
- Var någon fas lättare än andra? 

Vad tyckte du om poängsystemet?  
Vad tyckte du om familjeterapin? 
Vad tyckte du om färdighetsträningen? 
Vad tyckte du om ungdomsterapin? 
Hur var kontakten med din färdighetstränare respektive ungdomsterapeut? 
Vilken betydelse fick de för dig? 
Kände du att du fick förtroende för dem? 
Tycker du att programmet har lett till några förändringar i ditt liv? 
Tycker du att programmet varit till hjälp? På vilka sätt? 
Deltog du och/eller din familj i någon eftervård? 

- Om ja, Vad bestod den av? 
- Tyckte du att den var till hjälp? 
- På vilket sätt var den det/var den inte det? 
- Om nej, varför inte? 

Skulle du idag rekommendera MTFC- programmet till andra ungdomar som är/var i 
samma sits som dig? Varför/varför inte? 
Vad skulle du vilja ge dessa ungdomar för råd inför behandlingen av MTFC? 

 
2.     Familjeförhållanden 

 
- Biologisk 

Hur var relationen till din familj innan behandlingen? 
Upplevde du att relationen blev annorlunda under programmet? På vilket sätt? 
Hur upplevde du att vara borta från din familj? 



	   	  

	  

v	  

Hur reagerade din familj på att du skulle vara borta? 
Hur upplevdes kontakten med familjen under programmet? 
Hur var det att flytta hem igen efter programmet avslutats? 
Upplevde du att din relation till familjen förändrades efter programmet jämfört 
med hur det var innan programmet? 
- Hur mycket upplevde du att du hade bidragit till denna förändring? 
- Hur mycket upplevde du att familjen hade bidragit till denna förändring? 
Hur ser relationen med familjen ut i dags läget? 

 
- Fosterfamilj 

Vilka tankar hade du om fosterfamiljen innan du kom dit? 
Hur var din relation till fosterfamiljen? 
- Förändrades den med tiden? 
Gjorde ni några speciella aktiviteter ihop? 
Hur upplevde du det? 
Hur tror du att familjen såg på dig? 
Kände du dig sedd av familjen? 
Upplevde du att du fick positiv feedback/blev uppmuntrad av familjen när du 
skötte dig/gjorde det du skulle? 
Hur reagerade de om du inte gjorde det du skulle eller bröt mot någon regel? 
Har ni kontakt idag?  
Hur ser relationen ut med familjen idag? 
Vad upplevdes som positivt i kontakten med fosterfamiljen? 
Vad upplevdes som negativt i kontakten med fosterfamiljen? 

  3.  Kompisrelationer / socialt nätverk  

Hur upplevde du att inte kunna ha kontakt med gamla vänner när du var i 
programmet? 
Hur upplevde du att ibland vara övervakad när du var med vänner? 
Kunde du då förstå varför dessa restriktioner fanns? Kan du idag? 
Hur skulle du beskriva din vänkrets innan programmet? 
Har du idag samma vänkrets som innan programmet? 
Är detta positivt eller negativt? 
Har du fått nya vänner idag? 
Hur upplever du relationen till dem? Jämfört med gamla? Ex. avseende öppenhet, 
stöd, tillit? 

4. Viktiga personer 

Har person/personer i ditt liv som är viktiga för dig och som du känner förtroende för? 
Om ja, vilken roll har denna person/dessa personer spelat i ditt liv? 
Om nej, hur tycker du det har påverkat ditt liv att känna att du inte har en sådan 
person? 
Under tiden du gick i MTFC- programmet var det någon eller några personer där som 
var viktiga för dig som du kände att du kunde lita på/anförtro dig till/få stöd av? 
Har du fortfarande kontakt med dessa personer? 

5. Motivation 
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Vad var din inställning till att förändra ditt liv innan MTFC- programmet? (D. v. s 
Ville du förändra ditt liv?) 
Förändrades motivationen under programmets gång? 
Vad motiverade dig att stanna i programmet? 
Vad har varit avgörande för dig i ditt förändringsarbete? 
Om inte lett till någon förändring; 
Vad har varit avgörande för att du/ ditt liv inte förändrats? Vilka faktorer har hindrat 
dig från att förändras? 
Vad hade du behövt för att kunna göra en förändring? 

 
6.  Skolgång/arbete 

 
Hur fungerade skolgången innan programmet? 
Hur såg du på skolan innan programmet? 
Förändrades skolgången under programmet? 

- I så fall hur? 
Förändrades synen på skolan under programmet? 

- I så fall hur? 
Hur har det gått efter programmet? 
Vad gör du idag? Skolan? Arbetar? Annat? 

- Hur funkar det i skolan, arbetet, annat? 
- Trivs du?  

Om arbetslös, hur länge har du varit arbetslös? 
Upplever du att det är svårt att hitta jobb?  
Hur upplever du att vara arbetslös? 

     

 7.  Verktyg att kontrollera negativa beteenden/ triggande situationer 
 
Har du lätt för att bli upprörd när du känner känslor som är jobbiga för dig? 
Hade du lätt för att bli upprörd när du kände känslor som var jobbiga innan 
programmet? 
Har du känt att du har haft lätt att tappa kontrollen när du blev upprörd?  
I vilka situationer hade du lätt att bli upprör eller/och tappa kontrollen? (Med upprörd 
menas, att bli arg, frustrerad, ledsen, besviken o. s. v.) 
Hur hanterade du sådana situationer? 
Fick du hjälp med hur du kan hantera dina känslor och kontrollera ditt agerande i 
situationer som du upplevde som jobbiga, t.ex. i de situationer som du nämnde ovan? 

- Vilken hjälp fick du för att hantera dina känslor och ditt agerande i sådana 
situationen? (Vilka metoder/strategier/verktyg fick du till detta?) 

- Har du kunnat ta med dig denna hjälp efter programmet då du skall hantera 
situationer som du upplever som jobbiga för dig?   

Märker du någon skillnad mellan nu och innan programmet i hur du hanterar 
situationer och känslor som är jobbiga för dig?  

- Märker du någon skillnad mellan nu och innan programmet i hur ofta du känner 
att du kan hantera dina känslor som uppstår i jobbiga situationer? 

Om ingen/liten skillnad vilken hjälp hade du behövt via programmet? 
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Har programmet hjälpt dig att känna igen och undvika situationer som skulle kunna 
utlösa en återgång i gamla beteenden? 

        
 8. Livshändelser 

 
Har det hänt något specifikt, något utöver det vanliga som känts känslomässigt 
påfrestande under och/eller efter MTFC- programmet? 
Tror du att dessa/denna händelse/r har påverkat hur det gått för dig under och/eller 
efter programmet? 

- Om ja i negativ riktning, vad hade du behövt för att kunna hantera dessa på ett 
bättre sätt? 

- Om nej, vad hjälpte dig att hantera situationen? 
 
9. Fritidsaktiviteter 

 
Har du några speciella hobbyn eller intressen? Vad? 
Tränar du? Vad gillar du i så fall att träna? Hur ofta tränar du?  
Hur mår du när du tränar och sysslar med dina hobbys?  
Vilken betydelse har hobby eller träning i ditt liv rent allmänt? Har de bidragit till att 
hjälpa dig att inte återfalla efter programmet?  
Hade du dessa intressen innan programmet eller har programmet påverkat dig att hitta 
nya intressen? 

  
10. Kriminalitet 

 
Hade du problem med kriminalitet innan du påbörjade programmet? 

- Om ja, Har du idag lyckats bryta din kriminella bana efter programmet?   
- Om ja, vad hjälpte dig?  
- Om nej, vad hindrade dig? 

Har du varit i kontakt med polis och/eller sociala myndigheter efter det att du 
genomgått programmet? 
Om du är kvar på den kriminella banan, har du själv velat komma ur den?   

- Om nej, varför? 
Vad behöver du eller vad skulle krävas för att ta dig ur denna bana?  

 

 
11. Missbruk 

 
Har du någon gång provat narkotika eller använt narkotika regelbundet innan 
programmet?  
Om ja, hur bemöttes detta av MTFC- teamet? Hur kändes det för dig när de ville att du 
skulle sluta? Vad fick du för tankar/känslor? 
Använde du under programmet? Kom det fram? Om ja, Vad hände? 
Händer det att du använder narkotika idag? 

- Om ja, Vad har hindrat dig från att sluta? 
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- Vad fyller det för funktion för dig? 
- Om nej, Vad har hjälpt dig att sluta? 

Har du haft problem med alkohol eller spelmissbruk innan programmet? 
- Om ja, hur bemöttes detta av MTFC- teamet? 

Drack du/spelade du under programmet? 
- Om ja, Kom det fram?  
- Om ja, Vad hände? 

Har du problem med detta idag? 
- Om ja, Vad har hindrat dig från att sluta? 
- Vad fyller det för funktion för dig? 
- Om nej, Vad har hjälpt dig att sluta? 

Hur tycker du narkotikan eller alkoholen eller spelmissbruket har påverkat ditt liv? 
 

 12. Framtidsvisioner 
 
Hur ser du på din framtid? 
Har du några mål som du strävar efter/önskar uppnå?  

- Om ja, hur ser de målen ut?  
- Om nej, vad är det som hindrar dig från att skapa mål? 

    Hur såg du på din framtid innan programmet? 
Har programmet hjälpt dig att förändra din syn på framtiden och skapa mål inför 
framtiden? 

 


