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Sammendrag 
Forfatter: Leif-Adrian Sæther Bond  

Tittel: En intervjustudie av MST «Foreldreperspektiver på behandlingsprosess og utfall» 

Veiledere: Prosjektleder Terje Ogden og metodeveileder Hanne Weie Oddli  

Multisystemisk terapi (MST) er en hjemmebasert familieterapeutisk behandling for ungdom 

med atferdsvansker og deres foreldre (Henggeler, Schoenwald, Borduin , Rowland & 

Cunningham, 2013). Denne studien presenterer foreldreperspektiver på MST i en norsk 

kontekst og er et selvstendig prosjekt utført under ledelse av Atferdssenteret (Nå NUBU). 

Foreldrenes opplevelser med behandlingsprosessen og utfallet av behandlingen var fokuset 

for undersøkelsen. Undertegnede gjennomførte semistukturerte intervjuer med 15 foreldre 

etter avsluttet behandling. Materialet ble analysert med en kvalitativ metode informert av 

tematisk analyse (Braun og Clarke, 2006) og Grounded Theory (Glasser & Strauss, 1967; 

Charmaz, 2014). Funnene diskuteres i lys av teori og empiri på MST, terapeutisk allianse og 

endringsforståelse. Resultatene gjengis i tre domener:      

 1) Relasjonsskapende behandlingsprosess: trygghet og kunnskap gjennom tilpasning 

og ekspertise beskriver foreldrenes opplevelse av behandlingsprosessen. Relasjonen med 

terapeuten, behandlingenes fleksible tilpasning og nyttige verktøy/ intervensjoner er 

fremtredende i foreldrenes opplevelse. Etablering av terapeutisk allianse ser ut til å være 

påvirket av terapeutens evne til å skape et relasjonelt bånd, engasjere foreldrene og 

ungdommen i behandlings-prosessen og bidra med trygghet i terapisituasjon. Funnene støtter 

at implementeringsverktøyene i MST er sentrale i foreldrenes opplevelse av terapeutiske 

alliansen og at det relasjonelle og det metodiske henger sammen på komplekse måter.  

 2) Domenet komplekse utfall innenfor og utenfor behandlingsmål reflekterer 

foreldrenes opplevelse av utfall som både handler om reduksjon i ungdommens problematferd 

og om relasjonelle og personlige endringer. Funnene støtter MST endringsteori ved at en 

styrket foreldrefunksjonen og bedret kommunikasjon innad og mellom systemer fremstår som 

sentralt i foreldrenes opplevelser av endring.       

 3) Det tredje domenet foreldrenes vurdering av MST viser at de fleste informantene 

vurderer behandlingen som bra eller meget bra. Tilfredsheten med MST fremstår å være 

delvis uavhengig av i hvilken grad behandlingsmålene opplevdes nådd noe som kan tyde på at 

relasjonen med terapeuten samt bedrede relasjoner og personlige endringer hos foreldrene 

veide tungt for foreldrenes vurdering av behandlingen. 
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1 Innledning 
Multisystemisk terapi (MST) er en familiebasert, empirisk støttet behandlingsmetode for 

ungdommer med alvorlig normbrytende og kriminell atferd. Terapien setter konkrete og 

målbare behandlingsmål og studien har gjennom en rekke RCT-studier vist seg effektiv i å 

redusere atferdsproblemer hos ungdom (Henggeler & Schaeffer, 2016). Utbredelsen av MST 

kan sees i sammenheng med en bevegelse mot evidensbaserte terapier de siste 20 årene, der 

kriterier for vellykket behandling måles ut fra reduksjon av kjernesymptomer i lidelsen 

sammenlignet med andre behandlingsformer.  På tross av utbredt implementering, evaluering 

og bruk av MST er det fortsatt utført få studier av hvordan mottakere av MST opplever 

behandlingsprosessen og utfallene av behandlingen. 

Brukerperspektiver er blitt et stadig viktigere forskningsområde, og både beslutningstakere, 

de som yter tjenester og brukere er opptatt av å inkludere brukererfaringer i hvordan tjenester 

evalueres (Sosial og helsedirektoratet, 2006). Denne interessen springer ut fra erkjennelsen av 

at mottakere av en behandling ofte vektlegger andre faktorer i sin endringsprosess enn de som 

yter tjenesten. Studier av brukerperspektiver er i så måte ikke primært en kartlegging av 

brukeres preferanser og ønsker men en kilde til kunnskap (Aamodt, 2006).  

Brukerperspektiver kan belyse nye sider ved behandlinger enn de som inkluderes når en 

behandling evalueres innenfor rammen av behandlingsmål og symptomreduksjon. Slik kan 

brukerperspektiver belyse endringsmekanismer i behandlingen som ellers er vanskelig å få 

øye på. Det er dermed av stor interesse å undersøke brukererfaringer med MST nærmere og å 

øke forståelsen av hvordan det oppleves å motta multisystemisk terapi. Kvalitative metoder er 

i stadig større grad brukt for å få brukerperspektiver på psykologiske behandlinger og endring 

(Elliot, 2012). Med denne intervjustudien ønsker jeg å undersøke en bredere opplevelse av 

MST for å få et mer detaljert bilde av hvordan foreldre som mottar behandlingen opplever 

den.  

1.1 Denne studien: Problemstilling og 
målsetting 

Denne studien undersøker foreldreperspektiver på MST i en norsk kontekst. Målet med 

studien er å undersøke om det finnes temaer som går igjen i foreldrenes opplevelser med 

behandlingen. For å sikre at utforskningen skulle bli så åpen som mulig startet jeg med en 
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åpen problemstilling som jeg har spisset i løpet av prosessen informert av materialet. De 

overordnede spørsmålene som dannet grunnlaget for undersøkelsen var:   

1) Hva kjennetegner foreldrenes opplevelser av behandlingsprosessen og utfallet av MST-

behandlingen?  

 2) Hva var viktig for foreldrenes tilfredshet/vurderinger med MST-behandlingen? 

Funnene skal diskuteres opp mot MST-modellen, tidligere forskning og relevant psykologisk 

teori. Undersøkelsen kan bidra med relevant informasjon til MST-teamene, Bufetat og 

NUBU- Nasjonalt senter for barn og unge (tidligere Atferdssenteret) og belyse hva som 

fungerer godt i terapien og om mulige forbedringspunkter. 

1.1.1 Tidligere kvalitativ forskning på MST 

Min studie kan sees i sammenheng med et knippe nyere studier som har undersøkt 

brukererfaringer med MST. Et utgangspunkt for denne studien var en intervjustudie som tok 

for seg brukererfaringer blant mottakere av MST i London (Tighe, Pistrang, Casdagli, Baruch 

& Butler, 2012). 21 foreldre og 15 ungdommer ble intervjuet om opplevelser med 

behandlingsprosessen og utfallet av behandlingen. I denne studien var et hovedfunn at 

foreldrene opplevde at den terapeutiske relasjonen var meget viktig for prosessen. Et annet 

funn var at ungdommene fikk nye prososiale mål for fremtiden og at de i større grad 

reflekterte over de negative konsekvensene som atferden deres hadde for dem selv og deres 

omgivelser (Tighe et al., 2012). Ytterligere to britiske studier har de siste to årene utforsket 

foreldreperspektiver på MST kvalitativt. Den ene undersøkte hva foreldre i vellykkede 

behandlingsforløp opplevde at hadde bidratt til å opprettholde gode utfall etter avsluttet terapi 

(Kaur, Pote, Fox & Paradisopoulos, 2015). Det viktigste funnet i denne studien var at den 

terapeutiske alliansen ble fremhevet som meget sentral for utvikling av ferdigheter som gjorde 

at endringene kunne skje og opprettholdes etter avslutting. Den andre studien tok for seg 

etniske minoriteters opplevelser med MST (Fox, Bibi, Millar & Holland, 2016). Et hovedfunn 

her var at terapeutens åpenhet og nysgjerrighet og rolle som «kulturell forhandler»1 opplevdes 

som viktig for foreldrenes engasjement i terapien.    

 

                                                 
1 Cultural broker ‐ Min oversettelse  
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1.1.2 Begrepsavklaring: Atferdsproblemer  

I denne studien brukes begrepet atferdsproblemer for å beskrive atferden som har gjort at 

ungdommene har blitt henvist til MST-behandling. Begrepet atferdsproblemer kan forstås 

kategorisk eller dimensjonalt (Nordal, Sørlie, Manger & Tveit, 2005). Innenfor en medisinsk 

eller diagnostisk forståelse er atferdsvansker noe man enten har eller ikke har basert på hvor 

mange diagnostiske kategorier man oppfyller. Innenfor en slik kategorisk forståelse er 

atferdsvansker noe om defineres som ulike diagnoser i ICD10 eller DSM5 og beskriver atferd 

hos individet. En utviklingspsykologisk forståelse av atferdsvansker ser vanskene som 

sammensatt av ulike typer negativ og normbrytende atferd som en ungdom kan ha mye eller 

lite av langs et kontinuum. Det er denne tilnærmingen til atferdsvansker som brukes av 

barneverntjenesten når de vurderer tiltak for familier som har ungdommer med 

atferdsproblemer (Ogden, 2015). I en slik forståelse sees alvorlighetsgraden av atferden i 

større grad i sammenheng med generell sårbarhet i individ og kontekst og at problemene 

utvikles i transaksjon med omgivelsene. I denne studien ligger den utviklingspsykologiske 

forståelsen til grunn og definisjonen jeg har brukt er hentet fra Ogden (1998).    

”Atferdsproblemer dreier seg om i hvilken grad barns atferd bryter med gjeldene 
regler, normer og forventninger i oppvekstmiljø og samfunn, og i hvilken grad atferden 
avviker fra aldersadekvat oppførsel på en slik måte at den klart forstyrrer eller hemmer 
barnets egen læring og utvikling og forstyrrer eller skaper problemer for andre (det være seg 
voksne eller barn) og/eller forstyrrer eller hemmer positiv sosial samhandling mellom barn 
og mellom barn og voksne” (Ogden, 1998 hentet fra Nordahl et al., 2006:31). 

 I tråd med denne definisjonen blir atferdsproblemer i denne studien forstått som et deskriptivt 

begrep der alvorlighetsgraden av atferdsvanskene er avhengig av hvordan omgivelsene, 

primært foreldre, skole og barnevern vurderer den. 

1.2 MST: teoretisk og empirisk grunnlag 

I det følgende skal jeg gjøre rede for endringsteorien i MST og det teoretiske og empiriske 

grunnlaget for behandlingen. 

1.2.1 MST endringsteori 

Multisystemisk terapi er et hjemmebasert behandlingstiltak som i over 30 år har blitt brukt til 

å behandle alvorlige atferdsproblemer hos ungdom mellom 12 og 18 år (Henggeler, 
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Schoenwald, Borduin, Rowland & Cunningham, 2013). MST er frivillig for foreldrene og 

ungdommen, og et hovedmål for behandlingen er at ungdommen ikke skal plasseres utenfor 

hjemmet, men behandles hjemme i samarbeid med foreldre og øvrig nettverk. Styrking av 

foreldrefunksjonen og foreldrenes involvering i ungdommens problemer er et grunnleggende 

mål i MST. Målet er å utvikle varige endringer i familieprosesser som kan øke positiv 

samhandling og grensesetting og på den måten forhindre negativ atferd både innad og utenfor 

familien. Behandlingen i hjemmet vektlegger blant annet mer konsekvente regler og bedre, 

mer positiv kommunikasjon. Et annet sentralt mål er å tydeliggjøre og utnytte ressurser i 

nettverket rundt ungdommen og å bedre kommunikasjonen mellom foreldrene og de ulike 

systemene som ungdommen inngår i. Gjennom en styrket foreldrefunksjon søker MST å 

skape et grunnlag for varige endringer i ungdoms problematferd. En modell av 

endringsteorien i MST ser slik ut (Atferdssenteret, 2015). 

 

1.2.2 Teoretisk fundament og empirisk støtte 

Den sosialøkologiske teorien til Urie Bromfenbrenner (1979) fungerer som et teoretisk 

fundament for MST (Henggeler & Schaeffer, 2016). Grunnleggende i denne teorien er at 

menneskers atferd, i dette tilfelle ungdommens, påvirkes av mange faktorer i en rekke 

systemer og delsystemer. Disse deles inn i mikro-, meso-, exo- og makrosystemer 

(Bromfenbrenner, 1979). Ungdommen med sine genetiske og psykologiske forutsetninger 

danner mikrosystemet i denne teorien. Lagvis utenpå ligger det en rekke andre systemer som 

direkte eller indirekte påvirker han/henne. Mesosystemer er systemer som individet er direkte 

involvert med. Foreldre og søsken, øvrig familie, venner, jevnaldrende venner, nærmiljø, 

skole, hjelpeapparat og arbeidsplass er eksempler på mesosystemer som direkte påvirker 

ungdommen. Exosystemer er systemer som påvirker ungdommen indirekte. Et eksempel er 

foreldres arbeidsgiver og tilhørende menighet som kan påvirke ved å legge føringer på 

foreldrenes tilgjengelighet og problemforståelse. Makrosystemer er strukturer på 

samfunnsplan som også har innvirkning på individets muligheter og problemforståelse. Dette 
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kan være kulturell tilhørighet og tilgjengelige ideologier og problemforståelser i kulturen, 

samt økonomiske og politiske systemer som påvirker organisering av hjelpeapparat og 

rettssystem. I følge denne teorien kan problemer i enkeltmenneskers atferd best forstås og 

endres ved å studere individet sett i sammenheng med systemene de inngår i. Et viktig 

prinsipp i denne sammenhengen er økologisk validitet. Det vil si at ungdommens utvikling og 

atferd best kan forstås når det studeres innenfor sin naturlige kontekst (Henggeler et al., 

2013). Dette prinsippet har hatt stor betydning for utviklingen av MST sin endringsmodell.  

MSTs endringsteori henter empirisk støtte fra flere typer empirisk forskning og har med tiden 

fått et stødig empirisk fundament. For det første har en rekke longitudinelle kohortstudier på 

atferdsproblemer hos ungdom støttet at slike problemer er multideterminerte. En 

oppsummering av denne forskingen i Henggeler og kollegaer (2013) viser at atferdsproblemer 

hos ungdom henger sammen med en rekke faktorer i individ, familie, omgangskrets, nærmiljø 

og skole. For det andre har MST vært gjenstand for mer empirisk forskning enn noen annen 

behandling for ungdom med atferdsproblemer, med over 100 studier publisert i 

fagfellevurderte tidsskrifter frem til januar 2016 (Henggeler & Schaeffer, 2016). En stor 

metastudie som inkluderte 22 effektivitetsstudier av MST viste signifikante 

behandlingseffekter i problemområdene lovbrudd, psykopatologi, rusmisbruk, 

familiefungering, plassering utenfor hjemmet og omgang med negative venner (Van der 

Stouwe, Asscher, Stams, Deković & van der Laan, 2014). Effektivitetsstudier er studier der 

den aktuelle behandlingen har blitt sammenlignet med andre typer behandling i en 

naturalistisk setting. Funnene støtter at MST behandler økologisk valide faktorer for 

atferdsproblemer på en mer effektiv måte enn andre typer behandling. Et robust funn er også 

at behandlingsintegriteten er en av de faktorene som best predikerer effekt, noe som styrker 

den empiriske forankringen til endringsteorien (Henggeler & Schaeffer, 2016). 

I tråd med den sosialøkologiske teorien og den empiriske forskningen er atferdsvansker i 

MSTs endingsteori påvirket av risikofaktorer i de proksimale exo- og mesosystemene som 

direkte eller indirekte påvirker ungdommens atferd negativt. Det er både problemer innad i et 

system og i kommunikasjonen og transaksjoner mellom de ulike systemene som danner mye 

av grunnlaget for at atferdsvansker oppstår og opprettholdes (Henggeler et al., 2013). MST 

har et transaksjonelt syn på utviklingen og opprettholdelsen av problematferd. Ulike systemer 

har en kontinuerlig gjensidig påvirkning på hverandre, og det er derfor ikke snakk om klare 

kausalforklaringer eller årsaksforhold, men en dynamisk utvikling. Dette plasserer MST i en 
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bredere systemteoretisk tradisjon, og MST blir beskrevet som en pragmatisk form for 

familieterapi som særlig er påvirket av de klassiske familieterapeutiske retningene strukturell 

og strategisk familieterapi (Minuchin, 1974; Haly, 1976; Schoenwald &Henggeler, 2005). 

Familieterapeutisk teori danner et utgangspunkt for hvordan MSTs endringsteori foreslår at 

endring i ungdoms atferdsproblemer skal oppnås i praksis. Foreldrene forstås som de viktigste 

endringsaktørene i terapiprosessen, og et sentralt mål i MST er å styrke foreldrene i oppgaven 

med å utøve sin foreldrerolle. Det å gjøre foreldrene i stand til selv å kunne håndtere 

ungdommens problemer er et overordnet mål. I familiearbeidet henter MST mye fra sosial 

interaksjonslæringsteori som også fremhever den transaksjonelle utviklingen av 

problematferd (Patterson, 1982). Sentralt i denne teorien er at det oppstår negative 

samhandlingsmønstre mellom ungdommen og ulike aktører, som forsterker negativ atferd. 

MST har også eksplisitt fokus på foreldrenes og ungdommens styrker. Betydningen av 

allianse og gjensidig engasjement hos terapeut og foreldrene i behandlingen fremheves. 

Behandlingen innebærer dessuten en sensitivitet til klientens mål, verdier og kulturell 

tilhørighet (Henggeler et al., 2013). Terapeutens empati for familiens situasjon og eksplisitte 

fokus på å sette inn innsatsen der hvor familien trenger det mest, er en viktig del av 

alliansearbeidet. 

Selv om MST i utgangspunktet er en multisystemisk og familiebasert behandlingsform, er 

individorienterte perspektiver viktige i behandlingen. Individualterapeutiske intervensjoner 

rettet inn mot foreldrene eller ungdommen skal primært brukes når det er klare indikasjoner 

på at problemene man behandler virker direkte inn på ungdommens problematferd eller er 

barrierer for endring (Henggeler et al., 2013). Individuelle intervensjoner i MST er som regel 

ulike versjoner av kognitiv atferdsterapi rettet inn mot sosial perspektivtaking eller aktiv hjelp 

mot press fra jevnaldrende (Christensen & Mauseth, 2007). Når det gjelder ungdommen er det 

ofte aktuelt å inkludere diagnostiske og personlighetsmessige faktorer for å forstå en del 

atferd og utfordringer. ADHD og personlighetstrekk som høy impulsivitet og 

spenningssøking er eksempler på slike faktorer. Her ligger muligheten for at individuell 

behandling med medisiner eller psykoterapi i samarbeid med spesialisthelsetjenesten eller 

som en del av MST kan være en del av behandlingen. Forhold hos foreldrene, som depresjon, 

PTSD og/eller rusmisbruk kan være barrierer for måloppnåelse, og behandling av disse kan 

derfor også inkluderes i MST.  
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1.3 MST i praksis  

I det følgende redegjøres det for implementering av MST og utførelsen av MST-behandlingen 

i praksis.  

1.3.1 Implementering av MST i Norge  

MST ble implementert i det fylkeskommunale, nå det statlige barnevernet (Bufetat), i 1999. 

Implementeringen av MST i Norge var underbygget av studier som viste at den utbredte 

behandling av ungdom på institusjon i liten grad løste problemene over tid, og at slik 

behandling for mange ble veien til en enda mer destruktiv utvikling (Andreasson, 2004). 

Økende fokus på betydningen av barnas tilknytning til foreldrene og at kvaliteten på 

familierelasjonene fortsetter å være av stor betydning uavhengig av behandlingsform var også 

bidragsytende til at behandling med familien som utgangspunkt ble valgt. Evidens for 

metodens effektivitet veide tungt for at MST ble implementert i Norge. Den første store 

effektivitetsstudien utført utenfor USA ga støtte til at metoden var effektiv i en norsk kontekst 

(Ogden & Halliday-Boykins, 2004; Ogden & Hagen, 2006). I dag, 20 år etter, er MST blitt et 

veletablert behandlingstilbud for norske familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker 

som tilfredsstiller inklusjonskriteriene. I denne perioden har over 8500 familier mottatt MST. 

Per i dag er 21 MST- team virksomme i Norge og behandler ca. 500 familier i året. 

(Atferdssenteret, 2016).   

1.3.2 Henvisningsprosedyre og inklusjonskriterier  

MST er hjemlet som et hjelpetiltak i forhold til barnevernsloven. Inntakskriteriene er knyttet 

til de såkalte atferdsparagrafene i Barnevernsloven av 1992 (§§ 4-24 og 4-26). Henvisningen 

går fra det kommunale barnevernet til regionale MST-team hos Bufetat og MST-leder som er 

inntaksansvarlig (Atferdssenteret, 2016). Inklusjonskriteriene åpner for at MST kan brukes på 

ungdom mellom 12 og 18 år som defineres i høyrisikogruppe, og som viser kriminell eller 

antisosial atferd og som har en eller flere omsorgspersoner som kan følge opp tiltakene 

(Atferdssenteret, 2016). I tillegg kan ungdommen også møte følgende kriterier: 1) 

Umiddelbar fare for akutt plassering utenfor hjemmet 2) fysisk aggresjon i hjem, nærmiljø 

eller skole 3) Verbal aggresjon eller verbale trusler om å skade andre 4) Rusmisbruk. 

Eksklusjonskriterier er hvis ungdommen har psykoselidelse, autismespekterlidelse eller har 

vist alvorlig suicidal atferd. Inklusjonskriteriene tilsier at atferdsvanskene som MST 
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behandler kan inneholde meget ulike problemkomplekser og underliggende årsaker. 

Intervensjonen kan brukes opp mot en meget heterogen populasjon av ungdommer og 

familier.  

1.3.3 Utførelse og Implementeringsverktøy 

Under følger en beskrivelse av sentrale aspekter ved behandlingsprosessen i MST. MST har 

siden starten utviklet en rekke strukturer og prinsipper for behandlingsforløpet og alle nivåer i 

MST-systemet er styrt etter programmanual (Henggeler et al., 2013). Terapien har en rekke 

innebygde implementeringsverktøy som skal øke sjansene for at intervensjonene sikter seg 

inn mot de forholdene som endringsteorien og det øvrige teoretiske og empiriske 

rammeverket legger til grunn. Under følger en gjennomgang av 1) Hjemmebasert 

tjenestemodell, 2) Ni behandlingsprinsipper, 3) Analyseprosessen, 4) «Papirarbeid» og 5) 

Fortløpende støtte og kvalitetssikring. 

Hjemmebasert tjenestemodell og tilgjengelighet 24/7 

MST har en hjemmebasert tjenestemodell der møtene mellom terapeuten og familien 

fortrinnsvis skal foregå i familiens hjem. Terapeuten følger opp tre til fem familier om gangen 

og behandlingsperioden er mellom 3-5 måneder. Behandlingen er intensiv og tilpasset 

situasjonen, med ca. to møter i uka og samlet rundt 60-100 timer. Terapeuten eller et medlem 

av teamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet syv dager i uka i hele behandlingsperioden. Et av 

hovedargumentene for den hjemmebaserte tjenestemodellen er at den hindrer en rekke 

praktiske og emosjonelle barrierer for at familien kan delta i behandlingen. Den skal også 

bidra til å styrke engasjementet hos terapeuten og sikre mer økologisk valid 

kartleggingsinformasjon og generaliserbare behandlingsresultater i tråd med den 

sosialøkologiske modellen (Henggeler et al., 2013).  

Ni behandlingsprinsipper 

MST-behandlingen skal forholde seg til ni behandlingsprinsipper. De ni 

behandlingsprinsippene er et fundament i MST-behandlingen og fungerer som mal for 

vurderingen av behandlingsintegritet (Henggeler et al., 2013).   

1. Multisystemisk problemanalyse danner kjernen i MST-behandlingen og er beskrevet 
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i detalj nedenfor. 

2. Positiv og styrkefokusert: Behandlingen skal vektlegge det positive og bruker 

familiens og kontekstens styrker for å fremme endring. Sentralt i dette er at terapeuten 

aktivt skal jobbe for å se etter ressurser og formidle håp om at endring er mulig 

gjennom MST. Terapeuten skal også aktivt jobbe for å bruke et ikke-dømmende og 

forståelsesfullt språk i kommunikasjon med og om familien (Christensen & Maurseth, 

2007). 

3. Øke ansvarligheten: Intervensjoner utformes slik at de fremmer ansvarlig atferd og 

reduserer uansvarlig atferd hos familiemedlemmene. Sentralt er at det skapes en felles 

forståelse om hvem som har ansvaret for hva. Å etablere et sett med regler som er 

forståelig og begrunnet er viktig for å øke ansvarlighet hos ungdommen. Slike regler 

bør helst utformes i samarbeid med ungdommen. Terapeuten skal gi foreldrene håp og 

de riktige verktøyene til å håndheve regler i familien og utøve sitt foreldreansvar. 

Ansvarlighet dreier seg også om å bestemme hva foreldrene er ansvarlige for og hva 

ungdommen kan bestemme.  

4. Her og nå fokusert, handlingsorientert og veldefinert: Intervensjoner i MST skal 

være løsningsfokuserte og de skal rettes mot konkrete problemer som skal løses her og 

nå. Intervensjonene skal være handlingsorienterte ved at de inneholder konkrete 

oppgaver for de ulike deltakerne i terapien. Behandlingsmål og delmål i behandlingen 

skal defineres klart og slik at måloppnåelse objektivt kan måles, registreres og 

evalueres. Systematisk registrering av atferd, skoleoppmøte i timer og dager og 

biologiske rustester er eksempler på slike objektive mål.  

5. Fokus på atferdssekvenser: Intervensjoner rettes mot atferdssekvenser innen og 

mellom multiple systemer som opprettholder identifiserte problemer. Dette prinsippet 

handler om å forstå et hendelsesforløp og å sette inn intervensjoner som direkte retter 

seg inn mot de problemskapende interaksjonene. 

6. Tilpasset utviklingsnivå: Intervensjoner skal tilpasses ungdommens modenhet og 

utviklingsmessige behov. Dette er et prinsipp for å ivareta at intervensjonen beholder 

den riktige balansen mellom kontroll og selvstendighet i forhold til ungdommens alder 

og modenhet.  

7. Kontinuerlig innsats: Intervensjoner utformes slik at de krever daglig og ukentlig 

innsats av familiemedlemmene. Dette er et prinsipp som er viktig både fordi man vet 

at intensiv innsats, særlig i startfasen, er viktig for å få til endring raskt. Dette skal gi 



10 
 

foreldrene tro på at endring er mulig og øke engasjement i prosessen.  

8. Evaluering og ansvarlighet: Intervensjoners effektivitet evalueres kontinuerlig fra 

multiple perspektiver. Dette prinsippet ivaretas av den ukentlige analysen der 

fremskritt og barrierer registreres og det er de som yter tjenesten som har ansvar for at 

gode resultater oppnås. Strukturer i MST-systemet skal ivareta dette prinsippet 

gjennom skriftlig dokumentasjon av behandlingsarbeidet «papirarbeid» og ukentlig 

veiledning og konsultasjon (omtales under). 

9. Generalisering: Intervensjoner utformes for å fremme generalisering og 

langtidsresultater. Intervensjonens tidsavgrensning og den hjemmebaserte 

tjenestemodellen skal bidra til at intervensjonen sikter mot å gi foreldrene verktøy og å 

lage varige strukturer som gjør at positive resultater opprettholdes etter at MST er 

avsluttet.  

Analytisk prosess som kjernen i MST 

MST-modellens sosialøkologiske forankring og erkjennelsen av at atferdsproblemer hos 

ungdom er sammensatte og påvirket av mange faktorer gjør at hver enkelt sak i stor grad 

skreddersys til den enkelte familie. Sentralt i dette arbeidet er analyseprosessen (Figur A) som 

er gjennomgående i hele behandlingsprosessen. Denne bidrar til forståelse av problematferd, 

prioritering og utforming av tiltak, evaluering av måloppnåelse og identifisering av 

utfordringer/barrierer. Den analytiske prosessen er sammen med de 9 behandlingsprinsippene 

kjernen i MST-behandlingen (Henggeler et al., 2013). Her følger en kort beskrivelse av 

prosessen vist i figur A. Henvist atferd: Henvisning fra barnevernet spesifiserer hvilken 

problematferd som ungdommen skal behandles for. Denne danner grunnlaget for 

behandlingsmålene. Ønsket resultat fra familien og andre nøkkeldeltakere: Terapeuten 

etablerer kontakt med familien og andre nøkkelpersoner og utarbeider noen overordnede 

behandlingsmål det er enighet om. Disse målene tar utgangspunkt i henvist atferd men kan 

også utvides til andre mål som foreldrene, ungdommen eller andre kommer med. Når 

overordnede mål er satt, blir det gjort multisystemisk analyse av de ulike problematferdene. 

Det hentes inn informasjon fra alle relevante systemer og man lager multisystemiske analyser 

(Figur B) som inneholder mulige opprettholdende faktorer til hvert av problemene. Denne 

analysen skjer sammen med foreldrene. Etter dette starter selve behandlingsarbeidet. Sirkelen 

i figur A viser en handlingssekvens som skal gjentas ukentlig gjennom hele 

behandlingsperioden. Hver handlingssekvens starter med å prioritere hvilke forhold det er 
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viktigst å jobbe med og det settes delmål relatert til dette. I henhold til prinsipp 4 er det viktig 

å sette delmål som kan måles slik at det enkelt kan vurderes hvorvidt målet ble nådd ved 

ukens slutt. Neste steg er å velge intervensjoner, fordele oppgaver på de ulike aktørene og 

deretter utføre intervensjonene. Hver uke skal terapeuten og foreldrene måle hvorvidt 

delmålene ble nådd og vurdere hvilke fremskritt og barrierer det var i forhold til 

måloppnåelse. Vurderingen danner utgangspunkt for neste ukes delmål og arbeidet med å 

finne nye intervensjoner mot eventuelle barrierer.   

 

 
Figur A             Figur B (eksempel på en multisystemisk problemanalyse) 

«Papirarbeid»: Skriftlig dokumentasjon av behandlingsarbeidet 

Papirarbeidet er et viktig verktøy for terapeuten i planlegging og utførelsen av 

behandlingsarbeidet. Malen for skriftliggjøring av behandlingsarbeidet følger trinnene i den 

analytiske prosessen og danner grunnlaget for ukentlig veiledning og konsultasjon (Mal for 

papirarbeid se vedlegg A). Dette er ment å være et hjelpemiddel for terapeuten, veileder og 

konsulent gjennom hele terapiprosessen slik at behandlingen skjer i henhold til 

behandlingsprinsippene og den analytiske prosessen. 

Fortløpende støtte og kvalitetssikring 

Et viktig mål i MST er å avdekke barrierer for endring og å se problemene fra ulike 

perspektiver. Ansvaret for dette ligger hos MST-systemet og ikke hos familien i tråd med 
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prinsipp 8. Den strukturerte og fortløpende kvalitetssikringen av terapiprosessen på ulike 

nivåer er et særtrekk ved MST. Denne praksisen skal opprettholde kvaliteten av behandlingen 

og sørge for at behandlingsintegriteten er høy og i henhold til de 9 behandlingsprinsippene 

(Henggeler et al., 2013). Ukentlig gruppeveiledning og konsultasjon er en viktig del av 

hvordan integritet og kvalitet ivaretas. MST-konsulenten har ansvaret for å støtte MST-

veilederen i sin oppgave og i samarbeid med veileder øke teamets behandlingskompetanse. I 

tillegg til grunnopplæringen, sikres behandlingskompetanse gjennom 4 utviklingsseminarer i 

året som planlegges med utgangspunkt i teamenes kliniske behov. Månedlig hentes det også 

inn såkalt TAM-R skåre ved at foreldrene over telefon svarer på 27 spørsmål som er direkte 

knyttet til behandlingsprinsippene. Formålet med TAM-R er å evaluere behandlingsintegritet 

gjennom tilbakemelding fra foreldrene. TAM-R er et viktig ledd i kvalitetssikringen av MST, 

og resultatet på TAM-R over tid, danner et viktig utgangspunkt for terapeutenes individuelle 

utviklingsplan (IUP). 
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2 Metode 
Et hovedmål med denne studien var å få tilgang til bredden og heterogeniteten i foreldres 

opplevelser med behandlingsprosess og utfall av MST og undersøke om temaer som gikk 

igjen materialet. En primær motivasjon i kvalitative studier er å tillate mønster og mening å 

oppstå fra materialet som ikke var definert på forhånd (Yardley, 2015). I det følgende skal jeg 

gjøre rede for valg av metode og beskrive prosessen med datainnsamling og analyse. 

 

2.1 Kvalitative metoder 

Kvalitativ forskning kan defineres som måter å beskrive, utforske og forstå meningene i 

menneskelig interaksjon og opplevelse gjennom systematisk innhenting av observasjoner og 

utforskende dialog (Kvale & Brinkmann, 2015). Siden foreldres subjektive opplevelser med 

MST var et primært mål med denne studien var en kvalitativ tilnærming velegnet til å 

undersøke mine forskningsspørsmål. Kvalitativ forskning har hatt en økende vekst og 

annerkjennelse innenfor psykologifaget generelt og terapiforskning spesielt (Gergen, 

Josselson & Freeman, 2015). Betydningen av kvalitativ kunnskap for å utvide forståelsen av 

hvordan terapeutiske behandlinger oppleves av mottakeren blir ansett som stadig viktigere i 

forståelsen av endringsprosesser og utfall (Elliott, 2012; Binder et al., 2016). 

2.1.1 Vitenskapsteoretiske betraktninger og eget ståsted  

Kvalitative studier kan gjøres ut ifra ulike vitenskapsteoretiske ståsteder og gjennomsiktighet 

i forhold til dette er et viktig prinsipp (Braun og Clarke, 2012). Denne studien forstås som en 

hermeneutisk prosess der målet i stor grad har vært å få en tilgang til informantenes 

opplevelse av MST gjennom en dialogisk interaksjon mellom informantene og forskeren 

(Gadamer 1989; Binder, Holgersen & Motieu, 2013). Dataene som skapes i intervjuet inngår 

så i en sirkulær analytisk prosess som åpner opp for fortolkning og en dypere forståelse av 

stoffet (Kvale & Brinkmann 2015, 237). Innenfor en hermeneutisk vitenskapstradisjon er man 

mer opptatt av å forstå enn å forklare, og en rekke ulike kvalitative metoder befinner seg 

innenfor en hermeneutisk tradisjon (Gergen et al., 2015). Ponterotto (2005) plasserer de fleste 

kvalitative studier innenfor et postpositivistisk eller konstruktivistisk, postmoderne 
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vitenskapssyn. Han gjør rede for ulike valg man som forsker kan ta i forhold til design og 

validering som bestemmer i hvilken grad studien er postpositivistisk eller konstruktivistisk 

orientert. I en postpositivistisk tradisjon forsøker forskeren å beskrive en «begrenset» objektiv 

sannhet. Dette gjøres ved å foreta grep som har til hensikt å minimere personlig bias og øke 

validiteten til kategoriene. I en konstruktivistisk vitenskapsforståelse ser i likhet med den 

hermeneutiske tradisjonen at den objektive sannheten er uoppnåelig og at 

kunnskapsproduksjonen i en kvalitativ studie en aktiv tolkningsprosess der resultatet er en av 

mange mulige sannheter. I denne studien har jeg et pragmatisk syn på en slik inndeling og 

plasserer meg i en slags mellomposisjon. Dette er i tråd med Pocock (2005) som hevder at 

post-positivisme og postmoderne posisjoner ikke representerer teoretiske skillelinjer, men 

heller reflekterer et dialektisk spenningsforhold der de er komplementære fremfor 

konkurrenter. I tråd med denne forståelsen er mitt perspektiv som forsker og designer av 

studien både informert av post-positivistisk og konstruktivistisk forståelse. Denne studien 

skjer innfor rammen av at tidligere studier på MST og utviklingen av MST modellen har 

skjedd innenfor en postpositivistisk tradisjon (Henggeler et al., 2013). En detaljert 

intervjuguide som søker å utforske informantenes opplevelser med de konkrete komponentene 

i MST-behandlingen gjør at designet har postpositivistiske sider ved seg. Den hermeneutiske 

tilnærmingen til materialet omtalt over utgjør denne studiens konstruktivistiske side. Også når 

det gjelder forskerens egne perspektiver og erfaringer er denne studien konstruktivistisk 

orientert. I en slik forståelse kan man ikke sikre seg mot egne bidrag i prosessen og 

gjennomsiktighet om egen forforståelse og ståsted er derfor viktig å gjøre rede for. I tråd med 

dette lister Elliot og medforfattere opp «Owning one’s perspective.» som det første av 7 

anerkjente prinsipper som kjennetegner god kvalitativ forskning (Elliot, Fisher & Rennie, 

1999).  

I tidsrommet hvor studien ble gjennomført var jeg i mitt siste år på profesjonsstudiet ved UiO, 

der terapeutisk teori og praksis er en vesentlig del av hverdagen. En problemstilling jeg måtte 

forholde meg til var om jeg møtte informantene som forsker eller psykolog. Dette var særlig 

relevant i intervjusituasjonen der min interesse for kliniske forhold fikk betydning for 

intervjuene. Men også i løpet av analysen var min interesse for terapeutiske forhold av 

betydning for prosessen og kan ha ført til å dreie prosjektet i den retningen. Mitt første møte 

med MST var på 9. semester på profesjonsutdanningen. Umiddelbart fikk jeg interesse for 

metoden. MST med sin kontekstuelle forståelse av problemer var noe jeg hadde til nå hadde 

savnet på studiet. Samtidig har jeg i løpet av studietiden hatt skepsis til fremhevelsen av 
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manualbaserte behandlingsformer og evidensbaserte metoder som måler endring på få 

utfallsvariabler, ofte med kort oppfølging. Mitt utgangspunkt var dermed både preget av 

nysgjerrighet og noe skepsis. Arbeidet med studien har vært en læringsprosess. Jeg har i løpet 

av prosessen blitt godt kjent med MST som behandling og fått innblikk i hvordan den kan 

være både i teori og praksis. Møtet med informantene ga meg nye perspektiver. Gjennom 

intervjuene ble det tydelig for meg hvordan relasjonen med terapeuten stod frem som meget 

sentralt i foreldrenes fortellinger både i gode og dårlige opplevelser. Etter hvert som jeg lærte 

mer om MST ble jeg nysgjerrig på sammenhengen mellom strukturen i intervensjoner og 

relasjonen mellom deltagere og terapeuten. Jeg ble også opptatt av hvordan foreldrenes 

utbytte av terapien ofte handlet om andre ting enn måloppnåelse.   

2.1.2 Validitet og generaliserbarhet i denne studien 

Spørsmål knyttet til funnenes gyldighet og generaliserbarhet er relevante for kvalitative 

studier, men forstås på en annen måte enn innenfor den kvantitative forskningen der statistisk 

generalisering er et primært mål. Kvale og Brinkmann (2015) bruker begrepet kommunikativ 

validitet og analytisk generalisering på hvordan validitet og generaliserbarhet kan forstås 

innenfor fortolkende metoder. I et slikt syn sees validering som en argumentativ disiplin der 

gyldigheten av og generaliserbarheten til funnene i en studie bestemmes av styrken på 

argumentene. Dette bestemmes utfra hvordan argumentene presenteres, hvorfor de presenteres 

og hvilke stemmer som presenteres i studien. Analytisk generalisering er en begrunnet 

vurdering av i hvilken grad funnene i en studie kan brukes som en rettledning for hva som er 

relevant i lignede situasjoner. En slik type generalisering kan gjøres ved at forskeren 

argumenterer for generaliserbarheten til funnene i presentasjonen men kan også gjøres av 

leseren på grunnlag av detaljerte kontekstuelle beskrivelser i fremstillingen (Kvale & 

Brinkmann 2015). For denne studien vil den kommunikative validiteten være avhengig om 

utvalg, metode og presentasjon av resultater lykkes i presentere foreldrenes stemme, og 

dermed tydeliggjøre et foreldreperspektiv på MST behandlingen. Dette er i tråd med Elliot og 

kollegaer (1999) som hevder at gyldigheten til kvalitative funn bestemmes av i hvilken grad 

de bidrar til å øke leserens forståelse av informantenes perspektiv.  

Levitt og medforfattere argumenterer i sin ferske gjennomgang fra 2016 for at kvalitative 

metoder må finne en balanse mellom å følge metodiske regler og å fremskaffe ny kunnskap. 

De foreslår at metodisk integritet egner seg bedre til å beskrive slike kvaliteter enn validitet og 
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foreslår kriterier for å vurdere den metodiske integriteten i kvalitativ forskning (Levitt, 

Motulsky, Wertz, Morrow, & Ponterotto, 2016). Vurderinger om metodisk integritet vurderes 

ut ifra om fremgangsmåten er tro til fenomenet som undersøkes og i hvilken grad metodene 

egner seg til å undersøke det studien har mål om å undersøke.2  

2.2 Valg av metode 

Både analytisk generalisering og kommunikativ validitet forutsetter at beskrivelsene av 

intervjuprosessen er av god kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2015). I det følgende skal jeg gjøre 

rede for de metodiske valgene jeg tok for å best mulig kunne besvare mine 

forskningsspørsmål. 

2.2.1 Semistrukturert intervju som metode  

Semistrukturerte intervjuer ble i tråd med Elliot (2012) vurdert til å være en hensiktsmessig 

metode for å undersøke foreldrenes opplevelser av prosess og utfall i denne studien. Dette ble 

vurdert som en velegnet metode til å belyse studiens problemstilling ved å være tilstrekkelig 

åpen for brukernes ulike opplevelser og tanker rundt MST. Samtidig begrenser og strukturerer 

intervjuformen temaområder som berøres slik at opplevelser knyttet til relevante deler av 

behandlingen utforskes. Dette bidrar til å holde intervjuet innenfor en akseptabel tidsramme, 

samt at alle informantene svarer på de samme kjernespørsmålene. Valget av en forholdsvis 

detaljert intervjuguide som legger føringer på hva som utforskes er et eksempel på post-

positivistiske elementer i studiens design. 

2.2.2 Intervjuguiden  

Intervjuguiden fra studien gjennomført av Tighe og medforfattere (2012) ble valgt som 

utgangspunktet for intervjuene (Se Vedlegg B for hele intervjuguiden). Hovedområdene som 

dekkes i intervjuguiden er 1) generell/ overordnet opplevelse av MST 2) hva som var til hjelp 

og ikke til hjelp i behandlingen, 3) opplevelser med å jobbe med terapeuten, 4) innholdet i 

terapien 5) hvorvidt livet hadde endret seg etter MST og 6) opplevelsen av endringsprosesser; 

hva som hadde hjulpet og hindret endring. To spørsmål om foreldrenes tidligere 

behandlingserfaringer og henvisningsprosedyren gjennom barnevernet ble lagt til for å 
                                                 
2 Min oversettelse: tro til fenomenet som undersøkes (fiedelity to subjekt) anvendelighet til å undersøke målet 
med studien (utility to achieving goals) 
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tilpasse intervjuguiden til en til en norsk kontekst. Valget om å bruke intervjuguiden fra en 

tidligere studie var begrunnet i at den var velegnet for å utforske opplevelsen av prosess og 

utfall av MST. Fokuset som det semistukturerte intervju ga, sørga for å gi retning til 

undersøkelsen. Fordi formålet var å utforske foreldrenes perspektiv la jeg vekt på å følge opp 

deres innspill og ha et fleksibelt forhold til intervjuguiden. 

2.2.3 Sentrale valg: Bredde fremfor dybde    

Et viktig spørsmål som jeg måtte bestemme tidlig i prosessen var hvor mange intervjuer som 

skulle inkluderes i studien. Siden denne studien skulle gjennomføres av én person og foregå 

innenfor rammen av en hovedoppgave var det ikke mulig både å gjøre en bred datainnsamling 

og en omfattende transkribering og analyse. Valg av antall intervjuer ville dermed legge 

føringer på hva slags analyse jeg senere kunne foreta. I tråd med Levitt og kollegaers (2016) 

prinsipp om metodisk integritet var det viktig å vurdere hvor mange informanter som var 

tilstrekkelig for å kunne belyse bredden av foreldres opplevelser med MST. Antakelsen om at 

brukergruppen er meget heterogen gjorde at jeg ønsket å inkludere så mange informanter i 

studien som mulig fremfor å gjøre en mer detaljert analyse av få informanter. Et 

hovedargument for dette var basert på prinsippet om å oppnå metning3 eller at inklusjon av 

nye data i analysen ikke medfører endringer i funnene (Charmaz, 2014).  Dersom vi har 

oppnådd metning kan vi med større sikkerhet anta at funnene våre er robuste, det vil si at de 

ikke rokkes ved bare man tilfører f.eks. en ny case. I forberedelsen av denne studien ble det 

satt et mål om å gjennomføre intervjuer med 20 informanter for å forsøke å fange bredden av 

brukeropplevelser med behandlingen.    

2.2.4 Forskningsetiske betraktninger 

I planleggingen og gjennomføringen av prosjektet var refleksjon og konkrete tiltak knyttet til 

etiske problemstillinger en viktig del prosessen. Etiske problemstillinger var i tråd med 

Brinkmann og Kvales (2015) forståelse noe som preget hele forskingsprosessen. Deres begrep 

mikroetikk beskriver de tekniske, organisatoriske og relasjonelle grepene som tas gjennom 

hele prosessen for å ivareta informantens konfidensialitet og integritet. Mikroetiske 

betraktninger og valg blir beskrevet fortløpende i de følgende delene.  

                                                 
3 Min oversettelse av «saturation», et sentralt begrepet i kvalitativ metode. Definisjon hentet fra Charmaz 
(2014) 
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2.3 Forberedelser, datainnsamling og utvalg 

I det følgende skal jeg gjøre rede for forberedelser, datainnsamling og gi en beskrivelse av 

utvalget.  

2.3.1 Forberedelse og rekruttering av informanter 

Atferdssenteret ønsket å utføre en lignende intervjustudie som Tighe og kollegaer (2012) på et 

norsk utvalg. Vi valgte å begrense studien til kun og utforske foreldreperspektivet. Søknad til 

regional etisk komite (REK) ble vurdert til at prosjektet falt utenfor deres mandat og at 

prosjektet kunne gjennomføres i under ledelse av Atferdssenteret (se svar fra REK i vedlegg 

C). Informantene ble rekruttert gjennom regionale MST team i Akershus og Østfold. Alle 

familiene som hadde mottatt og avsluttet MST-behandling mellom 1. mai 2015 og 1. mai 

2016 fikk tilbud om å delta i studien uavhengig av behandlingsresultat. De regionale MST-

teamene sendte infobrev og samtykkeerklæring per post til aktuelle familiene. (vedlegg D). 

Kontaktinformasjon til de som samtykket ble gitt til undertegnede via telefon. Mikroetiske 

hensyn i denne prosessen var at kontaktinformasjon og de få demografiske dataene vi hentet 

inn ble oppbevart på et kryptert og passord beskyttet dokument på min personlige PC.  

Intervjuene ble etter hvert som de ble hentet inn lagret midlertidig på kryptert disk, og deretter 

på en kryptert minnepinne som ble oppbevart innlåst på Atferdssenteret sine kontorer. 

2.3.2 Gjennomføring av intervjuene 

Alle intervjuene unntatt ett ble gjennomført av undertegnede i tidsrommet 10. oktober og 11. 

november 2016. Unntaket var prøveintervjuet som ble gjort 14. juni 2016. Dette ble inkludert 

i utvalget fordi det ikke ble gjort noen endringer i intervjuguiden etterpå. Alle unntatt ett 

intervju ble gjort hjemme hos familien. Dette ble gjort både for å gjøre det så enkelt som 

mulig for foreldrene å delta i studien, men også fordi jeg vurderte at dette ville gjøre 

intervjuene bedre. De fleste opplevelsene familien har knyttet til MST er stedbundet til 

hjemmet der også de fleste møtene med terapeuten foregår. Fordelen med å utføre intervjuene 

hjemme lener seg på forskning om at tilgangen til minner styrkes av konteksten intervjuene 

skjer i (Smith & Vela, 2001). Det ene intervjuet som ikke ble gjort i familiens hjem ble gjort 

på MST-teamet sitt kontor etter ønske fra mor. I dette tilfelle hadde også de fleste møtene 

med terapeuten skjedd her. Intervjuene varte mellom 35 og 75 minutter. To intervjuer var 



19 
 

under 40 minutter, 11 intervjuer var mellom 50 og 65 minutter og to intervjuer var mellom 65 

og 75 minutter.  

I selve intervjusituasjonen gjorde jeg tiltak for å sikre kvaliteten på intervjuene. Mange 

snakket ganske fritt rundt opplevelser knyttet til behandlingen så underveis måtte jeg til tider 

utelate noen spørsmål for å unngå for mye repetisjon. For å tilstrebe at mine tolkninger ville 

være tilstrekkelig fundert i dataene, sørga jeg for å spørre og sjekke ut med informantene når 

jeg var i tvil om hva de mente. I introduksjonen av intervjuene forberedte jeg foreldrene på at 

repetisjon ville forekomme. Fordi jeg har som utgangspunkt at min posisjon vis-à-vis 

fenomenet og informantene har innflytelse på kunnskapsproduksjonen, gjorde jeg for hvert 

intervju innledningsvis rede for formålet med intervjuet, og jeg presiserte at jeg både ønsket 

positive og negative opplevelser rundt MST. Jeg opplyste også om at jeg ikke hadde noe 

tilknytning til MST teamet de hadde jobbet med og at jeg var psykologistudent ved UiO og at 

forskningen ble ledet av Atferdssenteret. 

I tråd med Kvale og Brinkmann (2015) vurderte jeg at etiske hensyn var viktige i 

intervjusituasjonen. Jeg var bevissthet sårbarheten rundt en del av temaene som inngår i 

intervjuene og forsøkte å vise følsomhet i forhold til dette ved ikke å presse frem informasjon 

fra informantene. Frivillighet var en viktig forutsetting for studien og deltakerne kunne til 

enhver tid velge å avbryte eller la være å svare på spørsmål. Dette kom tydelig frem både i 

samtykkeerklæring undertegnet i forkant av intervjuet. I starten av hvert intervju gjentok jeg 

de viktigste momentene fra samtykkeerklæringen. Jeg forsikret om full konfidensialitet og at 

kun kjønn og alder på ungdommen, bostedssituasjon og omsorgssituasjon ville bli gjengitt, og 

da på en måte som ville ivareta konfidensialiteten til den enkelte informanten.  Jeg presiserte 

også at det var helt frivillig å delta og at de kunne trekke seg når som helst og at de kunne ta 

pauser underveis ved behov. Betydningen av dette viste seg i et av mine første intervjuer der 

informanten ba om en pause rundt halvveis i intervjuet, dette fordi hun ble usikker på om hun 

svarte riktig på spørsmålene. Etter noen minutters pause der jeg presiserte at hennes 

opplevelse var det viktigste og at det ikke var noen fasit på svarene, fortsatte vi intervjuet. 

Informanten ga etter dette utrykk for å være mer avslappet i intervjusituasjonen.  

2.3.3 Utvalg og data 

Det endelige utvalget som ble intervjuet var 15 familier. Jeg valgte da å avslutte 

datainnsamling fordi jeg vurderte jeg at materialet mitt var tilstrekkelig heterogent til å oppnå 
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metning. Materialet inneholdt da en rekke ulike historier om MST med stor variasjon i forløp, 

måloppnåelse og problematikk og familiekonstellasjoner.  Intervjuene mine ble ikke vurdert 

opp-i-mot innsamlet data tilgjengelig i MST sin database. Det ble innhentet begrenset 

informasjon om familiene for å ivareta konfidensialitet. Den eneste informasjonen jeg 

registrerte var ungdommens kjønn og alder ved oppstart og omsorgssituasjon for ungdommen 

under behandlingen. Det var 3 jenter og 12 gutter i utvalget og alder ved oppstart i MST var 

mellom 11 og 17 år. Tre var mellom 13 og 17, syv var mellom 14 og 15 og fem var 16 eller 

17.  Gjennomsnittsalder var 14,7 år. Av familiene var det ulike typer omsorgssituasjon for 

ungdommen mens MST pågikk.  Seks bodde med begge foreldrene, to hadde delt fast bosted 

50/50 og seks bodde i hovedsak eller utelukkende hos den ene av foreldrene. Den siste 

familien var en fosterfamilie. Informasjon om varighet og utfall av behandlingen er basert på 

informasjon fra intervjuene og er derfor utelukkende et utrykk for forelderens hukommelse og 

opplevelser. Informasjonen fra intervjuene viste at det var stor variasjon i varighet og utfall av 

MST. Tre av ungdommene til foreldrene jeg intervjuet var på intervjutidspunktet plassert av 

barnevernet, én hadde flyttet hjemmefra mens resten bodde hjemme. Tre informanter hadde 

fått to runder med MST behandling. Familiene fikk selv velge om en eller begge foreldrene 

skulle intervjues. I 14 av 15 intervjuer var det mor til ungdommene som ble intervjuet. I et 

intervju ble begge foreldrene intervjuet sammen.  

2.4 Analyseprosessen  

Analysen var i tråd med hermeneutiske prinsipper en sirkulær prosess av meningsfortolking 

(Brinkmann & Kvale 2015). Konsekvensen av at jeg hadde valgt bredde fremfor dybde la 

føringer på databehandling og analyseprosessen. I samråd med veiledere ble det tatt en 

beslutning om at intervjuene ikke skulle transkriberes, men analyseres ved gjentatt 

gjennomlytting av lydfiler og notering. Litteratursøk i forkant av studien ga ingen resultater 

på spesifikke metoder for analyse basert på gjennomlytting, så prosedyren ble utviklet 

«bottom-up». Braun og Clarks (2006) steg for tematisk analyse og Grounded theory (GT) 

(Glasser & Strauss, 1967; Charmaz, 2014) informerte analyseprosessen. 

2.4.1 Refleksjon etter hvert intervju  

Etter hvert intervju reflekterte jeg over viktige aspekter ved fortellingen til den familien jeg 

akkurat hadde snakket med. I de 7 første intervjuene gjorde jeg refleksjonen skriftlig innen 6 
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timer etter at intervjuet var gjennomført. I de 8 siste endret jeg metode og reflekterte på bånd 

rett etter at intervjuet var ferdig. Refleksjonene gjorde jeg for å holde fast ved tanker rundt 

innhold og stemning i intervjusituasjonen og hva som for meg fremstod som sentralt i 

informantens opplevelse og vurdering av MST.   

2.4.2 Memoskriving: Opptelling, tolkning og tanker 

Memoskriving er en viktig del av prosessen og analysemetoden i Grounded theory (Charmaz, 

2014). Konseptet med å notere ned viktige tanker underveis ble brukt gjennom hele 

prosessen. Jeg hadde to dokumenter der jeg undervis noterte tanker og assosiasjoner som 

dukket opp. I ett dokument laget jeg lister over tema som dukket opp i de ulike intervjuene. 

Listene ble utvidet da jeg startet analysen og dannet etter hvert et utgangspunkt for tabeller 

som jeg lagde som en del av analysen. Et annet dokument med navnet «gullkorn» noterte jeg 

tanker om tanker og innfall jeg fikk slik at jeg kunne ta det frem igjen senere i prosessen. Her 

skrev jeg ned fellestrekk, motsetninger og paradokser som viste seg etter hvert som jeg 

gjennomførte intervjuene.   

2.4.3 Analysen  

Formålet med analysen er å systematisere og trekke ut viktige opplevelser av datamaterialet 

som er relatert til forskningsspørsmålet.  Analysen var informert av ulike skoler innenfor den 

kvalitative forskningslitteraturen. Dette kan betegnes som en såkalt ad-hoc analyse som 

innebærer at det er det aktuelle materiale og forskningssituasjonen som avgjør hvilken metode 

som er mest hensiktsmessig (Kvale & Brinkmann, 2015), og er også i tråd med Levitt og 

kollegers (2016) begrep om «fidelity» (troskap), det vil si at valg av metode bør være tilpasset 

fenomenet og de aktuelle forskningsspørsmålene. Tematisk analyse (Braun og Clarke, 2006) 

og GT (Glaser og Strauss, 1967; Charmaz, 2014) informerte prosessen. I tematisk analyse er 

formålet å systematisk identifisere, organisere og gi innsikt i mønstre av mening i datasettet 

som kan belyse problemstillingen. I GT er målet å induktivt generere teori basert på 

informasjonen fra intervjuene. Begge metodene har til felles at de kan gi hjelp til å formulere 

sentrale aspekter av informantenens opplevelser slik de fremtrer i materialet. Mens tematisk 

analyse bidro med stegvis prosedyre for å systematisere funnene, bidro GT med rammeverket 

for den den sirkulære prosessen som ble viktig utover i analysen der kodene og kategoriene 

dannet grunnlaget for innholdet i kjernetemaene og domenene.  
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Forholdet mellom teori og data i analysen er viktig å redegjøre for som et ledd i å tilfredsstille 

prinspippet om gjennomsiktighet i analysen (Braun og Clarke, 2006).  Analysen kan være en 

induktiv prosess der man foretar en «bottom up» analyse der man forholder seg til data mest 

mulig åpent. Alternativt kan prosessen være deduktiv, ved at man i prosessen forholder seg til 

eksiterende teoretiske rammeverk eller kunnskap. Måten jeg forholdt med til data på var ikke 

rent deduktiv eller induktiv men var mer en sirkulær prosess i tråd med den hermeneutiske 

forståelsen. Analysen var induktiv og datamaterialet dannet utgangspunkt for å identifisere 

kategorier og kjernetemaer i intervjuene. Samtidig var prosessen deduktiv ved at både 

intervjuguiden og MST-modellen dannet et a prio rammeverk for hvordan funnene ble 

organisert i domener. Dette utgangspunktet bidro med et organiserende rammeverk til de 

«bottom up»-genererte kategoriene inn i tre domener: 1) opplevelser av prosess, 2) 

opplevelser av utfall og 3) tilfredshet med MST. Navn og innhold i domenene ble generert 

gjennom den induktive analysen.  

2.4.4 Steg i prosessen  

Fremgangsmåten var informert av Braun og Clarkes (2006) formulering av tematisk analyse. 

Den stegvise prosess for tematisk analyse inneholder følgende steg. 1) å bli kjent med data; 

(familiarizing); 2) koding; 3) søke etter temaer; 4) gjennomgå temaer; 5) definere og navngi 

temaer; 6) skrive ut resultatene; 

Å bli kjent med data (familiarizing) 

I dette første steget gjelder det å bli kjent med data. Det ble gjort gjennom konsentrert 

gjennomlytting av alle intervjuene. I denne prosessen anstrengte jeg meg for å lytte etter hva 

informantene trakk frem som viktige opplevelser med MST. Jeg tok meg god tid til å ta 

notater underveis og lyttet gjennom mange deler av intervjuene flere ganger. Jeg noterte ned 

bekrivelser og sitater der informantene beskrev hva som hadde betydd mye i løpet av MST 

prosessen. I min gjennomlytting hadde jeg særlig fokus på de faktorene som i hvert intervju 

ble fremhevet som spesielt betydningsfullt for foreldrenes opplevelse. Refleksjonene jeg 

hadde gjort i etterkant av hvert intervju dannet også en viktig referanse i forhold til å fange 

essensen i den enkelte families opplevelse. Denne prosessen resulterte i et dokument på 45 

sider.  
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Koding 

Neste steg var koding og organisering av notatene og sitatene fra gjennomlyttinga. Koding 

benevner den første meningsdannelsen der man går ett nivå opp fra innholdet i intervjuene. 

Jeg kodet de ulike elementene i foreldrenes opplevelse, i koder som lå så nært opp til det det 

det fortalte som mulig. I denne prosessen vendte jeg hele tiden tilbake til intervjuene og hørte 

gjennom viktige deler igjen og skrev ned deler og stikkord som satte kodene inn i en 

sammenheng.  

Søk etter temaer 

I neste steg leste jeg gjennom dokumentet med koder, stikkord og sitater flere ganger og 

noterte parallelt ned bredere temaer for å strukturere funnene. Etter hvert som jeg begynte å 

bli godt kjent med mine data begynte jeg å lage lister og tabeller som sorterte opplevelser på 

tvers av intervjuene. Dette gjorde at jeg fikk bedre oversikt over bredden av funn innenfor 

ulike kategorier men også at jeg kunne se hvor utbredt ulike typer opplevelse var i hele 

materialet. Denne organiseringen av kodene dannet utgangspunktet for kategoriene. I denne 

delen foretok jeg også en gjennomgang av informantenes tilfredshet med MST-behandlingen. 

Min vurdering av informantenes tilfredshet ble gjort basert på direkte utsagn og tabeller fra 

analysen, så vel som helhetsinntrykket fra refleksjonene. Jeg gikk gjennom refleksjonene jeg 

hadde gjort i etterkant av hvert intervju der inntrykket av informantens tilfredshet med MST 

var et viktig fokus. Jeg førte så inn tilfredshet med MST inn i en tabell der vurderingen av 

MST ble satt inn med andre opplevelser av prosess og utfall. Tabellen er i vedlegg E.  

Gjennomgang og strukturering av kategorier - definere og navngi kjernetemaer 
- skrive ut resultatdelen 

Denne delen av analysen var en sirkulær prosess inspirert av som i Grounded theory kalles 

«constant comparisons» (Glaser & Strauss, 1967). De siste tre stegene i Braun og Clarke sin 

fremgangsmåte ble dermed integrert med hverandre.  Jeg plasserte sitater, sammendrag og 

stikkord inn i et analysedokument innunder mulige kategorier og kjernetemaer. Dette var en 

tidkrevende prosess der jeg endret struktur på kjernetemaer og underkategorier flere ganger. 

Etterhvert kom jeg frem til en struktur som best mulig dekket mine hovedfunn. I denne 

prosessen vendte jeg ofte tilbake til intervjuene og refleksjonene jeg hadde gjort i etterkant av 

hvert intervju. Prosessen ble avsluttet da jeg vurderte at metning i kjernetemaene var 
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oppnådd. Jeg la til grunn en kategoribasert forståelse av metning (Charmaz, 2014). I denne 

definisjon er kategorier mettet når ferske data ikke bidrar til ny teoretisk innsikt eller avdekker 

egenskaper ved kjernekategoriene.  

2.5 Presentasjon 

Den retoriske strukturen rapporter funn inndelt i domener, kjernetemaer og kategorier. Måten 

frekvensen er rapportert i resultatdelen er hentet fra Clara Hill og medforfattere. (Hill, Knox, 

Thompson, Williams, Hess & Ladany 2005) Frekvensen av funnene i kategoriene er delt opp i 

tre intervaller. Generelle funn er til stede i de fleste intervjuene. Typiske funn er til stede i 

minst halvparten av intervjuene. Variante funn er til stede i under halvparten og ned til 3. 

Basert på Hills måte å rapportere forekomst på har jeg valgt å bruke noen begreper som passer 

det norske språket bedre og som får presentasjonen av resultater til å flyte bedre. Følgende 

betegnelser er brukt for å beskrive forekomst i materialet.  1) Generelle funn: Nesten alle 15-

13 2) Typiske funn: Mange: 12-8 3) Variante funn: Noen: 7-4. 
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3 Resultater 

 

 

Foreldrenes opplevelser fanges opp av tre domener. Domenene reflekterer intervjuguiden som 

utforsker foreldrenes 1) opplevelse av behandlingsprosessen, 2) opplevelse av utfallet av 

behandlingen og 3) foreldrenes tilfredshet med MST. De tre domenene har jeg på bakgrunn 

av analysen av datamaterialet kalt 1) «Relasjonsskapende behandlingsprosess: trygghet og 

kunnskap gjennom tilpasning og ekspertise», 2) «Komplekse utfall innenfor og utenfor 

rammen av behandlingsmål» og 3) «Foreldrenes tilfredshet med MST». I analysene 

identifiserte jeg kjernetema4 tilhørende hvert domene.  Grunnlaget for kjernetemaene ble 

                                                 
4 Begrepet kjernetema er oversatt av det engelske begrepet «core themes» et anerkjent begrep for overordnede 
temaer som går igjen i datamaterialet. Blant annet brukt av Elliot (1999) Braun og Clark (2006) og Charmaz 
(2014) 

Domener Kjernetemaer Kategorier 

Relasjonsskapende 
behandlingsprosess: 
trygghet og 
kunnskap gjennom 
tilpasning og 
ekspertise  

Relasjonell 
intervensjon 
tilpasset 
foreldrenes 
behov 

1. Tilgjengelighet og tilstedeværelse skaper 
relasjon 

2. Medvirkning tilpasset foreldrenes behov  
3. Terapeuten ser ressursene og tar utfordringer 

på alvor 
4. Ungdommen kan inkluderes og få en relasjon 

til terapeuten 
5. Fleksibiliteten til å endre MST-behandlingen 

underveis 
MST som 
strukturerende 
intervensjon 

1. Systematisk behandling av problemer 
2. Analysemodellen gir forståelse: Holistisk 

perspektiv  
Terapeuten 
som 
profesjonell 

1. Terapeuten som profesjonell og formidler av 
ekspertkunnskap 

2. Systemisk fokus: alliert med en representant 
for systemet  

Komplekse utfall: 
innenfor og utenfor 
rammen av 
behandlingsmål  
 

Utfall innenfor 
rammen av 
behandlingsmål 
 

1. Måloppnåelse gjennom strukturert måte å 
forholde seg til problemer på og nye måter å 
håndtere konflikt på 

2. Måloppnåelse delvis utenfor foreldrenes 
kontroll 

3. Ungdommen har andre mål og tar egne valg 
Utfall utenfor 
rammen av 
behandlingsmål

1. Relasjoner er blitt bedre på ulike nivåer 
2. Foreldrenes opplevelse av personlig endring 

Foreldrenes 
tilfredshet med 
MST 

 1. Tilfredshet relatert til utfall og terapeutisk 
relasjon  
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dannet av kategoriene som er det laveste abstraksjonsnivået i resultatene.  Kategoriene gjengir 

de viktigste funnene og frekvensen i intervjuene.   

3.1 Relasjonsskapende behandlingsprosess: 
trygghet og kunnskap gjennom tilpasning og 
ekspertise 

Det første domenet reflekterer et generelt inntrykk av at terapeuten og familien inngikk i en 

relasjonsskapende behandlingsprosess. Foreldrene opplevde at terapeuten ga trygghet og 

kunnskap ved å tilpasse seg hver families individuelle behov. En nær terapeutisk relasjon, 

struktur og ekspertkunnskap var sentralt for hva som opplevdes viktig i terapiprosessen. 

Domenet består av tre kjernetemaer som generelt var til stede i intervjuene: 1) MST som 

relasjonell intervensjon tilpasset foreldrenes behov 2) MST som strukturerende intervensjon 

og 3) Terapeuten som profesjonell. 

3.1.1 Relasjonell intervensjon tilpasset familiens behov.  

Intervjuene med foreldrene viste at relasjonelle kvaliteter ved terapeuten var fremtredende 

både i gode og dårlige opplevelser av MST. Foreldrenes opplevelse av at terapeuten fleksibelt 

tilpasset behandlingen etter deres behov fremstår som en viktig del av den terapeutiske 

relasjonen.  Relasjonell intervensjon tilpasset familiens behov er det første og mest 

omfattende kjernetema i foreldrenes opplevelse av behandlingsprosessen og utgjøres av fem 

kategorier: 1) Tilgjengelighet og tilstedeværelse skaper relasjon, 2) Medvirkning tilpasset 

foreldrenes behov, 3) Terapeuten ser ressursene og tar utfordringer på alvor, 4) Ungdommen 

kan være med/ få en relasjon til terapeuten og 5) Fleksibilitet til å endre MST-behandlingen 

underveis. 

Tilgjengelighet og tilstedeværelse skaper relasjon. Nesten alle (13-15) 

Tilgjengeligheten og tilstedeværelsen til terapeuten opplevdes av nesten alle (13-15) foreldre 

som en svært betydningsfull del av MST-prosessen og bidro til å skape en god terapeutisk 

relasjon. Tre funn relatert til terapeutens tilgjengelighet og tilstedeværelse trer frem. 

  For det første gjorde dette aspektet av terapien det praktisk mulig for foreldrene å delta 

i MST. Fleksibilitet rundt tid og sted, samt tilpasning til foreldrenes timeplan var noe nesten 
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alle (13-15) opplevde at bidro til å gjøre MST bra for dem. Det at terapien foregikk i 

foreldrenes hjem opplevdes generelt som avlastende og trygt. I flere av intervjuene fortalte 

foreldrene at tilpasning var avgjørende for at de kunne delta i behandlingen.   

  For det andre fremhevet mange (8-12) foreldre at tilgjengeligheten til terapeuten og 

vakttelefon utenfor avtalte møter betydde mye. De opplevde at det alltid var greit å ta kontakt 

og at de følte det som en trygghet, uavhengig av hvor mye de faktisk brukte tilbudet. Flere 

fremhever blant annet betydningen av at man kunne sende SMS eller ringe terapeuten når noe 

oppstod og at man nesten alltid fikk raskt svar.  

M: «Han kunne du også spørre alltid. Om vi trengte noe, liksom om det var noe jeg lurte på så 
kunne jeg sende han en melding, utenom avtaletid, det hadde og også gått helt greit  
I: så han var tilgjengelig utenom avtaletid?  
M: Ja, så dette her gjør at foreldrene også ble trygge.» Intervju 11  

 

For det tredje fortalte mange (8-12) at emosjonell tilstedeværelse og tilgjengelighet 

bidro med å skape relasjon og trygghet som gjorde det lettere å delta i behandlingen. Trøst og 

empati var et behov som mange (8-12) av mine informanter fremhever som viktig i løpet av 

terapiprosessen, og særlig i oppstarten. Det fremstod som at det var svært viktig at terapeuten 

lyttet til dem og viste forståelse for at situasjonen de var i var meget krevende. Flere 

informanter uttalte at det de opplevde som mest til hjelp med MST var at terapeuten tok seg 

tid til å bygge relasjon med dem. I flere av intervjuene fremheves denne siden ved MST som 

det viktigste i hele behandlingen. En mor forteller: 

I: « Hva var det som var mest til hjelp med MST  
M: det var egentlig relasjonen med han, med terapeuten.  
I:ja… 
M: «og på en måte, alt det jeg fikk av han og hans empati og hans tilgjengelighet. Jeg traff han 
på en måte hjemme føler jeg, eller han traff meg! »Intervju 2  

Respekt og medvirkning tilpasset foreldrenes behov. Nesten alle (13-15) 

Denne kategorien tar for seg betydningen av foreldrenes opplevelse av å bli respektert og å 

være en medvirkende part i arbeidet med problemene i løpet av MST-prosessen. Det var 

særlig to ting fremstod som viktig i intervjuene.   

  For det første fremstod det som sentralt at foreldrene opplevde å bli møtt med åpenhet 

og å kunne føle seg respektert og likt. De fleste (13-15) av mine informanter opplevde seg 

likeverdige og respektert i arbeidet med terapeuten. En viktig del av dette var at terapeuten ble 

oppfattet som ærlig og ønsket familien det beste. Noen informanter omtalte ærlighet og 

respekt som spesielt betydningsfullt og fremhevet at dette var viktig for at de kunne være 
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åpne med terapeuten. En mor som tilhørte en minoritetsgruppe fortalte at terapeuten var åpen 

og nysgjerrig og at hun viste respekt for dem og deres kultur. Fra starten påpekte denne 

terapeuten at hovedmålet med MST var å hindre at gutten ble institusjonsplassert. Foreldrene 

opplevde at han var direkte og ærlig. 

M: «det gjorde at vi stolte veldig godt på han og at vi hadde ganske åpen prat, vi kunne snakke 
om hva som helst, privat og ikke privat. Vi hadde veldig mange spørsmål, og vi trengte noen 
som kunne svare ærlig. En som du kan stole på som kan svare deg, der du kan stole på 
svarene.» Intervju 11  
 

For det andre oppleves det som viktig at terapien hadde en balanse mellom 

medbestemmelse og ledelse tilpasset familiens behov. De fleste (13-15) informantene 

opplevde at MST-prosessen foregikk i en balanse mellom ledelse fra terapeuten og 

medbestemmelse fra foreldrene. Dette handlet blant annet om hvilke mål som skulle settes og 

hvordan man skulle jobbe med problemene. Det var stor variasjon i hvilken grad foreldrene 

ønsket medbestemmelse i denne prosessen. I flere saker fremstod det som viktig at terapeuten 

fant en balanse mellom ungdommens perspektiv og respekten for foreldrenes ønsker og 

verdier, noe som i de fleste tilfeller fremstod som vellykket. Unntaket var en mor som 

opplevde at terapeuten i begrenset grad klarte å gi foreldrene medvirkning slik de hadde 

behov for, noe som gjorde samarbeidet med terapeuten til tider utfordrende. 

M: «Vi var litt skuffa. Det handla vel kanskje litt om måten () kanskje det ikke er alle 
behandlere som hadde møtt det på samme måte da, og det sa hun litt om også, at hun var litt 
mer vant til å jobbe i en veldig ressurssvak familie. Men sånne ting trenger ikke vi. Vi vet 
sånne ting. Det var litt skivebom, det var ikke det at det mangla en ramme rundt, sånne ting er 
på stell...» intervju 4 

Terapeuten ser ressursene og tar utfordringer på alvor. Nesten alle (13-15) 

Fremtredende i forelderens fortellinger om terapiprosessen var terapeutens balansegang 

mellom å ha positivt fokus og å se ressurser samtidig som utfordringene til familien og 

foreldrene ble tatt på alvor. Denne kategorien tar for seg funn relatert til foreldrenes 

opplevelse av terapeutens fokus på ressurser og utfordringer.  

  De fleste (13-15) foreldrene opplevde at positive sider ved familien og dem som 

foreldre ble lagt merke til og aktivt brukt av terapeuten. Terapeuten var ikke ute etter å finne 

feil, noe som fremheves som særlig viktig av noen. En informant forteller hvor viktig det var 

at terapeuten ikke så etter feil og at han så dem fra en annen side enn det de hadde opplevd 

tidligere i møte med det offentlige: 
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M: «...det at han var her, at han kunne se hvordan vi har det, altså ikke bare sånne papirer... og 
bare se papirer på et kontor uten å se hvordan det funker hos oss ellers, det er annerledes. For 
hvis en sitter på kontoret og har bare sånne stygge papirer på en måte, fult av vold og sånne 
ting..  
I: bare ser det negative?  
M: ja, bare det negative, for papirene har jo bare det negative, står ikke noe positivt der... Men 
når MST kom inn i bildet, kom her hjem hos oss, så så de fra en annen side. De så ikke det 
som står i papirer, men de så ellers hvordan familien er. Og det har hjulpet faktisk. Veldig 
mye, i at gutten ikke ble utplassert. Med at gutten følte seg tryggere, han fikk ganske god hjelp 
og støtte. »Intervju 11  

 
Mange (8-12) foreldre forteller om positive opplevelser med at den utvidede familien ble 

involvert i behandlingen. Flere fremhever at fokuset til terapeuten synliggjorde ressurser og 

støtte i den utvidede familien og lokalmiljøet for foreldrene og ungdommen. Bruken av 

familieråd trekkes frem som særlig betydningsfullt i to familier. Der hadde ungdommen flere 

voksne søsken, og ressursene i familien ble tydelige både for foreldrene og ungdommen. Det 

gjorde at andre enn foreldrene kunne komme på banen i forhold til ungdommen. 

  Mange (8-12) av mine informanter forteller at terapeuten tok foreldrenes og familiens 

utfordringer på alvor og tilpasset behandlingen til dette. Hva slags type støtte foreldrene 

hadde behov for varierte mye, men det fremsto særlig viktig at terapeuten så utfordringene i 

relasjonene og samarbeidet i den enkelte familien og inkluderte dette i behandlingen. En mor 

forteller at det var av avgjørende betydning for hennes familie at terapeuten og lederen i MST 

jobbet terapeutisk med henne og far som stod midt i en vanskelig skilsmisse. Denne moren 

opplevde at MST var fleksible og ikke bare fokuserte på sønnen: 

I: «har du noen eksempler på hvordan det ble i deres tilfelle? 
M: ja, jeg tenker det som ble mellom far og meg, som i utgangspunktet ikke var på tapetet men 
som kom fram som et behov og som en årsak kanskje også til hans atferd, ja og så flytta vi litt 
fokus da fra det å jobbe konkret med, med (sønnen) og meg men også jobbe med far og meg, 
og hvordan vi skulle samhandle og det synes jeg var veldig bra ...» Intervju 2 

 
Terapeuten så også foreldrenes individuelle behov knyttet til sykdom og andre forhold. 

Flere fremhever dette som en forutsetning for et godt samarbeid. En mor fra et ikke-vestlig 

land som hadde begrensede norskkunnskaper, fortalte at terapeutens forståelse og tilpasning 

var viktig. På grunn av terapeutens forståelse trengte de etterhvert ikke å bruke tolk. 

 

M: «hun forstår meg, hun snakker veldig sakte. Hun forstår meg, Jeg forstår hun. Jeg trengte 
ikke tolk. Hun spurte; Trenger du tolk? Jeg sa, nei jeg trenger ikke tolk. () noen ganger også 
jeg var syk, hun var veldig bra dame, hun forstår. Også hun snakker veldig veldig sakte. 
 I: hun viste forståelse for at du var sliten og at du var syk? 
M: Ja, ja,   
I: hvordan viste hun det? 
M: I ansiktet  
I: ja, med ansiktet sitt? så du kunne se at hun var snill?  
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M: Ja, fordi jeg sa også jeg har problemer på hode. Så jeg er veldig sliten. Hun sa greit, hun 
ikke bli sint.» Intervju 12  

Ungdommen kan inkluderes og få en relasjon til terapeuten. Mange (8-12) 

I mange (8-12) intervjuer forteller informantene at relasjonen mellom ungdommen og 

terapeuten var av stor betydning for terapiprosessen. Dette gjaldt både i saker der ungdommen 

utviklet en egen relasjon med terapeuten og ble delaktig, men også i saker der det ikke lykkes 

å involvere ungdommen i arbeidet. Intervjuene viser stor heterogenitet i hva slags relasjon 

ungdommen fikk til terapeuten. I et av intervjuene beskriver en mor at kommunikasjonen 

mellom henne og datteren var dårlig. Terapeuten kommuniserte godt med datteren, roet ned 

temperamentet og fikk datteren med i prosessen. 

I: «Hva var det som var mest til hjelp?  
Mor: (det) var at de tok seg av henne, at hun fikk være hovedperson, da. (…) 
I: Hvordan var det til hjelp at hun fikk noen å prate med?  
M: jeg tror egentlig at hun var litt rotløs da, på grunn av miljøet, og så var jeg engstelig for 
hvor hun var til en hver tid…» Intervju 12 

 
Hos en annen familie trekkes samtalene terapeuten hadde med gutten frem som særlig viktig 

for at prosessen ble vellykket.  

M: «Når han begynte å få positive tilbakemeldinger fra terapeuten.. så hjalp det ganske mye. 
Da følte han en annen smak, hvis du skjønner. At det kjentes annerledes ut enn å bare høre det 
negative hele tiden.» Intervju 11  

 
Andre foreldre opplevde at manglende involvering av ungdommen i MST var et problem. 

Dette var gjerne i saker som hadde endt med tvangsplassering eller begrenset måloppnåelse. I 

flere av disse sakene opplevde foreldrene at det var for mye fokus på foreldrene og for lite 

fokus på ungdommen i behandlingen. 

Fleksibilitet til å endre MST-behandlingen underveis. Mange (8-12) 

Hvordan sakene i de 15 intervjuene utviklet seg i løpet av terapien varierte mye. I mange (8-

12) av sakene måtte man av ulike grunner endre mål og tilnærming underveis. Foreldrene 

fremhevet ofte fleksibiliteten til å endre behandlingen underveis som viktig, og særlig to tema 

går igjen. 

  For det første forteller mange (8-12) om fleksibilitet knyttet til behandlingens varighet 

og avslutning.  Foreldre opplevde det typisk som meget positivt og trygt at avslutningen av 

behandlingen ble tilpasset deres individuelle behov. I flere intervjuer fortelles det om 

forlengelser av MST på grunn av behov hos foreldrene og/eller ungdommen. En mor forteller 
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at MST ble forlenget til etter at saken var avgjort i fylkesnemnda. 

M: «Terapeuten skulle avslutte etter 6 måneder som han sa, for de jobber med folk i 6 
måneder.. med familier. Men det å avsluttes var midt i den perioden hvor nemdasaken skulle 
avklares (ok..) og da valgte han egentlig å utsette litt (ok.) (..) Og da var det sånn ”nei, jeg 
trekker ikke meg tilbake nå, jeg utsetter litt. Til saken blir avklart” Og han sa også ”jeg 
kommer inn i retten, jeg kommer til å snakke for dere.” Han roet oss veldig.» intervju 11  

 
  Det andre temaet knyttet til fleksibilitet som kom frem i intervjuene dreide seg om 

endring av mål og fokus underveis. Mange (8-12) informanter forteller at et behov for å endre 

mål og fokus meldte seg i løpet av MST-behandlingen. Foreldrene gir utrykk for at det var 

viktig at terapeuten i samråd med dem kunne tilpasse behandlingen underveis. Dette gjaldt 

både i tilfeller der atferden til ungdommen forbedret eller forverret seg. I mine intervjuer var 

det flere eksempler der slik målendring lykkes og enkelte tilfeller der foreldrene opplevde at 

det ikke lykkes.  

  I de intervjuene der behandlingen endte med plassering opplevde foreldrene at MST 

sørget for en trygg overgang til plassering utenfor hjemmet. En mor forteller om at MST-

behandlingen gikk parallelt med en sak i fylkesnemnda om tvangsplassering. I denne saken 

opprettholdt MST målet om behandling i hjemmet frem til saken kom opp og plassering 

utenfor hjemmet ble besluttet. Den siste måneden etter avgjørelsen i Fylkesnemnda skiftet 

MST fokus der målet ble å sørge for en så trygg som mulig overgang til tvungen behandling 

med krisehåndtering og emosjonell støtte til mor. Mor vektlegger at fokusskiftet ga trygghet 

til henne og familien, og at dette betydde mye. 

3.1.2 MST som strukturerende intervensjon. 

Alle foreldrene jeg intervjuet opplevde at situasjonen i familien var kaotisk og frustrerende i 

tiden før MST kom inn i bildet. De fleste (13-15) opplevde at strukturen som MST og 

terapeuten bidro med var en viktig del av terapiprosessen. Det andre kjernetemaet tar for seg 

opplevelser knyttet til MST som strukturerende intervensjon og består av kategoriene 1) 

Struktur og systematisk behandling av problemer og 2) Holistisk perspektiv: opplevelser med 

analysemodellen. 

Struktur og systematisk behandling av problemer. Nesten alle (13-15) 

I nesten alle (13-15) intervjuene forteller foreldrene om opplevelser knyttet til terapeutens og 

MSTs systematiske måte å behandle familiens problemer. I intervjuene dreier det seg i 

hovedsak om tre temaer. For det første opplevdes terapeuten som en koordinator som lagde en 
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plan og utarbeidet konkrete mål i en kaotisk situasjon. For det andre dreide det seg om 

konkrete regler og handlingsmønstre som ga struktur og forutsigbarhet i behandlingen.  

  For det første forteller mange (8-12) av foreldrene at terapeuten kom inn og avlastet 

dem i koordinering som hadde blitt overveldende og frustrerende. Flere forteller at de hadde 

følt seg veldig alene og at de hadde mistet oversikten. De opplevde at terapeuten kom inn og 

ga struktur og trygghet og var et fast holdepunkt i situasjonen.  

  For det andre fremhever mange (8-12) at MST gjennom arbeid med mål for 

behandlingen tidlig bestemte et fokus i behandlingen, slik at foreldrene lettere kunne velge 

sine kamper og redusere unødvendig negativt samspill med ungdommen. Dette var særlig 

fremtredende i saker der eskalering av aggresjon mellom ungdom og foreldre var et uttalt 

problem. En mor hadde i stor grad gitt opp da MST kom inn i bildet siden konflikten med 

datteren kom opp i alle situasjoner. Hun forteller:  

I: «Hva var mest til hjelp? 
M: Det var vel kanskje at ting ble satt litt i system da, i forhold til... altså det var jo det de 
gjorde, og hadde å tilby, det var jo den her planen på en måte. At vi satt opp tre ting som 
skulle være hovedfokus på.» Intervju 5  

 
For det tredje opplevde mange (12-8) at terapeuten tidlig i forløpet hjalp til med å etablere 

noen klare regler for hvordan man skulle reagere i en gitt situasjon og hvordan være 

konsekvent. En far forteller hva han tenker var mest til hjelp med MST:   

F: «det var vel det å få satt noen regler på hva som måtte gjøres, og hva som var normalt. Vi 
visste til slutt ikke hva vi skulle gjøre, hva vi skulle si, åssen regler vi skulle sette.. ehh. Så 
dem hjalp oss veldig mye med det.» Intervju 14.  
 

Litt senere sammenligner han MST med tidligere hjelpetiltak:  

F: «på de andre stedene vi har vært så har det utelukkende dreid seg om samtaler, (...) mens i 
MST så fikk vi faktisk beskjed om: gjør sånn, dere bør gjøre sånn, mer verktøy i hverdagen til 
å håndtere det. Før har vi bare snakka, men nå fikk vi jo en plan!» Intervju 14. 

 
  Foreldre forteller typisk at de kunne følge planen og være trygge på sin egen 

håndtering av situasjoner selv om det ikke alltid ga ønskede konsekvenser der og da. At det å 

ha en plan ga trygghet er noe flere foreldre fremhever som et fast holdepunkt i situasjoner der 

følelsene ofte tar overhånd. Etableringen av kriseplaner var en type strukturering som flere 

foreldrene trakk frem som meget trygghetsskapende. Særlig i de sakene der situasjonen 

forverret seg underveis fremhevet foreldrene betydningen av konkrete kriseplaner for å føle 

seg trygge. For noen var dette et av MSTs viktigste bidrag. 

  Noen (4-7) kunne oppleve den tydelige strukturen i hvordan MST forholder seg til en 

del problemer som upersonlig og lite empatisk. Dette var mest fremtredende i kontakt med 



33 
 

andre enn hovedterapeuten. En mor forteller om sin kontakt med krisetelefonen: 

M: «Det jeg ikke likte var når jeg opplevde at det var en litt for standardmessig oppfølging. Da 
jeg hadde akutt behov for trygghet, trøst, hjelp, veiledning, da var det litt sånn mantra som 
gikk igjen som jeg følte var litt sånn kaldt hos enkelte.» intervju 2. 

Holistisk perspektiv: opplevelser med analysemodellen. Mange (8-12). 

M: «vi hadde kanskje håpet MST skulle gjøre noen av de tingene som vi måtte gjøre, at kanskje 
MST faktisk skulle ringe kompiser og dra ut å finne han… men jeg skjønte jo fort hvorfor det var 
viktig at vi gjorde det.» Intervju 14. 

 

MSTs analysemodell og den strukturerte kartleggingen av hvordan å forstå og påvirke 

ungdommens negative atferd er noe som ofte kommer opp som betydningsfullt i foreldrenes 

opplevelse av MST-prosessen. Det var særlig to fordeler ved analysene som kom frem i 

intervjuene.  

For det første opplevde mange (8-12) av foreldrene at analysene tidlig i prosessen 

bidro til at de fikk nye perspektiver på ungdommens atferd og på hvilken måte den kunne 

endres til det positive. Denne forståelsen ga håp og tillit til at metodene som MST introduserte 

kunne fungere. En mor forteller hvorfor analysene var viktige for henne: 

M: «det var å se på det på en måte, ja eller kartet som vi tegnet opp og nettverk, alt som virker 
inn på ungdommen. Det ga veldig mening i å forstå han mye mer og legge ned mye av sinnet 
mitt og uroligheten min og sånne ting, ja og kunne se på han på en annen måte, og se på 
samspillet vårt.»  Intervju 2. 

 
En annen mor reflekterer over terapeutens evne til å balansere ulike forståelser i løpet av 

behandlingen:  

I: «Hvordan var det å jobbe med terapeuten sammenlignet med erfaringer med andre 
profesjonelle?  
M: hun så både barnet og foreldrene følte jeg, altså det ble en sånn helhetlig, altså at hun var 
dreven med den problematikken. Og det å kunne, for meg da, det rant jo over, jeg klarte ikke å 
skjønne hvordan jeg skulle sette regler tilslutt, ingenting. Jeg visste ikke hvordan det funka. 
Og det at hun/de var så dreven i forhold til forklaring av hva som skjer med barnet, og hva 
som er greit og rasjonelt i forhold til konsekvenser, i forhold til bryting av regler, og i forhold 
til utagering. ...» Intervju 12.  

 
En annen side ved analysemodellen som mange (8-12) opplevde som positivt var at måten å 

jobbe på gjorde det mulig for terapeuten å komme med korreksjoner og andre forslag uten at 

det føltes som kritikk. Den ga det en mulighet for prøving og feiling uten at foreldrene følte 

seg kritisert eller mislykket.  

   Noen (4-7) foreldre opplevde at de multisystemiske analysene i MST ga for lite plass 

til andre viktige perspektiver som de selv så på som avgjørende. To temaer som utpeker seg i 

flere intervjuer er rusavhengighet og psykisk lidelse som underliggende faktor eller årsak til at 
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intervensjonen ikke fungerer. En mor der sønnen hadde hatt store utfordringer fra tidlig alder 

savnet «Litt mer åpenhet underveis for at MST-modellen ikke er tilstrekkelig» (Intervju 4).  

3.1.3 Terapeuten som profesjonell 

Foreldrenes opplevelse av Terapeuten som profesjonell og en ekspert på familiens 

problematikk er det tredje kjernetema i opplevelser med behandlingsprosessen. Betydningen 

av at terapeuten hadde kompetanse og teknikker til å jobbe med problematikken som familien 

stod i var fremtredende i foreldrenes opplevelse av prosessen. Dette kjenetemaet har to 

kategorier: 1) Terapeuten som profesjonell og formidler av ekspertkunnskap og 2) Fokus 

utenfor familien: Å være alliert med en ekspert. 

Terapeuten som profesjonell og formidler av kunnskap. De fleste (13-15) 

De fleste (13-15) av mine informanter forteller at de i prosessen opplevde at 

terapeuten hadde erfaring og kunnskap til å endre ungdommens atferd og at de opplevde 

terapeuten som profesjonell. Ulike aspekter ved dette tilskrives betydning i intervjuene. For 

det første bidro terapeuten med konkrete intervensjoner som fungerte. For det andre forteller 

mange at de i utgangspunktet og underveis hadde stor tillit til ekspertkunnskapen som 

terapeuten presenterte.  

  De fleste (13-15) intervjuene inneholder fortellinger om gode idéer og verktøy 

som terapeuten kom med og som hadde betydelig effekt i løpet av prosessen. Flere forteller 

om raske resultater tidlig i prosessen og at dette forsterket tilliten til at MST kunne fungere. 

En typisk intervensjon med rask effekt var når foreldrene forsøkte nye strategier for å 

håndtere uenigheter og krangler med ungdom. En mor forteller om sin erfaring av at nye 

måter å håndtere konflikt med sønnen ga resultater: 

 
I: «Ja så da måtte du bare fjerne deg når du ble (sur)?  
M: Ja, og det var og en del av egentlig behandlingen, at ble det for mye konflikter, så skulle 
jeg bare gå. Gi beskjed at du går, og så kommer du tilbake. Det måtte jeg gjøre et par-tre 
ganger, altså i samme kveld fordi han ikke ga seg. Og så skjønte han at han ikke kom noen vei, 
og da kapitulerte han.  
I: var det noe litt nytt, å trekke seg ut av situasjonen og ikke ta kampen direkte? 
M: ja, og det har jeg aldri gjort! 
I: så det var litt nytt og så funka det? 
M: JA, det funka veldig bra! Jeg ble litt sånn satt ut da jeg, det var kjempegreit!» Intervju 1  

 
Foreldrene forteller at terapeuten introduserte en hel rekke intervensjoner og idéer som der og 

da eller senere har bidratt til endring. Blant de som blir nevnt i mange (8-12) saker er: 
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1)Konsekvente belønninger, 2)konsekvenser ved regelbrudd (frata goder), 3)foreldrestrategier 

for å unngå eskalering (Time-out, exit and wait), 4)kartlegging av nettverket og 

oppholdssteder (kontakt med andre foreldre og oppsøke og hente ungdommen).  

 

Mange (8-12) foreldre forteller at tilliten til terapeuten som fagperson og terapeutens 

tro på at MST fungerte var et viktig utgangspunkt for at foreldrene kunne gjøre ting på en ny 

måte. Flere trekker frem hvordan forslagene fra terapeuten opplevdes vanskelig i starten, men 

at troen på MST og tilliten til terapeuten gjorde at foreldrene fulgte rådene likevel. Roen og 

optimismen som terapeuten hadde i møte med problemene nevnes som et viktig tegn på 

erfaring og profesjonalitet, og opplevdes som viktig for å tørre å gjøre ting på en ny måte.  

  Noen (4-7) forteller at samtalene med terapeuten løste tilbakevendende konflikter 

mellom foreldrene. I tilfeller der to foreldre deltok i MST, rapporter de fleste informantene at 

terapeutens rolle som mekler med ekspertkunnskap bidro til å løse uenigheter mellom foreldre 

og å bedre samarbeidet. For noen opplevdes dette «parterapeutiske» arbeidet utslagsgivende 

for en vellykket behandling. Et foreldrepar forteller om viktigheten av at terapeuten fikk dem 

til å begynne å jobbe sammen som et team:  

 
M: «Jeg mente en ting og så mente han en annen. Også ble vi veldig usikrere, og uenige og.. 
så da var det deilig å få en mal, rett og slett en oppskrift.» Intervju 14  

 
Noen (4-7) informanter forteller at det ikke alltid opplevdes greit å forholde seg til ekspertisen 

og optimismen i MST. En mor forteller at det var nødvendig for dem først å føle seg forstått 

før de var klare til å ta imot optimismen i MSTs ekspertråd. Enkelte forteller at det var 

vanskelig å beholde troen når ting over tid forverret seg og MST ikke fungerte. Særlig i de 

sakene der foreldrene opplevde at MST og barnevernet var uenige kunne foreldrene oppleve å 

havne i et dilemma der de ikke visste hvem de skulle ha tiltro til.  

Å være alliert med en ekspert. Mange (8-12) 

  Mange (8-12) av foreldrene forteller at MST rettet fokus mot systemene rundt 

ungdommen som var mest avgjørende å ta tak i. Hvorvidt samarbeidet med eksterne aktører 

opplevdes som vellykket varierte mye, men at terapeuten var familiens allierte opplevdes 

positivt. Særlig i møte med barrierer utenfor familien var alliansen med terapeuten viktig for 

foreldrene. 

Mange (8-12) fortalte at terapeuten brukte sin faglige autoritet til å støtte foreldrene mot 

eksterne aktører, noe som flere av foreldrene opplevde som meget tillitsskapende. En familie 
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forteller at ekspertstøtten MST bidro med skapte tillit tidlig i prosessen. MST hindret 

akuttplassering helt i begynnelsen og viste at MST og familien jobbet mot samme mål:  

M: «vi fikk en pangstart på hele MST, vi så at det funka, og jeg følte hele tiden at de ville oss 
vel, at de ønska at familien vår skulle lykkes og få det til» Intervju 14  

 
Mange (8-12) foreldre opplevde at terapeuten eller lederen for MST-teamet gikk inn i 

konfliktsituasjoner med en sterkere stemme enn de selv hadde, i situasjoner der de følte de 

ikke nådde frem i møte med skoleledelse eller barnevernet. En familie opplevde det som 

viktig at MST-terapeuten påpekte til skolen at foreldrene skal være deres nærmeste 

samarbeidspartner selv om barnevernet er inne i bildet. Her hadde en voldsepisode vært 

utløsende årsak til at MST kom inn i familien. At terapeuten var med på samarbeidsmøte med 

skolen opplevdes som betydningsfullt. Moren forteller:  

 
M: «Vi fikk en følelse i starten, at vi ikke var en del, men at de (skolen) skulle ta kontakt med 
barnevernet hvis det var noe, og ikke snakke med oss… 
I: ja, ok.. 
M: og sånne ting, så vi var jo litt provosert over akkurat det. De oppførte seg som om vi hadde 
mista foreldreretten og sånn, men det fikk jo han (navnet på terapeuten) slått vekk med en 
gang da.. 
I: så det var en viktig oppgave for da skjønte de at… 
M: ja, for han sa jo rett ut til dem at her er det ikke foreldrene som er problemet liksom (..) 
I: Hvordan var det at han tok den rollen?  
M: jo det var veldig greit, og han sa det jo når jeg satt der også…» Intervju 10 

 

3.2 Komplekse utfall innenfor og utenfor 
rammen av behandlingsmål 

Det andre domenet i foreldrenes opplevelse av MST tar for seg hvordan de opplevde utfallet 

av behandlingen og hvordan livet er i dag. Jeg har valgt å kalle dette domenet «Komplekse 

utfall innenfor og utenfor behandlingsmål». Navnet gjenspeiler at utfallene som foreldrene 

forteller om er sammensatte og at det er stor variasjon i hvilke utfall foreldrene opplevde at 

MST hadde. Det handlet både om reduksjon av henvist atferd, men også om endrende 

relasjoner og personlig endring. De to kjernetemaene i dette domenet er 1) utfall innenfor 

behandlingsmål og 2) utfall utenfor behandlingsmål. 
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3.2.1 Utfall innenfor rammen av behandlingsmål.  

En sentral del av MST er å utarbeide noen konkrete behandlingsmål i begynnelsen av 

prosessen. Tabellen i vedlegg F viser en fullstendig oversikt over hvilke behandlingsmål 

foreldrene oppga at var aktuelle i deres tilfelle og i hvilken grad de opplevde at målet er nådd 

i dag. Det er stor heterogenitet i hvilke mål og hvor mange mål som ble satt i behandlingen av 

familiene jeg intervjuet. De fem behandlingsmålene som kommer frem i intervjuene var 1) Å  

følge foreldrenes regler 2), Aggresjon/konflikt i hjemmet, 3) Oppmøte/atferd på skolen, 4) 

Slutte med illegal rus og 5) Redusere samvær med dårlige venner. Foreldrenes opplevelse av 

endring innenfor rammen av mål fremstår som sammensatt. Fem informanter opplever at 

målene for MST i dag er fullstendig nådd. I de resterende sakene er statusen til måloppnåelsen 

varierende. I 3 av sakene er ungdommen ved intervjutidspunkt plassert utenfor hjemmet. I 

resten av sakene, der ungdommen fortsatt bor hjemme, opplevdes målene fra MST som delvis 

nådd. Hva som ligger i delvis måloppnåelse varierer veldig, men i hovedsak dreier det seg om 

at minst et hovedmål fortsatt ikke oppleves som oppnådd. Det er tre kategorier under dette 

kjernetema: 1) Måloppnåelse gjennom strukturert måte å forholde seg til problemer på og nye 

måter å håndtere konflikt på 2) Måloppnåelse delvis utenfor foreldrenes kontroll og 3) 

Ungdommen har andre mål, tar andre valg. 

Måloppnåelse gjennom strukturert måte å forholde seg til problemer på og nye 
måter å håndtere konflikt på. Mange (8-12). 

I de fleste tilfellene der ungdommen fortsatt bor hjemme forteller foreldrene at problematferd 

er redusert sammenlignet med før og at de fleste målene er helt eller delvis nådd. Særlig to 

faktorer som har hatt betydning for problematferd kommer frem i intervjuene. For det første 

dreier det seg om en mer strukturert måte å forholde seg til problemer på. For det andre dreier 

det seg om nye måter å håndtere konflikter på.  

Mange (8-12) forteller at ungdommen i dag følger foreldrenes regler i større grad enn 

før og at strukturen innført av MST oppleves viktig. Typisk opplever foreldrene at 

konsekvente reaksjoner bidrar til forutsigbarhet for ungdommen og mindre usikkerhet for 

foreldrene. Denne moren forteller at det i dag går veldig bra med ungdommen og at de som 

foreldre nå fokuserer på få, men konsekvente regler.   

 
I: «Viktigst for dere som foreldre fra MST, hva sitter dere igjen med? 
M: nei, vi sitter igjen med litt at vi skal ha regler, og følge reglene da. Strukturen da, at vi ikke 
bare skal si noe og så slippe opp på en måte at det skal være hold i det.» Intervju 3  
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Det er typisk at foreldre forteller at MST har gjort at de tilnærmer seg problemene på en 

annen måte. 

I: «Hva var til hjelp med MST? 
M: Jeg ble mer oppmerksom på ting. Jeg fikk kartlagt rusen hans på en måte som jeg ikke 
hadde klart uten MST. Jeg har begynt å spørre, og deale med problemet på en helt annen måte. 
Enn jeg hadde gjort før, kartlagt det. Hvem han gjorde det sammen med sånn at jeg fikk styrt 
han unna de han rusa seg med.» Intervju 13  

 
Denne moren forteller om nye måter å forholde seg til problematferd i MST som har blitt 

videreført til livet i dag, selv om målet om rusfrihet ennå ikke er helt oppnådd.  Dette «nye» 

fokuset går igjen hos flere informanter. I noen tilfeller dreier det seg om foreldrenes aktive 

oppmerksomhet på rusvaner og omgangskrets, mens i andre tilfeller handler det om mer 

strukturerte ting som rustesting eller registrering av skolefravær i samarbeid med skolen.  

Når det gjelder vold og utagering opplevde mange (8-12) at denne typen atferd er blitt 

vesentlig redusert sammenlignet med tidligere. Foreldre forteller typisk at de i livet i dag 

velger hvilke kamper de vil ta og at de prøver å unngå konflikter knyttet til ting som er mindre 

viktig. En mor forteller at før MST kom inn i bildet ble det konflikt og utagering mange 

ganger hver dag knyttet til dagligdagse ting. Det var vanskelig å grensesette de viktige 

tingene. Nå maser hun mindre om det negative og forteller at hun og datteren kan ha 

uenigheter og diskusjoner uten at det ender med utagering.   

M: «jeg gidder ikke å henge meg opp i så mange bagateller blant annet, det også er kanskje litt 
viktig, ikke bli helt sånn derre, at man henger seg opp i alt da, at man kan se gjennom fingra 
på noe..  
I: Ja ikke sant… velge litt.. 
M: ja, også at man faktisk noen ganger, så kan man faktisk få lov… til ting som jeg kanskje 
ikke hadde tillatt før da.. (nei, ikke sant) man lærer seg vel å bli… det var nyttig å bli litt mer 
fleksibel… man er jo så redd for det, for det er jo så mye rart i dag…» Intervju 12  

 
Mange (8-12) opplever at det fortsatt oppstår konflikter, men at de i mye mindre grad enn 

tidligere eskalerer. De fleste forteller at ting er blitt roligere i relasjon til ungdommen og at de 

i større grad en før trekker seg ut uten å gi etter for ungdommens krav. En mor forteller at hun 

og sønnen fortsatt har et vanskelig forhold, men at konflikter nå utspiller seg på en ny måte.   

I: «Kan du fortelle litt mer om det? 
M: jeg opplevde vel, at når jeg og sønnen krangla før så tok det av, det tok av, det var nesten 
sånn at jeg var redd for at det kom til å bli fysisk, ikke sant  
I: det eskalerte? 
M: det eskalerte og eskalerte og eskalerte og eskalerte. Jeg klikka, og smelte igjen døra, han 
smelte igjen med døra, slo hull i veggen. Knuste TVen. Nå kan vi diskutere, han går på 
rommet sitt, slår igjen døra, jeg går på stua, setter meg der. Ferdig. Så det takke helt av 
mer…» Intervju 9  



39 
 

Måloppnåelse delvis utenfor foreldrenes kontroll. Mange (8-12). 

Mange (8-12) opplevde at forhold utenfor MST-behandlingen og utenfor foreldrenes kontroll 

påvirket hvorvidt behandlingsmålene er nådd i dag eller ikke. Disse foreldrene trekker frem 

ulike faktorer som tvungen rusbehandling, samfunnsstraff eller bytte av sosial kontekst 

gjennom flytting eller skolebytte som nødvendig for at målene skulle nås. 

Mange foreldre (8-12) opplevde at kontekstendring hadde betydning for om mål knyttet til 

rusmidler, skole og negative venner ble oppnådd eller ikke. Når det gjelder mål knyttet til 

problemer med skole og negative venner opplevde flere at skolebytte i løpet av MST var 

viktig for at problemet ble løst. Informantene fremhever typisk den store betydningen av at 

både ungdommen og foreldrene fikk en ny begynnelse med nytt miljø og nye lærere. En mor 

forteller at sønnen viser en helt annen fungering på skolen både når det gjelder karakterer og 

atferd etter at han begynte på videregående et stykke unna hjemstedet. 

 
M: «Og han sier det jo sjøl, her på (lokalt stedsnavn) så føler han det at alle.. at han har en.. litt 
uheldig fortid, at han har et navn. At (guttens navn) er en skummel type.. men han er ikke det 
da..    
I: og nå på videregående har han fått en litt annen rolle? 
M: ja, det har han. han har vært tillitsvalgt i klassen, og det er jo helt….» Intervju 1  

 
Noen (4-7) foreldre trekker frem modning hos ungdommen som en viktig faktor i endring og 

måloppnåelse. De forteller at de nå tillater/aksepterer atferd som under behandlingen var en 

del av målsetningene for MST og at de nå i større grad en tidligere overlater visse valg til 

ungdommen. Disse foreldrene forteller at de ikke er like opptatt av å ha full kontroll som før, 

men at de velger hva som er viktig å bestemme og at de heller er konsekvente på dette. I 

enkelte tilfeller har ikke atferden forandret seg nevneverdig, men foreldrenes holdninger og 

reaksjoner til dem er endret. Dette kommer jeg nærmere inn på i delen om utfall utenfor mål.  

Ungdommen har andre mål og tar egne valg. Mange (8-12) 

Mange (8-12) foreldre forteller at ungdommen etter MST tar andre valg enn de gjorde før, og 

at dette er en viktig kilde til at mål ble nådd. En mor forteller at sønnen nå sier at han forstår 

hvor vanskelig ting har vært, at familien er veldig viktig for ham og at han velger å gjøre ting 

på en annen måte.  

 
M: «vi har liksom fått en bekreftelse på at han faktisk ønsker å gjøre noe bra med livet sitt, at 
han har noen mål.  
I: han har fått noen litt andre mål en de han hadde? 
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M: ja før så levde han bare fra dag til dag, og tok det som det kom, mens nå har han skjønt at 
«hvis jeg ikke går på skole, så kommer jeg ikke til å få noe jobb, han gjør noen flere 
refleksjoner nå enn det han var i stand til før da. Så dem har satt i gang noen tanker hos 
han…» Intervju 14 

 
Sitatet er betegnende for noe flere foreldre beskriver. Ungdommen har fått en ny motivasjon 

til å ta andre valg. Hvordan foreldrene forstår dette varierer. Flere trekker frem at ungdommen 

i større grad gir utrykk for å ha positive mål for fremtiden og har begynt å tenke mer på 

konsekvenser. Andre foreldre snakker også om betydningen av at ungdommen fikk erfare noe 

annet enn negativt fokus hele tiden og at de fikk en «smak» av noe positivt som har gitt 

mersmak.  

Hvilke valg ungdommen tar trekkes også frem i forbindelse med at visse mål ikke har 

blitt nådd. Noen (4-7) foreldre snakket om betydningen av at ungdommen tar egne valg og at 

forhold som ungdommens verdier/ tilhørighet, image og avhengighet påvirker valgene de tar.  

Dette gjaldt særlig hvis ungdommen var i det øvre alderssjiktet og behandlingsmål hadde 

hovedfokus på rusfrihet og skolegang. I slike saker opplevde flere foreldre at ungdommen 

trengte egen motivasjon for å gjøre noe med sin atferd. Flere opplevde at årsaken til at enkelte 

mål ikke var nådd var at ungdommen selv valgte det slik, og at det var viktig å få ungdommen 

aktivt med i opplegget. Når ungdommen manglet overbevisning og motivasjon om at slik 

atferd var viktig å endre på, opplevde flere at det var vanskelig å nå behandlingsmålene.  

 

3.2.2 Utfall utenfor rammen av behandlingsmål.  

Det andre kjernetema i utfallsdomenet viser til sentrale faktorer i foreldrenes opplevelse som 

dreide seg om endringer utenfor rammen av behandlingsmål. Slike endringer tar i stor grad 

for seg relasjonelle og personlige endringer etter MST og rommer to kategorier. 1) Relasjoner 

er blitt bedre på ulike nivåer tar for seg foreldrenes opplevelse av hvordan relasjoner har 

endret seg i tiden etter MST. 2) Foreldrenes opplevelse av personlig endring tar for seg 

foreldrenes opplevelse av hvordan MST har gitt opphav til personlig endring i dem selv. 

Relasjoner er blitt bedre på ulike nivåer. Nesten alle (13-15) 

Nesten alle (13-15) informantene opplevde at et utfall av MST har vært at relasjoner 

har blitt bedre og at kommunikasjon innad og/eller utenfor familien i større grad enn tidligere 

bidrar til å støtte en positiv utvikling for ungdommen.  
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For det første opplevde mange (8-12) av foreldrene at MST har ført til et redusert 

konfliktnivå i kjernefamilien og at kommunikasjonen i dag er blitt bedre. Flere informanter 

forteller om bedre samarbeid og mindre konflikt foreldrene imellom. I større grad enn 

tidligere opplever foreldrene at de kan bli enige om ting relatert til ungdommen og være et 

team. Dette gjelder både foreldre som fortsatt bor sammen og de som har delt omsorg. For en 

mor var bedring av kommunikasjon både med far og med sønnen noe hun fremhevet som 

MSTs viktigste bidrag:  

I: «Hvordan opplevdes MST for deg?  
Mor: Veldig bra! Det ble et skikkelig vendepunkt på mange måter.  
I: kan du fortelle litt mer..? 
Mor: Ja det ble det i forhold til kommunikasjon mellom (sønnen min) og meg, når hans måte å 
gi utrykk for følelsene sine på, men det gjennom hva jeg lærte her, på en måte, fordi jeg også 
selv fant en mye mer trygghet i hvordan jeg skulle møte han, hans behov og hans utrykk () 
men også i ekteskapet, i det bruddet, som far og jeg hadde, og hvordan vi klarte å samarbeide 
og øke vårt engasjement, eller vårt samarbeid var veldig avgjørende faktisk. Det ble et 
vendepunkt.» Intervju 3  

 

For det andre forteller mange (8-12) informanter at de i dag har en bedre relasjon med 

ungdommen enn før MST-behandlingen. De forteller om en ny dynamikk mellom foreldrene 

og ungdommen der det mindre grad en tidligere fokuseres på det negative. Flere forteller at 

ungdommen nå er mer åpen med foreldrene om hvordan de har det og at de kan dele mer med 

hverandre. Flere beskriver også at tilliten til ungdommen er blitt bedre og at de i større grad 

kan stole på at ungdommen tar gode valg.  

 
For det tredje opplevde mange (8-12) at de hadde fått en bedre kommunikasjon med 

nettverket rundt kjernefamilien. Dette gjelder både kommunikasjon med skole og barnevern, 

men også knyttet til utvidet familie og naboer. En mor forteller at terapeuten overtalte henne 

til å bruke en nabo i sikkerhetsplanen og at dette var en viktig erfaring som har ført til 

endring: 

 
I: «følte du at du gikk over en grense?  
M: Ja, jeg følte det, men det var jo greit for meg for det har jeg egentlig fortsatt med videre.. at 
man kan være ærlig om hva som skjer .... terapeuten var litt med på å ufarliggjøre det.» 
Intervju 15  

 
Andre fremhever hvordan bruk av familieråd fikk involvert den utvidede familien i 

ungdommens positive utvikling. Flere forteller at selv om denne støtten har blitt mindre 

eksplisitt nå etter at behandlingen er avsluttet så er det en viktig trygghet å vite at den er der 

og kan brukes ved behov. 
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Foreldrenes opplevelse av personlig endring. Nesten alle (13-15) 

Nesten alle (13-15) opplevde at de endret seg som foreldre og mennesker i løpet av og etter 

MST-behandlingen. Foreldrenes opplevelse av personlig endring fikk stor plass i mange av 

fortellingene om MST, og for enkelte fremstod dette som behandlingens viktigste utfall. Tre 

funn står frem i materialet. 

  For det første sier de fleste (13-15) informantene at de har fått bedre selvtillit som 

foreldre og mindre skyldfølelse og skam. Dette henger for mange sammen med at de før MST 

kom inn hadde blitt veldig opptatt av hva de hadde gjort galt og at de følte mye skyld. En mor 

forteller: 

 
M: «de fikk oss til å forså at vi er skikkelige folk. Slippe den ”hva har vi gjort galt” 
skyldfølelse. Å få en bekreftelse på at det ikke er vår skyld at ting blei som de blei. Fått en 
bekreftelse på at vi er resurssterke foreldre som gjør alt vi kan for sønnen vår. Det er viktig.» 
Intervju 14  

 

For det andre forteller mange (8-12) at de har fått nye ferdigheter og blitt mer 

løsningsorienterte:  

I: «Har du endret deg som forelder?  
M: Tankegangen min er forandret, i forhold til, hva er det som gjør det, er det noe tegn () så 
jeg føler jeg er tryggere i den settingen, og kan se mulighetene da, og det faktisk og å ikke 
henge meg opp i lenger, hva er problemet, hvorfor er hun sånn, men heller finne muligheter og 
løsninger, løsningsorientert, i forhold til før så var det veldig låst: herregud, hva er det som har 
gjort henne sånn?» Intervju 15  

 
Sitatet er betegnende for noe mange (8-12) foreldre forteller. De forteller at de er blitt 

mer opptatt hva som konkret fungerer for å gjøre atferden og samspillet bedre fremfor å bli 

frustrert over at ting er vanskelig. Mange forteller om samspill og atferd som i større eller 

mindre grad fortsatt er vanskelig, men at de nå har noen konkrete verktøy for å beholde 

tryggheten og forutsigbarheten i situasjonen. Metodene fra MST er blitt en integrert del av 

hvordan foreldrene forholder seg til situasjoner. En mor forteller:  

 
I: «Bruker du metodene nå?  
M: Ja, det har gått inn i meg, det har det.  
I: hva er det som er viktigst?  
M: Det viktigste er, føler jeg nå... når han blir sint så holder jeg meg i ro, jeg klarer å beherske 
meg mer, og forstå mye mere og være roligere og det har gitt meg større trygghet, så veldig 
mange av de situasjonene som var før, de er ikke der lenger… så jeg bruker det hele tiden.»  
Intervju 2 

 
For det tredje forteller mange (8-12) at de har fått nye perspektiver på ungdommens 

atferd. Terapeuten viste dem at problemene kunne behandles og forstås på ulike måter. Mange 
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snakker om økt forståelse for hvordan vedvarende negativt fokus og stress fra omgivelsene 

kan gjøre atferden verre. Dette kunne dreie seg om triggere som ledet til bruk av rusmidler 

eller hvordan negativt fokus kan forsterke problematferd. Flere foreldre forteller at de etter 

MST har blitt mer oppmerksomme på hvordan egen atferd og tone kan påvirke ungdommen 

negativt.    

3.3 Foreldrenes tilfredshet med MST  

Det siste domenet tar for seg foreldrenes tilfredshet med MST-behandlingen. Dette domenet 

har en annen kvalitet enn de to andre. Domenet inneholder en kategori basert på 

helhetsinntrykket fra hvert intervju der jeg har delt foreldrenes vurderinger av MST i 1) meget 

bra, 2) bra eller 3) mindre bra. Fremgangsmåten er beskrevet i metodedelen, og den 

fullstendige tabellen kan sees i appendiks D.  

Tilfredshet relatert til utfall og terapeutisk relasjon 

Nesten alle (13-15) informantene opplevde MST-behandlingen som bra eller meget bra. 

Tilfredsheten med MST-behandlingen fremstår å være påvirket både av utfallet av 

behandlingen, men også til relasjonen med terapeuten og egne forhold ved 

behandlingsprosessen. En mor som forteller at behandlingsmålene i dag er oppnådd, beskriver 

MST som helt fantastisk. Hun forklarer tilfredsheten både med metodene hun lærte og 

relasjonen hun fikk til terapeuten.   

M: «Jeg hadde en helt fantastisk veileder. () hun var helt utrolig, for hun var veldig konkret, 
veldig tydelig, og hun dømte ikke om du gjorde ting på en litt annen måte, men hun lot deg få 
se ting på forskjellige måter.» Intervju 1 
 

Måloppnåelse fremsto som viktig for foreldrenes tilfredshet med MST. Samtlige av foreldrene 

som opplevde at MST i stor grad hadde lykkes med å redusere atferdsproblemene til 

ungdommen var veldig fornøyd med behandlingen. Bedre relasjoner i familien og personlig 

utvikling fremstod også som viktige faktorer i forelderens vurderinger av behandlingen.  For 

noen informanter var det slike endringer de fremsto som mest opptatt av. Foreldrenes 

tilfredshet med MST handlet også om hva de opplevde at de personlig hadde fått av 

terapeuten i prosessen uavhengig av hvordan utfallet ble. En mor som forteller om begrenset 

måloppnåelse i behandling forklarer sin store tilfredshet med MST og terapeuten på følgende 

måte: 
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M: «Jeg er nok av de foreldrene som er helt sinnssykt fornøyd med MST terapeuten. Virkelig, 
sånn.. jeg savner henne, jeg elsker henne, hun er fantastisk. Den dama jeg fikk. Jeg har vært 
eksepsjonelt heldig.  
I: Det var en god opplevelse? 
M: Jeg hadde en veldig, veldig, veldig positiv opplevelse med terapeuten min. Vi hadde veldig 
god kontakt, hun var bare så amazing, hun hjalp meg mye assa. Jeg tror nok ikke jeg hadde 
klart den episoden vi hadde uten henne.( )Hun kom hit, hun var ydmyk, jeg følte jeg kunne 
være ærlig. Jeg følte at jeg ble møtt på en veldig god måte.» Intervju 9  

 

Sitatet peker på to ting som var viktige i foreldrenes vurdering av MST. For det første handler 

det om den tryggheten og emosjonelle støtten som terapeuten bidro med i 

behandlingsprosessen. Det fremstod som viktig for foreldrene å føle seg trygge på at 

terapeuten ønsket dem det beste og at det kunne utvikles et relasjonelt bånd i løpet av 

prosessen. For det andre opplevde foreldrene det som betydningsfullt at de fikk virksomme 

verktøy for selv å håndtere situasjonen og dermed føle seg mer i kontroll og med egen agens.  

Selv i flere av sakene der ungdommen ble plassert utenfor hjemmet eller der mål bare delvis 

er oppnådd, opplevde foreldrene MST som noe positivt fordi de i prosessen fikk støtten og 

verktøyene de trengte. 

 



45 
 

4 Diskusjon 
Slik foreldrene uttrykte sin tilfredshet med MST i intervjuene, var denne forbundet 

med aspekter ved behandlingsprosessen og relasjonen til terapeuten. Relasjonen til terapeuten 

var fremtredende i foreldrenes opplevelse av MST-prosessen, og de tre kjernetemaene var 

nært knyttet opp til relasjonelle aspekter som trygghet, tillit, medvirkning og respekt. Disse 

funnene er i tråd med MST-litteraturen som fremhever behandlingsalliansen som avgjørende 

for et vellykket terapiforløp og at en rekke av implementeringsverktøyene har styrking av 

terapeutisk allianse som mål (Henggeler et al., 2013). Rådene som gis i manualen dreier seg 

både om terapeutiske teknikker og perspektiver, men også om praktiske tiltak som medbrakt 

mat og praktisk hjelp. Målet er å skape et nært bånd og engasjere familien i terapien. Tidligere 

studier som viser høy foreldretilfredshet (Ogden & Halliday-Boykins, 2004) og en dropout på 

mellom 15 og 5 prosent er indikatorer på at MST stort sett lykkes med å skape en god 

behandlingsallianse. Til nå har de to viktigste studiene av brukeropplevelser med MST vist at 

foreldrene opplevde den terapeutiske alliansen som avgjørende for en god terapeutisk prosess 

og endring (Tiege et al., 2012; Kaur et al., 2015). Samtidig er dannelse og opprettholdelse av 

den terapeutiske alliansen i MST noe som frem til nylig er blitt lite empirisk studert. 

4.1 MST-Prosessen og terapeutisk allianse 

Mine funn kan tydeliggjøre hva som potensielt er allianseskapende i terapiprosessen.  

Dette er interessant fordi kvaliteten på den terapeutiske relasjonen er blitt påvist å være en 

meget sentral komponent i virksomme terapeutiske behandlinger generelt (Norcross & 

Lambert, 2011a) og i familieterapi spesielt (Friedlander, Escuerdo, Haetherington & Dimond, 

2011). Utforsking av hvilke komponenter som er avgjørende for en god terapeutisk relasjon i 

MST kan dermed øke forståelsen av hvilke faktorer i MST som bidrar til at intervensjonen er 

effektiv. Den terapeutiske alliansen kan sies å være kjernen i den terapeutiske relasjonen og er 

en av de viktigste fellesfaktorene, forstått som virksomme faktorer som går igjen i effektiv 

terapeutisk behandling på tvers av terapeutiske metoder (Norcross & Lambert, 2011a). 

Terapeutisk allianse kan også forstås som et overordnet perspektiv som vi kan evaluere 

bruken av teknikker og de kliniske strategiene i terapi ut ifra (Oddli & Kjøs, 2013). Jeg støtter 

meg til Oddli og Kjøs som har pekt på at den terapeutiske alliansen er et knutepunkt for 

virksomme faktorer i terapi.   
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Den terapeutiske alliansen har blitt konseptualisert på ulike måter, men Bordins (1979) 

pan-teoretiske forståelse har utbredt anerkjennelse. I denne definisjon består terapeutisk 

arbeidsallianse av tre komponenter: 1) et emosjonelt bånd mellom terapeut og klient, 2) 

enighet om mål og 3) enighet om metode/teknikker (Bordin, 1979). Innenfor familieterapi er 

spørsmålet om allianse mer komplisert siden terapeuten må ha en arbeidsallianse med de 

individuelle deltakerne samtidig som man skal ha et systemisk fokus (Friedlander et al., 

2011). I sin utvikling av et alliansemål for familieterapier (SOFTA) har Friedlander og 

medforfattere tatt utgangspunkt i Bordins alliansebegrep og utvidet det til å passe 

familieterapi. (Friedlander, Escudero, Horvath, Heatherington, Cabero, & Martens, 2006). De 

tre første komponentene i SOFTA er et godt utgangspunkt for å diskutere innholdet i den 

terapeutiske alliansen i mine resultater. Disse er 1)emosjonelt bånd, 2) engasjement i den 

terapeutiske prosessen og 3) trygghet innenfor det terapeutiske systemet.5  De to første 

komponentene inneholder Brodins konseptualisering av allianse der engasjement i den 

terapeutiske prosessen er en sammenslåing av det Bordin kaller enighet om mål og teknikker / 

metode. Den tredje komponenten, familiemedlemmenes opplevelse av trygghet og sikkerhet 

innenfor det terapeutiske systemet, er ifølge Friedlander og medforfattere (2011) en viktig 

utvidelse av alliansebegrepet til en familiesetting. En slik utvidelse av alliansebegrepet 

resonnerer godt med mine resultater, der behovet for trygghet var fremtredende i foreldrenes 

opplevelser. 

4.1.1 Utviklingen av terapeutisk allianse i MST 

Den terapeutiske alliansen slik den opplevdes av mine informanter passer godt med de 

tre komponentene; emosjonelt bånd, engasjement i den terapeutiske prosessen og trygghet 

innenfor det terapeutiske systemet. Alliansekomponentene reflekteres i prosess-domenet 

Relasjonsskapende behandlingsprosess: trygghet og kunnskap gjennom tilpasning og 

ekspertise som oppsummerer opplevelser som gikk igjen i de fleste intervjuene. Det kommer 

frem i mine resultater at det var ulik vektlegging av komponentene hos informantene og at en 

god terapeutisk allianse kunne dannes på mange forskjellige måter. Forskjellene viste seg i et 

bredt spekter av faktorer som var utslagsgivende for hvordan en god terapeutisk allianse ble 

etablert og opprettholdt i hver enkelt familie. Foreldrenes fortellinger var kjennetegnet av stor 

                                                 
5 Min oversettelse: 1)emotional connection to the therapist 2)engagement in the therapeutic process 3)safety 
within the therapeutic system  



47 
 

heterogenitet i hva som dannet konteksten for problemene i familien og hvilke behov de 

hadde. Begrepet relevans er et perspektiv på terapi som kan kaste lys over hvordan en 

behandlingsallianse oppnås og opprettholdes i hvert enkelt tilfelle. Klienten(e)s opplevelse av 

relevans har blitt foreslått som et mulig rammeverk for hvordan balansen mellom relasjon og 

intervensjon skjer i praktisk terapeutisk arbeid (Oddli & Kjøs, 2013). For at en behandling 

skal være relevant må det være en riktig balanse mellom de ulike komponentene i en allianse 

tilpasset klienten(e)s problemforståelse, aktuelle praktiske/emosjonelle behov og mål. Hva 

som gjorde MST relevant for mine informanter ser ut til å variere fra familie til familie og i 

ulike deler av terapiforløpet. For noen av mine informanter var det i starten avgjørende at 

terapeuten presiserte at målet var at ungdommen skulle bo hjemme, og at terapeuten ikke var 

der for å finne feil. Andre fremhevet terapeutens ekspertise og konkrete løsninger som 

avgjørende for trygghet og engasjement. For andre igjen fremstod tilfredstillelse av behovet 

for trøst og forståelse i situasjonen som en forutsetning for å ta imot hjelp. I løpet av 

behandlingen dukket det typisk opp andre behov og utfordringer som terapeuten forløpende 

måtte forholde seg til. Tilpasning til familienes behov og situasjon fremstod som mulig 

innenfor rammen av MST, og det var tydelig at prosessen måtte skje i en balanse der 

terapeuten sørget for at behandlingen opplevdes relevant for foreldrene. Resultatene 

tydeliggjør kompleksiteten i kartleggingen og det relasjonelle arbeidet som terapeuten i hvert 

enkelt tilfelle måtte gjøre for at MST skulle oppleves bra for informantene.   

Mine resultater vitner om et transaksjonelt forhold mellom intervensjonene i MST og 

den terapeutiske alliansen der både fremgang og utfordringer i prosessen bidro til å styrke 

alliansen. Både positive og negative hendelser kunne styrke alliansen og sørge for at MST 

fortsatte å være relevant for foreldrene i de aller fleste tilfeller. I tilfeller der situasjonen 

eskalerte kunne terapeuten både gi trøst og emosjonell støtte og komme med konkrete 

løsninger i form av sikkerhetsplaner, konfliktløsningsstrategier eller konsekvente reaksjoner 

som ga trygghet i terapisituasjonen. Kjernetemaet MST som strukturerende intervensjon og 

kategorien fleksibilitet til å endre MST underveis viser hvordan slike tiltak opplevdes 

allianseskapende for foreldrene i kriser. I tilfeller der intervensjonene fungerte opplevde de 

fleste dette som allianseskapende ved at det økte engasjementet i terapien og båndet med 

terapeuten. I foreldrenes opplevelser var det tydelig at både terapeutens evne til å skape 

endring og håndtere kriser bidro til å styrke det terapeutiske båndet og øke familiens trygghet 

i terapisituasjonen. 
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De tre kjernetemaene i prosessdomenet tydeliggjør betydningen av at både det 

relasjonelle og det tekniske i MST var tilpasset foreldrenes behov. Navnet Relasjonell 

intervensjon tilpasset forelderens behov reflekterer at forelderens opplevelse av relasjonen 

med terapeuten hang nært sammen med den fleksible tilpasningen av behandlingen til 

familiens behov. Det fremstod som at terapeutens fleksible tilpasning til forelderens situasjon 

var relasjonsskapende, og i analysen var relasjon og metode vanskelige å skille fra hverandre. 

Dette gjaldt også for de to andre kjernetemaene Strukturerende intervensjoner og Terapeuten 

som profesjonell. Denne siden av behandlingen, som var kjennetegnet av multisystemiske 

analyser og konkrete intervensjoner, fremstod å være tilpasset den individuelle familie på en 

måte som gjorde behandlingen relevant i deres aktuelle situasjon. Disse funnene er i tråd med 

at MST har som mål at behandlingen skal skreddersys den enkelte familie gjennom de 9 

behandlingsprinsippene og de andre implementeringsverktøyene i modellen (Henggeler et al., 

2013). MST kan sies å være kjennetegnet av manualbundet fleksibilitet, og metoden i MST 

gjenspeiles på så måte i foreldrenes beretning om hva som var allianseskapende. I det 

følgende skal jeg diskutere hvordan implementeringsverktøyene påvirket etablering og 

opprettholdelse av den terapeutiske alliansen i mine resultater. 

4.1.2 Terapeutisk allianse og implementeringsverktøyene i 
MST 

Kategorien Medvirkning tilpasset foreldrenes behov ga innblikk i hvordan de aller 

fleste av mine informanter fortalte at det var liten uenighet rundt etableringen av 

behandlingsmål. De fleste stolte på terapeutens erfaring og kunnskap om hvordan best å nå 

målene, og om metodene som ble tatt i bruk. En mulig årsak til denne opplevelsen av relevans 

kan ha sammenheng med at avgjørelsen av behandlingsmål gjøres eksplisitt og i samarbeid 

med foreldrene tidlig i prosessen. Kategorien Opplevelser med analysemodellen tydeliggjorde 

hvordan mange opplevde at analysene bidro til å øke forståelse og dermed øke engasjementet 

i arbeidet. Den multisystemiske problemanalysen fremstod å kunne bidra til fleksibilitet ved å 

avdekke og løse problemer etter hvert som de oppstår. Denne fleksibiliteten kom tydelig frem 

i kategorien Fleksibilitet til å endre MST underveis. Selv i saker der MST ikke fungerte og 

behandlingen endte med plassering, opplevde de fleste foreldrene at prosessen var trygg og at 

den terapeutiske alliansen var sterk gjennom hele prosessen. Slike opplevelser kan sees i 

sammenheng med prinsipp 4 og 5 om at intervensjonene skal være her og nå-fokuserte og ta 

for seg konkrete atferdssekvenser. Funnene kan tyde på behandlingsprinsippene bidrar til at 
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foreldrene opplever prosessen som relevante for deres behov delvis uavhengig av om utfallet 

av intervensjonene bringer dem noe nærmere behandlingsmålene der og da.  

Trygghet i terapisituasjonen fremstår som en viktig faktor i foreldrenes opplevelser i 

alle tre kjernetemaene, og er en rød tråd gjennom foreldrenes opplevelser av den terapeutiske 

prosessen. Konkrete tiltak som sikkerhetsplaner og vakttelefon var en side av hva som gjorde 

foreldrene trygge, men like viktig var tilliten til at terapeuten ville gi forståelse og ha en ikke 

dømmende måte å møte foreldrene på. Kategorien Tilpasning og tilgjengelighet skaper 

relasjon støtter at den hjemmebaserte tjenestemodellen der terapeuten har tett oppfølging av 

få saker og skal ha en pragmatisk tilnærming basert på familiens behov var relasjonsskapende.  

Foreldrene kunne gradvis utvikle et bånd med terapeuten og få tryggheten til å ta i bruk 

metodene. Terapeutens tilgjengelighet fremstod som viktig for denne tryggheten, og det 

dreide seg både om fysisk og emosjonell tilgjengelighet. I foreldrenes opplevelse var det 

særlig tilgjengeligheten til hovedterapeuten som ble trukket frem som avgjørende, og det 

fremstår som at båndet til terapeuten ofte opplevdes å være av avgjørende betydning. I 

kjernetemaet Relasjonell intervensjon tilpasset foreldrenes behov kom det frem at de fleste 

informantene opplevde at den terapeutiske relasjonen var preget av respekt, empati og en 

følelse av å være godt likt av terapeuten. Å bli anerkjent av terapeuten som en god nok 

omsorgsperson og å få ressurser påpekt fremstod som en viktig del av etablering av sterkt 

terapeutisk bånd. Dette er i tråd med behandlingsprinsipp 2 om at terapeuten skal fokusere på 

det positive og være styrkefokusert.  

I mine resultater opplevde de fleste foreldrene at terapeuten trivdes og var komfortabel 

med å jobbe med familien og at dette var viktig for samarbeidet. Terapeutens komfort og 

trivsel har vist seg å ha sammenheng med foreldrenes vurdering av båndkompontenten i den 

terapeutiske alliansen i MST (Glebova, Foster, Cunningham, Brennan & Whitmore, 2012). En 

undersøkelse gjort på 65 MST-terapeuter og -veiledere i Norge viste høy trivsel i jobben der 

hele 95 % rapporterer at de opplevde at arbeidet var givende og at behandlingen gav resultater 

(Oxford Research. 2015). 80 % rapporterte at de hadde fått god nok opplæring før sin første 

sak og 80 % mente at de fikk god støtte av veileder i å møte misfornøyde brukere. 70 % svarte 

videre at innholdet i «papirarbeidet» i stor grad fremmet utøvelsen av MST. Undersøkelsen 

kan tyde på at opplæring, oppfølging og rapportering i MST-strukturen bidrar til å fremme 

terapeutens komfort og trygghet i jobben. Dette kan tenkes å danne et bedre grunnlag for en 

god terapeutisk allianse i prosessen.  
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Tiltak for å styrke behandlingsintegriteten er en viktig del av MST-strukturen og 

ivaretas gjennom de ni behandlingsprinsippene, papirarbeid, veiledning, og månedlige TAM-

R-undersøkelser. Høy behandlingsintegritet i MST kan sies å være kjennetegnet av 

manualbundet fleksibilitet som skal ivareta at behandlingen er tilpasset familiens behov. MST 

er i så måte en evidensbasert behandling som gir stort rom for «flexibility within fidelity» 

som Kendall og kollegaer har foreslått som et viktig prinsipp for vellykket manualstyrt 

behandling (Kendall, Hamilton, Gosch, Furr & Sood, 2007).  I denne forståelsen har gode 

manualbaserte behandlinger rom for betydelig fleksibilitet til å tilpasse terapien individuelle 

behov. I mine data kom det frem at individuelle vurderinger hos terapeuten var viktige når 

ulike manualstyrte prinsipper stod i motsetning til hverandre eller når intervensjoner måtte 

individuelt tilpasses familiens behov. Individuell tilpasning var særlig tydelig i foreldrenes 

fortellinger om en fleksibel avslutning, som i mange tilfeller ble forlenget ut over de fem 

månedene som utgjør rammen for behandlingen. Her kan det sies at hensynet til struktur og 

fleksibel tilpasning stod i konflikt, og at det i foreldrenes opplevelse betydde svært mye at 

behandlingen ble utvidet slik at avslutningen kunne bli så trygg som mulig.  

Alt i alt fremstår opprettelse og opprettholdelse av terapeutisk allianse i mine resultater 

som komplekst sammensatt av relasjonelle og terapitekniske forhold. Et sitat fra innledningen 

til den mest omfattende gjennomgangen av betydningen av terapeutisk relasjon for utfallet av 

terapi fungerer derfor som en passende oppsummering.  

”In research and theory, we often treat the how and the what—the relationship and 
the intervention, the interpersonal and the instrumental—as separate categories. In reality, of 
course, what one does and how one does it are complementary and inseparable (Norcross & 
Lambert, 2011b, 5)”. 

Foreldrenes opplevelser slik det kom frem i denne intervjustudien støtter synet på relasjonen 

og intervensjonen som sammenfiltra og avhengige størrelser.   

4.1.3 Terapeutisk allianse og advocacy i MST 

En side ved MST som har fått lite oppmerksomhet i tidligere studier er terapeuten som 

familiens allierte eller «advokat» i møtet med motstand fra systemer utenfor familien. Dette 

kom til uttrykk i kategorien Fokus utenfor familien: å være alliert med en ekspert. Dette 

funnet kan sees i sammenheng med advocacy-perspektivet innenfor sosialt arbeid og terapi, 

der en av terapeutens oppgaver er å kjempe for klientens sosiale og juridiske rettigheter 
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(Gehart & Lucas, 2007). Her forstås terapeuten ikke som en objektiv part men skal kjempe på 

klientens side mot systemer og strukturer som sees på som en del av årsaken til problemene. 

At terapeuten ble opplevd som familiens allierte fremsto i mine data som viktig for å bygge 

tillit til terapeuten og for å skape en følelse av at man jobber mot samme mål. I så måte var 

advocacy sterkt relatert til terapeutisk allianse. Mange av mine informanter opplevde at det å 

ha en ekspert som kjempet for familiens sak var viktig i prosessen. I flere tilfeller opplevdes 

dette som avgjørende for å få til praktiske endringer i ungdommens kontekst, særlig i forhold 

til skole. Terapeuten spilte en viktig rolle i slike prosesser, noe som er i tråd med MSTs mål 

om å endre den bredere konteksten for problemene. Flere foreldre opplevde at problemene 

løste seg ved at ungdommen byttet skole, slik at både ungdommen og foreldrene kunne 

begynne med «blanke ark». Opplevelsene av terapeuten som familiens advokat belyser også 

et potensial MST kan ha i å behandle marginaliserte grupper som psykisk syke eller kulturelle 

minoriteter. Flere har argumentert for at MST egner seg godt til å hjelpe marginaliserte 

grupper med sammensatt problematikk (Henggeler & Schaeffer 2016; Fox et. al., 2016). 

Særlig kategorien Terapeuten ser ressursene og tar utfordringer på alvor kan bidra til å 

belyse dette. I de to minoritetsfamiliene i mitt utvalg fremstod terapeuten som en representant 

for majoritetskulturen som kunne se sønnen og familien fra en positiv side og støtte familien 

mot andre systemer som det tidligere hadde vært vanskelig å samarbeide med.  

  

4.2 Andre ordens endringer gjennom MST 

Utfallsdomentet Komplekse utfall: innenfor og utenfor rammen av behandlingsmål gir 

oss et innblikk i hvordan foreldrene opplevde endring gjennom MST. Kjernetemaet Utfall 

innenfor rammen av behandlingsmål viser at behandlingsmålene var viktige i foreldrenes 

opplevelser av utfall av behandlingen. Her viser det seg at foreldrenes opplevelser av 

måloppnåelse varierer mye og at oppnåelse av behandlingsmål fremstår mye mer nyansert enn 

i den kvantitative forskningen på MST der utfall som regel måles dikotomt. Flertallet av 

informantene opplever at behandlingsmålene er delvis oppnådd, men vurderer samtidig 

behandlingen som bra eller meget bra. Dette kan sees i sammenheng med at oppnåelse av 

behandlingsmålene ikke dominerer foreldrenes opplevelser av endring gjennom MST. I 

foreldrenes endringshistorier er fortellingene preget av utviklingsprosesser i relasjoner og 

personlige endringer som har preget hvordan familiesystemet fungerer. Historiene om utfallet 
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av MST handler på denne måten i stor grad om foreldrenes endrede forutsetning for å 

håndtere utfordrende situasjoner. Dette funnet kan sees i lys av et skille mellom første og 

andre ordens endringer som er et viktig teoretisk fundament for systemisk familieterapi 

(Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974). Første ordens endring betegner påvist 

symptomreduksjon i konteksten av et uendret system. Andre ordens endringer handler om at 

atferd endres ved at systemene og kommunikasjonen som danner konteksten for problemene 

endres. Atferdsendring basert på andre ordens endring er et grunnleggende premiss i MSTs 

endringsteori, men de empiriske studiene av slik endring er utfordrende siden andre ordens 

endring ikke lar seg operasjonalisere på samme måte som symptomreduksjon (Davey, Davey, 

Tubbs, Savlad & Anderson, 2012). I Kaur og medforfattere (2015) sin studie av 

opprettholdelse av gode utfall i MST argumenter de for at andre ordens endringer er en viktig 

årsak til at gode utfall i MST vedvarer over tid. Mine funn støtter betydningen av andre 

ordens endring i MST og kan belyse hvordan denne endringen oppleves av foreldrene.  

Kategorien Foreldrenes opplevelser av personlig endring tydeliggjør at de fleste 

foreldrene opplevde å ha fått nye perspektiver og verktøy som endret måten de forholdt seg til 

ungdommens atferd på. Dette hadde innvirkning på hvordan kommunikasjonen med 

ungdommen og andre sentrale personer nå opplevdes annerledes. Kategorien Relasjoner er 

blitt bedre på ulike nivåer tydeliggjør at samspillet med ungdommen, mellom foreldrene og 

med konteksten rundt er en viktig del av endringene som hadde funnet sted. Disse endringene 

fremstod delvis uavhengig av symptomreduksjon, men opplevdes av mange å legge 

grunnlaget for ungdommens endrede atferd. Selv om de målbare atferdsendringene var viktig 

fremstod det som mer fremtredende for mange foreldre at det nå var blitt andre dynamikker i 

familien og at de selv reflekterte på en annen måte rundt problemene. Dette opplevedes å 

virke over tid og bidro i de fleste tilfeller til å dempe konfliktnivået i familien betraktelig. 

Flere fremhevet at ungdommen nå måtte ta egne valg innenfor rammen av foreldrenes nye 

mestring, samarbeid og struktur. Dette funnet bidrar til å belyse hvordan MST oppnår 

vedvarende endring over tid. Slik endring over tid har blant annet fått støtte i Butler og 

medforfattere sin studie (2011) der signifikant forskjell mellom MST og TAU først viste seg 

18 måneder etter avsluttet behandling.  
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4.3 Implikasjoner for praksis og forskning  

Denne studien bidrar med å øke forståelsen for hvordan det oppleves for foreldre å motta 

MST. Informantene hadde et reflektert og personlig opplevd syn på behandlingsprosessen 

som tydeliggjorde viktige aspekter ved behandlingen og behov i prosessen. Et mulig potensial 

for MST i fremtiden er at slike tilbakemeldinger kan inkluderes som en del av strukturen i 

behandlingsforløpene. Slike kvalitative tilbakemeldinger kan gjøre det mulig å ytterligere 

«skreddersy» terapien til hver enkelt familie informert av foreldrenes refleksjoner.  

Mine resultater tyder på at utvikling av den terapeutiske alliansen i MST opplevdes 

sammenvevd med ulike komponenter i behandlingen. Et nært terapeutisk bånd, 

intervensjonene og de praktiske komponentene spilte sammen for at foreldrene kunne føle seg 

trygge, engasjere seg i prosessen og gjøre ting på nye måter. Det var stor heterogenitet i hva 

som opplevdes som avgjørende for de ulike familiene, og MSTs evne til fleksibel tilpasning 

trer frem som en avgjørende faktor. Resultatene tyder på at en rekke av implementerings-

verktøyene i MST var viktige for etableringen og opprettholdelsen av den terapeutiske 

alliansen. Den nære sammenhengen mellom allianse og behandlingsprinsippene i MST i 

foreldrenes opplevelse kan tyde på at tiltakene i MST for å sørge for høy behandlingsintegritet 

i behandlingen også bidrar med å ivareta god terapeutisk allianse. Det gir ytterligere støtte til 

betydningen av behandlingsintegritet som viktig for et vellykket behandlingsresultat vist i 

tidligere studier (Henggeler & Schaeffer, 2016).    

I denne studien fremstår relasjonen som utvikles mellom terapeuten og familien som 

avgjørende for en vellykket prosess. Tilliten og tryggheten styrkes gradvis og i de fleste 

tilfeller opplever foreldrene å bli møtt slik de har behov for. Dette danner et viktig 

utgangspunkt for å engasjere foreldrene i behandlingen og legge grunnlaget for endring. Mine 

resultater tyder på at foreldrene opplevde at båndet som utviklet seg var viktig for å gjøre 

endring mulig og at terapeuten i liten grad var utbyttbar. Dette kan tyde på at den terapeutiske 

alliansen er av større betydning for endring i MST enn det som til nå er vektlagt i MST-

litteraturen. Funnene støtter opp under Kuhr og kollegaer (2015) sin studie som identifiserte 

den terapeutiske alliansen som avgjørende for foreldrenes opplevelse av endring både under 

og etter MST-behandlingen. Selv om metodene og prinsippene legger et viktig fundament for 

god terapeutisk allianse er det tydelig i mine resultater at terapeuten gjør en rekke 

kontinuerlige tilpasninger som ikke er spesifisert i implementeringsverktøyene i MST. Dette 
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kan være et interessant spor å følge i fremtidig forskning for eksempel ved å gjøre en 

kvalitativ intervjuer med MST-terapeuter som undersøker hvordan de tilpasser behandling i 

praksis.  

Den terapeutiske alliansen mellom informantene og terapeuten opplevdes bra i de 

fleste sakene, også der måloppnåelsen uteble eller bare ble delvis oppfylt. Dette kan tyde på at 

god terapeutisk allianse med foreldrene ikke alltid er nok for å få til ending av ungdommens 

atferd. Allianse innenfor familieterapi er mer kompleks og påvirkes direkte av flere aktører og 

gruppeallianse (Friedlander et al., 2011). Kategorien Ungdommen kan inkluderes og få en 

relasjon til terapeuten kan gi noen indikasjoner på hva som fungerte i de tilfeller der 

foreldrene rapporterte om god allianse mellom ungdommen og terapeuten. Viktige temaer i 

denne sammenheng var at ungdommens ble sett fra en positiv side og «fikk smak på noe 

annet enn det negative», samt at terapeuten lykkes med å finne en balanse mellom forståelse 

av foreldrenes og ungdommens perspektiv. En vellykket balansering mellom de ulike aktører 

i behandlingen ser ut til å være viktig for å engasjere alle i behandlingen. Min studie kan tyde 

på at manglende allianse med ungdommen oppleves som en viktig barriere særlig i de tilfeller 

der foreldrene ikke opplevde ønsket endring, noe som også er vist i andre studier (van der 

Stouwe et al., 2014). Fremtidig forskning bør fortsette undersøkelsen av hvilke faktorer som 

er viktig for å opprette og opprettholde en god terapeutisk allianse med ungdommen i MST.  

4.4 Begrensninger  

Gyldigheten og generaliserbarheten til funnene i fortolkende studier som denne er gjort rede 

for i metodedelen. I tråd med vurderingen av kommunikativ validitet og analytisk 

generalisering dreier det seg i stor grad om å vurdere den argumentative kvaliteten til funnene.  

Denne studien har en rekke begrensninger særlig knyttet til hvilke opplevelser med MST jeg 

fikk tilgang til. En begrensing kan være egenskaper ved foreldrene som takket ja til å delta i 

studien og muligheten for at disse foreldrene ikke er representativt for en gruppe familier som 

får MST. For det første var rekruteringen basert på frivillighet hos informantene og kun de 

som var tilstrekkelig motivert til å delta ble intervjuet. Det kan antas at det kan være en 

positiv bias i datagrunnlaget der jeg i liten grad har fått snakket med foreldre som opplevde 

relasjonen med terapeuten som negativ. En annen begrensning kan være at fortellingene til 

foreldrene i liten grad belyser negative opplevelser knyttet til MST. Den nære relasjonen 

mange fikk til terapeuten kan ha bidratt til at de følte på lojalitet og av den grunn fremhevet 
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det positive. Intervjuene hentet bare inn informasjon fra én kilde, og opplevelse knyttet til 

relasjon og terapeutisk allianse er kun hentet fra ett perspektiv. En begrensing ved 

diskusjonen om allianse er at mine resultater kun belyser fra perspektivet til mine informanter 

som stort sett var mødre. Fraværet av fedre i mitt materiale kan sees som en mulig 

begrensning. Selv om jeg ikke innhentet demografiske data i forhold til sosioøkonomiske 

forhold var mitt inntrykk at majoriteten av informantene tilhørte middelklassen. Det er en 

sjanse for at de mer ressurssvake foreldrene som ble spurt om å være med ikke ønsket, orket 

eller hadde mulighet til å delta i studien. Selv om det var stor heterogenitet i hva slags type 

problematikk informantene var blitt henvist til MST for er det en sjanse for at noen typer 

problematikk var mer representert enn andre. Til sist ble intervjuene gjort etter en 

intervjuguide som eksplisitt spurte om de ulike komponentene i behandlingen. Dette kan ha 

gjort at de konkrete komponentene i behandlingen fikk større oppmerksomhet i mitt material 

enn de ville gjort i et annet, mindre strukturert intervju. 

4.5 Konklusjon 

Denne studien har belyst foreldreperspektiver på MST og gir et innblikk i foreldres 

opplevelser med behandlingsprosessen og utfallet av behandlingen. Foreldrene i mitt utvalg er 

generelt fornøyd med behandlingen og tilfredsheten fremstod å være særlig påvirket av 

relasjonen med terapeuten, behandlingenes fleksible tilpasning, det de opplevde som nyttige 

verktøy og endringer innenfor og utenfor rammen av behandlingsmål.   

Den terapeutiske alliansen fremstår som avgjørende for foreldrenes vurdering av 

behandlingen og er forutsetning for en god terapeutisk prosess. Utvikling og opprettholdelse 

av den terapeutiske alliansen i MST slik det kommer frem i denne studien er en transaksjonell 

utvikling der mange faktorer spiller. Implementeringsverktøyene i MST kommer tydelig frem 

i foreldrenes opplevelse av prosessen og ser ut til å danne en trygg ramme som den 

terapeutiske alliansen utvikler seg innenfor. Mine funn støtter at implementeringsverktøyene i 

MST bidrar til å skape en sterk terapeutisk allianse ved at foreldrene opplevde at 

tilnærmingen og intervensjonene var relasjonsskapende og relevante for dem i deres aktuelle 

situasjon. Det fremstår som viktig at terapeuten er orientert mot ulike i aktører og klarer å 

balansere mellom en del forhold i terapien som noen ganger kan havne i konflikt. Dette krever 

at terapeuten kan bevege seg mellom de ulike behandlingsprinsippene i tråd med hva 
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situasjonen krever, altså evner til å omsette «flexibility within fidelity» i det praktiske 

terapeutiske arbeidet.  

Foreldrenes opplevelser av utfall var heterogene og men generelt fremstod både 

oppnåelse av behandlingsmålene og personlige og relasjonelle endringer som viktige. Mange 

av mine informanter opplever at behandlingsmålene i dag er helt eller delvis oppnådd. 

Uavhengig av om behandlingsmålene ble helt eller delvis nådd eller om ungdommen ble 

plassert eller ikke forteller de fleste informantene om relasjonelle og personlige endringer som 

følge av MST som gjør at de forstår og forholder seg til problemene på en ny måte. 

Informantenes opplevelser støtter MSTs endringsteori og kan tyde på MSTs viktigste bidrag i 

en familie er å endre systemene som problemene oppstår innenfor. Resultatene belyser på 

denne måten betydningen av andre ordens endringer i MST.  
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Vedlegg 

Vedlegg A: Mal for papirarbeid 

Team:  
 

MST saksoversikt for veiledning og konsultasjon 
 
Familienr:   Alder: Terapeutnr: Dato:    
   Startdato:  
   
YLS: 1 krim 2 fam. 3 skole 4 venner 5 rus 6 fritid 7 pers. 8 holdn. Sum 
          
                                                                               
   
Henvisningsgrunn/atferd 

                         
Atferd Varighet Hyppighet Omfang 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
  
Ønsket resultat fra familie og nøkkeldeltakere 
 

Deltaker Mål Kan bidra med
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Overordnede MST mål 
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Team: 
 

MST saksoversikt for veiledning og konsultasjon 
 
Familienr.:   Terapeutnr.: Dato:
  Startdato: 
 
Genogram: 
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Team: 
 

MST saksoversikt for veiledning og konsultasjon 
 
Familienr: Terapeutnr: Dato:
  Startdato: 
 
 
 

 
Systemisk styrke 

 

 
Systemisk behov 

 
Individuelt

 
 
 
 
 
 
 

 

Familie
 
 
 
 
 

 

Skole
 
 
 

 

Venner
  

Nærmiljø
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Team: 
 

MST ukentlig saksoversikt for veiledning og konsultasjon 
 
Familienr: Alder: Terapeutnr: Dato:
    
Startdato:  
Antall telefoner: 
Antall møter: 
Uker i behandling (1-20 marker) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
YLS: 1 krim 2 fam. 3 skole 4 venner 5 rus 6 fritid 7 pers. 8 holdn. Sum 
          
 
I: Overordnede MST mål: 
 

Nådd Delvis 
nådd 

Ikke 
nådd

    
    
    
    
 

          Uke nr:
Registrering av resultater på OM 

      

       

       

       

       

 
II: Forrige ukes delmål og intervensjonsplaner: Nådd Delvis 

nådd 
Ikke 
nådd

    
    
 
III Barrierer for oppnåelse av delmål:
 
 
 
IV Framskritt i behandlingen:
 
 
 
Klinisk fokus denne uken: 
V Multisystemiske analyser av identifiserte framskritt og barrierer: 
 
 
 
VI Nye delmål og intervensjonsplaner for neste uke Dato og tidspkt
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Endringer etter veiledning: 
 
 
 
 
Endringer etter konsultasjon: 
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Team: 
 

MST saksoversikt for veiledning og konsultasjon 
 
Familienr.:   Terapeutnr.: Dato:
  Startdato: 
    
 
Analysesirkel: 
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Vedlegg B: Intervjuguide 

Intervjuguide til ”en intervjustudie i MST” 
 
 
Demografiske data og informasjon om intervjuet: 

 Informere om varighet på omtrent en time  
 Informere om formålet med studien; Å få et brukerperspektiv på MST 
 Alder og kjønn på ungdommen 
 Hvem er hovedomsorgsperson for ungdommen? Begge, Mor, Far eller andre 
 Intervjues en eller begge foreldre? 

 
Generell /overordnet opplevelse 

 Hvordan opplevedes MST?  
 Hvordan var det at noen kom hjem til dere? At noen involverte seg i ulike aspekter av 

livene deres?  
 Hva er det som har vært mest til hjep?  
 Var det noe dere ikke likte eller som var ubehagelig?  
 Var MST som du forventet? Hva var det du håpet at skulle endre seg? 
 Hvilke tanker har du om MST sammenlignet med andre hjelpetiltak dere eller 

ungdommen har mottatt?  
o PPT, BUP, andre tiltak i regi av barnevernet eller andre? 

 Hvordan var det for deg/dere at henvisning til MST gikk gjennom barnevernet? 
 
Arbeidet med terapeuten 
 

For foreldrene 
 Hvordan var det å ha noen å snakke med og ta tak i problemer sammen med? 
 Hva synes du om ............. ? Hvordan var å jobbe med dem? 
 På hvilken måte var det likt eller ulikt tidligere arbeid dere har gjort med andre 

profesjonelle? (eksempler) 
 Hvilke egenskaper tenker du er viktige hos en dyktig MST terapaut? (karakter? alder? 

kjønn? egne barn?) 
 Hva slags egenskaper hos en terapeut kunne det gjort det vanskelig å samarbeide med 

vedkommende? 
 
Ungdommens opplevelse  
 Hvordan tror du opplevelsen var for sønnen/datteren din? 
 Var de mye involvert med terapeuten. (var det mye kontakt?)  
 Hvordan var det for (barnet ditt) å jobbe med teraputen.  

 
Arbeidet med problemene 
 

Prosess: 
 
 Hvordan bestemte dere hva dere skulle jobbe med? 
 Hvordan var det å ha de samtalene? 
 Var du enig eller uenig med terapeuten? Hvordan opplevde du dette?  
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 Følte du at dine synspunkter var viktige? 
 Opplevde du at terapeuten var i stand til sette pris på gode egenskaper og ressurser i 

din familie og bruke dette? (prinsipp 1+2)  
 Innebar MST mye arbeid for deg mellom timene? (prinsipp 7) 
 Hvordan var det å avslutte MST etter en så intens periode med arbeid? Følte du deg 

klar for å avslutte? Føler du at du er i stand til å fortsette å gjøre jobben på egenhånd / 
Opprettholde endringene? (Prinsipp 9) 

 
Innhold: 
 

 Kan du fortelle meg litt om hva slags ting du gjorde med (terapeuten) 
 Hva slags problemer jobbet dere med? 
 Jobbet dere med... 
 ...... at familien skulle komme bedre overends? (Samarbeide?) 
 ......å bli i bedre stand til å snakke mere eller bedre med (ungdommen) 
 ......hvordan dere kunne krangle mindre 
 ......regler og disiplin? Hvordan å håndtere (ungdommen) når de oppførte seg 

dårlig eller ikke gjorde som du sa? 
 ...... å følge med på hvor hun/han var? 
 ...... å få (ungdommen) til å gå på skolen igjen? Bedre oppmøte/ Bedre oppførsel? 
 ...... å prøve å stoppe at (ungdommen) hang med venner som han havnet i trøbbel 

med? 
 Var terapeuten i kontakt med andre enn dere og Ungdommen? Folk fra skolen? 

Uteteam/ utekontakter? Naboer? utvidet familie? Venner? Politi? 
- Hva innebar dette arbeidet? Fungerte det? 

 
Livet nå: 
 
For dere som foreldre:  

 Bruker dere fortsatt noen av ideene og metodene nå? 
 Føler du at du lærte noe av arbeidet med (terapeuten) 
 Har noen ting forandret seg siden MST? Økt tillitt 
 Er det noen måter du føler at du er annerledes/ oppfører deg annerledes enn før MST? 
 Har MST endret hvordan du ser på deg selv som foreldre? Kan du fortelle meg mer 

om det? 
 Hvordan har dette påvirket hva du tenker om barnet ditt? 
 Er det ting du håpet at skulle skje/endre seg men som ikke har skjedd?  

 
For ungdommen 
 

 Tror du at MST har hatt en innvirkning på (ungdommens) oppførsel og adferd? 
 På hvilke andre måter tror du ungdommen din har endret seg siden MST 
 Føler du noe annerledes i forhold til risikoen for at (ungdommen) skal gjøre nye 

lovbrudd? 
 Har MST hatt noen påvirkning på hva (ungdommen) tenker om sin antisosiale  
- oppførsel og hvilke konsekvenser den har for andre? 
-  

Endringsprosesser 
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 Hva tror du har hjulpet til at ting har forandre seg? 
 Hva tror du har hjulpet til å få (ungdommen) til å oppføre seg annerledes? 
 Hva er det mest nyttige MST har lært deg? 
 Hva var den største utfordringen/ problemet/ vanskeligheten 
 Hva gjorde det vanskelig for deg å gjøre ting annerledes? 
 Har du noen ideer om hvorfor MST ikke gjorde det du hadde håpet på? Hvorfor ting 

ikke fungerte? 
 Hva tror du gjør det er vanskelig å få unge til å slutte å bryte loven når de allerede er 

involvert i kriminalitet  ? Var dette et tema i MST? Hva kan bidra til å løse disse 
problemene? 

 Er det noen ting du ville endret med MST? 
 
 
Er det noe annet du har lyst å si/ tilføye/legge til? 

-  
-  

Oppfølging til spørsmål: 
 

 Hvordan var det?  
 Hvordan fungerte det? 
 Hva var grunnen til å gjøre det? 
 Hadde du tenkt på å gjøre det før? 
 Hadde du snakket om disse tingene før? 
 Hvordan opplevde du det? 
 Hva gjorde du? 
 Hvordan var det å prøve det? 
 Hva tenkte du? 
 Hjalp det eller ikke? 
 Gjorde det noen forskjell? 
 Forventet du at det skulle skje? 
 Var det det du ønsket? 
 Klarte du å snakke med ..... om det? 
 Hvorfor fungerte det/ fungerte det ikke? 
 Hva var det med ..... som fungerte/ ikke fungerte  
 Hvordan påvirket det deg? 
 Hvordan påvirket det barnet ditt? Adferd, kriminalitet 
 Hvordan vet du at det påvirket deg ? f.eks selvtillitt/ selvsikkerhet. 
 Jeg tror jeg vet hva du mener nå du sier f.eks selvtillitt. Men noen ganger mener folk 

veldig ulike ting når de bruker det ordet. Kan du fortelle meg hva det betyr for deg? 
-  
-  
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Vedlegg C: Svar fra REC 

 
 
 
 
Region: Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår referanse: 
REK sør-øst Jakob Elster  22845530 01.07.2016 2016/942 REK sør-øst D 
 
 
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 
Terje Ogden 
Atferdssenteret - Norsk senter for Studier av problematferd og Innovativ praksis 
 
2016/942  En intervjustudie i MST 
 
Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble 
behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst D) i 
møtet 08.06.2016. 
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikkloven § 4. 
 
Forskningsansvarlig: Atferdssenteret - Norsk senter for Studier av problematferd og 
Innovativ praksis 
Prosjektleder: Terje Ogden 
 
Prosjektleders prosjektbeskrivelse 
Denne studien skal belyse foreldres erfaringer og vurderinger av Multisystemisk terapi (MST) 
og gi et foreldreperspektiv på behandlingsformen. Både positive og negative erfaringer vil bli 
utforsket. 
Målsettingen er å få frem familiens vurdering av behandlingens kvalitet og dermed øke 
forståelsen av hvordan MST oppleves. Dette er viktig informasjon for å finne ut hvilke forhold 
som fremmet eller hemmet behandlingsutbyttet for familien, og resultatene er tenkt å gi 
relevant informasjon til Atferdssenteret om mulige forbedringspunkter og eventuelt hva som 
fungerer godt i terapien. Studien er en intervjuundersøkelse med 20 familier (kun foresatte) 
som har gjennomført MST behandlingen. Familiene er rekruttert av MST på østlandsområdet. 
Bare familier som svarer ja på invitasjon vil bli intervjuet. Intervjuene er lagt opp etter 
intervjuguide fra en engelsk studie (se vedlegg) av samme populasjon. 
 
Komiteens vurdering 
Intervjuene inneholder spørsmål om psykososial fungering i familien. I tillegg stilles det 
spørsmål om hvordan familiene opplevde MST-behandlingen, og om hvilke forhold som 
eventuelt fremmet eller hemmet behandlingsutbyttet. Ingen andre helseopplysninger skal 
inkluderes i prosjektet. 
 
Komiteens vurdering av om prosjektet omfattes av helseforskningslovens virkeområde 
Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, 
hvor ”medisinsk og helsefaglig forskning” er definert som ” virksomhet som utføres med 
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vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom” jf. 
helseforskningsloven § 2 og § 4 bokstav a. 
Slik komiteen forstår det foreliggende prosjektet, er ikke formålet med prosjektet å fremskaffe 
ny kunnskap om effekten av MST eller om mekanismene bak denne effekten, men snarere å 
få kunnskap om hvordan MST oppleves av foreldrene. I komiteens vurdering dreier det seg 
dermed ikke om et prosjekt som har som formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og 
sykdom. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat etter helseforskningsloven. 
 
Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. Det er institusjonens 
ansvar å sørge for at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte med hensyn til for 
eksempel regler for taushetsplikt og personvern samt innhenting av stedlige godkjenninger. 
 
Vedtak 
Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2 og § 4 bokstav a). Det 
kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet. 
Komiteens avgjørelse var enstemmig. Klageadgang 
REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. 
Klagefristen er 
tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes 
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig 
vurdering. 
 
Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal: 
http://helseforskning.etikkom.no. Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen 
rettes på e-post til: post@helseforskning.etikkom.no. 
 
Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Finn Wisløff, Professor em. dr. med. Leder 
Jakob Elster, Seniorrådgiver 
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Vedlegg D: Infobrev og Samtykkeerklæring 

EN INTERVJUSTUDIE AV MST 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Dette er et spørsmål til deg/dere om å delta i en forskningsstudie for å få mer kunnskap om hvordan 

Multisystemisk terapi (MST) oppleves for foreldre som deltar i behandlingen. Vi ved Atferdssenteret ønsker 

derfor å rekruttere 20 foreldre til ungdom som har gjennomført MST‐behandling. Hensikten er å øke 

forståelsen av hvordan MST oppleves ved å få frem familiens vurdering av behandlingens kvalitet og positive og 

negative erfaringer. I tillegg er målsetningen å belyse hva foreldrene mener fremmer eller hemmer utbyttet av 

behandlingen. Studien er en del av en hovedoppgave i psykologi og gjennomføres av psykologistudent Leif 

Bond. Studien blir gjennomført under ledelse av Atferdssenteret, som er heleid av Universitetet i Oslo (UiO). 

Hva	innebærer	PROSJEKTET?	

Deltakelse innebærer at du/dere blir intervjuet om dine/deres erfaringer med MST‐behandlingen. Intervjuet 

handler blant annet om hvordan du/dere opplevde behandlingen, samarbeidet med terapeuten og hvordan 

situasjonen er nå etter at behandlingen er ferdig. Intervjuet inneholder også spørsmål om din/deres sivilstand 

samt ungdommens alder og kjønn. Intervjuet tar omtrent 1 time, og vil gjennomføres i løpet av høsten 2016.  

Intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg/dere på et tidspunkt som passer dere. Det vil bli tatt lydopptak 

av intervjuene for videre analyse.  

Mulige fordeler og ulemper 

Mulige fordeler: Studien og din deltakelse i den vil kunne bidra til økt kunnskap og forståelse om foreldres 

erfaringer med MST‐behandlingen. Dette kan være viktig for å videreutvikle MST‐behandlingen i Norge, og 

dermed hjelpe familier som mottar behandling i fremtiden. 

Mulige ulemper: Intervjuet kan ta noe tid å gjennomføre, og at det inneholder enkelte sensitive spørsmål. Kan 

også innebære belastninger for noen. 

Frivillig	deltakelse	og	mulighet	for	å	trekke	sitt	samtykke	

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side 

og returnerer den per post til MST‐teamet der dere mottok behandling. Leif Bond vil så kontakte dere for å 

avtale tid for intervju på et tidspunkt som er gunstig for deg/dere. Du kan når som helst og uten å oppgi noen 

grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet slettes alle opplysninger om deg, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker 

å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte enten Leif Bond på telefonnummer 40842037 

eller e‐postadresse leifbond@gmail.com eller prosjektleder Terje Ogden på telefonnummer 23 20 58 00 eller e‐

postadresse terje.ogden@atferdssenteret.no. 

Hva	skjer	med	informasjonen	om	deg?		
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Informasjonen som registreres om deg behandles strengt konfidensielt, og skal kun brukes slik som beskrevet 

over. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil 

i de opplysningene som er registrert. 

Opptaket av intervjuet vil bli oppbevart nedlåst i Atferdssenterets lokaler og atskilt fra andre opplysninger om 

deg. Opptaket vil ikke være merket med navn, men med en kode.  Koden knytter deg til dine opplysninger og 

intervjuet gjennom en navneliste.  

Prosjektleder ved Atferdssenteret har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger 

om deg blir behandlet på en sikker måte. De som har tilgang til materialet i sammenheng med bearbeiding eller 

analyse av lydopptakene er underlagt taushetsplikt. Resultater fra studien vil publiseres på en måte som gjør at 

du/dere ikke kan gjenkjennes. Datamaterialet anonymiseres fem år etter prosjektslutt 31.12.2017. Dette skjer 

ved at lydopptaket, navnelisten og annen informasjon som gjør det mulig å koble forskningsdata til deg vil bli 

slettet. 

	

Godkjenning	

Prosjektet saknr: 2016/942 ble evaluert av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og ble 
vurderer til å ikke trenge godkjenning. Det er Atferdssenterests ansvar å sørge for at prosjektet gjennomføres 
på en forsvarlig måte med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern samt innhenting av 
stedlige godkjenninger. 
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SAMTYKKE	TIL	DELTAKELSE	I	PROSJEKTET	

Jeg/Vi	er	villig(e)	til	å	delta	i	prosjektet		

 

Sted og dato  Deltakers signatur 

 

 

 

  Deltakers navn med trykte bokstaver 

   

 

Sted og dato  Deltakers signatur 

 

 

 

  Deltakers navn med trykte bokstaver 
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Vedlegg E: Tabell A: Tilfredshet med MST  

Tilfredshet med MST: Tabellen var en del av analysen og tar for seg noen grunnleggende 
elementer i foreldrenes opplevelse prosess og utfall av MST. De to MST-behandling 
kolonnene henviser til informantenes tilfredshet med hovedfaktorene i behandlingen; 
terapeutrelasjonen og metodene. Kolonnen «ble mål oppnådd»? henviser til behandlingsmål 
innenfor rammen av mål og utdypes i tabell B. Helt til høyre i tabellen er min 
helhetsvurdering av hvor fornøyde informantene forteller at de er med MST-behandlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MST- behandling Mål Utfall utenfor mål  

Familie  Kjønn/ 
alder 

Relasjon 
terapeuten 

Metoder Ble mål 
oppnådd? 

Bedre 
relasjon 

Personlig 
endring 

Vurdering 
av MST 

I1  Gutt 15 Veldig bra Veldig 
Bra 

Ja Ja Ja Veldig bra 

I2 Gutt 15 Veldig bra Bra Ja Ja Ja Veldig bra 

I3  Gutt 17 Bra  Delvis  Delvis Ja Ja Bra 

I4 Gutt 11 Mindre bra Delvis Delvis Nei Ja Mindre 
bra 

I5 Jente 
14 

Veldig bra Delvis Delvis ja Ja Bra  

I6 Gutt 15 Veldig bra Bra Delvis Ja Ja Veldig bra 

I7 Gutt 15 Bra Passet 
ikke  

Nei, 
Plassering 

Nei Nei Mindre 
bra 

I8 Gutt 17 Veldig bra Delvis Nei, 
Plassering 

Nei Ja Veldig bra 

I9 Gutt 17 Veldig bra Bra Delvis Nei Ja Veldig bra 

I10 Gutt 17 Bra Delvis Delvis Ja Ja Bra 

I11 Gutt 13 Veldig bra Bra Ja Ja Ja Veldig bra 

I12 Jente 
15 

Veldig bra Veldig 
Bra 

Ja Ja Ja Veldig bra 

I13 Gutt 16 Bra Delvis Delvis  Ja Ja Bra 

I14 Gutt 15 Veldig bra Veldig 
Bra 

Ja Ja Ja Veldig bra 

I15 Jente 
12 

Veldig bra Bra Nei, 
plassering 

Ja Ja Veldig bra 

Oppsummering 
  Veldig bra: 

10 
Veldig 
bra: 3 

Ja: 5 Ja: 11 Ja: 14 Veldig bra: 
9 

  Bra: 4 Bra: 5 Delvis: 7 Nei: 4 Nei: 1 Bra: 4 

  Mindre bra: 
1 

Delvis: 
6 

Nei: 2   Mindre 
bra: 2 

   Passet 
ikke: 1 
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Vedlegg F: Tabell B: Utfall innenfor behandlingsmål 

Tabellen viser de fem hovedkategoriene av behandlingsmål som er mest fremtredende i mine 
intervjuer og hvorvidt informantene opplever at målet i dag er nådd. Til høyre i tabellen er det 
gjort en helhetsvurdering av måloppnåelse og tilfredshet med MST som er hentet fra tabell 1 
for å bedre kunne se ting i sammenheng. Blank rute betyr at målet ikke ble oppgitt å være et 
mål i den aktuelle familien. 

 

 

Tabell B Utfall innenfor behandlingsmål 
Familie  Kjønn/ 

alder 
Følge regler / 
bedre 
kommunikasjon   

Aggresjon 
/ vold 

Slutte med 
illegal rus 

Skolegang/ 
atferd skole 

Negative 
venner 

Ble mål 
oppnådd? 

I1  Gutt 
15 

Lykkes Lykkes Lykkes Lykkes Lykkes Ja 

I2 Gutt 
15 

Lykkes Lykkes - -  -  Ja 

I3  Gutt 
17 

Lykkes - Lykkes  Lykkes ikke Lykkes Delvis 

I4 Gutt 
11 

Lykkes delvis Lykkes 
ikke 

- -  - Delvis 

I5 Jente 
14 

Lykkes delvis Lykkes - - - Delvis 

I6 Gutt 
15 

Lykkes Lykkes - Lykkes ikke -  Delvis 

I7 Gutt 
15 

Lykkes ikke Lykkes 
ikke 

-  - Lykkes 
ikke 

Nei, 
Plassering 

I8 Gutt 
17 

Lykkes ikke  - Lykkes 
ikke 

Lykkes ikke - Nei, 
Plassering 

I9 Gutt 
17 

Lykkes delvis Lykkes 
delvis 

Lykkes 
ikke 

Lykkes ikke Lykkes 
ikke 

Delvis 

I10 Gutt 
17 

Lykkes  - Lykkes 
ikke  

Lykkes ikke - Delvis 

I11 Gutt 
13 

Lykkes Lykkes - Lykkes  - Ja 

I12 Jente 
15 

Lykkes Lykkes - Lykkes Lykkes Ja 

I13 Gutt 
16 

Lykkes delvis - Lykkes 
delvis 

-  Lykkes 
ikke 

Delvis  

I14 Gutt 
15 

Lykkes Lykkes Lykkes 
delvis 

Lykkes Lykkes Ja 

I15 Jente 
12 

Lykkes delvis  Lykkes 
delvis 

- Lykkes ikke Lykkes 
ikke  

Nei, 
plassering 

Oppsummering 
  Lykkes: 8/15 Lykkes 

7/11 
Lykkes 
2/7 

Lykkes 4/10 Lykkes 
4/8 

Ja: 5 

  Lykkes delvis: 
4/15   

Lykkes 
delvis 2/11 

Lykkes 
delvis 3/7 

  Delvis: 7 

  Lykkes ikke: 
3/15 

Lykkes 
ikke 2/11 

Lykkes 
ikke 2/7 

Lykkes ikke 
6/10 

Lykkes 
ikke 4/8 

Nei: 3 


