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Ungdommens møte med MST – en retrospektiv studie av fire ungdommers opplevelse 

med Multisystemisk behandling 

Sammendrag 

Ungdom med alvorlige atferdsproblemer utgjør en liten gruppe, men er samtidig en gruppe 

det har vist seg svært vanskelig å utvikle gode behandlingstiltak for. Multisystemisk terapi 

eller behandling (MST) er en av flere familie- og nærmiljøbaserte metoder som de nordiske 

landene i den senere tid har etablert for behandling av denne målgruppen. MST er en 

evidensbasert behandlingsmodell for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer i alderen 

12-18 år. Behandlingen går i all hovedsak ut på å redusere antisosial atferd. For det andre skal 

behandlingen føre til en reduksjon i omfanget av plassering utenfor hjemmet. Formålet med 

denne studien har vært å belyse hvordan fire ungdommer i alderen 15-18 år opplever og 

erfarer MST. Studien har en kvalitativ tilnærming, der semistrukturerte intervju er benyttet 

som metode for datainnsamling. Organiseringen av datamaterialet har tatt utgangspunkt i 

Giorgis fenomenologiske metode, modifisert av Malterud. Resultatene fra studien viser at de 

fleste av ungdommene visste lite om hva MST var og hadde ikke særlige forventninger til 

behandlingen før MST kom inn i bildet. Tre av ungdommene sier at de ikke fikk god nok 

informasjon om MST, mens en forteller at han var klar over hvordan MST fungerte, og hva 

som var bakgrunnen for at familien søkte MST. Gjennomgående i intervjuene vektlegger 

ungdommene viktigheten av støtte, hvor flere av dem synliggjør dette når de sier at terapeuten 

lyttet til dem. På en annen side gir alle ungdommene uttrykk for at de ved flere anledninger 

opplevde frustrasjon og fortvilelse i forhold til foreldre, skole og MST. Studien indikerer at 

flertallet av ungdommene opplever MST som positivt.  

Nøkkelord: MST, ungdom, alvorlige og sammensatte atferdsproblemer, intervju, 

brukermedvirkning. 
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Introduksjon 

Utviklingspsykologi 

Tenåringstiden beskrives i litteraturen som en formende, men problematisk periode i 

individets utvikling, hvor blant annet identitetsøking, tøying av grenser blant autoriteter og 

løsrivningsproblemer er stikkord for noen viktige grunntema som preger ungdomsperioden 

(Erikson, 1968; Håland, 1979). Denne perioden blir ofte betraktet som ”en kritisk periode” 

hvor det skjer store kvalitative forandringer på det biologiske-, psykologiske- og kognitive 

plan. Erikson (1968) betrakter perioden som en ”normativ krise”, hvor unge må igjennom en 

desorienteringsprosess for å nå fram til en identitet, og sette dem i stand til å påta seg 

voksenrollen. Med overgang fra konkrete til abstrakt-formelle symbolprosesser, samtidig som 

det foregår store endringer i det emosjonelle liv (Piaget, 1962). Erikson (1986) viser til at 

desto enklere det er for ungdom finne en klar plass og rolle, desto mindre konfliktfylt blir 

pubertetstiden. De aller fleste vil mestre tenåringstidens utfordringer, og gradvis etablere seg i 

en egen identitet og en sosialt akseptert voksenrolle. Likevel vil det være mange i denne 

perioden som vil utvikle følelsesmessige problemer, og til og med antisosiale 

atferdstilbøyeligheter. Noe antisosial atferd er vanlig i løpet av oppveksten og derfor ikke 

nødvendigvis klinisk signifikant (Skogen & Torvik, 2013). Ogden (2010) omtaler slik atferd 

som normativ, og han regner det samtidig som en del av den normalpsykologiske utviklingen. 

Tenåringstiden er derfor blitt betraktet som en kritisk periode i forhold til utvikling og 

etablering av prososiale og antisosiale atferdsmønstre (Rutter & Giller, 1983).  

Atferdsproblemer og antisosial atferd – en begrepsavklaring 

I dagligtale og på fagfelt brukes gjerne andre og til dels overlappende termer for å 

beskrive hva som legges i begrepet alvorlige og sammensatte atferdsproblemer. To av de 

vanligste termene som brukes i internasjonal fag- og forskningslitteratur er alvorlige 
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atferdsproblemer og antisosial atferd. Alvorlige atferdsproblemer kan reserveres til 

problematferd som er klinisk signifikant, hvilket innebærer at omfanget, kompleksiteten, 

intensiteten og stabiliteten av problematferd ligger klart utenfor det som anses som normal og 

akseptabel oppførsel (Kazdin, 1997b). Antisosial atferd anvendes i faglitteraturen på en rekke 

forskjellige måter, og svært ofte operasjonelt i forhold til handlinger som blant annet 

skoleskulk, ulydighet, vold, hærverk, kriminalitet og ikke minst narkotikamisbruk. Således er 

det altså et bredt spekter av atferd som beheftes med antisosial atferd, og som inkluderes i 

operasjonelle definisjoner av termen.  

Kaufman (1988) sier at for å fullt forstå hva som menes med antisosial atferd kan det 

være nødvendig å først presisere termen med utgangspunkt i hva som menes med sosial 

atferd. Generelt kan sosial atferd sies å være handlinger som følger de sosiale normene i 

samfunnet. En sosial norm kan for så vidt forstås som et press som eksisterer mellom en 

normsender og en mottaker, og handler om at individet utsettes for press om regelatferd fra 

familie eller andre gjennom positive eller negative sanksjoner (Rommetveit, 1953). Barn og 

unge vokser opp i ulike miljøer hvor det normalt sett vil være stabile systemer av sosiale 

normer for hva som er ønskelig atferd (Kaufman, 1988). Slik sett kan antisosial atferd forstås 

som brudd på sosiale normer og regler for hva som regnes som ønskelig atferd, i det 

samfunnet og den konteksten handlingen forekommer i (Kazdin, 1997b; Ogden, 2002a) 

Et kort historisk tilbakeblikk 

Studiet av antisosial atferd hos ungdom er omfattende, og omfanget i Norge er 

vanskelig å nøyaktig fastslå. Antisosial atferd er sosialt definert, hvilket innebærer at 

oppfatningen av dem kan skifte over tid ut i fra hva som betraktes som brudd på normer og 

regler. I en ekspertuttalelse vedrørende prevalens av atferdsproblemer i Norge ble det anslått 

at mellom fire til syv prosent ved hvert barnekull hadde alvorlige atferdsforstyrrelser (Norges 
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forskningsråd, 1998). Enkelte opererer med lavere tall, fra mellom en til tre eller en til fem 

prosent (Ogden, 1998; Sørlie, 2000). I faglitteraturen har en rekke ulike perspektiver blitt 

trukket inn, hvor sosiologiske synsvinklinger historisk sett har vært dominerende. Flere 

rapporter og statistikker forteller her at ungdomskriminalitet har vært en kilde til bekymring 

opp gjennom historien. Offer (1979) hevder derimot at det ikke har vært noen økning i 

frekvens det siste århundret, og hvis det har skjedd forandringer er det heller tale om nedgang. 

Fra midten av 1950-årene ble det i Norge rapportert en stigning i kriminalitet blant barn- og 

unge (Andenæs, 1975), og mot slutten av 1960-årene hadde lovovertredelser og anmeldte 

forbrytelser nesten fordoblet seg i forhold til det estimerte folketallet (Kaufmann, 1988). Også 

i offentlige dokumenter hevdes alvorlige og sammensatte atferdsproblemer å være et generelt 

økende problem, ikke bare i Norge, men i flere vestlige land (St.meld. nr. 40 (2001-2002), 

2001).  

Hvorvidt påstanden om en økning i atferdsproblemer faktisk stemmer, kan det 

imidlertid stilles spørsmålstegn ved. Falck (1994) analyserte utviklingen av registrert 

kriminalitet blant norske 15-17 åringer i perioden 1970-92, hvor han blant annet fant en 

nedgang blant barn under 14 år, stabilt omfang blant 15-åringer, men en viss økning blant 16-

17 åringer. Rapporter på 1990-tallet fra barnevernet (Storvoll, 1997) og barne- og 

ungdomspsykiatrien (Hatling, 1997) indikerte imidlertid at forekomsten av atferdsproblemer 

var økende, og at behandlingstilbudene til denne målgruppen simpelthen ikke var gode nok. 

Det vanlige har vært å sende ungdommene bort, enten i fosterhjem eller i institusjon. Funn fra 

forskning- og institusjonsundersøkelser har imidlertid antydet at bruk av 

institusjonsbehandling, hvor en samler flere ungdommer med atferdsvansker, ofte fører til 

negativ atferd (Andreassen, 2003). Også i internasjonale studier har det vist seg klar støtte for 

uheldige effekter av å samle ungdom med problematferd. Dette ses blant annet i studien til 

Feldman (1992), hvor resultatene viste at grupper bestående av ungdommer med antisosial 
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atferd har en tendens til å påvirke hverandre negativt. Dette er i samsvar med studien til 

Patterson & Dishion (1999), som fant at avvikende venner henvises/reserveres til en kontekst 

hvor problematferd øker.  

En rekke internasjonale og nasjonale evalueringsstudier har konkludert med at de 

fleste tiltakene hjelpeapparatet, rettsvesenet, samt skolen har prøvd overfor barn og unge med 

alvorlige og sammensatte atferdsproblemer, har vist minimal til ingen virkning (Rutter, Giller 

& Hagell, 1998; KUF, 2000; Sørlie, 2000, Andreassen, 2003). Norges forskningsråd mente 

derfor at en måtte satse på behandlingstiltak hvor ulike deler av hjelpe- og støtteapparatet blir 

dratt inn (St.meld. nr. 40 2001-2002), 2001) og i følge internasjonal forskning fremstår 

enkelte familie- og nærmiljøbaserte tiltaksmodeller (Norges forskningsråd, 1998) som de 

mest lovende tilnærmingsmetodene til atferdsproblemer.   

På slutten av 1990-tallet ble det i Norge lansert et alternativ til de tradisjonelle 

barnevernstiltakene, hvor Norge tidligere har vært heftet med institusjonsplassering, 

familieterapi eller andre former for individuelle behandlingsopplegg. Behandlingsmetoden, 

som går under navnet MST, er hentet fra USA og står for Multisystemisk terapi eller 

behandling. Metoden er utviklet av den amerikanske psykologen Scott Henggeler og hans 

medarbeidere (1998) ved Medical University of South Carolina i USA i slutten av 1970-årene 

(Mikkelsen, 2005; Bengtsson & Nemli, 2006; Henggeler & Schaeffer, 2010). MST er en 

evidensbasert metode (Uhre & Pommer, 2004), hvilket innebærer at effekten av tiltaket er 

empirisk validert (Kazdin & Weisz, 1998) og er et behandlingsprogram for unge i alderen 12-

18 år med alvorlige atferdsproblemer (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland & 

Cunningham, 1998). Hovedmålsettingen er å fremme prososial atferd, og forebygge 

kriminalitet, rusmisbruk og annen antisosial atferd samt forhindre plasseringer utenfor 

hjemmet (Klefbeck & Ogden, 2003). MST er kortvarig og intensiv, og varer vanligvis fra tre 

til fem måneder, noe som utgjør om lag 60 timer med individualisert behandling for hver 
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familie. Behandlingen tar utgangspunkt i ”familiebevaring” og hjemmebasert tjenester. Med 

prinsippet om familiebevaring menes at den mest effektive måten å hjelpe barn og unge på er 

å hjelpe deres familier (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005). MST vektlegger betydningen 

av Empowerment ved at foreldrene ses på som likeverdige samarbeidspartnere (Shulman, 

2003). De har hovedansvaret for å formulere konkrete behandlingsmål og bidra til at disse 

oppnås. MST har også et ressursfokus, som innebærer at terapeuten tar utgangspunkt i 

foreldrenes og ungdommens styrker og iboende ressurser og vektlegger at terapeuten gjennom 

foreldrestøtte og aktiv tilstedeværelse skal sette familien i stand til å løse sine egne problemer, 

og ikke overta deres ansvar og oppgaver (Henggeler et al., 1998). Det er imidlertid ingen 

garanti for at alle problemene er løst når behandlingen avsluttes, men likevel en forutsetning 

at familien har fått økt kompetanse slik at de er egnet til å løse problemene på egenhånd 

(Henggeler et al., 1998).  

MST-modellen 

MST kan beskrives som en tiltakspakke av ulike metodiske strategier, hvor modellen 

på et overordnet nivå er forankret i Bronfenbrenners sosialøkologi (1979) og empiriske 

årsaksmodellstudier av utviklingen av antisosial atferd (Elliott, Huizinga & Ageton, 1985; 

Henggeler et al., 1998). Tradisjonelt sett har utviklingspsykologien vært sterkt familie- og 

individorientert, hvor sosiologien på sin side har reservert seg til forhold mellom individ, 

lokalmiljø og samfunn (Klefbeck & Ogden, 2003). Bronfenbrenner (1979) har gjennom sin 

sosialøkologiske teori forsøkt å integrere disse to perspektivene. På det neste nivået suppleres 

de to overordnede teoretiske hovedpilarene med teorier knyttet til de enkelte 

tiltakskomponentene, deriblant læringsteoretiske prinsipper (Patterson, 1982), styrking av 

foreldres oppdragelsesferdigheter etter atferdsøkologiske prinsipper (Munger, 1993), 

strukturell familieterapi (Haley, 1976) og strategisk familieterapi (Minuchin, 1974). På det 

tredje nivået er teori og forskning integrert i ni behandlingsprinsipper, som utgjør modellens 
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fundament og organiserer samt veileder terapiprosessen (Henggeler, Schoenwald, Borduin, 

Rowland & Cunningham, 2000). Disse prinsippene beskriver hvordan MST er 

operasjonalisert, og fungerer som en mal som intervensjonene kan måles opp mot (Henggeler 

et al., 2000; Christensen & Mauseth, 2007).  

Organiseringen av MST 

Behandlingstilbudet er organisert i regi av Barne-, ungdom- og familiedirektorat 

(Bufetat). Det kommunale barnevernet, også kjent som førstelinjetjenesten, skriver et vedtak 

hvor de søker om MST-tiltak jf. Barnevernloven § 4-4 annet ledd (1992). Søknaden behandles 

og vurderes av barnevernets andrelinje, som er et fagteam i Bufetat. De søknadene som gis 

tilsagn sendes videre til veileder i MST-teamet, som i samråd med konsulent, vurderer om 

søknaden oppfyller inklusjon- og eksklusjonskriteriene, og om den skal bli tatt videre. Ved 

eventuelt tilsagn om et MST-tiltak betaler familiens hjemkommune en egenandel for hver 

behandlingsmåned, mens fylkeskommunen dekker det overskytende beløpet (Rundskriv Q – 

06/2007).  

Forskningsresultater 

Multisystemisk behandling bygger på omfattende forskning, hvor flere korttids- og 

longitudinelle studier har blitt gjennomført siden oppstarten av MST. I perioden 1992-98 

publiserte Family Services Research Center ved Medical University of South Carolina 78 

artikler, hvor flere av disse var randomiserte evalueringsstudier (Ogden, 2002b). I 

randomiserte studier fordeles deltakerne tilfeldig på henholdsvis en intervensjonsgruppe og en 

kontrollgruppe, hvor av de sammenlignes før og etter intervensjonen (Henggeler et al., 1998). 

MST har fått påvist signifikante positive kort- og langtidseffekter av alvorlig 

rusmisbruk og kriminalitet blant ungdom (Borduin, Mann, Cone, Henggeler, Fucci & 
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Blaeske, 1995; Henggeler et al., 1998). Enkelte evalueringsstudier har påvist en reduksjon i 

antall institusjonsplasseringer (47-64% nedgang i antall døgn i institusjon), en nedgang på 25-

70% i re-arrestasjoner (Henggeler, Melton, Smith, Schoenwald & Hanley, 1993; Henggeler, 

Melton, Brondino, Scherer & Hanley, 1997; Henggeler, Melton & Smith, 1992) og bedre 

fungering i familien blant annet i form av økt støtte og samhold, redusert fiendtlighet og 

mindre konflikter i familien (Borduin et al., 1995; Henggeler et al., 1998; Nordahl et al., 

2005). Studier fra henholdsvis Borduin et al (1995) og Schaffer & Borduin (2005) har også 

vist til reduksjon i lovbrudd i en oppfølgingsundersøkelse etter fire og 14 år.   

I Norge har Ogden & Halliday-Boykins (2004) gjennomført en randomisert 

evalueringsstudie hvor de undersøkte 100 familier til ungdom med alvorlige atferdsproblemer 

(Mikkelsen, 2005). Resultatene viste at MST bidrar til reduksjon av antall ungdom som 

institusjonaliseres og i høy grad reduserer omfanget av eksternaliserte (utagering) og 

internaliserte (angst, depresjon) atferdsproblemer i intervensjonsperioden (Mikkelsen, 2005). 

Dette vises klar støtte i studien til Ogden & Amlund-Hagen (2006) som har påvist at MST 

kan forebygge plasseringer utenfor hjemmet, samt i høy grad redusere omfanget av 

atferdsproblemer sammenlignet med andre tiltak fra barnevernet. Studier indikerer også at 

MST-modellen har positive skoleeffekter (Sørlie & Ogden, 2007).  

Enkelte norske studier gjort i forbindelse med masteroppgaver viser til hvilken 

betydning Multisystemisk behandling har hatt for familier. Dette ses blant annet i studien til 

Nordby Salo (2007) om hvordan fire foreldrepar opplever og erfarer samarbeidet med MST. 

Resultatene viste at foreldrene opplevde at familiens situasjon endret seg, og at hele familien 

følte de ble styrket gjennom prosessen. Wessel-Klaussen (2009) gjennomførte en lignende 

studie om foreldres opplevelse av å motta MST i sitt hjem, hvor resultatene viste at foreldre 

følte at de ble sett, hørt og forstått på en medmenneskelig måte. Det foreligger imidlertid 

ingen data om ungdoms oppfattelser, opplevelser og meninger av å ha vært i Multisystemisk 
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behandling. Studien vil i denne sammenheng belyse hvordan ungdom opplever å ha vært i 

Multisystemisk behandling, med fokus på brukermedvirkning, hvor hensikten til dels har vært 

et ønske om å gi ny innsikt til fagpersoner som jobber med MST. 

Metode 

I denne studien er det benyttet kvalitativt, semistrukturert intervju som metode for 

datainnsamling. Det kvalitative forskningsintervjuet er deskriptivt (Rubin & Rubin, 1995), 

altså at det har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk 

på fortolkning av de fenomenene som blir beskrevet (Kvale, 1997). Med at intervjuet er 

semistrukturert menes at samtalen verken er åpen eller helt lukket rundt standardiserte 

spørsmål, men fokusert rundt temaer som utgangspunkt for samtalene (Ryen, 2002). 

Datamaterialet er analysert i henhold til Malteruds (2003) modifikasjon av Giorgis (1985) 

fenomenologiske metode. Studien har en retrospektiv tilnærming, hvor formålet var å få 

kunnskap om et nåværende eller eksisterende utfall, i henhold til et perspektiv som går 

bakover i tid (Befring, 2007). Hensikten med denne studien var å få innsikt i ungdommers 

erfaringer med MST og deres egne fortolkninger av disse. 

Setting 

Oppgaven tar utgangspunkt i ett av fem MST-team i region ØST. Avdelingen hadde 

sin oppstart i 2000 og har per i dag fem ansatte. MST-teamet består av en konsulent, veileder 

og terapeuter. Konsulenten er ansatt i samråd med Atferdssenteret og er ansvarlig for å bistå 

flere team, hovedsakelig via ukentlig telefonkonsultasjon (Christensen & Mauseth, 2007). 

Dens oppgave er å støtte terapeutens implementering av MST og fremme veilederens og 

terapeutens kompetanse i henhold til behandling, samt sette i gang tiltak mot systemiske- og 

organisatoriske hindringer for behandlingsintegritet (Christensen & Mauseth, 2007). MST 

utføres av et team som ledes av en klinisk veileder og 3-4 terapeuter som er ansvarlige for å 
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følge opp tre til fem familier til enhver tid. Terapeutene og veileder har gjennomgått en 5-

dagers grunnopplæring i Norge, mens veilederen også har deltatt i tilsvarende 

introduksjonskurs i USA (Ogden, 2002b).  

Utvalg av respondenter 

Etter en samtale med stedets veileder ble det bestemt at familier som tidligere har 

mottatt MST-bistand fra terapeuten skulle bli kontaktet for å høre om de var villige til å bli 

intervjuet. Deltakerne i studien ble valgt på bakgrunn av en strategisk, kriteriebasert 

utvelgelse. Med strategisk menes at respondentene representerer egenskaper som er relevante 

for problemstillingen, hvilket innebærer at det ikke ville bli overlatt til tilfeldighetene hvilke 

enheter som skulle komme med i studien (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). 

Respondentene ble valgt ut på bakgrunn av tre kriterier: (1) at de har vært i Multisystemisk  

behandling, (2) at foresatte har muntlig samtykket til deres deltakelse i studien og (3) at 

respondenten har lest, forstått og skriftlig samtykket til betingelsene i studien (Christoffersen 

& Johannessen, 2012). Veileder tok førstehåndskontakt med de aktuelle per telefon, hvor de 

følgelig ble informert om (1) studien, (2) at deltakelsen var frivillig, (3) bruk av lydopptak, 

(4) personvernhensyn jf. § 13 i Forvaltningsloven (1967), (5) sikkerhet knyttet til oppbevaring 

av opptak samt sletting etter gjennomgang og (6) at de ikke ville få tilgang til intervjuguiden i 

forkant av intervjuet. Det betød at respondentene ikke trengte å gjøre noen spesielle 

forberedelser. Dette valget ble gjort for å gi muligheten til mer rause og spontane svar.  

Utvalget i studien består av to jenter og to gutter i alderen 15-18 år med en 

gjennomsnittsalder på 16 år. Etter utvelgelsen ble respondentene kontaktet per telefon for å 

informere om at de på intervjudagen ville bli gitt et informasjonsskriv (samtykkeskjema) der 

personvernhensynene ville bli gjennomgått på ny, og inneholdt blant annet informasjon om 

bruk av lydopptak, formål med studien og deres mulighet til å trekke seg på hvilket som helst 
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følgende tidspunkt (Dalland, 2000; Polit & Beck, 2008). I informasjonsskrivet ble deltakerne 

lovet at de ikke under noen omstendighet skulle navngis i teksten, og at datamaterialet skulle 

anonymiseres ved prosjektslutt. Det ble også tydeliggjort at under prosjektet ville 

datainnsamlingen oppbevares forsvarlig, og at lydopptak, navneliste og samtykkeerklæringer 

skulle makuleres umiddelbart etter bruk. Deltakerne ble også informert om at det imidlertid 

finnes ett unntak fra reglene om taushetsplikt som gir plikt eller adgang til å formidle 

opplysningene; dersom vilkårene for opplysningsplikt jf. § 33 i Helsepersonelloven (1999) 

var til stede ville taushetsplikten settes til side. Denne avtalen måtte deltakerne skriftlig 

samtykke til for å kunne delta i studien. Dette samtykket var frivillig, det vil si at 

respondentene var med på intervjuet på et selvstendig og fritt grunnlag. På denne måten var 

det mulig å ivareta respondentens selvbestemmelse (Aadland, 1998; Lingås, 2011). 

Deltakerne i studien ble gitt pseudonymer, og ett år ble lagt til eller trukket fra på alderen.  

Beskrivelse av respondenter 

”Anders”: Gutt, 15 år, ble tatt gjentatte ganger for å ruse seg. Han har tidligere bodd i 

fosterhjem og institusjon i til sammen tre år. Barnevernet inngikk en avtale med gutten om at 

han kunne flytte hjem til mor, så fremt han samtykket til at MST kunne iverksettes. 

Samarbeidet mellom familien og MST ble avsluttet etter om lag fire måneder. Gutten bor i 

dag hjemme med mor og søsken, og viser ingen utslag på rus. ”Beate”: Jente, 15 år, bodde 

sammen med sin far og stemor i flere år. I løpet av denne tiden oppstod det en del konflikter 

mellom jenta og stemoren, som førte til at jenta hadde et høyt fravær fra skolen og ofte dro 

hjemmefra. Stemoren har tidligere uttrykt at hun var redd jenta, og ansvarliggjorte mye av den 

dårlige stemningen i hjemmet på hun. Etter at MST ble iverksatt har jenta flyttet hjem til sin 

mor, og går regelmessig på skolen. Hun har ikke opprettholdt noe kontakt med far etter at det 

seks måneder lange samarbeidet med MST ble avsluttet. 
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”Christian”: Gutt, 15 år, bor hjemme sammen med far og stemor. Guttens mor bor i 

nærområdet og har ukentlige besøk. MST ble engasjert i familien og gutten da han ble vurdert 

som truende og ”farlig” for lærere og medelever på skolen. Dette endte med at han ble utvist, 

og måtte få eneundervisning hjemme. Samarbeidet med MST ble avsluttet etter fire måneder, 

hvor gutten i dag er tilbake på skolen, men integrert i ny klasse. ”Dorthe”: Jente, 16 år, viste 

truende og utagerende atferd overfor foreldre og søsken. Hun hadde også et stort fravær fra 

skolen, og var i kort tid plassert i institusjon. MST-teamet var engasjert i om lag fem måneder 

for å veilede foreldrene i hvordan de skulle kontrollere jenta uten at det oppstod store 

konflikter i hjemmet. Etter samarbeidet med MST har jenta flyttet på hybel med en venninne, 

og mønstrer gode karakterer på skolen. 

Planlegging- og gjennomføring 

Samtlige familier ble kontaktet per telefon for å avtale tid til intervjuet. 

Respondentene stod fritt til å velge tid og sted, hvilket innebar at alle intervjuene ble foretatt i 

familienes hjem. Samtlige intervju ble foretatt hvor det var to deltakere til stede: en intervjuer 

og en respondent. Deltakerne hadde tradisjonelt sett komplementære roller, hvor den ene stilte 

spørsmål og den andre skulle prøve å gi svar. Dette ligger i selve intervjukonseptet (Løkken 

& Søbstad, 1995). Intervjuene varte fra 15-45 minutter, avhengig av hvor utfyllende hver 

enkelt respondent svarte. Intervjuene fulgte en forholdsvis omfattende intervjuguide som ble 

utformet i samarbeid med stedets veileder (Kvale, 1996). Intervjuguiden inneholdt emner som 

skulle dekkes, med noen skriptede spørsmål, og ble inndelt i tre kategorier: (1) innledning, (2) 

hoveddel og (3) avslutning, og ble supplert med metodiske verktøy som blant annet empatisk 

holdning i form av nikk, smil, aktiv lytting og øyekontakt for å opprette et tillitsbånd mellom 

intervjuer og respondent og for å få frem konstruksjonen av kunnskap som skapes i denne 

konteksten. 
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Innledningsvis startet intervjuet med en uformell samtale på om lag tre til fem 

minutter: ”Hva liker du å gjøre på fritiden?”, ”Har du noen hobbyer?” Gustafson (2003) har 

hevdet at inngangen til samtaler med barn og unge ofte går via deres interesser, og for å 

gjennomføre et godt intervju er intervjueren avhengig av å skape et godt forhold til 

respondenten. Intervjuer ønsket å etablere en atmosfære hvor respondenten følte seg trygg 

nok til å snakke fritt om sine opplevelser og følelser (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuer 

ville ha profesjonalitet, men likevel ikke ha et anspent forhold. Først når intervjuer og 

respondent var i overensstemmelse og tillit var etablert, var det neste skrittet å innhente 

skriftlig informert samtykke, hvilket innebar å gi informasjon om problemstillingen og 

prosjektet. Med slik informasjon menes detaljer om undersøkelsens overordnede mål, om 

mulige konsekvenser studien kan ha for intervjupersonen, bruken av lydopptak, 

konfidensialitet og informasjonsplikt. Som avrunding fikk respondentene mulighet til å 

avklare eventuelle spørsmål rundt formalitetene, hvor så respondentene ble bedt om å signere 

samtykkeskjemaet for å gå videre med intervjuet. Samtlige underskrev avtalen. 

I hoveddelen ble det hovedsakelig utarbeidet ti spørsmål med fokus på erfaringer fra 

behandlingsprogrammet. Her ble spørsmålene nøye utformet med åpne svar-kategorier for å 

oppmuntre respondent til å komme med utdypende informasjon (Johannessen et al., 2010). 

Spørsmålene ble formulert slik at respondenten forstod dem, hvilket innebar at det ikke ble 

benyttet fagtermer eller vanskelige ord, men heller ord og begreper som den unge visste til og 

kunne beskrive: ”Hvis du ser tilbake nå fra oppstart med MST – hva er det du umiddelbart 

husker fra den behandlingstiden?” Hensikten var å forhindre å låse respondentene, men 

derimot skape en mulighet til å bidra med mest mulig innsikt innenfor området. Her var det 

viktig å være åpen og nysgjerrig på en positiv måte: ”Hvordan hadde du det før MST kom inn 

til dere?” Intervjuer viste interesse og ønsket å forstå med å stille spørsmål og gjøre 

oppsummeringer gjennomgående i samtalen. Å oppsummere underveis er en måte å fortelle at 
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du lytter på (Börjesson, 2013), samtidig som det var viktig for å finne ut om intervjuer hadde 

oppfattet riktig. Her gjaldt det å finne en balansegang mellom det å vise interesse og det å 

være nysgjerrig, uten å gå over grenser. Noen av spørsmålene ble utformet lineære, det vil si 

”ja/nei”-spørsmål. Disse spørsmålene ble supplert med sirkulære spørsmål, som åpnet for 

fyldigere beskrivelser (Börjesson, 2013): ”Spurte noen deg om hva du ville ha annerledes?”, 

”Ønsket du noe skulle være annerledes?” og ”Hva skulle i tilfelle vært annerledes?” Ofte ble 

oppfølgingsspørsmål benyttet for å bidra til utfyllende informasjon (Johannessen et al., 2010), 

blant annet ved å bruke refleksive spørsmål, som handler om å tilføre nye perspektiver, 

innfallsvinkler og tanker til den man samtaler med. For eksempel ved at en inkluderer andre i 

resonnementet: ”Hva tror du foreldrene dine sitter igjen med etter MST?” Det å gjennomføre 

en slik åpen intervjusituasjon åpnet for muligheten til å fange opp eventuelle tema dersom det 

dukket opp, og utdype ved å bruke nøkkelord (Eide & Eide, 2007): ”Jeg hører du sier ”hjelp”, 

kan du fortelle litt hva du legger i det?”  

Avslutningsvis i intervjuene ble respondentene stilt refleksive spørsmål, som er 

spørsmål hvor en søker å forandre konteksten (Börjesson, 2013): ”Hvordan tror du livet ditt 

ville vært om MST ikke kom inn i bildet?”, ”Ville det vært noe annerledes?”. Målet med et 

slikt spørsmål var å skape nye muligheter, tanker og ideer. Intervjuet ble avrundet med en 

oppsummering av samtalen for å kunne trekke tråder. Respondentene fikk spørsmål om de 

hadde noe mer å tilføye eller spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009): ”Nå har jeg stilt deg 

mange spørsmål. Du har vært veldig flink til å gi meg fyldige svar, som igjen betyr at jeg 

sitter med mye informasjon. Men er det noe du tenker på som du kanskje kunne tenke deg å 

si?” Her var det viktig å kommentere at de har gitt nyttige og gode svar for at de skulle 

oppleve intervjusituasjonen som positiv, og føle at de ble sett og hørt samt at det de forteller 

var av verdi for andre. Intervjuguiden ble ikke fulgt slavisk, men var veiledende, noe som 

medførte at intervjuer tilpasset, utdypet og improviserte nye spørsmål ut fra konteksten og 
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respondenten. Etter intervjuet fikk respondentene tilbud om å høre på lydopptaket, men 

samtlige takket nei til denne forespørselen.  

Analyse 

Intervjuene ble tatt opp med diktafon for en mest mulig pålitelig gjengivelse. For å 

supplere lydopptaket ble det benyttet penn og skriveblokk. Etter feltarbeidet ble de fire 

intervjuene transkribert til nitten sider med dobbel linjeavstand. Transkribering vil si å gjøre 

den muntlige talen om til skriftlig tekst, og på denne måten klargjøre datamaterialet for 

analyse (Kvale, 1997). Organiseringen av datamaterialet fulgte i hovedsak en fenomenologisk 

analyse inspirert av Giorgi (1985), og modifisert av Malterud (2003). Metoden er egnet for en 

deskriptiv tversgående analyse av fenomen som beskrives av mange ulike respondenter for 

utvikling av nye beskrivelser. Det første trinnet var å danne seg et helhetsinntrykk av 

datamaterialet. Det dreiet seg i hovedsak om å lese de transkriberte intervjuene og finne 

sentrale hovedtemaer. Datamaterialet ble ut ifra dette kategorisert i fire hovedtemaer: (1) 

brukermedvirkning, (2) førsteinntrykk, (3) opplevelse av frustrasjon og (4) opplevelse av 

støtte. Kategoriene var utarbeidet for å gi en rik og dyptgående forståelse av oppgavens tema 

og problemstilling: ”Hvordan opplever ungdom å ha vært i Multisystemisk behandling, med 

fokus på brukermedvirkning?”  

Den videre prosessen var å samle tekstuelle utsagn som passer sammen i kategorier. 

Dalen (2008) kaller dette for tematisering, hvor en finner uttalelser som handler om det 

samme og plasserer de i grupper. Det utvalgte tekstmaterialet ble systematisk gjennomgått for 

å identifisere meningsbærende enheter – det vil si tekst som ivaretok vesentlige kjennetegn fra 

temaene. Her ble hele teksten studert linje for linje, hvor tekstuelle utsagn fra 

transkriberingene ble fargekodet og deretter organisert i form av matriser i Excel. Disse viste 

visuelt hvor de ulike tekstbitene hørte hjemme. Til slutt ble det forsøkt å sammenfatte 

betydningen av det en hadde kommet frem til. 
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Tabell 1-4 presenterer hver kodegruppe som et separat underavsnitt med en overskrift 

(begrep/navn) som sammenfatter innholdet i det som beskrives nedunder, og et eller flere 

sitater som ungdommene har uttrykt i forhold til sine opplevelser av MST for å underbygge 

og illustrere kategoriene. I den oppsummerende beskrivelsen brukes første bokstav i det 

fiktive navnet og tall, eksempelvis (A2). I sitatene vil symboler som ”…” benyttes der det er 

pauser i uttalelsene, (red.) betyr at uttalelsene er korrigert enten for å anonymisere eller for å 

klargjøre hva det snakkes om, og (…) benyttes når deler av teksten er utelatt på grunn av 

anonymisering eller at uvesentlig tekst er tatt bort for å gjøre et sitat lettere tilgjengelig. 

Uttalelsene er merket med det fiktive navnet til hver av deltakerne, og nummerert fra 1-22.  

Resultater 

I studien kommer ungdommens beretninger om deres opplevelse av MST frem når de 

forteller hvorvidt de har følt å hatt medbestemmelse: Beate forteller at hun følte hun var en del 

av den multisystemiske behandlingen, men uttrykker frustrasjon ved at hun ikke fikk 

muligheten til å si ifra hvilke ønsker hun hadde. Anders på sin side husker at han hadde 

ukentlige samtaler med veileder fra MST hvor han blant annet fikk fortelle hvilke ønsker og 

behov han hadde. Christian fremhever hvor fornøyd han var med å få assistent, men uttrykker 

misnøye med at han måtte bytte klasse. Dorthe forteller imidlertid at hun ikke husker om hun 

fikk anledningen til å si ifra, men at når hun først prøvde følte hun at det ikke fikk medhold. 

Av de fire ungdommene er Christian den eneste som uttrykker at han visste hva MST var før 

oppstarten. Anders og Beate sier de ble fortalt om tilbudet, men at de ikke var fullt klar over 

hva dette innebar. Dorthe forteller derimot at hun ikke visste hvilke valgmuligheter hun 

hadde, og at hun trodde det var opp til foreldrene å samtykke til MST. 
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Undersøkelsen belyser ungdommens erfaringer når de forteller om deres første møter 

med MST: Her forteller en av ungdommene at de første møtene med MST var positive. Det 

kommer til uttrykk når Anders forteller at det gikk bedre enn han hadde forventet, og at han 

oppfattet veileder som hyggelig. Beate sier hun opplevde første møtet som rart og skummelt, 

og at det tok litt tid før hun ble vandt til MST. I sammenligning med tidligere tiltak som 

familien hadde prøvd, kjente Christian at dette var annerledes. Dorthe oppfattet derimot ikke 

de første møtene med MST som positive. Dette kommer tydelig frem når hun sier at 

terapeuten snakket til henne på en måte hun aldri hadde opplevd maken til, og at hun følte 

terapeuten umiddelbart lagde masse regler.  
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Når ungdommene i studien forteller om deres opplevelse av støtte viser det seg at det 

er noe ulike erfaringer i forhold til dette: Spesielt kommer det til uttrykk når Dorthe omtaler 

MST som en støttepartner – for foreldrene – og antyder at hun ble sidestilt i samarbeidet med 

MST. Enkelte av de andre ungdommene hadde imidlertid en annen opplevelse. Anders sier at 

terapeuten var tilgjengelig for han når han ønsket å snakke og at han følte han ble lyttet til. 

Beate trekker frem viktigheten av terapeutens tilstedeværelse når stemningen i hjemmet var 

som verst. Hun sier også at selv om hun i starten følte seg veldig alene, så ble hun etter hvert 

hørt. Christian vektlegger betydningen av støtte gjennom at terapeuten lyttet og trodde på det 

han sa, noe han ikke hadde opplevd tidligere.  

 

Deltakerne i studien uttrykker også at de ved flere anledninger har vært frustrerte i 

henhold til skole, foreldre og MST: Beate uttrykket et ønske om at hennes meninger ble stilt 
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på lik linje som foreldrenes, hvor av Christian sier at han ble stemplet som bråkmakeren og at 

han ikke følte seg velkommen på skolen. Anders på sin side forteller at det var en periode 

hvor han hadde mye problemer på skolen i forhold til lærerne. Dorthe uttrykker frustrasjon 

når hun sier at hun verken tror foreldrene eller terapeuten så hennes behov, og at terapeuten 

heller trodde på hva foreldrene sa. Dette er noe som Beate også trekker frem når hun sier at 

terapeuten av og til tok parti med foreldrene, og at hun ikke følte hun hadde innvirkning på 

omstendighetene. En av ungdommene har imidlertid beskrevet opplevelsen som 

traumatiserende, hvor Dorthe sier at stemningen i hjemmet i utgangspunktet ikke var bra, men 

at MST forhøyet den.  

 

Diskusjon 

Vold og kriminalitet påvirker alle, og berører oss enten man utsettes for det, er vitner 

til det eller hører om det gjennom media. Ungdomskriminalitet har vært en kilde til 

bekymring opp igjennom historien og hevdes å være et generelt økende problem fra rapporter 

på midten av 50-tallet (Andenæs, 1975) til rapporter fra barnevernet og barne- og 

ungdomspsykiatrien på 90-tallet (Storvoll, 1997; Hatling, 1997) og i offentlige dokumenter på 
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starten av 2000 (St.meld. nr.40 (2001-2002), 2001). Behandling og forebygging av vold og 

kriminalitet er et tema som har fått betydelig oppmerksomhet i fagmiljøer og blant folk flest, 

og byr på utfordringer for behandlere så vel samfunnet som helhet fordi det har store 

samfunnsmessige og personlige omkostninger. Ungdom som begår lovbrudd, rømmer fra 

hjemmet og påfører konflikter i sine omgivelser, stiller store krav til tjenestene som tilbys for 

denne målgruppen i kommuner og fylkeskommuner (St.meld. nr.40 (2001-2002), 2001). Det 

har vært prøvd ut flere behandlingstilnærminger for å forebygge og redusere alvorlige og 

sammensatte atferdsproblemer, blant annet institusjonalisering, men resultatene har vist seg 

lite tilfredsstillende for denne gruppen (Rutter, Giller & Hagell, 1998; KUF, 2000; Sørlie, 

2000, Andreassen, 2003). I den senere tid har de nordiske landene etablert nye 

nærmiljøbaserte metoder for behandling av alvorlige og sammensatte atferdsvansker basert på 

internasjonal forskning (Kazdin, 1997a; Henggeler et al., 1998).  

Denne artikkelen forsøker å belyse at utfordringene med å hindre utvikling av 

alvorlige og sammensatte atferdsproblemer inkluderer mange samfunnsmessige arenaer, hvor 

iblant familie- og nærmiljø, skole og lovregulering. Undersøkelsens hensikt var å forsøke å få 

frem ungdommens ”egen stemme” gjennom deres opplevelser og erfaringer med 

Multisystemisk behandling, hvor det ble lagt vekt på deres opplevelser i forhold til tiden før, 

under og etter implementeringen av MST. Dette er retrospektive vurderinger, hvilket kan 

representere en trussel mot studiens interne validitet gjennom at gjeldende forhold kan være 

fordreid. De følelsene som ungdommer uttrykker er imidlertid nåtidige, og representerer 

fenomenologiske realiteter. Denne studien menes ikke å komme frem til påstander om kausale 

sammenhenger, men søker å skape en forståelse av et fenomen der flest mulig av forholdene 

som kan være av betydning synliggjøres og relateres til hverandre.  

I denne undersøkelsen preges ungdommene av opplevelser langs tre forskjellige 

følelsesspekter: frustrasjon, takknemmelighet og støtte. (A18) sier for eksempel at han var 
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frustrert over hvordan situasjonen var på skolen. Han forteller videre at han følte terapeuten 

var en samtalepartner som lyttet til han (A1). Viktigheten av støtte gjennom å bli hørt er noe 

som (C12) også trekker frem som viktig. (B15) på sin side uttrykker frustrasjon over at 

stemningen i hjemmet var dårlig, men sier hun er glad for at MST kom inn og tok litt tak 

(B14). (D22) beskriver imidlertid opplevelsen som traumatiserende, og uttrykker misnøye når 

hun sier at MST forhøyet den negative stemningen i hjemmet. Styrken i det de uttrykker sier 

noe om hvor viktig MST var for de aller fleste av dem (A2,13,B14,15,C5,16). 

Gjennomgående vektlegger ungdommen opplevelsene som belastende for sin livssituasjon 

hvor frustrasjon mot foreldre, skole og MST er erfaringer som gjentar seg 

(A18,B19,C20,D21,22). 

I artikkelen er det valgt å redegjøre for framgangsmåten i forskningsprosessen og på 

den måten latt leseren få innblikk i de ulike metodiske valgene som er tatt. Dette spiller 

tilbake på studiens reliabilitet, hvorvidt andre forskere skal kunne ta utgangspunkt i hva som 

er gjort, gjenta det samme og komme fram til noenlunde lignende resultater. Det er imidlertid 

ikke mulig å replisere nøyaktige resultater i kvalitativ forskning, ettersom det ikke kan 

gjenskapes autentisk uansett om en ved senere anledning tar utgangspunkt i studiens 

metodiske framgangsmåte. I denne studien kan reliabiliteten diskuteres i henhold til at 

transkriberingen er utført av en og samme person. Det kan argumenteres for at dette svekker 

studiens vitenskapelige kvalitet, men på en annen side gir det bedre betingelser ved at det 

åpnes for improvisasjon, samt det å følge egen intervjustil. Det at studien er gjennomført av 

en person innebærer at graden av logikk vil være subjektiv, noe det er vanskelig å se bort i fra 

når det omhandler studier som forsker på fenomener i forhold til mennesker. Men ved å følge 

en strukturert mal som Giorgis fenomenologiske analyse (1985) kan dette imidlertid styrke 

studiens validitet.  
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En mulig metodisk svakhet kan være at undersøkelsen er foretatt med et lite utvalg. På 

en annen side hevder Kvale (1997) at intervjuundersøkelser ofte tar utgangspunkt i for 

personer til at de kan tolkes systematisk og forsvarlig. Dette samsvarer med hva Brinkmann & 

Tanggaard (2012) sier, at ved å velge et lite utvalg gjør det mulig å foreta grundigere 

tolkninger. Han hevder også at det gjør studien mer håndterlig. Med utgangspunkt i størrelsen 

på utvalget i denne studien var ikke formålet å sannsynliggjøre at resultatene skal 

generaliseres til en bredere befolkning. De kan heller ikke overføres direkte til andre 

kontekster eller tidspunkt enn det som var utgangspunkt for studien. Resultatene kan 

imidlertid sies å ha en viss overføringsverdi i form av naturalistisk generalisering. Det vil si at 

andre mennesker i tilsvarende situasjoner kan oppleve resultatene som betydningsfulle og 

nyttige (Kvale & Brinkmann, 2015; Lincoln & Guba, 1985).  

Det kvalitative forskningsintervjuet er svært ofte velegnet for å anvende ledende 

spørsmål for å sjekke intervjusvarenes reliabilitet og verifisere intervjuerens fortolkninger 

(Kvale, 1997). Dermed er det ikke som de aller fleste tror, at ledende spørsmål vil redusere 

den vitenskapelige kvaliteten, men snarere styrke den. På en annen side kan dette være en 

mulig metodisk svakhet dersom ledende spørsmål hadde blitt brukt for å få svar en ønsket. 

Ryen (2002) sier blant annet at ledende spørsmål oppretter en forventning til hvordan 

intervjupersonen svarer. Andre forskere hevder imidlertid at ledende spørsmål blir brukt for 

lite i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009). Som Kvale (1997) poengterer er 

kvaliteten på intervjuene også en viktig del av studiens vitenskapelige kvalitet. Et 

forskningsintervju er fleksibelt, kontekstfølsomt og avhengig av den personlige relasjonen 

mellom intervjuer og den intervjuede, noe som stiller høye krav til kvaliteten på intervjuerens 

håndverksmessige dyktighet. Her kan det imidlertid settes spørsmålstegn ved hvorvidt det 

kunne vært hensiktsmessig å gjennomført et prøveintervju. Fordelen med å gjennomføre et 

slikt intervju er at egne intervjuferdigheter kan testes ut, samt at intervjuguiden gjennomgås 
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slik at eventuelle spørsmål som oppfattes uklart kan revideres. En mulig metodisk svakhet 

kan være hvorvidt spørsmålene i intervjuguiden var gode nok til å få fyldige beskrivelser av 

det fenomenet undersøkelsen omfatter, eller om kommunikasjonen mellom respondentene 

simpelthen ikke var bra nok. Det kan imidlertid være at noen av respondentene hadde lettere 

for å snakke enn enkelte.  

En fellesnevner for tre av ungdommene var at de opplevde å ikke bli hørt. 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, hvor det i henhold til FNs Barnekonvensjon 

(1989), artikkel 12, og lov om barn og foreldre (1981), §§ 31 og 33, er bestemt at barn og 

unge skal få gitt uttrykk for sine synspunkter, at synspunktene skal gis behørig vekt og at det 

skal gis anledning til å bli hørt. Det er altså ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde 

seg til eller ikke. I studien til Nordby Salo (2007) oppfattet foreldrene at terapeuten 

respekterte de valgene som familien hadde tatt. Dette samsvarer med studien til Wessel-

Klaussen (2009) hvor foreldrene gir inntrykk av at de følte seg forstått på en medmenneskelig 

måte. Med utgangspunkt i uttalelsene fra ungdommene i denne studien kan en trekke den 

slutning at terapeuten til dels har tatt sikte på deres ønsker og behov.  

For at retten til brukermedvirkning skal bli reell er det avgjørende at ungdommen får 

tilstrekkelig og tilpasset informasjon. I intervjuet kommer det til uttrykk at bare en av 

ungdommene visste hva MST var før oppstarten. To av ungdommene sier de ble fortalt om 

tilbudet, men at de ikke var helt klar over hva dette gikk ut på. En av jentene sier imidlertid at 

hun ikke trodde hun hadde noe valg, og at hun trodde det var foreldrenes avgjørelse å 

samtykke til MST. Ved henvisningstidspunkt til MST vil ungdommen trolig heftes med så 

alvorlige atferdsproblemer at familien ikke har andre alternativ enn å prøve ut tiltaket. 

Samtidig kan familien være i en så desperat situasjon som gjør dem sårbare og prisgir all den 

hjelpen de kan få. Dette kan imidlertid sies å være et paradoks når ord som ”frivillig” blir 

brukt i teoretiske beskrivelser av MST. Slike ord kan skjule maktforholdet mellom terapeut 
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og klient, og gi inntrykk av at foreldrene har mer makt enn de egentlig har. Barn og unge som 

får hjelp av barnevernet har rett til innflytelse over de beslutninger som barnevernet tar i livet 

deres. Denne retten er nedfelt i Barnevernloven §§ 4-1 og 6-3 (1992). Til tross for at familiene 

fikk informasjon gjennom deres saksbehandlere, ser det ikke ut til at disse ga særlig 

informasjon om MST. 

MST er ment å fremme Empowerment, hvilket innebærer at klienten skal få hjelp på 

egne premisser og få medbestemmelse, og at forholdet mellom terapeuten og klienten skal 

være likeverdig (Shulman, 2003). En av ungdommene i studien forteller blant annet at det var 

ikke før MST startet at han fikk assistent. Det sentrale innen den multisystemiske 

tankegangen er at man støtter oppunder foreldrenes oppdragelsespraksis, hvor målsettingen er 

å hjelpe ungdommen til å mestre problemer blant jevnaldrende, på skolen og i nærmiljøet. 

MST-tilnærmingen handler om å identifisere sterke sider hos foreldrene og ungdommen og 

deres iboende ressurser for og så utvide og forsterke disse (Henggeler et al., 2009). Hvorvidt 

MST fremmer Empowerment, kan det imidlertid settes spørsmålstegn ved når en av 

ungdommene i studien sier at hun ved flere anledninger følte at hun ikke var god nok. Selv 

om modellen har et teorigrunnlag som ser individ og system som gjensidig påvirkende på 

hverandre (Bronfenbrenner, 1979), kan det imidlertid diskuteres hvorvidt MST stiller 

forventninger til individet om å forandre seg.   

MST-modellen stiller restriktive krav i henhold til effektivitet, kontroll og 

behandlingslojalitet (Henggeler et al., 1998). På denne måten kan det hemme terapeutens 

fleksibilitet og arbeid som er ment å fremme Empowerment, blant annet ved at fagpersonens 

profesjonsetikk kan komme i strid med de metodiske kravene som MST stiller. Selv om flere 

av behandlingsprinsippene i MST ser ut til å fremme Empowerment, kan det virke som at det 

er begrensninger ved MST-modellen som gjør det vanskelig for terapeuten å drive faglig 

utvikling og fremme Empowerment på samme tidspunkt. Modeller regnes som teoretiske 
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idealtyper, hvor de aller fleste metoder eller modeller har en begrensning i og med at de 

utelukker perspektiver som ikke er forenlig med modellen (Andersen, 2001). Andersen (2001) 

hevder også at en modell kun vil peke på sannsynlige sammenhenger mellom modellen og 

virkeligheten. Det kan derfor tenkes å være feil å rendyrke en modell, uten å tilpasse den til 

den kontekstuelle og praktiske virkelighet.  

Et annet usikkerhetsmoment i studien forholder seg til hva ungdommens uttalelser om 

sine erfaringer og opplevelser med MST representerer, hvor de på den ene siden kan tolkes 

som reaktiverte følelser av tidligere belastninger. Hvorvidt dette er tilfelle, ville det 

antakeligvis blitt sannsynliggjort underveis i intervjuet. Ungdommens beretninger har derimot 

god sammenheng når det gjelder hva erfaringene består i og hvordan de uttrykker sine 

opplevelser på intervjutidspunktet. Det er derfor grunn til å kunne feste lit til de følelsene som 

ungdommen formidler som et akkumulert uttrykk for hvordan deltakelsen i Multisystemisk 

behandling gjennomgripende har preget dem.  

Konklusjon 

MST er bra for mye (Mikkelsen, 2005), men er ikke et universalmiddel. MST-

tilnærmingen passer for noen, mens andre ungdommer har gått igjennom diverse andre 

prosjekter – deriblant MST – uten at problemene er tilbakelagt. Selv om enkelte studier 

indikerer at foreldre verdsetter samarbeidet med MST (Nordby Salo, 2007) og føler at de 

hadde medbestemmelse (Wessel-Klaussen, 2009), er ikke dette nødvendigvis representativt 

for hvordan ungdommene i denne studien erfarer MST. Tvert imot viser en av ungdommene 

aggressive følelser overfor MST etter årene som er gått. Hun sier blant annet at opplegget var 

traumatiserende og at hun følte seg innesperret. Foreløpig må en derfor basere seg på å 

beholde det mangfold av tiltak som for noen og i en viss grad synes å ha effekt. Resultatene 

fra studien indikerer at de fleste av ungdommene opplever MST som positivt, selv om det for 
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noen har bidratt til opplevelsen av å ikke føle seg god nok. Det finnes for øvrig tilsynelatende 

lite forskning om hvordan ungdom opplever og erfarer MST. Det er derfor viktig å høste 

erfaringer og forske videre på fenomenet slik at en iverksetter tiltak som har positiv virkning 

for ungdommene og deres familier. Studier som denne kan tenkes å ha betydning for ungdom 

som kommer i liknende situasjoner gjennom at de får bearbeidet sine opplevelser, således ha 

betydning for behandleres videre arbeid med MST.  
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