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Syftet med studien var att belysa personals erfarenheter och upplevelser av 

implementeringen av den evidensbaserade metoden Multisystemisk Terapi 

(MST) inom Socialtjänstens öppenvård. Vetenskapstraditionen utgår från 

den tolkande hermeneutiken med inspiration av ett fenomenologiskt 

perspektiv. Undersökningen bygger på fyra semistrukturerade intervjuer av 

personal på olika organisatoriska nivåer. En slutsats är att 

implementeringsprocessen är inbyggd i MST som koncept och i den 

organisation som finns runt omkring. Styrningen verkar mestadels ha varit 

en växelvis påverkan. Detta har tillsammans med andra gynnande faktorer 

som bl.a. tro på metoden, modelltrogenhet, information och stödjande 

samarbete mellan alla led från politiken, inom organisationen och med 

hela MST-organisationen överbryggt hinder och varit en stor bidragande 

faktor till att implementeringen kan anses lyckosam. Metoden används till 

största delen tillfredsställande. Trots vissa hinder upplever personalen att 

de själva och familjerna på det stora hela är nöjda med MST som metod 

och de resultat som den visar. Personalen utvecklas i arbetet med metoden 

och familjer har rekommenderat andra familjer MST.  
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1 Inledning 
Inom socialtjänsten i Sverige har det blivit allt större krav på en evidensbaserad praktik. 

"Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa 

tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till 

nytta och aldrig till skada för brukaren" (Socialstyrelsen, 2016a). Ett steg i detta är 

socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vilka metoder och arbetssätt som är mest 

lämpliga inom fältet. Roselius och Sundell (2008) menar att klienter kan få sämre stöd 

eller att det stöd de får inte ger något resultat alls om inte forskning kring vilka metoder 

som har effekt finns. I mitt eget arbete inom socialtjänstens öppenvård i en svensk 

kommun diskuteras frågor kring metoder, evidens och utveckling av verksamheten för 

att motsvara klienternas behov så gott som dagligen. Forskning visar att placeringar på 

institution inte är det bästa (Andreasson, 2003). Som ett steg i att utveckla öppenvården, 

förhindra placeringar och därigenom minska placeringskostnader vill verksamheten 

finna de mest lämpliga manualbaserade metoderna. Söderholm Carpelan (2006) skriver 

att en väl genomförd implementering förstärker behandlingsintegriteten vilket innebär 

att införda metoder utförs så troget som möjligt i alla avseenden.   

 

Implementeringsprocessen handlar om tillvägagångssättet inför, under och efter 

införskaffandet av en viss metod. För att implementeringen ska bli bra påvisar 

Alexanderson (2006) att det behövs både kunskap, förståelse och motivation från 

införarna gällande implementering och den metod som ska lanseras. Farbring (2007) tar 

upp implementeringens betydelse för behandlingsresultat. Forskning visar att en väl 

genomförd implementering av program inom kriminal- och missbruksvård är 

utslagsgivande för resultatet av behandlingen. Författaren menar att i jämförelse med 

kontrollgrupp visar evidensbaserade metoder som inte är väl implementerade inga och  t 

o m negativa resultat vad gäller återfall. Forskningsresultaten leder in på frågor som, 

vad är det som försvårar implementeringen av en evidensbaserad metod? Hur tänker 

personal inom socialtjänsten om det? 

 

För att metoder och arbetssätt ska bli fullt verksamma och uppnå sin fulla potential är 

implementeringen av dessa, som jag visat på, av stor betydelse. Processen kring 

implementering är även av behandlingspedagogiskt intresse då den handlar om lärande 

och är under en ständigt pågående förändring (Nilsen, 2014). Jag är dels intresserad av 

hur man går till väga vid införandet av en behandlingsmetod med evidens och dels hur 

det går till att lära sig arbeta med en sådan. Utifrån det kommer jag i följande arbete 

belysa personals erfarenheter och upplevelser av implementeringen av den 

evidensbaserade metoden MST (Multisystemisk terapi) inom Socialtjänstens 

öppenvård. Att jag valt just MST som metod beror på att det är en av de intensiva 

metoder min egen kommun funderar kring, men i detta arbete är metoden inte relevant 

utan implementeringen av den. Jag har ändå valt att här i inledningen ha med en 

beskrivning av metoden då det är relevant förkunskap inför resultaten i studien. 

 

MST är en evidensbaserad intensiv metod för ungdomar med olika former av 

utåtagerande beteende i åldern 12-17 år (MST, 2016). Metoden finns med i de 

uppdaterade nationella riktlinjerna för vård inom missbruk och beroende som utkom 

2015 (Socialstyrelsen, 2016c). Behandlingen utgår från det sociala system som 

ungdomen lever i och fokuserar på alla nivåer såsom familj, vänner, fritid och skola 

(MST, a.a.). Behandlingstiden är 4-6 månader (Socialstyrelsen, a.a.). Varje MST-team 

har en teamledare samt ett antal terapeuter. Familj och nätverk träffar terapeuterna flera 
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gånger/vecka när det är mest lämpligt för familjen. I metoden ingår att familjen ska 

kunna nå terapeuterna alla dagar i veckan när som helst på dygnet (MST, a.a.). I 

inledningen av behandlingen genomgår varje familj avancerade intervjuer för att teamet 

ska kunna sätta upp viktiga delmål tillsammans med familjen. Dessa utvärderas och 

uppdateras kontinuerligt under behandlingen (Socialstyrelsen, a.a.). Vid uppstart, vid 

färdig behandling samt 6 och 18 månader efter avslut genomgår alla familjer 

uppföljningar för att utvärdera resultaten av behandlingen. Metoden riktar sig till 

placeringsnära ungdomar och deras familjer. (MST, a.a.). Terapeuterna genomgår en 5 

dagars utbildning av MST-Sverige som även tillhandahåller vidareutbildning, 

handledning och telefonkonsultationer till teamen. MST-Sverige har samarbete med 

MST-services Inc. i USA.  Det amerikanska bolaget kräver licensavtal med 

verksamheter som brukar metoden (Socialstyrelsen, a.a.). Amerikanska studier visar på 

att MST ger större effekt än andra traditionella insatser, medan utvärderingar i 

europeiska länder inte visar någon sådan effekt. En femårig utvärdering av MST i 

Sverige visar samma resultat. MST ger ingen skillnad i effekt jämfört med vanliga 

insatser inom socialtjänsten. Socialstyrelsen betonar dock att insatser ska utgå från varje 

enskild ungdoms behov och att MST kan vara en metod bland andra som erbjuds. 

Tilläggas bör, att det framgår i rapporten att utvärderingen av MSTs effekt påbörjats för 

tidigt, då kunskapen i modellen inte var tillräckligt inlärd i teamen (Socialstyrelsen 

2014). Alltså var metoden inte tillräckligt implementerad då utvärderingen 

genomfördes. 

 

Avslutningsvis vill jag i inledningen ta upp Roselius och Sundell (2008) som pekar på 

att endast en studie av åtta som handlar om implementering av metoder med evidens 

innehåller uppgifter om hur implementeringsprocessen sett ut. Min förhoppning är att 

studien ska ge ökad kunskap kring förloppet i sig samt att de erfarenheter som kommer 

fram ska ge ny kunskap inför kommande implementeringar och lärandeprocesser. 

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Allmän bakgrund 

 

2.1.1 Definition av implementering 

Roselius och Sundell (2008, s. 14) hänvisar efter Fixsen et al. (2005) och Greenhalgh et 

al. (2005)  till följande definition av implementering: " Implementering avser de 

procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som 

säkerställer att metoderna används som avsett och med varaktighet" En annan definition 

av begreppet är: "’förverkliga’, ’fullborda’, ’genomföra’, ’förse med" 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

2.1.2 Definition av evidens 

Evidens: "Något som bedöms tyda på att ett visst förhållande gäller (av latinets 

evidentia ´tydlighet´). I termen »evidensbaserad sjukvård är evidens det sammanvägda 

resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga 

observationer, vilka ska uppfylla bestämda krav på tillförlitlighet så att de sammantaget 

kan anses utgöra ´bästa tillgängliga bevis´ i en viss fråga" (SBU, 2016). Socialstyrelsen 

(2016b) definierar evidens/tydlighet som "bevis om (eller vetenskapligt stöd för) 

insatsers effekter" (a.a.). 

http://www.sbu.se/sv/var_metod/Ordlista/#evidensbaserad_sjukvård
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Evidensbaserad medicin definieras som "the conscientious, explicit, and judicious use 

of current best evidence in making decisions about the care of individual patients" 

(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996:71).  Alltså "den 

samvetsgranna, detaljerade och omdömesgilla användningen av bästa evidens vid 

beslutsfattande av vård för enskilda individer" (min översättning). Författarna fortsätter 

"The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical" 

(Sackett et al., s.71).  Med det menas att "i det praktiska arbetet ska den individuella 

kliniska sakkunskapen integreras med den bästa tillgängliga systematiska forskningen" 

(min översättning). 

 

2.1.3 Samlad kunskap om evidens 

Under mitten av 1980-talet kom Socialdepartementet i Sverige fram till att det under en 

lång tid framöver behövdes skapas en samlad bas av kunskap på det medicinska fältet. 

Detta då det ansågs finnas brister i styrningen av kunskap kring standarden, 

likvärdigheten och verkningsgraden i vården (Nilsen, 2010). Under 1990-talet hände 

mycket inom områdena gällande evidens, riktlinjer och implementering. Evidensbaserad 

medicin (EBM) kom till och har sen dess gett upphov till evidensbaserad praktik (EBP) 

inom andra områden såsom exempelvis socialtjänst och kriminalvård. Idén med EBM är 

att inom vården kunna fatta beslut som bygger på en hög grad av forskningsbaserad 

kunskap och vetenskap. Detta i syfte att göra vården bättre. Socialstyrelsen blev under 

samma period ansvarig för förmedling av kunskap och grunden till de mer skärpta 

nationella riktlinjerna kring evidens som kom under 2000-talet, lades (a.a.). I Sverige är 

det främst Socialstyrelsen som visar väg för det sociala arbetet och de organisationer 

som skulle sprida EBP finns inte längre kvar (Bergmark & Lundström, 2011). År 2007 

gavs t ex nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ut (Bergmark & 

Lundström, a.a.; Nilsen, 2014). Bergmark och Lundström (a.a.) menar att för de flesta 

socialarbetare inom familj- och individomsorgen har betydelsen av en evidensbaserad 

praktik blivit starkare de senaste 15 åren. En del efterlyser fler och klarare riktlinjer. Det 

finns dock även röster som är mer tydligt skeptiska till evidens och som bl.a. påpekar 

vikten av att måna om relationen mellan klient och behandlare. Även författarna menar 

att det som fortfarande visar på mest effekt är alliansen mellan behandlare och klient 

samt motivationen hos individen. Mer forskning behövs för att ta reda på ny kunskap 

och diskussioner behövs kring hur långt man kan komma med den kunskap som man 

frambringar. I nuläget menar författarna att det är troligt att man inom verksamheter och 

inom politiken blir besvikna då program inom EBP inte nödvändigtvis är bättre än andra 

insatser inom socialtjänsten (Bergmark & Lundström, 2011). Även om de föregående 

författarnas kritik finns, har kraven på att arbetsmetoder ska vara berättigade 

ekonomiskt samt vetenskapligt prövade med positiva resultat inom olika fält ökat. För 

att vården ska klara av detta och som ett led efter EBM har 

implementeringsvetenskapen, som stödjer sig på ett positivistiskt synsätt, vuxit fram 

(Nilsen, 2010).  

 

 

2.2 Tidigare relevant forskning 

 

2.2.1 Historik 

Flera olika vetenskapstraditioner ägnar sig åt implementeringsforskning. Inom det 

medicinska området finns det sedan början av 1900-talet relevant forskning för 
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implementering. I 1960-talets USA har implementeringsforskningen sitt ursprung. För 

att bekämpa fattigdomen gjordes det reformer av socialpolitisk natur som utvärderades 

(Nilsen, 2010). En berömd studie under 70-talet genomfördes i Oakland av Pressmans 

och Wildavskys. De kom fram till att faran att implementeringar går fel ökar om 

beslutsfattare och utförare har för mycket distans mellan sig. Studien genomfördes efter 

ett misslyckande av "ett federalt stadsutvecklingsprogram" (Löfgren, 2012). 

Storhetstiden för den välkända forskningen i implementering minskade under slutet av 

80-talet. Studier av det slaget ansågs gammelmodiga inom förvaltningsforskningen och 

är numera inte ett fält som står högst på dagordningen inom området (a.a.).  

 

2.2.2 Implementeringsvetenskap 

"Implementation science", implementeringsvetenskapen har accelererat under de 

senaste 15 åren men märktes redan under 1990-talet (Nilsen, 2010, s. 43).  Vetenskapen 

är ett eget definierat forskningsfält inom evidensbaserad praktik (Johansson, 2012).  

Implementeringsvetenskapen och EBM skildras som ett "totalt system", med en 

sammanlänkad diagnos, metod och lösning på implementeringsproblemet" (Trinder 

2006, här citerat efter Nilsen, 2010, s. 17). För att effektivisera framtagandet och 

tillämpningen av metoder som ska som används i det kliniska arbetet behöver utrymmet 

mellan yrkesutövning och forskning minska. Detta är implementeringsvetenskapens 

syfte (Roselius & Sundell, 2008). Begreppet kunskapsstyrning kom till efter att 

landstingen och staten under mitten av 1990-talet kom fram till att de tillsammans 

behövde ta ansvar för kunskap och utvärderingsresultat, t ex gällande nya 

behandlingsmetoder. Detta för att på så vis göra implementeringen av dem lättare 

(Nilsen, 2010). 

 

2.2.3 Implementering inom socialt arbete i teorin 

Johansson (2012) har studerat vad forskningen säger om "implementering av 

förändringar i socialtjänstens verksamheter" och jämfört policyforskning, som sällar sig 

till samhällsvetenskapen (Nilsen, 2010) och forskning i evidensbaserad praktik (EBP). 

Medan policyforskningen fokuserar på förvaltningsfrågor gällande exempelvis modeller 

för organisation, fastställande, syfte, tillvägagångssätt och samspel med andra aktörer 

utgår EBP-forskningen ifrån riktlinjer av klinisk karaktär samt olika strukturerade 

behandlingsinsatser (a.a.). Det räcker inte att man inom en verksamhet t.ex. tycker att ett 

arbetssätt fungerar och skapar förändring, att man har en vilja att göra ett bra arbete eller 

att man gör som man alltid gjort (Roselius & Sundell, 2008). Bergmark och Lundström 

(2011) beskriver att begreppet EBP används med olika innebörd och att det i det finns 

en fara i hur man tolkar vad evidensbasering står för. Detta har i sin tur påverkan på 

implementeringen. En modell att tolka EBP är som Nilsen (2010) ovan, att man utgår 

från riktlinjer. Den modell som är den ursprungliga utgår från att varje praktiker själv 

kritiskt granskar den forskning som finns och därefter väljer metod utifrån varje 

individs behov. Därefter görs utvärdering av insatsens effekter. Johansson (2012) kom 

fram till att väldigt lite forskning sträcker sig över båda fälten policyforskning och EBP 

men drar i sin studie slutsatsen att båda forskningsområdena många gånger behövs då 

studier ska göras inom vård och omsorg. Nilsen (2010) tar även upp att 

implementeringsförloppet kan ses ur det systemteoretiska perspektivet då det består av 

ett flertal beståndsdelar och deltagare på olika nivåer som integrerar och ständigt 

påverkar varandra.   
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2.2.4 Implementering inom socialt arbete i praktiken 

2.2.4.1 Internationellt perspektiv 

Farbring (2007) påvisar flera studier som visar att graden av hur väl genomförd 

implementeringen är spelar roll på behandlingsresultatet utifrån återfall. En av studierna 

är gjord inom kriminalvården i Ohio på 38 program med evidens (a.a.). Undersökningen 

visar att endast ett program där återfallen sjunkit med 22 % implementerats tillräckligt 

väl (om än inte helt tillräckligt).  I princip ingen minskning av återfall påträffades i de 

24 program där implementeringen inte var acceptabelt utförd. Studien visar även att 

kontrollgruppen hade bättre resultat vad gäller återfall än de som börjat i samtliga 

program! I de 13 fall där implementeringen var gjord som ett mellanting mellan dessa 

två sjönk återfallen med 8 %. What Works är en satsning inom kriminalvården i många 

länder, bland annat i Sverige (Farbring, 2016). Likt i ovanstående studie framkom i en 

undersökning av konceptet i England samt i en studie av ett helt annat projekt i New 

York kallat Greenlight, att återfallen inte minskade jämfört med kontrollgrupp. I den 

sistnämnda studien ökade istället återfallen. En ytterligare viktig sak framträdde med 

studierna. Den visar att implementering av en metod är viktigare än graden av evidens 

när det handlar om hur väl klienter bli fria från sin negativa livsstil (Farbring, 2007). 

Evidensbaserade metoder som MST, CRA och FFT (Funktionell familjeterapi) visade 

sig i en studie i Washington inte vara tillräckligt implementerade vilket ledde till att 

metoderna inte fungerade (Berman & Farbring, 2010). För att implementeringen helt 

ska lyckas behöver metoden implementeras på ett genomtänkt sätt utifrån en 

forskningsbaserad modell (Farbring, 2016; Nilsen, 2014). Utöver detta behöver även 

behandlarens färdigheter i metoden implementeras då forskning visar att de är viktigare 

för resultatet hos klienterna än metoden i sig (Farbring, 2016). 

 

Nutley, Walter & Davies (2009) tar upp tre olika modeller för att stödja evidensbaserad 

praktik. Författarna menar att forskning i praktiken handlar om att utförarna behöver 

finna nya sätt att se på svårigheter med praktisk evidens likväl som det handlar om 

användning av befintlig forskning vid val av behandlingsmetoder. I en modell levereras 

forskning från organisationen, t ex via information från chefer, i en andra modell 

kommer forskningen indirekt via t ex riktlinjer och ramverk. Den vanligaste modellen 

som används vid evidensbaserad praktik utgår från att behandlaren själv håller sig 

uppdaterad på ny forskning. För att forskning i praktiken ska främjas anser författarna 

att modellerna behöver samköras och att alla inblandade vet vem som gör vad.  

 

2.2.4.2 Nationellt perspektiv 

Mellan april 2004 och december 2006 genomförde SiS (statens institutionsstyrelse) 

Vårdkedjeprojeket (VKP) (SiS, u.å.). Projektet syftade dels till att vuxna personer med 

alkohol- och narkotikaproblem skulle få en bättre tvångsvård, dels till att SiS-hemmens 

och socialtjänstens samarbete skulle förbättras. Projektet var föranlett av 

socialdepartementet utifrån att vården byggde mycket på varje behandlare eller 

verksamhets tro på vad som fungerade. Som ett steg i implementeringen inom projektet 

utbildades personalen i flera evidensbaserade metoder gällande missbruk och beroende 

av dokumenterande och behandlande karaktär. Andra delar av projektet handlade om 

utveckling av samordnare och en bättre eftervård. I den empiriska 

implementeringsstudien i projektets utvärdering framkom bland annat att MI 

(motiverande intervju) och dokumentationssystemen ASI (Addiction Severity Index) 

och MAPS (Monitoring Area and Phase System) var enklare att implementera än CRA 

(Community reinforcement approach) bland annat då de på flera ställen redan användes. 

Det som försvårade implementeringen av CRA berodde bland annat på för lite 
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information och stöd inledningsvis, att mycket personal skulle få utbildning och att 

metoden konkurrerade med andra befintliga metoder. Alla metoderna som var med i 

vårdkedjeprojektet finns med i de nationella riktlinjerna inom missbruks- och 

beroendevården som utkom 2007 (Palm, 2007). 

 

Som ett led efter de nationella riktlinjerna gavs åtskilliga miljoner till kommuner och 

landsting 2008. Syftet var att underlätta och skapa strukturer för implementeringen och 

samverkan av evidensbaserad kunskap och de ovan nämnda riktlinjerna. I en utredning 

av SOU samma år konstaterades "att både huvudmännen och staten behöver göra 

långsiktiga och strategiska insatser för att få till stånd en mer kunskapsbaserad 

socialtjänst" (Socialdepartementet, 2008).  En landsomfattande kunskapsspridning till 

relevant personal inom landsting och kommun började organiseras 2008. Satsningen 

gick under namnet Kunskap till praktik (KtP) och bestod bl.a. av baskurser till 15 000 

personer samt utbildning i olika metoder för bedömning och behandling. Insatsen 

avslutades 2014 med en utvärdering som pågått sedan 2009 (Fridell, Holmberg, Billsten 

& Benderix, 2015). 

 

Hur har det gått efter de nationella riktlinjernas införande 2007 och satsningen KtP? 

Utvärderingen av KtP visar bl.a. att användandet av utvärderingsinstrumenten Audit och 

Dudit och behandlingsmetoderna MI och återfallsprevention (ÅP) ökat med mellan 19-

40 %. Användandet av de flesta andra metoderna inom de båda områdena har också 

ökat, men i mindre utsträckning och i varierande grad. Implementeringen av tre metoder 

i uppföljning (UIV, LOKE och mångbesökarmodellen) observerades i 13 län. 

Mångbesökarmodellen ansågs svårast att implementera då metoden i sig inte var 

färdigutvecklad. Utvärderingen visar även att klienterna fått mer utrymme att påverka 

vården via fler brukarråd och samverkan mellan kommuner och landsting har stärkts 

(Fridell et al., 2015).  

 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har under 2015 genomfört en tillsyn i 

Värmlands samtliga kommuner av Socialnämndens missbruksvård. Tillsynen visar att 

individer äventyras rätten till säkerställd behandling för sitt missbruk utifrån sina behov 

och att utveckling av verksamheterna måste ske. "Insatserna måste möta den enskildes 

individuella behov och grundas på den evidens som finns tillgänglig" (IVO, 2015, s. 3f). 

Tillsynen gällde frivillig vård inom slutna och öppna verksamheter och nämner inget 

om enskilda metoder. Den visar istället bland annat på brister inom dokumentationen 

hos både beställare och utförare. Resultatet av en behandling likväl som beslut om 

eventuell förändring av pågående insats blir på så vis svår att utläsa. Bristerna gäller 

bland annat behovsbeskrivning, planering av genomförande och uppföljningar. En 

annan brist som påvisades var att lösningar genom vård på hemmaplan ofta förordades 

trots att bedömningen ska göras utifrån varje enskild person och "att en generell 

styrning mot ”hemmaplanslösningar” inte är acceptabel" (IVO, 2015, s. 3). 

Missbruksvården verkar alltjämt vara i behov av förbättring.  

 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av 

uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras". (3§ 3 kap. av Socialtjänstlagen 

2001:453 Lag 2009:596).   
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Socialstyrelsen (2012) skriver kring implementering att "För att kunna hjälpa människor 

förutsätts metoder som är effektiva samt att dessa metoder används på rätt sätt och för 

rätt målgrupp" (a.a.). 

 

2.2.5 Framtid 

Då implementeringsprocessen är komplex med många variabler har 

implementeringsforskningen misslyckats med sina försök att finna gemensamma teorier 

och modeller. Nilsen (2014) anser att p.g.a. mängden redan befintliga ramverk, modeller 

och teorier är det inte längre meningsfullt att hitta nya då de troligtvis skulle omfatta 

liknande processer. Däremot framhåller han att under implementeringen likväl som vid 

all implementeringsforskning hålla sig till existerande modeller och teorier.  Löfgren 

(a.a.) menar att studier kring implementering är fortsatt relevanta. Bland annat påverkar 

EU implementeringen av beslut på nationell nivå vilket blivit en egen genre inom 

forskning. Inom socialt arbete framhåller en del forskare att implementering är "the 

forgotten issue" (Farbring, 2007) och menar att betydelsen av 

implementeringsprocessen ofta försummas eller glöms bort helt vid inskaffandet av nya 

metoder. Så även om idén att lösa implementeringsfrågan med en slutgiltig teori en 

gång för alla är av oviss utgång (Löfgren a.a.) verkar författaren ha en rättvis bild över 

implementeringsforskningens existens en tid framöver. 

 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av framförallt två styrningssätt; uppifrån-och-

ner och nerifrån-och-upp då växelverkan mellan dessa båda är viktigt vid en 

implementering. För att implementeringen ska lyckas behöver man följa en modell över 

implementeringsprocessen. Jag har valt att utgå från Quality Implementation 

Framework, av Meyers, Durlak, & Wandersman (2012). Vid framställningen av verket 

finns en redogörelse för vilka punkter som ingår från var och en av de 25 

implementeringsmodeller som legat till grund för ramverket. Jag har också valt att 

använda mig av begrepp som kunskap, förståelse och vilja för att förstå implementering 

utifrån den förändringsprocess som pågår i individer och organisation. 

 

2.3.1 Uppifrån-och-ner-perspektivet 

Den vanligaste synen på implementering av metoder som är evidensbaserade är att de är 

styrda "top-down" "få det att ske" menar Roselius och Sundell (2008), eller med andra 

ord utifrån "uppifrån-och-ner-perspektivet" (Löfgren, 2012). Detta må kanske vara sant 

utifrån hur många implementeringsmodeller ser ut, men Nilsen (2010) påtalar något 

som är viktigt att behandla. Författaren framför att det växte fram en nyare 

implementeringsforskning efter att flertalet undersökningar inriktat sig på det 

problematiska med att implementera efter denna policystyrning. Nilsen (2014) menar att 

implementering enligt top-down-perspektivet går ut på att när en ny modell är införd 

och börjar användas så är implementeringen färdig. Samtidigt menar Löfgren (2012) att 

uppifrån-och-ner-perspektivet utmärker sig för att vara tänkt att underlätta för chefer 

och makthavare när de ska verkställa en bestämd linje. Avsikten är även att hålla sig 

borta från vanliga misstag i samband med implementering. Syftet är av godo men 

frågan är vad Nilsens (2010) påtalan har för inverkan på denna styrning. Författaren 

vidrör själv svaret genom att uttrycka att "Detta synsätt på implementering har fortsatt 

relevans, men implementering behöver inte betraktas som en process med ett tydligt slut 

som innebär att en viss metod används eller inte" (Nilsen, 2014, s. 17). 
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2.3.2 Nerifrån-och-upp-perspektivet 

Ett annat synsätt som går tvärtemot det ovan nämnda är "Bottom-up" "låt det ske" 

(Roselius & Sundell, 2008, s. 27f) eller "nerifrån-och-upp-perspektivet" (Löfgren, 2012, 

s. 7). En annan term som författaren för fram för de som arbetar utifrån detta perspektiv 

är "närbyråkraten". Utföraren (t ex behandlaren) utvecklar själv eller tillsammans med 

kollegor, utifrån omtanke om klienterna sina egna normer och metoder. Det som styr 

utvecklingen är bland annat erfarenhet, utbildning och det klimat som råder på 

arbetsplatsen. En kritik som drabbar perspektivet är att de 

implementeringsundersökningar som gjorts av det här slaget ofta varit 

erfarenhetsbaserade fallstudier som gör det svårt att dra allmänna slutsatser om (a.a.). 

 

2.3.3 Styrningsnätverk 

I "governance" eller styrningsnätverk (Löfgren, 2012, s. 12) "hjälp det att ske" (Roselius 

& Sundell, 2008, s. 27f) arrangeras samverkan kring implementering gemensamt av de 

medverkande parterna (Löfgren, 2012; Nilsen, 2010) och i "ömsesidigt beroende" 

(Löfgren, a.a.). Detta är en nyare modell av ledning kring implementering (a.a.).  

 

2.3.4 Förståelsens, kunskapens och viljans relevans för förändringsarbete  

För att behandlingsinsatser ska ge klienter så stor möjlighet till förändring som är 

möjligt behöver tre villkor vara uppfyllda enligt Roselius och Sundell (2008): 

1. Att någon; t ex genomförare, chefer eller målgruppen själva inser att det fattas 

kunskap för att möta ett behov och kräver en förändring 

2. Kunskap kring vilka evidensbaserade metoder som finns   

3. Kunskap i implementering 

 

Dessa punkter tar Alexanderson (2006) även upp som viktiga aspekter för resultatet av 

en implementering. Som jag redan nämnt inledningsvis påverkas ett besluts 

genomförande av komponenter som "förstå, kunna och vilja" (Lundqvist, 1987; 

Alexanderson, 2006). Lundqvist (1987, s. 77) citerar Kaufman (1960) när han beskriver 

att utan tillräcklig motivation och rätt teknisk och praktisk kunskap hos arbetstagaren 

blir arbetet inte utfört som det är tänkt. Återkoppling och kommunikation mellan de 

olika parterna är av betydelse (Lundqvist, 1987, s. 76). För att förstå implementeringen 

och den metod som ska införas behövs det relevant utbildning och information, ibland 

till hela organisationen. För att kunna behövs träning och handledning i metoden som 

implementeras. Det behövs även exempelvis ekonomiska resurser, stöd från ledning, 

utrymme att utföra och lära sig den nya metoden och en plan för hantering av 

förändringar i arbetsgruppen. För att vilja behövs bland annat motivation och intresse att 

utveckla verksamheten, positiv inställning till den nya metoden, lugn i arbetet samt en 

känsla av att vara en del i hela processen. Även den personliga situation som 

arbetstagaren befinner sig i spelar roll (Alexanderson, 2006). 

 

2.3.5 Implementeringsprocessen 

När praktiker inom en verksamhet upplever att det saknas metoder för att kunna hjälpa 

en målgrupp man arbetar med påbörjas implementeringsprocessen (Roselius & Sundell, 

2008). Implementeringstiden för ett beslut beskrivs av Fixsen, Naoom, Blase, Friedman 

och Wallace (2005)  att ta 2-4 år. Implementering består av olika processer och 

perspektiv och kan inte beskrivas av en teori eller ett ramverk (Nilsen, 2010). Samtidigt 

hänvisar Folkhälsomyndigheten (2015) till Meyers, Durlak, och Wandersman (2012), 

som gjort en sammanställning av 25 olika implementeringsmodeller och tagit fram "ett 
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ramverk för implementering med kvalitet" eller "Quality Implementation Framework" 

att utgå från när det gäller implementering (a.a.). Ramverket har delats in i fyra faser 

som folkhälsomyndigheten översatt till: "1. Initial bedömning 2. Struktur för 

implementering 3. Genomförande samt 4. Lära och förbättra". Dessa faser innehåller 

totalt 14 kritiska steg (a.a.) och presenteras nedan dels fritt översatta från Meyers et al. 

(2012) men även med hjälp av Folkhälsomyndigheten (2015).  

 

 Fas 1. Initial bedömning av: 

1. Resurser och behov 

2. Det tilltänkta arbetssättets matchning i organisationen 

3. Beredskap och kapacitet 

4. Anpassningsmöjlighet 

5. Organisationsstöd 

6. Styrkan i organisationen och infrastrukturen och eventuellt förbättra den  

7. Urval/rekrytering av personal samt stöd till dessa  

8. Möjlighet till betryggande träning och utbildning 

 

Fas 2. Struktur för implementering 

9. Skapa team för implementering 

10. Utveckla en plan för implementering 

 

Fas 3. Genomförande 

11. Bidra med exempelvis tekniska hjälpmedel och vägledning efter utbildning 

12. Följ upp den pågående processen  

13. Möjliggör att alla inblandade får återkoppling om utvecklingen av den process som 

pågår 

 

Fas 4. Lära och förbättra 

14. Reflektera över de erfarenheter som implementeringen gett och använd den nya 

kunskapen vid nästa implementering. Sprid även den nya lärdomen till andra 

intressenter på området.  

 

Som avslutning ger Löfgren (2012) bland annat rådet att väga in både utförares, 

klienters och lednings inställning vid processer i implementering. Processen ska ses som 

ett samspel från topp till botten istället för enkelriktat åt ett håll. Ett "klart formulerat 

mål med sin politik" (Löfgren, 2012, s. 15) är det viktigaste rådet för en framgångsrik 

implementering (a.a.).  
 

2.3.6 Sammanställning av teori 

Det finns som sagt ingen entydig teori att förhålla sig till vid forskning kring 

implementering. Teoriramen för denna studie grundar sig på ett ramverk för 

implementering. Kunskapsobjektet, eller huvudämnet (Sundberg, u.å, s. 8) i studien är 

implementering. Studieobjektetet, det avgränsade området (a.a.) i studien är erfarenheter 

och upplevelser av implementeringen av MST i en öppenvård inom socialtjänsten. 

Organisationsperspektiven top-down och bottom-up är intressanta utifrån detta. 

Implementering handlar om förändringsarbete både på organisationsnivå och 

individnivå och är en ständigt pågående lärande process. Genom hela utvecklingen och 

på båda nivåerna handlar det om pedagogiska frågor som: Har organisationen 

tillräckligt med kunskap/lärande, förståelse och motivation till implementeringen och 
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till det som implementeras (Lundqvist, 1987; Alexanderson, 2006)? Utifrån denna 

teoriram kommer studien ha sin utgångspunkt. 
 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa personals erfarenheter och upplevelser av 

implementeringen av den evidensbaserade metoden MST (Multisystemisk terapi) inom 

Socialtjänstens öppenvård. 

 

 

3.2 Frågeställningar 

 

Hur har implementeringen av MST genomförts enligt personalen? 

 

På vilket sätt och i vilken grad används metoden? 

 

Vilka faktorer har främjat respektive hindrat implementeringen? 

 

Hur upplever personalen att de själva och familjerna påverkats av MST? 

 

 

4 Metodologiska utgångspunkter 
 

4.1 Vetenskapstradition och epistomologiska perspektiv 

Den vetenskapstradition jag har utgått från är den tolkande hermeneutiken med 

inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). 

Fenomenologin handlar om "att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv" (Kvale & Brinkman, 2009, s. 42). Den tar fasta på beskrivningen av 

upplevelser via tankar och känslor. I intervjusituationen försöker intervjuaren bortse 

från den teoretiska förkunskapen så mycket som möjligt. Intervjuaren behöver finna 

andemeningen i beskrivningen och redogöra för den så noga som möjligt. 

Hermeneutiken står för att tyda och förstå de ord som sägs eller är skrivna (a.a.). 

Innebörden och betydelsen för den som uttryckt orden är det viktiga att förstå och föra 

fram (Bryman, 2011), likt i Fenomenologin. Då jag i min studie har velat belysa 

personals erfarenheter och upplevelser av implementeringen anses dessa perspektiv 

relevanta. 

 

4.2 Metod 

För att uppfylla syftet med studien har jag valt att göra en kvalitativ undersökning 

utifrån både deduktiv och induktiv ansats. Det deduktiva synsättet innebär att man utgår 

ifrån befintliga teorier när man gör sin undersökning (Bryman, 2011) medans den 

induktiva uppfattningen innebär att det man studerar genom exempelvis intervjuer 

framställer teorin (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009). Även om de båda 

perspektiven kan ses som motsatta har de båda perspektiven enligt Bryman (a.a.) ofta 

inslag av varandra. Till skillnad från den kvantitativa undersökningen som främst 
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bygger på siffror har orden stor betydelse i den kvalitativa undersökningen. Författaren 

belyser även att undersökningar av kvalitativt slag kan kopplas till empatibegreppet då 

det handlar om att sätta sig in i en annan människas sätt att se (a.a.). Intervjuarens 

kännedom om ämnet som studeras samt vilken erfarenhet den som ställer frågorna har 

av att göra intervjuer har stor betydelse för vad som framkommer vid en intervju av 

kvalitativ art. Det som kommer fram skapas mellan intervjupersonen och den som 

intervjuar och det är av vikt att intervjuaren kan ställa relevanta följdfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

 

4.3 Förförståelse 

Jag har en del förkunskap i ämnet då jag själv varit med i både en lyckad och två mindre 

lyckade implementeringsprocesser. I det lyckade fallet har implementeringsprocessen så 

gott jag kan se följt strukturer för implementering. Bl.a. har handledning, utbildning, 

nyrekryteringar o s v tillgodosetts åtminstone under stora delar av implementeringen. I 

de andra fallen har endast utbildningssatsningar gjorts men t ex inte följts av 

handledning. Det gör att jag som behandlare inte vet om jag utför metoden på det sätt 

som det är tänkt. Jag har även den teoretiska kunskap jag tillägnat mig under denna 

studie. Jag har under intervjuerna försökt hålla mig så neutral som möjligt till 

förkunskapen samtidigt som den hjälpt mig ställa fler angelägna frågor. 

 

4.4 Kvalitetskriterier 

Inom den kvantitativa forskningen bedöms kvaliteten utifrån studiens reliabilitet, d.v.s. 

studiens styrka och pålitlighet samt studiens validitet, d.v.s. mäts det som är tänkt att 

mäta? (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen finns det olika angreppssätt att 

relatera till ovanstående begrepp. Författaren tar upp tillförlitlighet och äkthet som 

alternativa bedömningsunderlag vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 353). 

 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförligheten i en kvalitativ studie bedöms utifrån fyra olika grunder. Den första är 

Trovärdighet (Bryman, 2011). För att säkerställa att intervjuaren förstått det som 

beskrivits på korrekt sätt är en del i trovärdigheten att låta de intervjuade ta del av det 

som studien resulterar i och lämna synpunkter på detta. Jag har i min studie p.g.a. 

tidsbrist inte genomfört detta steg men de berörda kommer få ta del av den färdiga 

produkten av studien. Jag har följt de regler som finns kring undersökningen och på så 

vis fyllt upp den delen i trovärdigheten. 

 

För att avgöra Överförbarheten i en kvalitativ studie är det relevant att redogörelserna är 

detaljrika (Bryman, 2011). Genom att jag har använt mig av en fullständig 

transkribering under analysens gång samt fylliga citat har jag underlättat detta.  

 

Pålitlighet som teknik för validering används sällan då forskningsprocessens alla steg 

måste redovisas fullständigt öppet och då det kräver noggrann undersökning av annan 

person än intervjupersonen (a.a.). För att pålitligheten ändå ska öka har jag i min studie 

delgett undersökningens alla faser så noga jag kunnat. Min handledare har även getts 

möjlighet att ta del av transkriberingarna av intervjuerna om hon så velat.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär bland annat att intervjuaren ska vara så 

objektiv som möjligt under undersökningens gång och i det som studien resulterar i 

(a.a.). Jag har gjort mitt bästa för att inta ett objektivt förhållningssätt under hela 
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studien. Som jag tidigare har nämnt har jag erfarenhet av deltagande vid 

implementering som utövare. Min erfarenhet kommer in först vid utbildningsstadiet. En 

nackdel med det har varit att jag riskerat att tolka intervjupersonernas svar utifrån mina 

egna upplevelser. Jag har varit uppmärksam på mig själv så att det undvikits så mycket 

som möjligt. Jag anser också att det avhjälpts eftersom jag använt mig av färdiga teman 

utifrån ett ramverk för implementering med kvalitet vid både intervjusituationen och 

analysen. Min förhoppning har varit att den kunskap jag själv besitter i 

implementeringsfrågan ska ha gjort att jag kunnat ställa relevanta följdfrågor utifrån 

min intervjuguide om det behövts. Vetenskapsrådet (2011, s. 31) skriver att "Motiven 

för forskning kan komma att prägla forskningsmiljön" men menar att synen på den 

enskilde forskarens mening med studien ska vara frikostig.  

 

4.4.2 Äkthet 

Äkthet handlar om att lyckas skildra intervjupersonernas uppfattningar och tankar så väl 

som möjligt. Äkthetsbegreppet ställer också olika frågor kring hur studien påverkat 

intervjupersonernas förståelse för det som studerats samt hur undersökning bidragit till 

ökad insikt för dem (Bryman, 2011). Jag hoppas på att min studie kommer att ge både 

intervjupersonerna och den organisation de tillhör ny kunskap och nya erfarenheter. 

 

 

5 Planering och genomförande 
 

5.1 Urval och förberedelser 
Jag har valt att göra min studie i en öppenvård inom socialtjänsten i Sverige. För att 

kunna få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av ett målstyrt urval (Bryman, 

2011). Detta genom att jag har utgått från vilka kommuner som arbetar med MST som 

metod, vilket jag fått svar på genom deras hemsida (MST 2016). För att i 

inledningsskedet ge dessa kommuner samma möjlighet att bli tillfrågade att delta i 

studien, lottade jag vilken av dem jag skulle kontakta. Via telefon kontaktade jag 

teamansvarig inom MST i kommunen och presenterade studien. Det visade sig dock 

inte vara praktiskt genomförbart att utföra min studie så som den var tänkt och inom 

min tidsram. Den främsta anledningen var att teamet varit igång länge och därmed hade 

nästan alla som varit med under de första faserna i implementeringsprocessen slutat. 

Eventuellt hade det varit möjligt att söka reda på tidigare anställda som varit delaktiga i 

implementeringen men jag ansåg det vara alltför tidskrävande. Hade jag valt att 

intervjua de som nu var anställda och var med i implementeringen hade jag riskerat att 

inte få svar på mina frågor. Utifrån detta fick jag av teamansvarig förslag på ett antal 

andra kommuner där hen visste att det fanns anställda kvar från början av 

implementeringsprocessen. Återigen fick lotten styra vilken av dessa kommuner jag 

kontaktade. Jag kontaktade teamansvarig i den nya kommunen på samma sätt som 

tidigare. För att få en bredd och fördjupning av erfarenheterna från 

implementeringsprocessen ville jag genomföra fyra intervjuer med personal på olika 

organisatoriska nivåer. Vid urvalsprocessen av vilka jag skulle intervjua var det också 

önskvärt om de hade varit delaktiga i så stor del av implementeringen av MST som 

möjligt och att de hade flera års arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten. Gällande 

socialsekreteraren var det väsentligt att hen hade erfarenhet av att ha haft MST som 

insats i åtminstone några ärenden och gärna har varit med sen innan MST infördes. Via 

teamansvarig fick jag förslag på relevanta intervjupersoner som jag först kontaktade via 

telefon. Att de jag skulle intervjua var villiga att delta var naturligtvis en förutsättning. 
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De berörda informerades om studien och jag fick muntligt samtycke från alla. 

Intervjupersonerna fick efter detta en skriftlig presentation av studien samt fick ta del av 

mina etiska överväganden. Att ge information både via det skrivna och via det talade 

ordet för att intervjupersonerna verkligen ska ha förstått innebörden av studien är av stor 

vikt enligt Forsman (1997). De berörda blev även informerade om att de när som helst 

under studiens pågående hade rätt att avbryta sitt deltagande. I min studie har jag 

intervjuat två MST-terapeuter (utövare av metoden), en socialsekreterare (beställare) 

som hade indirekt erfarenhet av implementeringen och metoden samt en avdelningschef 

som varit involverad i implementeringen på en högre organisatorisk nivå. Alla dessa 

uppfyllde kriterierna för mina urval. Dock ska tilläggas att båda MST-terapeuterna blev 

delaktiga först vid rekryteringen, men båda arbetade inom fältet innan de blev MST-

terapeuter. 

 

5.2 Pilotintervju 

Inför intervjuerna genomförde jag en pilotintervju med en FFT-terapeut inom FFT-

teamet på min arbetsplats. Jag gjorde intervjun för att få kunskap i om frågorna kändes 

väsentliga och tog in synpunkter och förbättringsförslag. Det har resulterat i att jag har 

bytt ut en underfråga kring erfarenheter gällande styrkor/svagheter till att istället handla 

om faktorer som gynnat respektive försvårat implementeringen. I övrigt har jag behållit 

frågeguiden som den var. 

 

5.3 Datainsamling 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) i min undersökning. 

Intervjuerna har utgått från de fyra faserna i Qualitiy Implementation Framework 

(Meyers et al, 2012). Faserna innehåller sammantaget 14 steg eller frågor med 

ytterligare följdfrågor. Modellens frågor är ställda på så sätt att man ska kunna ta 

ställning till frågorna innan implementeringsprocessen inleds. Jag har omformulerat och 

anpassat frågorna i intervjuguiden för att de bättre skulle passa en kvalitativ intervju 

samt ge svar på det jag ville få kunskap om i intervjun. Jag vill dock poängtera att 

grunden har varit kvar till så stor del som möjligt för att analysen bland annat skulle 

kunna göras utifrån implementeringsprocessen. Anledningen till att jag gjort 

intervjuerna av det semistrukturerade slaget är att jag då haft möjlighet att ställa egna 

följdfrågor vid behov för att bättre förstå intervjupersonens upplevelser av 

implementeringen. Jag har också haft möjlighet att ställa frågorna i olika ordning då 

intervjumetoden lämnar mer utrymme för intervjupersonen att komma med egna utlägg 

som tillhör ämnet (Bryman, 2011). Jag har gjort tre filmintervjuer via Skype samt en 

intervju via telefon. Jag har valt att göra mina intervjuer på dessa sätt då det blev mest 

kostnadseffektivt utifrån både ekonomi och tidsåtgång då det annars hade varit lång 

resväg. Direkta intervjuer är intervjuer där man ser varandra och frågorna ställs i fysisk 

närvaro av båda (a.a.). Jag ser videointervjuer som ett mellanting mellan telefonintervju 

och direkt intervju. Enligt Bryman (2011) finns det inget som direkt visar att 

telefonintervjuer skulle ge andra svar än intervjuer som görs på plats. Snarare kan 

intervjuer som sker via telefon underlätta för intervjupersonen att svara när hen inte 

fysiskt behöver möta den som utför studien. Det man går miste om vid telefonintervjuer 

är möjlighet att tolka personens mimik och övrigt kroppsspråk (a.a.). Eftersom jag har 

gjort flera filmintervjuer har jag haft möjlighet att åtminstone se mimiken hos mina 

intervjupersoner. Bryman (2011) menar att om intervjun tar lång tid är det enklare för 

personen som blir intervjuad via telefon att avbryta i förväg.  
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5.4 Bearbetning och analys 

När man gör en intervju är det viktigt att alla svar finns kvar efter att frågorna är ställda 

för att man ska kunna göra sin bearbetning och analys. För en del intervjupersoner kan 

det vara obekvämt att t ex bli inspelade och detta behöver man ta hänsyn till (Forsman, 

1997). Inför min studie informerade jag de berörda om att intervjun kommer att spelas 

in och var noga med att det var godkänt. Jag har spelat in intervjuerna via min 

mobiltelefon. Intervjuerna har efter inspelning transkriberats (Bryman, 2011) för att allt 

som framförts av intervjupersonerna skulle kunna analyseras noga. I analysen inför och 

under resultatskrivningen har jag inspirerats av fenomenologin genom att jag har letat 

efter fenomenen i texten. Den efterföljande analysen och teoretiska problematiseringen 

har skett tematiskt (a.a.) utifrån den sammanfattande teoriram jag valt.  

 

5.5  Forskningsetiska överväganden 

 

Bryman (2011) belyser fyra viktiga etiska grunder att ta hänsyn till.  

 

Konfidentialitetskravet tar upp betydelsen av att information om intervjupersonerna ska 

hanteras varsamt. Så mycket som möjligt ska göras för att de inte ska kunna identifieras 

vare sig utifrån vem de är, vad de sagt eller var de hör hemma. Med 

konfidentialitetskravet följer att den som gör undersökningen känner till alla identiteter 

men håller dem hemliga, jämfört med att vara anonym vilket innebär att inte ens den 

som utför studien vet vilka undersökningspersonerna är (Forsman, 1997). Jag har valt 

att avidentifiera kommunen i studien. Visserligen kanske andra MST-team kommer 

kunna räkna ut vilken kommun som varit aktuell för studien, men andra som läser 

uppsatsen kommer förhoppningsvis inte veta.  Genom att dölja intervjupersonernas 

identitet och använda "kodnycklar" (Vetenskapsrådet, 2011) uppfylls kravet på att 

hemlighålla de enskilda identiteterna. Jag har valt att inte alls benämna vilken position 

intervjupersonerna har i resultatet och analysen då det ändå är känt att svaren 

representerar olika nivåer. Det är möjligt att det ibland ändå går att utläsa vilken 

organisatorisk nivå ett citat kommer från. Den eventuella problematik som det medför 

underlättas genom att jag har tagit in godkännande om att delta i undersökningen enligt  

 

Samtyckeskravet (Bryman, 2011). Som jag också tidigare har nämnt har mina 

intervjupersoner skriftligen fått ta del av mina etiska överväganden i förväg. Forsman 

(1997) beskriver hur patienter som tillfrågas vara med i en studie kan uppleva det 

ofrånkomligt att delta av rädsla för vad det innebär om de avsäger sig medverkan. Mina 

intervjupersoner kan också ha påverkats av detta när de tog ställning till sitt deltagande i 

studien. De kan ha upplevt sig mer eller mindre tvingade att delta med hänsyn till sina 

chefer, sitt MST-team eller till mig som utför studien. Utifrån ovanstående kan det 

också ha funnits en svårighet i att vara helt sanningsenlig under intervjun om 

intervjupersonens egna tankar inte överensstämt med vad hen tros förväntas svara. 

Genom att ha påtalat för alla berörda att deltagandet bygger på frivillighet och genom 

att ha tagit in deras samtycke hoppas jag att risken för detta har minskat.  

 

Informationskravet innebär att meningen med studien samt hur den ska genomföras är 

preciserad för undersökningspersonerna. De ska också fått möjlighet att avsäga sig 

medverkan både innan studiens början och under tiden arbetet med studien pågår 

(Bryman, 2011). Dessa krav har som jag redan innan beskrivit uppfyllts. 
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Nyttjandekravet består i att materialet som samlas in under studien enbart får användas 

till den. Jag kommer ansvara för att materialet inte kan användas av vem som helst eller 

användas på ett oetiskt sätt.  

 

 

6 Resultat 
Resultatet av mina intervjuer presenteras nedan utifrån fyra teman. Mina teman är: 

Inställning till implementeringen, Genomförande av implementeringen, Utvärdering av 

implementeringen samt Metodens påverkan på familj och personal. Jag har också funnit 

ett antal underkategorier under varje tema. De fyra intervjupersonerna representeras i 

vardera åtta, åtta, nio och tolv citat. Då jag inspirerats av fenomenologin har jag letat 

efter fenomenen i transkriberingarna. 

 

6.1 Inställning till implementeringen 

 

6.1.1 Behovet - att inte nå ända fram 

Respondenterna upplever att verksamheten inte var nöjd med de öppna insatser som 

fanns innan MST. En av anledningarna som anges är att det ansågs vara brist på vissa 

punkter och att det upplevdes att behandlarna behövde jobba med föräldrarna och 

nätverket för att nå barnen och ungdomarna. Respondenterna nämner att verksamheten 

behövde finna en ny metod för att minska antalet placeringar.  

 

Vi identifierade ärenden där vi kunde säga att vi inte nådde ända fram. 

Det fanns behov som vi inte kunde tillgodose på det sätt som man borde 

förvänta sig. Men också resultatmässigt, att vi fick ett ökat antal 

placeringar, helt enkelt utanför vår kommun. 

 

En annan respondent beskriver att det ofta handlar om barn och ungdomar med 

allvarliga skolbekymmer, missbruk, kriminalitet, aggressivitet och våldsbeteende av 

olika slag. Respondenten beskriver upplevelsen av att dessa barn och ungdomar har 

störst behov av en insats och att de är svårast att hitta en lösning för. En respondent tar 

upp det man kanske bl.a. såg som ett möjligt svar på detta: 

 

Familjebehandlare och ungdomsstödjare dom jobbar ju 7-4 eller 8-5 och 

så ser det ju inte riktigt ut för föräldrarna, utan deras problem kommer ju 

även på kvällar och helger och nätter. Och då såg vi väl att i och med 

MST, deras koncept, så kunde man nå dom bättre familjerna, och jobba 

med dom på ett bättre sätt. 

 

I resultatet framkommer även att MST-Sverige var med och gjorde en 

behovsinventering för att se om metoden alls var relevant för kommunen. Utifrån vad 

den visade bestämdes det hur många terapeuter teamet skulle bestå av.  

 

6.1.2 Tron på metoden 

Flera respondenter beskriver sina upplevelser kring tron på metoden och vad den 

betyder för dem själva och för resultatet hos familjerna. Respondenterna beskriver sina 

känslor i samband med införandet av metoden och en av dem beskriver att hen ”trodde 

på konceptet” och att det var därför hen sökte tjänsten. Respondenten berättar att hen 

hade läst en del om MST och tyckte att det ”lät vettigt att man måste arbeta med hela 
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nätverket” och inte bara med personen själv. Respondenten beskriver ett ”hopp” om att 

det skulle vara så bra som hen trodde att det var. En annan respondent uttrycker också 

sina förväntningar på metoden. 

 

Jag tänkte nog att det skulle bli en klar förbättring. Vi är alltid glada när 

det kommer nåt nytt, så är det ju. Man får ju alltid förväntningar att, ´Åh, 

nu kommer frälsaren´ typ, så är det ju alltid. 

 

En respondent berättar om sin upplevelse av MST som sektliknande och hur hen från 

början var skeptiskt till det hela men sen ändrat uppfattning. 

 

Jag tycker att det är en väldigt bra metod. Alltså nu det är ju lite som en 

sekt på något vis, alltså det är den här MST-sekten. Ja, men alla kommer 

så nära varann och det liksom, pratas så gott om MST, men sen när man 

väl börjar jobba inom det så ser man verkligen att ja, men det är bra 

grejer. Jag hade lite svårt för det innan man hade kommit in i det här 

arbetet och metoden, ´Gud, vad är det här för nånting?´ Ja, men det 

kändes verkligen som en sekt. Det är MST och ingenting annat, man skulle 

va metoden godtrogen och fick inte göra nånting annat och så där, så att.. 

Nu förstår man ändå varför. Det är så där att polletten har fallit ner. Jag 

har blivit en del av sekten helt enkelt!  

 

En respondent beskriver sin känsla av att även personalen på BUP tror på att MST är en 

bra metod. Respondenten berättar att det känns ”superbra”. Om responsen från kollegor 

vid införandet av metoden berättar en respondent att arbetsplatsen är ”fantastisk” och att 

den ”andas lösningsfokus”. Hen berättar om en ”tilltro” till metoden och att alla såg 

införandet som något ”positivt”. Respondenten beskriver känslan för sitt arbete i mycket 

positiva ordalag. 

 

Det är mitt jobb. Jag tycker att det är otroligt roligt, det är fantastiskt 

roligt jobb, det är fritt, det är självständigt, det är strukturerat, det är 

kreativt, det är otroligt givande därför att man får resultat fort. Resultat 

som man kan dela med familjen. Jag trivs väldigt bra, ett väldigt roligt 

jobb.  

 

Respondenterna använder ordet ”motstånd” när de beskriver sina upplevelser från 

socialsekreterarnas mottagande av metoden i inledningen av implementeringen. En 

respondent berättar utifrån den inledande informationsträffen och hur hen upplevt det: 

 

Många kändes lite så här att, ´Ja, men vad ska vi ha en ny metod för dom 

andra har väl funkat ganska bra? Varför ska vi ändra på nånting som 

redan funkar?´ Så att, vi har fått kämpa ganska mycket med vissa 

socialsekreterare. Alla har inte varit, utan.. det finns vissa fall där man 

känner att, `Oj, här finns det ett starkt motstånd till att dom tror på 

metoden´. Medans andra bara, dom släpper oss fria, vi får jobba hur vi 

vill, för att dom verkligen tror på det jobb vi gör. Det blir en utmaning, det 

är bara att ta tjuren vid hornen och försöka ge dom så mycket information 

som möjligt, för att det ska bli bättre. Så att dom verkligen ska se att ja, 

men det blir faktiskt framgång. Vi gör resultat, det händer nånting i 



  
 

 17   

familjen. Men det kändes som att från början var det mycket motstånd, 

men att det blev bättre och bättre. 

 

En annan respondent beskriver också att ”det var lite skakigt i början” men upplever att 

”det är nyttigt med motstånd” och att det behöver vara där för att verksamheten inte ska 

bli ”fartblind”.  Hen beskriver att det annars är lätt att man missar saker som man 

kanske behöver justera eller ändra på eller förbättra. En respondent beskriver att i all 

implementering av nya metoder som man inte är helt insatt i så finns det ”en liten 

distans i början”. En respondent beskriver även att det förekommit rykten om MST 

utifrån att det gått mindre bra för vissa ärenden. Hen beskriver att klienternas mål ska 

vara mätbara och att även om målen är uppnådda är det kanske inte alltid de resultat 

som socialsekreterarna vill ha.  

 

6.1.3 Rekryteringens betydelse 

Respondenterna berättar om rekryteringen till MST och tar upp olika delar från 

processen som speglar deras upplevelse. Berättelserna sträcker sig från rekryteringens 

början till metoden är igång och rekryteringarnas betydelse idag. Respondenterna 

berättar att MST-Sverige var med och höll i rekryteringarna. En respondent upplever det 

som en värdefull del och att det nästan varit en förutsättning när man inte arbetat med 

MST tidigare. Respondenterna berättar att rekryteringen var väldigt avancerad med 

olika inslag och moment på både svenska och engelska. En respondent beskriver att 

”det var nervöst” och att hen upplevde sig ”bli lite grillad”. Gällande de engelska 

inslagen under rekryteringen berättar en respondent att halva delen var på engelska och 

att hen ”var lite ringrostig men det var kul”. En annan röst beskriver sin känsla för de 

engelska inslagen och vad de har för betydelse i förlängningen. 

 

Man får ju öva på engelska. I början var det lite knaggligt men nu så är 

det ganska naturligt. Jag tyckte det var besvärligt i början så klart, men nu 

kan jag tycka att det är ganska berikande, därför att man tvingas, man ser 

på ett ärende från en annan synvinkel när man tvingas uttrycka sig på ett 

annat språk. För då måste man, man måste tänka en vända till innan man 

skriver ner det man vill ha med i veckorapporten. Det hjälper till att hålla 

fokus på det som är viktigt. Man svävar inte iväg ut i något annat som inte 

är riktigt relevant, utan man blir liksom slimmad i sitt fokus och det är ju 

bara positivt ser jag det. 

 

Att bli uttagen att få arbeta med MST upplevdes positivt. Respondenterna använder ord 

som ”spännande”, ”jättekul”, ”nervöst” och ”utmanande”. Några respondenter berättar 

om hur man upplever vikten av att "rätt" personal tillsätts och vad det betyder i 

förlängningen. En respondent berättar: 

 

Vi har ett bra team som verkligen går in för det här. Dom som är MST-

behandlare idag är handplockade, om man kan säga så och att man 

verkligen vill det här. Jag tror ingen utav dom har bara ´Ja men okej, jag 

söker väl då, för jag är så jävla trött på mitt andra jobb´ eller nånting 

sånt, utan dom har verkligen velat det här. Dom är så engagerade och 

energiska och positiva och glada, så.. ja..  
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En annan respondent resonerar vidare och tar även upp kraven som ställs på de som 

arbetar med MST. 

 

Att man trivs på sin arbetsplats naturligtvis är en stor del i det här, men 

också att man trivs med modellen som sådan. För gör man inte det då 

söker man ju sig någon annanstans. Det ser vi ju i andra team som inte 

har lyckats lika bra med rekryteringarna, att man har större 

personalomsättningar.  

 

Med medarbetarna här och det jobb som jag vet att dom lägger ner så är 

jag naturligtvis stolt, är jag ju väldigt stolt, över det jobb som dom gör. 

Samtidigt så vet jag att dom är oerhört duktiga på det dom gör och dom 

lägger ner väldigt mycket tid och ambition i det här. Det är otroligt 

duktiga medarbetare och det har gjorts väldigt bra rekryteringar. Att 

jobba som MST-terapeut eller teamledare över ett MST-team, det är inte 

bara. Utifrån att det är väldigt.. Du kommer inte undan. Du har ju din 

beredskap var tredje vecka. Det är ju handledningstillfällen varje vecka 

och man är ständigt ifrågasatt som terapeut. Både utifrån sin teamledare 

men också från MST-sverige. Och det är ju också ett ganska högt 

prestationskrav som sådant. Och i det så är rekryteringarna oerhört 

viktiga. För har man inte tänkt igenom det som medarbetare och söker en 

sån där tjänst, så kan det bli ganska tufft. 

 

Just det här med kraven på MST-terapeuterna tar även en annan respondent upp flera 

aspekter på, samt hur hen upplever metoden sårbar. Vissa personer tackade nej till en 

andra intervju under rekryteringsprocessen p.g.a. det inte passade deras privatliv att 

arbeta kvällar och helger. Det framkommer också att teamet haft funderingar kring hur 

man inom organisationen tänker i förlängningen om någon blir långtidssjukskriven.  

  

Om vi andra sitter på fulla antal ärenden också, ska vi då ha 8 ärenden 

var och verkligen gå på tårna och slita av oss håret för att försöka få det 

att gå ihop. Eller hur tänker man kring det? Men som tur är så har vi inte 

haft det dilemmat än. Det är ju lite så här att, jag kan känna att det hade 

varit bra och kanske haft nån extra så som kan komma in vid behov. MST 

jobbar väl inte så, utan det är väl att vi ska jobba intensivt alltså. Inte 

jobba med nånting annat den perioden som vi jobbar med MST för att 

vara metoden trogen som jag har fattat det.  

 

Om någon är borta från arbetet med metoden mer än ett år måste vederbörande gå om 

utbildningen. Respondenten beskriver upplevelsen av det som ”tidskrävande och lite 

stressande”.  

 

 

6.2 Genomförande av implementeringen 

 

6.2.1 Beslutet - ett avgörande 

Upplevelserna om hur beslutet togs att satsa på MST skiljer sig åt en del men flera 

respondenter är ganska osäkra på hur det gick till. En respondent tror att det var 

verksamheten med behandlarna som såg att det fanns ett behov och att de lyfte upp 

behovet till cheferna. Därefter tror respondenten att behandlarna fick vara med och välja 
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metod. En annan respondent beskriver att chefen varit på flera möten och att kommunen 

ville satsa på metoden. Respondenten upplever alltså att beslutet om MST var taget 

redan innan. En ytterligare respondent beskriver att beslutet togs av cheferna och 

politikerna men tillägger sen att behandlarna var med i samtal om metoden hela tiden. 

En respondent minns inte hur beslutet togs men kommer också ihåg att man samtalat 

lite om metoden.  

 

En respondent berättar att det inte var självklart om det skulle bli MST eller en annan 

metod innan det klarnade. 

 

Vi hade lite bekymmer från början att få det rent politiskt förankrat. Det 

var väl så här att man ifrån politiken hade hört andra delar gällande 

MSTn, som man då tolkade inte var så positiva. Varför det drog ut lite 

grann på tiden och vi då i dom delarna tittade på alternativa 

behandlingsmetoder också som skulle passa den här målgruppen. Sen så 

svängde det där. Utifrån att det visade sig att dom här negativa delarna 

som man hade uppmärksammat då gällde en forskningsrapport man hade 

tagit del av. Så sen när det här lättade och när man då insåg också att, ´Ja 

men vad fan, här finns ju delar som gör att vi, att det finns en grund för det 

här´ och man såg också att det var andra kommuner som starta upp, så då 

svängde det. 

 

När det var ”grönt ljus” för att få använda metoden och starta upp teamet beskriver 

respondenter att det gick ganska fort och att det var ganska enkelt att införa MST. En 

respondent beskriver känslan av att ”chefen brann väldigt mycket för MST” och att 

vederbörande därför satsat väldigt mycket på metoden för att det ska gå bra.  Hen 

upplever även att ”de högre cheferna var positiva” till införandet av metoden. 

Respondenten själv tyckte att det kändes ”spännande”. 

 

Gällande upplevelserna kring om man inom organisationen använt någon modell för 

implementering råder det stor osäkerhet. En respondent upplever att MST-Sverige har 

bistått med råd under implementeringen då verksamheten frågat efter det. I övrigt tänker 

respondenten att MST-Sverige inte lägger sig i hur implementeringen genomförs utan 

upplever att det helt och hållet är upp till teamen och kommunerna själva. En annan 

respondent har ingen aning om någon modell använts. En respondent tänker att den 

tidigare chefen säkert använt någon. En fjärde respondent berättar att teamledaren 

började tidigare än teraputerna.. 

 

..för att just börja med dom här mallarna för implementering och hur vi 

skulle gå till väga och så där. Så jag vågar faktiskt inte svara på det. 

Alltså, vi hade mycket kontakt med dom andra teamen runt om i Sverige, 

och hur dom implementerade, och hur dom gick tillväga helt enkelt, och 

följde deras råd och fick mallar om hur dom har gått till väga. 

 

6.2.2 Utbildning, handledning och boostrar – en trygghet 

Respondenterna tar allihop upp betydelsen av utbildning och vidareutbildning för MST-

behandlarna. En respondent upplevde sig ”snopen” över att utbildningen utgavs för att 

vara ”gedigen” när den enbart var fem dagar. Respondenten beskriver att det var en 

process i sig att gå utbildningen och att det hände mycket inom hen under veckan. Från 

chefshåll är upplevelsen att man ser handledningarna och utvärderingarna som veckovis 
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utbildning. En respondent tar upp att MST är en dyr insats där alla ska ha samma grund 

och att utbildningen ibland går utomlands. De dyra utbildningarna har ”stuckit lite i 

ögonen och väckt irritation hos en del socialsekreterare” eftersom de nästan aldrig får 

några utbildningar. Respondenten själv tänker att det är bra att det satsats mycket 

ekonomiskt för då kommer förhoppningsvis verksamheten hålla fast vid metoden på ett 

bättre sätt. Respondenten jämför med en annan metod som man blivit utbildad i och 

beskriver att ”den rann ut i sanden”. 

 

Kring handledningen beskriver en respondent sin upplevelse av trygghet så här:  

 

Just det här med handledningen som vi har varje vecka är ju en stor 

trygghet, därför att även om jag som terapeut jobbar på fältet själv, det är 

ju väldigt självständigt, eget arbete, så är jag ju aldrig ensam. Vi är ju ett 

helt team som alltid diskuterar hur vi ska gå vidare i ett ärende, i en 

insats. Så det är ju en stor trygghet för mig som terapeut.  Jag står inte där 

med allt, alla svar även om det kan se ut så.  

 

Respondenterna nämner att man utöver handledning har boostrar tillsammans med de 

andra teamen i Sverige.  Här hörs en röst om betydelsen av dem. 

 

Det känns som våra boostrar är jättebetydelsefulla, just att man får bolla 

saker med andra team. Efter den här boostern som vi hade, den vi hade om 

just missbruk, så kändes det ändå som att vi fick mer kött på benen och att 

man visste lite mer att analysen som vi har gjort förut. Det blir lite 

förnyelse i dom också att, ja men hur ska man tänka kring dom. 

 

En respondent nämner även att chefen och teamledaren har varit på två internationella 

konferenser och att ”det är en förmån” som man vanligtvis inte gör som 

kommunanställd. Framförallt upplever respondenten att konferenserna är ”ett steg i 

teambyggandet”. Respondenten beskriver att den nya kunskapen behövs för att kunna 

fortsätta arbeta med metoden på ett bra sätt och att ”man lär sig otroligt mycket på 

konferenserna”. 

 

 

6.2.3 Dokumentering – en kvalitetssäkring 

Respondenterna upplever att MST är ”en enda stor utvärdering”. En respondent 

beskriver att utvärderingarna är en kvalitetssäkring av arbetet med metoden. 

 

Bara veta att vi är på rätt väg, att vi gör rätt saker. Det är klart att det 

spelat in tror jag, att den är evidensbaserad. Det är liksom inte nån på 

kammaren som sitter och funderar ihop nånting, utan det finns belägg för 

det vi gör. Vi har väldigt konkret material för hur vår insats faktiskt 

fungerar i praktiken. Vi har ju siffror vi kan presentera för nämnden. Jag 

tror att det uppfattas som en trygghet, därför att det finns alltid en.. Det är 

ju det här med evidensbaserad praktik. Det är en kvalitetssäkring helt 

enkelt.  

 

En respondent beskriver sin upplevelse av skillnaden mellan MST med sina 

utvärderingar och ungdomsbehandling som inte alls genomgår samma typ av 

granskning. 
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Det påverkar nog väldigt mycket. Det är en sån mycket bättre och 

effektivare metod än andra metoder. Jämfört med ungdomsbehandling så 

var det ju inte alls en sån utvärdering som vi har nu, utan man lulla som 

på lite grann och att.. Fråga kollegor och bolla med chefen om man är ute 

rätt så, men det var ju som inte alls den där uppföljningen som det är nu. 

Så det känns som att, är det att man är ute lite på hal is, ja men då är det 

alltid nån som fångar upp en och visar att, ja men, tänk så här istället. 

 

Förutom utvärderingarna skriver behandlarna utförliga veckorapporter om varje familj 

som de arbetar med. En respondent beskriver att veckorapporterna är väldigt 

tidskrävande men att hen ”blivit lite mer haj på det, så att det går det lite fortare”. 

Funderingar finns om det skulle kunna finnas något annat sätt än som nu när de ”kanske 

lägger ner mer energi till att skriva än att kunna ha fler träffar”.   

 

6.2.4 Upprätthållandet – ett långsiktigt satsande 

Respondenterna beskriver att de upplever att verksamheten kommit ganska långt i 

implementeringen. En respondent upplever att man ”kommit förbi smekmånadsfasen” 

där man provade sig fram och att det numer känns som att MST är en fast del i utbudet 

av öppna insatser. En respondent beskriver att MSTn är ganska väl implementerad. En 

annan respondent upplever att metoden är fullt ut implementerad.  Ytterligare en röst 

beskriver att ”ledningen har en framtidsvision” och upplever att ”det är en stor viktig 

faktor”. Respondenten beskriver att ”det finns ett nytänkande och ett långsiktigt 

satsande” och att ledningen inte bara tänker från år till år utan ”det finns en större 

vision”.  

 

En respondent berättar om ett tidigare skede i implementeringen då beredskapstelefonen 

inte var riktigt implementerad. Det ledde till att det uppstod missförstånd kring ett 

ärende och en ungdom blev placerad. Respondenten beskriver att ”det var frustrerande 

när det hände”, men att det också ”var nyttiga lärdomar som mynnade ut i nya rutiner” 

med de som ansvarar för utredningarna. Respondenterna beskriver att MST nu är 

grundat bland deras samverkanspartners och att man är med i ett samarbetsprojekt 

tillsammans med bl.a. BUP där man delar med sig av sina erfarenheter.  

 

En respondent beskriver att för att upprätthålla kriterierna för deltagande i MST-

behandling blir ibland socialsekreterarna och därigenom familjerna nekade MST. 

Kriterierna vinklas ibland om för att bättre passa in i metoden. 

 

En del socialsekreterare har fått nej till sina ärenden på grund utav 

att dom inte uppfyller kriterierna. Och då kan dom ju tycka att ´men 

va fan dom kunde väl ha gjort det här´.  

 

Det går ju inte och hitta på andra beteenden men man kanske får ta 

en annan ingångsvinkel.  

 

En annan respondent beskriver att verksamheten befinner sig i ett utvecklingsstadie där 

man ”behöver tänka vidare kring MSTs stora riskmoment” att få in för lite nya ärenden. 

Man behöver fortsätta arbeta med hur man inom verksamheten upprätthåller lägsta 

nivån på antalet pågående ärenden. En annan respondent beskriver att det handlar om ett 
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underhåll där fortsatt informationsspridning blir viktig. Det håller även ovanstående 

respondent med om.  

 

 

6.3 Utvärdering av implementeringen  

 

6.3.1 Information – vägen till kunskap 

Informationsspridning är en del som respondenterna berättar om utifrån sina olika 

upplevelser. Att man gett mycket information kring MST till samarbetspartners tar en 

respondent upp som en del av framgångsfaktorerna. Respondenterna berättar att man 

haft informationsträffar med nästan alla samarbetspartners, t ex utredning, skolhälsa, 

BUP och polis. En respondent beskriver upplevelsen av informationens betydelse för 

samarbete. 

 

Allt som gynnar ett samarbete över verksamhetsgränserna tror jag är 

positivt, för när det börjar bli vattentäta skott, då tappar man effektiviteten 

tror jag. Det är liksom inte skilda arenor som alla ska lösa problemen var 

för sig, utan barnen, ungdomarna, befinner sig på dom här arenorna och 

dom går in i varandra. Det är familjen, det är kompisar, det är skola, det 

är kanske BUP. Och alla dom måste kunna samverka för att det ska bli en 

så bra lösning som möjligt, för barnet eller ungdomen. Och då gäller det 

ju också att man vet hur. Och där kommer informationen in. Ju mer 

kunskap man har om vad det är vi gör, och hur vi jobbar, och varför, så 

hittar man också gemensamma vägar. Och det är ju alltid positivt.  

 

En respondent beskriver att hen upplevde att MST-teamet inte fick några ärenden i 

början och att det var en av anledningarna till informationen för remitenterna. 

Informationen bestod bl.a. i att man beskrev resultat från andra kommuner. Efter träffen 

upplever respondenten att det varit rätt fullt upp för teamet. Informationen var värdefull 

för att veta att metoden fungerar och att man inte behöver uppfylla hjulet på nytt. 

Respondenterna upplever att det inte hade varit fel med ännu fler informationsträffar i 

början och kanske på ett mer strukturerat sätt. 

 

Vad gäller den fortsatta informationsspridningen så tänker alla respondenter att det 

kommer man fortsätta med. En respondent beskriver att ”socialsekreterare byts ut 

ganska ofta”, bl.a. ”på grund av utbrändhet och mammaledighet” och att det därför är 

jätteviktigt med ny information hela tiden ”för att socialsekreterarna ska hålla MST 

färskt i minnet”.  

 

Socialsekreterare behöver kanske mer kött på benen för att verkligen 

förstå, ´vad är MST?´ Vi jobbar inte bara med skolproblematik, utan det 

är droger, och det är alkohol, och det är kompisar, och det är 

utåtagerande och allting. 

 

En annan respondent tar upp att efter ett vikariat så har personen en oerhörd kunskap 

om MST och kan sprida den vidare inom organisationen där hen fortsätter arbeta. 
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6.3.2 Vikten av samarbete 

Respondenterna beskriver sin upplevelse av samarbetets betydelse och sin känsla för 

MST-teamet och att ”det är ett bra gäng”. En respondent uttrycker att man ”inom teamet 

kommit varandra så himla nära på så kort tid, eftersom man arbetar så intensivt 

tillsammans”. ”Det är bra sammanhållning och det känns jättebra”. Även en annan 

respondent upplever att sammanhållningen inom MST-teamet har varit positiv för 

implementeringen. En annan röst beskriver upplevelsen av ett tätt samarbete mellan 

teamet och närmaste chefen. Respondenterna berättar även om samarbetet mellan 

teamet och socialsekreterarna. En respondent upplever att socialsekreterarna verkligen 

tänker till om familjer kan vara aktuella för MST. Teamledaren får mycket 

telefonsamtal då socialsekreterare ringer för att resonera utifrån olika ärenden. En annan 

respondent beskriver sin upplevelse av samarbetet och den feedback man ger varandra. 

 

Vi har ett jättegott samarbete. Vi stöttar varann och berömmer varann att 

vi gör.. Det är ju inte bara för att, men jag tycker verkligen att dom gör ett 

fantastiskt jobb, och jag vill att dom ska veta det. Och det i sin tur kan ju 

ge ringar på vattnet, att dom tycker att det är roligare och att dom ser att 

dom får lite kredd för det dom gör. Dom är fantastiskt duktiga här, det 

måste jag säga. Jag tycker att det måste va sån här öppen och rak dialog, 

och det har vi haft, det tycker jag verkligen.   

 

En röst som hörs säger att socialsekreterarna behöver bli bättre på att göra målen 

mätbara för att det inte ska bli dubbeljobb för behandlarna. Några respondenter tar upp 

betydelsen av samarbete inom organisationen likväl som med samarbetspartners för 

möjligheten att hålla samma linje i behandlingsarbetet.  

 

Det handlar ju om regelbundna återkopplingar till beställare naturligtvis, 

att dom vet vad som händer och sker, och här har vi också haft 

diskussioner med BUP t.ex., att man i det här inte kan bedriva parallella 

spår. Självklart har det ju hänt att man inte har varit överens om vilken 

väg man ska gå och diskussioner runt omkring det och så. Men det är 

också delar som i implementeringsfasen är otroligt viktiga att man 

klargör. 

 

En respondent beskriver att det känns som att deras samarbetspartners har sett 

möjligheter. ”Det har inte varit kalla handen på en gång” utan de har lyssnat, tagit till 

sig och bearbetat informationen. Respondenterna beskriver att i kontakten med BUP 

och skola så vet båda verksamheterna vilka MST-teamet är. En respondent upplever att 

det, samt att BUP har rekommenderat MST till en del av sina familjer, är ”ett konkret 

bevis på att implementering har skett”. Den andra respondenten berättar om sin 

upplevelse. 

 

När vi ringer och informerar BUP att, ´Ja men hej, det är vi från MST som 

har ett ärende tillsammans med er´. Ja, men då är det att ´ja men vad 

skönt! Vad roligt! Vad bra!!´Så att det känns som att man kommit en bra 

bit på vägen när dom tycker att det är nånting positivt med MST och att 

dom verkligen tror på oss. Som när man har förklarat för skolan vad MST 

står för och hur vi jobbar, så känns det som att vi har fått jättepositiv 

respons av att det är jättebra, att vi är spindeln i nätet. Att vi kanske håller 

i telefonsamtal och sammankallar till möten som kanske annars nån lärare 
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fått göra, som kanske egentligen inte alls har tid med det. Så att, just från 

skolans del känns det som att vi har fått jättemycket positivt som sagt, och 

ja. Det känns bra. 

 

Några respondenter berättar om samarbetet med andra MST-team i Sverige. En 

respondent upplever en bra kommunikation med de andra teamen och berättar att man 

har kontakt varje vecka. Respondenten tycker att ”det är jättebra” och upplever sig vara 

”en liten del i ett stort sammanhang”. Man har även kontakt via handledning med 

moderorganisationen i USA. En respondent beskriver ett nära samarbete mellan chef, 

konsulenter och kommuners programansvariga. 

 

Jag kan skicka ut ett mail till alla och då kan jag räkna med att jag har 

elva som svarar inom väldigt kort tidsspann. Vilket är både och, för om 

man ställer en enkel fråga och så får man 32 svar, så då drunknar man i 

svar tillslut, men det är just.. Det är väl en del också som är lite synonymt 

för MSTn, att dom som jobbar i det och blir kvar, och jobbar med MSTn är 

väldigt engagerade. Just samverkan med andra kommuner som har MST-

insatser har varit väldigt prestigelös. Där är ju också att man har fått tagit 

del i andras misstag. Man har inte behövt göra misstagen själv, utan det 

har bara varit att fråga så har man fått ett bra svar. Jag tror att det 

förmedlar en trygghet i organisationen över lag.  

 

 

6.3.3 Flexibilitet i resurser och metod  

Några av respondenterna beskriver att resurstillgången vad gäller fortbildning, 

arbetsplatser, bilar, telefoner o s v är god. Man upplever sig inte ha saknat något utan 

upplever att ledningen satsat och investerat i metoden. En sak som underlättat för MST-

terapeuterna är att de fått bärbara datorer vilket gör att de kan arbeta både hemifrån och 

hos familjerna med datorn som arbetsredskap. Flera respondenter berättar om detta. En 

röst beskriver att man inte haft bärbara datorer från början men efterfrågat och fått det 

senare för att kunna vara mer mobila, vilket ”varit jättebra”. Respondenten berättar även 

att ”chefen varit väldigt generös” och beskriver att MST-terapeuterna har ett kom-och-

gå-system istället för det vanliga inom kommunen med in- och utloggningar. De håller 

reda på sin flextid själva.  

 

En annan typ av flexibilitet som två respondenter tar upp är flexibiliteten i MSTn. Båda 

beskriver metoden som ”strukturerad med strikta ramar” men samtidigt innanför 

ramarna upplever båda att man får använda de kunskaper man redan har. En respondent 

”gillar jättemycket att det är ett styrt material men ändå flexibelt”. En annan respondent 

berättar om sin upplevelse av flexibiliteten i metoden. 

 

Inom strukturen så finns det en flexibilitet och en anpassningsbarhet och 

en kreativitet måste jag säga som är väldigt tilltalande för mig som 

behandlare. Och det gäller ju att, när man jobbar med människor, så 

gäller det och va väldigt lyhörd, det gäller ju och se vad är det för behov 

som finns här och nu, hos just dom här personerna. För även om 

problematiken kan se lika dan ut utifrån sett, så kan ju grundorsakerna 

eller upplevelserna om det, alltså det varierar ju lika mycket som det finns 

i livet. Och då gäller det ju att man inte kan vara för rigid. Utan det blir ju 
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kanske tvärt om att man måste vara extra flexibel. Fast inom en struktur 

som är till för att hjälpa.  

 

6.3.4 Måluppfyllelse – att ha en sund inställning 

Respondenternas berättelser om ärendeflöde, klientnöjdhet och minskat antal 

placeringar kan alla kopplas till måluppfyllelse. Gällande ärendeinflödet är alla 

respondenterna överens om att det är ”relativt gott”, men det finns nyanser i 

upplevelserna. En respondent berättar att ”det är tämligen bra ruljans på nya ärenden”, 

att ”man inte hinner bli dyngless på ett ärende” utan man ”får ny energi av en ny familj” 

som man får. En annan respondent upplever att metoden används i största möjliga mån 

och gärna lite till. Ytterligare en annan respondent upplever att det alltid går att använda 

metoden mer. Kopplat till de ekonomiska frågorna berättar en respondent att det inte 

finns några problem att försvara MSTs kostnad när man jämför mot resultat av 

klientnöjdhet o s v.  

 

Tre av respondenterna upplever att metoden har hjälpt till att minska antalet placeringar. 

Den fjärde respondenten nämner inte ämnet alls. En respondent beskriver att 

verksamheten undvikit placeringar utanför sin kommun och att man ”nog nått dom 

målsättningar” man hade. Respondenten tillägger att man hade ”ganska försiktiga mål” 

och beskriver att det inte finns något ”allenarådande”. Många inom verksamheten har 

lång erfarenhet inom socialtjänsten och vet att det inte finns något som kan lösa alla 

problem. Respondenten berättar att man hade ”en ganska sund inställning” till vad man 

kunde förvänta sig.  Respondenterna nämner alla på olika vis att det inte alltid gått att 

undvika en placering med hjälp av metoden även om man vill finna så många lösningar 

på hemmaplan som möjligt. 

 

Egentligen är det så att man strävar ju att ha så många, hitta så mycket 

hemmaplanslösningar som möjligt. Dom här barnen och ungdomarna ska ju 

tillbaka hem så fort det bara går. Så att vid en placering startar 

hemtagningsarbetet i den sekund som beslut om placering tas.  

 

På det stora hela är upplevelsen att man har haft ”ett väldigt positivt utfall av metoden”. 

Samtidigt som respondenterna beskriver sin upplevelse av att ”placeringarna måste ha 

minskat” så verkar de osäkra på om man inom organisationen vet hur mycket dem har 

minskat. Flera respondenter förlitar sig på att teamledaren har den informationen. Några 

uttrycker att ”det följs upp” och att ”om metoden inte hade visat de resultat man tänkt 

sig så hade organisationen varit tvungen att göra andra åtgärder”.  

 

Jag har inte riktigt koll på hur många placeringar som var innan och hur 

mycket det har minskat. Det tror jag faktiskt att teamledaren har koll på. 

Jag vet ju att vi har gjort skillnad. Vi utvärderar hela programmet var 

sjätte månad. Då tittar ju MST-Sverige på hela den biten också. Jag vet ju 

att dom här programutvärderingarna.. och hur det har sett ut med alla 

våra.. alltså hur vi uppfattas hos medborgarna och så, alla dom siffrorna 

och allt det har ju redovisats av vår programansvarige, inför 

socialnämnden. Så att det är ju hela tiden en process där det, där man 

visar på dom positiva effekterna, och jag tror att det är en anledning till 

att vi fortfarande är kvar så klart. För man kan ju lika gärna bestämma sig 

för att lägga ner hela MST-teamet. Men så länge vi gör ett jobb där vi 



  
 

 26   

faktiskt gör nån form av skillnad, så antar jag att vi får vara kvar. Det är 

ett antagande! 

 

Två av respondenterna beskriver lite olika upplevelser av hur de ser på målet att minska 

placeringar gentemot vård i öppna former. Båda respondenterna lägger också in olika 

kostnadsperspektiv. 

 

Det är vårt delmål i kommunen. Det har ju politikerna sagt, att vi måste 

minska antalet placeringar på HVB och i familjehem, och prova 

öppenvårdslösningar först. Det är ju både och det där. Det blir ju lite 

mer att det är ekonomin som styr än behovet. Och att man kanske i vissa 

fall provar öppenvårdslösningar, fastän det borde va en placering på en 

gång liksom. Jag tänker att för en del barn kan det va förödande, men vi 

har ju dom riktlinjerna att hålla oss till, så att det är ju det vi ska jobba 

för.  

 

MST är ekonomiskt kostbar kortsiktigt kanske, men inte långsiktigt. Jag 

tror att man tänkte så, därför att en placering av en ungdom är också en 

väldigt kostsam historia. Och kan man undvika placeringar som är både 

ekonomiskt och individuellt kostsamma, så är ju det en vinst. Även om det 

kanske inte ses i siffrorna, så är det fortfarande en vinst socialt sätt för 

samhället. Men jag tror att det visat sig ganska snabbt att det inte är.. Jag 

tror att det bär sig helt enkelt! Annars skulle det inte vara en metod som 

man skulle satsa på.  

 

 

6.3.5 Lärdomar och nycklar till framgång 

Gällande återkoppling under implementeringens gång vet en respondent inte om 

återkopplingen är bra eller dålig. Respondenten tycker att det känns bra att 

återkopplingen sker via teamledaren. En annan röst anser att man inte får jättemycket 

återkoppling. Ytterligare en respondent upplever att man” inte fått någon statistik alls” 

kring t.ex. om placeringarna minskat i kommunen och har tankar på förbättringar kring 

det. 

 

Det är så klart att vi skulle vilja haft nån utvärdering. Se, vad ger det här i 

siffror. Det skulle inte va dumt. En känsla av att vi gör rätt, att det är en 

bra metod, ja, och en kredd för dom också. Att det dom gör faktiskt har 

betydelse, och att ekonomin faktiskt påverkas av det jobb dom gör. Det är 

väl alltid önskvärt och veta hur dom ser på införandet, och hur dom tycker 

att det har gått i förhållande till andra kommuner. Har det varit nått 

annorlunda, eller har det varit den här röda tråden, som jag tänker. Det 

kanske är dags med en ny sån där informationsträff, men att man utgår 

från hur det har varit i våran kommun och vad ser dom, hur många 

ärenden har dom haft, vad kan dom se i sina utvärderingar. Hur det har 

gått liksom. Det skulle ju va jätteintressant faktiskt.  

 

Respondenterna beskriver att ”med facit i hand” finns det säkert saker man hade kunnat 

göra annorlunda och någon uttrycker att ”man lär sig nånting av allt”. En respondent 

tipsar om att ge så mycket information som möjligt samt visa på positiva resultat i 

inledningsskedet så alla får skapa sin egen bild. En annan respondent berättar att om 
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man ska införa MST behöver man ”ha insikt i att det kommer ta tid och inte tro att det 

är en kvickfix på att man har för dyra och för många placeringar”. Då ”blir man nog inte 

så nöjd” i det långa loppet eftersom det tar en tid innan implementeringen är genomförd 

och innan man ”får kontinuitet i det arbete som man gör”. En respondent berättar om det 

hen upplevt varit nyckeln till att verksamheten och MSTn är där den är idag. Samtidigt 

manar respondenten andra verksamheter som står inför en implementering av någon 

metod till eftertanke, behovsinventering, omvärldsbevakning, stöd från andra och 

förankring. 

 

Vi har ju haft ett väldigt tätt samarbete och det har vi fortfarande med 

MST-sverige. Det är väl det som också har varit nyckeln till att det faktiskt 

har gått så bra som det har gjort. Naturligtvis dom ekonomiska 

förutsättningarna. Att vi har gått in i det med öppna ögon. Vi har sett, vad 

är det vi behöver, vad har vi och röra oss med o.s.v. Och sedan 

engagemanget hos våra medarbetare, samverkanspartners och politiken. 

Det har funnits en gemensam övertygelse i att det här är nånting som är 

bra, som vi kommer att arbeta efter över tid. Och att det inte är en 

kortsiktig insats. Det är väl främst dom. Och så tätt samarbete med MST-

sverige och dom andra kommunerna, organisationerna som är med i MST, 

är ju också en del i, som ändå spelar roll för implementeringen.  

 

Att vi har dom resultat som vi har varit väldigt bra, men jag tror det 

handlar mycket om just det här teamarbetet och att vi har jobbat 

tillsammans i olika chefsnivåer också. Men också en grundlig inventering 

på behovet som sådant. Jag tror att det är det som är nyckeln också till att 

vi får det här att fungera och att det fortfarande rullar på. Det finns ett 

behov av det här. För det är ju i syvende och sist också ibland så att det 

implementeras metoder som det efter ett tag kommer fram att, det var inte 

riktigt det här behovet som eftersöktes. Vi är ju inte ensamma om nån 

metod egentligen i Sverige. Om det är så att man överlag ska starta nya 

saker eller nya grupper, det finns mycket att lära i omvärldsbevakningen. 

Ja, så jag skulle tänka. Om jag ska sammanfatta det; eftertanke, behov 

och.. omvärldsbevakning. Och så sen.. förankring.  

 

En respondent uppmanar till ”styrkefokus och lösningsfokus” vid införandet av en ny 

metod. Man måste vara beredd på att ”man kommer stöta på patrull, man kommer möta 

motstånd” men att det viktiga blir hur man hanterar det. Respondenten uppmuntrar till 

att ”fokusera på att hitta lösningar då det är vägen till samarbete”. En respondent skickar 

ett budskap till andra verksamheter att införa MST. "Gör att!" Respondenten tycker att 

MST borde finnas i alla kommuner och beskriver att hen inte vet vad andra kommuner 

har för öppenvård men upplever att MST är ”helt överlägset i resultat jämfört med vad 

kommunen har att erbjuda i övrigt”. 

 

 En sista röst som vill bli hörd berättar i eftertanke hur hen upplevt det att vara med i 

implementeringen av MST. 

 

Jag tror att det kan mynna ut i mycket gott. Jag tror att vi gick i fronten för 

ett ökat samarbete mellan många olika verksamheter och det är nånting 

som enbart är positivt. Det har varit otroligt roligt. Det måste jag säga. Att 

få vara med från början och starta upp en verksamhet och en metod och 
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liksom se.. Det blir ju lite grann som ens lilla bebis, man vill ju se hur det 

går. Nu börjar den liksom klara sig själv. Det är kvitto på att man har fått 

igenom det här. 

 

 

6.4 Metodens påverkan på familj och personal  

 

6.4.1 Familjernas delaktighet 

Respondenterna berättar att de upplever att MST-behandlingen påverkat familjerna 

positivt. En respondent beskriver att metoden mottagits positivt av föräldrarna då 

"behandlarna träffar föräldrarna på deras villkor och på dom tider som dom kan". 

Utifrån de utvärderingar och intervjuer som har gjorts med föräldrar så "har de varit 

väldigt nöjda med de insatser som har gjorts". Respondenten påtalar dock att MST inte 

påverkar familjer i kommunen generellt då det är en biståndsinsats. 

 

 Flera av respondenterna nämner beredskapstelefonens betydelse för familjerna.  

 

Dom har ju alltid nån att få tag i, så det känns ju som att.. ja, det glömde 

jag säga, det var också nånting jag upplevde. Det här med att dom blir så 

ensamma efter vi lämnat dom på en träff. Så står dom där själva och ska 

klara sig. Men i och med den här beredskapstelefonen som vi nu har i 

MST, så finns det alltid nån där. Dom kanske bara behöver stå på sig, ´nä, 

men säg till dom att nä, men nu går du till skolan´. Och bara att dom får 

höra det, att vi tror på föräldrarna, det gör så otroligt mycket för dom och 

att dom faktiskt orkar med alltihopa. Så att det här med positiv energi och 

att visa att man finns där, det har betytt jättemycket för föräldrarna. 

 

En respondent upplever att "det är jättebra att beredskapstelefonen finns" och att "den är 

en morot och en trygghet för familjerna". Respondenten berättar att fokus i metoden 

tidigare legat på föräldrarna men att ungdomen nu också ska tas med på mer enskilda 

samtal. Respondenten beskriver att det är "jättebra" då man inte kan få till en förändring 

i familjen utan att barnet är med på det. Om barnen känner att "de inte har något stöd 

eller någon de kan vända sig till blir de mer obstinata och motsträviga". Respondenten 

berättar samtidigt hur föräldrar som tidigare genomgått flera utredningar och 

behandlingar utan resultat har gjort hen "mållös" efter en MST-behandling. 

Respondenten upplever positiva resultat av metoden men samtidigt begränsningar i 

målgruppen och lämnar en "önskan att vidga den lite". 

 

Man vet att det är en förändring. Det har gett så jäkla positiva effekter i 

familjerna. Det är jättehäftigt faktiskt! Jag skulle vilja ge det till alla 

insatser. Jag skulle önska att alla våra familjebehandlare vore MST-

terapeuter istället. Bredda den här målgruppen för insatsen. 

Familjebehandling, jag tycker att det är en lightvariant om jag får säga så.  

 

En respondent berättar att familjer har rekommenderat andra familjer att prova MST då 

de tycker att de fått bra hjälp. Respondenten beskriver vad det betyder för hen i arbetet. 

 

Det är det finaste betyg man kan få. Det är en sak att ledningen har en 

positiv inställning, eller att politikerna har en positiv inställning, men när 
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faktiskt klienterna har en positiv inställning, det är ju det finaste betyg 

man kan få. Det är ju dom vi jobbar med.  

 

När det blir kö till MST-behandlingen berättar en respondent att det inte blir så bra. 

Familjerna uppmuntras att ta emot stöd och sen när de får vänta sjunker deras 

engagemang ju längre tid det tar innan behandlingen börjar. Även om alla 

respondenterna annars är överens om modellens positiva inverkan så finns det avhopp 

även inom MST. En respondent berättar om sin upplevelse kring det och av att ett 

avhopp inte behöver ses som ett misslyckande. 

 

Det tillhör ju vardan! Så är det ju lite grann, allting passar inte alla. Och 

sen är det ju också så, att ska man som förälder gå in och vara med i en 

MST-insats, så är det ju så att, det är ju omvälvande. Och det är nånting 

som man kanske inte riktigt är beredd på ifrån början. Först när man har 

varit inom socialtjänsten en längre tid tror jag att.. Man kanske inte riktigt 

är beredd på att det faktiskt är en terapeut hemma hos en flera gånger i 

veckan kanske. Och dom krav som ställs. För kraven ställs ju på 

föräldrarna och det är en väldigt stor delaktighet hos dom. Så det har jag 

full.. Det har jag inga bekymmer med, att det ibland.. Jag kan tänka så här 

att, det är väl bra det, att man identifierar vilka behov.. Jag ser det inte 

som ett misslyckande att man avbryter en MST insats, utan kanske snar.. 

Det är ju en del i arbetet och som vi kanske skulle behövt göra inom 

socialtjänsten i mycket, mycket större utsträckning överlag. Just det här 

ifrågasättandet, är det här rätt, är vi på rätt väg, har vi tillräcklig 

motivation att jobba med det här, har föräldrarna tillräcklig motivation 

o.s.v. Kritiskt granska hela tiden. Och därför så ser jag, att det blir ett 

avbrott i nån eller några insatser, det ser jag att vi drar oerhörda 

lärdomar av det. Och jag tror att i förlängningen för den familj som har 

varit involverad i en MST-insats och avbrutit, att man faktiskt har 

identifierat vad är det vi behöver jobba vidare med, och sen är man ju 

alltid, naturligtvis, välkommen tillbaka.   

 

 

6.4.2 Personalens utveckling 

Respondenterna beskriver hur implementeringen dels på metodnivå och dels på 

organisationsnivå är ett utvecklande av lärande i dem själva eller hos varandra och deras 

samarbetspartners. Några respondenter beskriver hur de som individer utvecklas i 

arbetet av de olika utvärderingarna i metoden och hur de upplever att det är att bli 

bedömd.  En respondent beskriver sig komma mycket längre i sitt arbete när hen hela 

tiden får "feedback" från alla andra. Respondenten upplever att det är bra att få råd om 

hur man kan tänka, vad har gjorts bra samt vad kan göras bättre. Respondenterna 

berättar att en del i utvärderingarna är att familjerna blir utfrågade en gång i månaden av 

en oberoende person. Utfrågningarna gäller hur behandlarna sköter sitt arbete. En av 

respondenterna upplever och beskriver det som en trygghet.  

 

Det är ganska skönt, faktiskt! En del brukar fråga, ´men, känns det inte 

jobbigt liksom och bli bedömd´, men jag ser det som en trygghet för att jag 

vet alltid exakt vart jag är på väg. Är jag ute helt och spårar, då kommer 

familjen tala om det för mig. Och det är ju ett sätt att utveckla min 
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professionella yrkesroll. Det är ett sätt och veta att jag gör rätt saker, för 

dom människor som jag jobbar med. Så jag ser det som en trygghet.  

 

En av respondenterna berättar att man tar upp ljudinspelning av ett behandlingssamtal 

en gång i månaden som en ytterligare del i att utvärdera behandlarens arbete. Det 

upplevs "spännande", "lärorikt" och "jättebra" men samtidigt "lite otäckt att lyssna på 

sig själv". Respondenten uttrycker att utvärderingarna är en del som hen fastnat för då 

man "utvecklas väldigt mycket".  

 

Några respondenter beskriver sin upplevelse och sin förståelse av den 

utvecklingsprocess som alla samarbetspartners befunnit sig i och till viss del fortfarande 

är i. En av dem beskriver att vägen inte alltid är spikrak utan "det krävs ett arbete för att 

få det att fungera". Respondenten berättar att hen inte kan minnas "varken oro eller 

upprördhet" från sig själv under implementeringens gång. En annan respondent 

beskriver sin upplevelse av förloppet och även att ibland känna sig "frustrerad". 

 

Våra samarbetspartners är ju inte van vid att vi jobbar på det här sättet. 

Dom är inte van vid att man strävar efter ett samarbete och det. Man är 

inte van vid att man gör saker på ett visst sätt, och det tar ju tid att vänja 

sig vid, det tar tid att förstå och ta till sig utav och se. Det är ju först när 

man börjar se positivt reslutat av det som man kan börja våga lita på att, 

jo, men det här funkar nog. Det är ju som med all förändring. När man ska 

implementera en metod, så är det ju en förändring som sker. Det är ju lite 

grann som det här att, ´Vem vill ha förändring? Jo, alla vill ha förändring! 

Men vem vill förändras?´Det är en ganska stor skillnad däremellan, och 

när man ska implementera en ny metod så gäller det ibland att va ganska 

lätt på foten tror jag, man ska inte klampa på för hårt, utan det är en 

process. Och den tar olika lång tid för olika verksamheter, den tar olika 

lång tid för olika personer, och man får helt enkelt lita på processen, även 

om man är frustrerad. 

 
 

7 Metoddiskussion  
Då syftet med studien var att belysa personals erfarenheter och upplevelser av 

implementeringen av MST var det hermeneutiska perspektivet lämpligt. Inspirationen 

från fenomenologin har hjälpt mig att lyfta fram fenomenen som jag sökte i analysen 

när jag skrev resultatet. Min intervjuguide utgick i mångt och mycket från Quality 

implementation framwork då jag bl.a. var intresserad av upplevelsen av hur 

implementeringen genomförts. Min intervjuguide har hjälpt mig att besvara mina 

frågeställningar och mitt syfte. Jag anser att jag under intervjuerna har lyckats hålla mig 

så neutral som jag kunnat utifrån min förförståelse. 

 

Genom att använda mig av ett målstyrt urval hittade jag kontaktuppgifter till MST-

teamen på MST-Sveriges hemsida. För att i första skedet välja kommun för studien 

valde jag att låta lotten styra vilken kommun jag skulle kontakta. Vid kontakten med 

teamansvarig i den utvalda kommunen framkom svårigheter med att genomföra studien 

på ett enkelt sätt inom min tidsram. Teamet hade varit igång så länge att i princip hela 

teamet och ledningen var utbytt. Om tiden hade funnits att söka rätt på tidigare 

medarbetare och därefter gjort fler intervjuer och med både gamla och nya 

representanter hade det säkert varit mycket intressant att se hur genomförandet sett ut. 
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När tiden var för knapp för detta fick jag förslag på ett antal andra kommuner som hade 

anställda som var kvar sedan början av införandet av metoden. Jag fick också 

kontaktuppgifter till MST-Sveriges konsulenter, men med anledning av att jag tänkte att 

konsulenterna skulle kunna styra urvalet till team som de visste att det gick bra för, 

valde jag dock bort att kontakta någon av dem. Istället gjorde jag en ny lottning av de 

kommuner jag fått förslag på. 

 

Jag har intervjuat fyra personer; två behandlare, en socialsekreterare och en 

avdelningschef. Jag tycker att det har varit ett bra val utifrån att deras olika nivåer i 

organisationen har visat på olika vinklingar av implementeringen. En nackdel med att 

ha genomfört studien ensam har varit att jag inte haft tid att göra ytterligare intervjuer. 

Jag kan se en brist i att jag inte har intervjuat teamledaren i kommunen. Det hade varit 

intressant och hade kunnat ge en ännu tydligare bild av genomförandet av 

implementeringsprocessen. Utifrån mina förutsättningar är jag ändå nöjd med mitt urval 

utifrån de organisatoriska nivåerna.  

 

Jag har genomfört tre av intervjuerna via Skype. Det var tänkt att alla intervjuer skulle 

genomföras med Skype men då det inte fanns tid nog att ordna det för en intervjuperson 

gjorde jag även en telefonintervju. Det har gått väldigt bra att genomföra intervjuerna 

via videolänk. Ett tekniskt problem uppstod vid en intervju som gjorde att den tvingades 

avbrytas för att tas upp 20 minuter senare. I övrigt har jag upplevt att det inte varit 

någon större skillnad i att ha intervjuerna på detta sätt jämfört med som vanligt. Även 

telefonintervjun gick bra. Enda skillnaden och möjligtvis nackdelen var att jag inte hade 

möjlighet att se mimik och kroppsspråk.  

 

När jag valde mina teorier kom jag på idén att använda dem som en teoriram 

tillsammans med bakgrund och tidigare forskning i analysen av resultatet. Det har varit 

genomförbart vilket känns tillfredställande. Jag kan se att det varit en brist i att ha 

arbetat själv då jag inte har haft någon att diskutera med som om man varit två. I och 

med det har jag bollat lite extra tankar med min handledare vilket varit till stor hjälp för 

mig.   
 
 

8  Analys och teoretisk problematisering 
I ljuset av perspektiven kunna, vilja, och förstå (Alexanderson, 2006; Lundqvist, 1987) 

samt styrningsperspektiven top-down och bottom-up har jag belyst personalens 

erfarenheter och upplevelser av implementeringen. Jag redogör även för kopplingar till 

Quality Implementation Framework (Meyers et al., 2012) och analyserar utifrån 

bakgrund och tidigare forskning. 

 

 

8.1 Inställning till implementeringen 

 

8.1.1 Kunna  

Rekryteringen till att få arbeta med MST upplevs av intervjupersonerna som avancerad, 

nervös och kul. En del som uppskattas värdefull och som ses som en förutsättning är det 

stöd man fick från MST-Sverige då de medverkade och höll i rekryteringarna.  

Alexanderson (2006) belyser att det behövs stöd från ledningen för att kunna 

implementera. I detta moment av införandet av metoden verkar stödet från MSTs 

ledning otroligt viktigt. Verksamheten hade inte lyckats få ett så bra urval av personer 



  
 

 32   

på egen hand då man inte hade tillräcklig kunskap i metoden. Resultaten visar att man 

inom verksamheten är väldigt nöjd med de rekryteringar som gjorts och personalen 

beskrivs som energiska och duktiga och man är stolt över dem. Lundqvist (1987) tar 

upp att arbetet inte blir utfört som det är tänkt utan rätt praktisk kunskap.  En del i den 

initiala bedömningen av implementeringsprocessen är urval/rekrytering av personal 

samt stöd till organisationen (Meyers et al., 2012). 

 

8.1.2 Vilja 

Resultatet visar att det fanns en del motstånd till metoden från socialsekreterarna i 

inledningen av implementeringen. Dels hade man inte kunskapen och förståelsen att det 

behövdes en ny metod. Dels förekom det även rykten kring metoden utifrån att 

socialsekreterare inte tyckte att de mätbara resultaten påvisade om en inre förändring 

hos familjerna uppstått. Under tiden av detta motstånd har antagligen viljan och 

motivationen hos socialsekreterarna varit låg. Man anser att motståndet var nyttigt för 

att inte bli fartblind och att svaret var att ta tjuren vid hornen och ge socialsekreterarna 

så mycket information som möjligt. Detta tyder på strategin och tron på att ökad 

kunskap ger mer förståelse och därigenom föds också vilja. Lundqvist (1987) stöder 

tanken genom att belysa att kommunikation mellan de olika partnerna är betydelsefull i 

en implementering.  

 

Resultatet visar även på metodens sårbarhet på olika plan. Bl.a. framkommer att vissa 

personer tackade nej under rekryteringen p.g.a. att det inte passade deras privatliv att 

arbeta kvällar och helger. Alexanderson (2006) menar att den personliga situation som 

arbetstagaren befinner sig i ofta spelar roll för personens vilja till förändring. Resultatet 

visar också på att det eventuellt finns brist på planer för hanteringar av förändringar i 

arbetsgruppen, något som författaren menar behövs för att verksamheten ska kunna 

hålla fast vid metoden och implementeringen.   

 

Resultaten påvisar även att det fanns en förväntan och ett hopp på metodens verkan 

redan i inledningen och under rekryteringen. Man ansåg det jättekul, spännande och 

utmanande att få börja arbeta med metoden och behandlarna beskrivs som engagerade, 

positiva och glada. Behandlarnas vilja och motivation är mest troligt ytterligare en 

anledning till att man upplever rekryteringarna som lyckade. Tilltro till metoden verkar 

ha funnits hos många inom verksamheten redan från början och intervjupersonerna 

beskriver hur den vuxit hos dem själva, socialsekreterare och andra samarbetspartners ju 

längre tiden gått.  

 

En intervjuperson beskriver hur MST som organisation kan upplevas som en sekt. En 

anledning är upplägget inom MST, med moderorganisation i USA, MST-Sverige med 

sina konsulenter, många team och det täta samarbetet dem alla emellan. En annan orsak 

verkar vara att man inom MST håller hårt på att det är MST som gäller och att man ska 

hålla sig till metoden. Möjligen är jämförelsen med en sekt ett resultat av betydelsen av 

evidens och en väg till en framgångsrik implementeringsprocess. För att en metod ska 

ha evidens krävs det att den kan visa på goda vetenskapliga resultat (Socialstyrelsen, 

2016b) och för att veta vad det är man mäter måste metoden enligt Socialstyrelsen 

(2012) användas på rätt sätt. Förmodligen är det anledningen till att man inom MST 

driver det så hårt. Det sektlika skulle kunna påverka implementeringsprocessen positivt 

utifrån det hjälpsamma och sammanhållna konceptet inom MST. Skälen ovan är 

troligtvis inte en förutsättning för implementering och evidens men det verkar utifrån 

resultatet ha varit väldigt hjälpsamt. Det kan även finnas ekonomisk vinning i att hålla 
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konceptet så stramt och sammanhållet som möjligt. En positiv inställning till metoden 

behövs för att vilja (Alexanderson, 2006) och verksamheten har i mångt och mycket 

lyckats med målet att inspirera individer både inom och utanför sin egen organisation 

med hjälp av MSTs organisation. Motivation hos personalen ingår i bedömningen av 

beredskap och kapacitet i första fasen av implementeringen (Meyers et al., 2012). 

 

8.1.3 Förstå  

I resultatet visar det sig att man inom verksamheten såg att behandlarna inte nådde fram 

till barn och ungdomar med svår utåtagerande problematik med de behandlingsmetoder 

man tidigare hade. Man upplevde att det saknades flera viktiga komponenter.  För att 

hitta en lösning på den upplevda bristen har den intervjuade verksamheten dragit sitt 

strå till stacken genom att satsa på och införa en beforskad metod med evidens, precis 

som IVO (2015) uppmanar att man måste. Roselius och Sundell (2008) bejakar det när 

de påpekar att det inte räcker med att vilja göra ett gott jobb, göra som man alltid gjort 

eller vad man tror skapar förändring i arbetet med människor. För att klienter ska ha så 

stor potential till förändring som möjligt av de behandlingsmetoder som ges, krävs att 

någon förstår att det fattas kunskap för att möta ett behov och kräver en förändring. Det 

är startskottet för implementeringsprocessen (a.a.) som inleds med en behovsinventering 

(Meyers et al., 2012), vilket MST-Sverige hjälpte till med i den undersökta kommunen. 

 

8.1.4 Styrningsperspektiv 

Inom den intervjuade verksamheten tyder resultatet på att alla inom själva 

behandlingsenheten inklusive chefen har upplevt en saknad i behandlingsinsatserna och 

att detta har diskuterats dem emellan. Precis som Roselius och Sundell (2008) belyser så 

måste chefer, behandlare eller klienter se att det finns ett behov som inte tillgodoses. 

Det verkar dock ha varit ett glapp i kommunikationen med åtminstone 

socialsekreterarna. De upplevs inte ha haft insikt i att det behövdes en ny metod vilket 

ledde till en distans till en början. För att förstå implementeringen och den metod som 

ska införas behövs det relevant information, ibland till hela organisationen 

(Alexanderson, 2006). 

 

 

8.2 Genomförande av implementeringen 
 

8.2.1 Kunna 

I resultatet framkommer att det man ser som MSTs stora riskmoment är att man inte 

skulle få in tillräckligt med ärenden till teamet och att man behöver fortsätta arbeta med 

att upprätthålla en lägsta nivå. Samtidigt visar resultatet att socialsekreterare ibland 

nekas att tillsätta MST som insats till sina familjer för att upprätthålla kriterierna inom 

MST. Det är till gagn för metoden och implementeringen även om man i resultatet kan 

ana en frustration. Det framkommer att ärenden ibland vinklas om för att passa in i 

metoden. Detta är något som verksamheten måste fundera kring allmänt men även ge 

akt för när det kommer till arbetet kring upprätthållandet av lägsta nivå på ärenden. 

Frågan är hur vinklandet av beteenden påverkar resultatet av behandlingen. Det är en 

förutsättning för evidensen (Socialstyrelsen, 2016b), implementeringen och för att 

kunna hjälpa familjerna att metoden används på rätt sätt och för rätt målgrupp 

(Socialstyrelsen, 2012). Önskan att hjälpa är stor både hos socialsekreterare och hos 

behandlare. Socialstyrelsen (2016a) menar även att "den som behöver samhällets 

insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap"(a.a.).  Man kan 
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ana att socialsekreterarnas frustration består i att de ser effekterna av metoden och 

därför vill kunna ge den som insats till fler. Det påverkar förväntningarna på metoden 

vilket är positivt men är i detta fall inte endast av nytta. Åtminstone inte om man vill 

uppnå eller upprätthålla en hög grad av implementering i metoden. Samtidigt finns det 

något dubbelbottnat i Socialstyrelsens olika påtalanden. Om det finns en grupp klienter 

som det inte finns någon evidensbaserad metod för, är kanske den bästa tillgängliga 

kunskap man har i det här fallet MST? Men då går man emot allt vad kunskap om 

evidens och implementering säger och man skälper metoden. Farbring (2007) påpekar 

att i jämförelse med kontrollgrupp visar evidensbaserade metoder som inte är väl 

implementerade inga eller t o m negativa resultat vad gäller återfall (a.a.). Ett exempel 

är en studie i Washington som visade att bl.a. MST inte fungerade när den inte var 

tillräckligt implementerad (Berman & Farbring, 2010). I Sverige visar MST just inte 

bättre resultat än annan sedvanlig behandling inom socialtjänst. Det framgår intressant 

nog av en 5-årig utvärdering (Socialstyrelsen, 2014), som startats innan MST var väl 

inlärd och därmed inte väl implementerad. Det gör att man kan man fundera över 

tillförlitligheten i det resultatet. För att kunna implementera behövs stöd från ledning 

samt utrymme att utföra och lära sig den nya metoden (Alexanderson, 2006; Meyers et 

al., 2012). Utifrån ovanstående diskussion och med risk för att övertolka verkar de 

anställda inom teamet samt socialsekreterare behöva stöd från MST och ledning att 

hålla sig till de målgrupper som metoden är till för, samt ökad kunskap i 

implementering.  

 

Resultatet visar att efter beslutet var taget att satsa på MST har man upplevt stöd både 

från högre chefer och från politisk ledning. Man tänker att en del i stödet har att göra 

med att det är en evidensbaserad metod, att man kan visa upp reslutat för nämnden och 

på så sätt kvalitetssäkra behandlingen.  Detta går i linje med vad som står i 3 § 3 kap. av 

Socialtjänstlagen (2001:453) "Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras" (a.a.).  

 

Handledning, boosterträffar och internationella konferenser ses i resultatet som 

betydelsefulla vägar till trygghet, teambyggande och ny kunskap för att vidmakthålla 

kvaliteten i behandlingen. Farbring (2016), Alexanderson (2006), Lundqvist (1987) och 

Meyers et al. (2012) stödjer detta. Farbring (a.a.) tar upp att behandlarens färdigheter i 

metoden också behöver implementeras då forskning visar att de är viktigare för 

resultatet hos klienterna än metoden i sig. Alexanderson (a.a.) menar att för att kunna 

behövs träning, handledning och utrymme att utföra och lära sig den metod som 

implementeras.  

 

8.2.2 Vilja  

I resultatet framkommer att dokumentationen av framförallt veckorapporterna som görs 

på varje familj varje vecka är väldigt tidskrävande. Det framkommer funderingar på om 

det skulle gå att förenkla dokumenteringen för att istället kunna lägga ner mer tid på 

träffar. Även om det kanske inte i grunden gäller just den typ av dokumentation som 

beskrivs ovan så lämpar det sig att hänvisa till IVO (2015) som påvisat brister hos 

beställare och utförare. Bristerna gäller bland annat behovsbeskrivning, planering av 

genomförande och uppföljningar. Med hänsyn till bristerna blir det svårt att utläsa 

reslutat av behandlingen och även ta beslut om en insats behöver förändras (a.a.). Det 

tyder på att veckorapporterna som görs tjänar sitt syfte om än det tar tid, då de verkar 

innehålla alla tre delarna. 
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Resultatet visar att man upplevde det spännande med en ny metod och att chefen varit 

väldigt drivande och haft ett brinnande intresse för att införa metoden. Dessa 

komponenter är viktiga för att vilja menar Alexanderson (2006). En annan sak som 

mestadels tas upp som positiv är alla utvärderingar i alla led som görs inom MST. Man 

anser att det blir en markant kvalitetsskillnad i jämförelse med "vanlig" 

ungdomsbehandling där man mer kan "lulla" på. Roselius och Sundell (2008) menar att 

yrkesutövning och forskning behöver närma sig varandra för att effektivisera både 

framtagandet och tillämpningen av metoder och så verkar vara fallet inom den 

intervjuade organisationen. I samband med alla utvärderingar finns en känsla av att vara 

en del i processen, något som Alexanderson (2006) tar upp som en anledning till att 

vilja delta i en implementering. Det verkar också som att behandlarna får ett lugn i 

arbetet, de har t.ex. utsatta tider för teamträffar och handledning. Även detta går att 

koppla till vilja enligt Alexanderson (a.a.) och är en del i bedömningen av beredskap 

och kapacitet (Meyers et al., 2012). 

 

8.2.3 Förstå 

I början av implementeringen väcktes en del frustration p.g.a. missförstånd gällande 

delar i användandet av metoden. Resultatet visar att man genom kommunikation har 

ökat förståelsen för metoden, skapat nya rutiner och fått med sig nyttiga lärdomar.  I 

resultatet kan man även se att de dyra utbildningarna inom MST har väckt irritation hos 

en del socialsekreterare då de sällan får några. Det kan ha påverkat deras vilja att förstå 

och uppskatta metoden inledningsvis. I resultatet framgår även att man blivit utbildad i 

åtminstone en metod som runnit ut i sanden då den inte blivit implementerad. 

Upplevelsen är att det ibland satsas pengar på utbildningar i metoder som sen aldrig kan 

användas fullt ut. Söderholm Carpelan (2006) menar att en väl genomförd 

implementering förstärker behandlingsintegriteten vilket innebär att metoden utförs så 

troget som möjligt i alla avseenden. Politiker, chefer och andra verksamma måste förstå 

vikten av att metoder behöver implementeras. Detta då implementering av en metod 

som tidigare nämnts är viktigare än graden av evidens för att hjälpa klienter att bli fria 

från sin negativa livsstil (Farbring, 2007). Det påvisar också behovet av kunskap i 

implementering (Roselius & Sundell, 2008).  

 

Gällande just resultatet kring utbildning i MST tar alla upp att den varit väldigt 

betydelsefull men resultatet visar också på att den upplevs något kort. Visserligen har 

behandlarna återkommande handledningar och boostrar och det anses vara tillräckligt av 

chefen och antagligen även av MST. "Insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet" står det att läsa i 3 § i 3 kap. av Socialtjänstlagen 

(2001:453).  När det gäller åtminstone MST så är man till största delen nöjd med den 

utbildning och fortbildning som man får. För att förstå den metod som införs behövs det 

relevant utbildning (Alexanderson, 2006). Väsentlig utbildning finns även med som steg 

i Quality implementation framwork (Meyers et al., 2006). 

 

8.2.4 Styrningsperspektiv 

I resultatet framkommer ingen tydlighet i upplevelserna av hur MST från början har 

kommit på tal (alltså vem som först presenterade den som evidensbaserad) eller hur 

beslutet om metod fattades. Alla har sina egna upplevelser av hur det gick till. 

Upplevelserna varierar ifrån att behandlarna fick vara med och välja metod d.v.s. 

växelvis styrning (Löfgren, 2012) till att beslutet helt var taget av chefer och politiker 

d.v.s. top-down (Roselius & Sundell, 2008). Det som framkommer under en intervju är 
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känslan av att politikerna var på väg att säga nej till MST då de tagit del av en 

forskningsrapport som tolkats inte var så positiv. Socialstyrelsen (2012) skriver att 

resultatrika metoder ska användas. Nutley, Walter & Davies (2009) tar bland annat upp 

att forskning i praktiken handlar om att vid val av behandlingsmetoder använda sig av 

befintlig forskning. Forskningen kan komma via modeller från riktlinjer och ramverk, 

från chefer eller från behandlarna själva. Bästa förutsättningen för att främja 

forskningen i praktiken är att modellerna samkörs. I den intervjuade verksamheten råder 

det som sagt delade meningar, men det verkar åtminstone som att chef och politiker haft 

diskussioner utifrån forskningens olika resultat. Vilken forskning man inom 

verksamheten tagit del av framgår inte i resultatet, men som tidigare nämnts visar MST 

enligt socialstyrelsens rapport (2014) ingen effekt jämfört med andra insatser inom 

socialtjänst i Sverige och Europa (a.a.). Just detta, att program inom evidensbaserad 

praktik inte nödvändigtvis är bättre än andra insatser inom socialtjänsten, tar Bergmark 

och Lundström (2011) upp som en risk till besvikelse för politiker och verksamheter. I 

slutändan valde man inom den intervjuade verksamheten ändå att satsa på MST då 

andra kommuner startade upp och man tyckte sig se att metoden hade fördelar man 

kunde dra nytta av. Socialstyrelsen (a.a.) och IVO (2015) bejakar beslutet genom att 

betona att insatserna ska behovsprövas individuellt och att MST är en möjlig metod 

bland andra (Socialstyrelsen a.a.). Möjligen har chefens vilja och brinnande intresse för 

metoden också påverkat politikerna.  

 

Resultaten visar också att alla upplever en osäkerhet i om någon modell för 

implementering har använts eller inte. Liksom Nutley, Walter & Davies (2009) påpekar 

vikten av att använda sig av befintlig forskning vid val av behandlingsmodeller påpekar 

Farbring (2016) och Nilsen (2014) samma sak när det gäller implementering av nya 

metoder. För att implementeringen ska lyckas helt menar författarna att man behöver 

hålla sig till existerande forskningsbaserade modeller. Enligt Nilsen (2010) består 

implementering av olika processer och perspektiv och kan inte beskrivas av en teori 

eller ett ramverk. Resultatet av studien visar att en person inte alls vet om det funnits 

någon mall, en tänker att tidigare chefen säkert använt sig av en modell, en annan tänker 

att teamledaren började tidigare för att arbeta med mallarna och en fjärde upplever att 

MST-Sverige bistått med hjälp under implementeringen men inte lagt sig i hur den 

utförts. Oavsett hur styrningen av implementeringen är utförd tyder osäkerheten på att 

implementeringsplanen (om det alls funnits någon) inte varit förankrad i några led och 

att den iså fall bara använts inledningsvis. Farbring (2007) menar att betydelsen av 

implementeringsprocessen ofta försummas eller glöms bort helt vid införskaffandet av 

nya metoder. Om inte någon modell för implementering använts kan man utifrån vad 

forskningen säger vara ganska orolig. Författaren påvisar med flera studier att det är 

avgörande för behandlingsresultat utifrån återfall hur väl implementerad en metod är. 

Roselius och Sundell (2008) belyser att kunskap i implementering är ett av villkoren för 

att klinter ska ha så stor möjlighet till förändring som är möjligt. Att utveckla en plan 

för implementering är ett av stegen i fasen struktur för implementering (Meyers et al., 

2006). Det verkar ändå som att verksamheten har fått stort stöd av både MST-Sverige 

och av de övriga teamen under implementeringen. Styrningen som finns inom MST har 

antagligen genom sitt upplägg med utbildningar, handledning, boostrar och 

utvärderingar i alla led, haft stor del i detta. Enligt Löfgren (2012) ska 

implementeringsprocessen ses som ett samspel från topp till botten. Inom MST-

organisationen verkar detta samspel påverkat implementeringen hos den intervjuade 

organisationen. Kanske har det hjälpt verksamheten att ändå nå dit den är idag.  
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Resultatet visar att man anser att man kommit ganska långt i implementeringen och att 

metoden numer är en fast del i utbudet. Resultatet visar även att man ser 

implementeringen som en pågående process, endast en röst upplever att metoden är fullt 

ut implementerad. Nilsen (2014) menar att implementering enligt top-down-

perspektivet går ut på att när en ny modell är införd och börjar användas så är 

implementeringen färdig, men påpekar även att implementering inte behöver "betraktas 

som en process med ett tydligt slut som innebär att en viss metod används eller inte" 

(Nilsen, 2014, s. 17).  

 

Resultaten visar också att ledningen har en framtidsvision, ett nytänkande och ett 

långsiktigt satsande som stödjer den fortsatta implementeringsprocessen. 

 

 

8.3 Utvärdering av implementeringen 

 

8.3.1 Kunna 

Resultatet visar att man påverkas positivt i det dagliga arbetet utifrån de resurser och 

flexibla möjligheter man fått från ledningen. Resurstillgången vad gäller fortbildning, 

arbetsplatser, bilar, telefoner o s v är god. Organisationen har satsat på metoden och 

underlättat arbetet genom att behandlarna fått bärbara datorer då de ofta är ute på fältet. 

Detta är något som införskaffats då behandlarna visat på behovet. Behandlarna har även 

ett kom-och-gå-system som införts efterhand då man såg att det var svårt att anpassa sig 

efter det vanliga systemet inom kommunen med in- och utloggningar. För att 

behandlarna ska kunna utföra sitt arbete verkar organisationen fullt ut stödja teamet med 

ekonomiska resurser (Alexanderson, 2006) och rätt teknisk kunskap (Lundqvist, 1987) 

vilket även är ett av stegen i implementeringsprocessen (Meyers et al, 2006). 

 

Resultatet visar på en samstämmig bild av uppskattning när det kommer till det 

anpassningsbara i metoden. Metoden beskrivs som flexibel med strikta ramar där man 

får använda den kunskap man redan har. Detta bidrar till kreativitet hos behandlarna. I 

resultatet framkommer även tankar att man behöver kunna vara flexibel när man arbetar 

med människor och att man inte kan vara allt för rigid. Man uppskattar att metoden inte 

är för snäv utan bidrar till lyhördhet för de familjer man arbetar med. Tankarna 

överensstämmer med IVO (2015) som menar att varje individ ska mötas med insatser 

som passar den enskildas behov. Metoden verkar anpassningsbar på så sätt att man kan 

använda de kunskaper man redan har och på det sättet lever den upp till steget om 

möjlighet till anpassning i organisationen (Meyers et al., 2012).  

 

När det kommer till resultat kring måluppfyllelse och lärdomar visar det att man inte ser 

några problem med att försvara MSTs kostnad. Man ser att det är en långsiktig vinst 

både för den enskilda individen och ekonomiskt. Detta motsägs dock av Socialstyrelsen 

(2014). Den femåriga uppföljningen av MST i Sverige påvisar att ungdomar som 

genomgått MST-behandling uppbär samma kostnader inom övriga vårdinrättningar och 

kriminalvård, som ungdomar som genomgått vanliga behandlingsinsatser inom 

socialtjänsten. Sammanslaget ger det över 100 000 kr mer i kostnad för varje ungdom 

som fått MST-behandling (a.a.). 

 

Satsningen har varit politiskt förankrad och därigenom har man haft de ekonomiska 

förutsättningarna klara. Det har varit en stor del i att implementeringen gått att 

genomföra i den grad som den har. Även här kommer Alexandersons (2006) ord om 
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vikten av ledningsstöd och ekonomiska resurser för att kunna utföra implementeringen 

väl till pass. I ramverket för implementering kan man hitta dessa punkter under 

beredskap, kapacitet och organisationsstöd (Folkhälsomyndigheten 2015; Meyers et al., 

2012). 

 

8.3.2 Vilja  

Resultatet visar att den intervjuade organisationen verkar ha en vilja att hjälpa så många 

familjer som möjligt hemmavid. Det framkommer också att ett av kommunens delmål 

är att minska antalet placeringar och prova öppenvårdslösningar först. Huruvida 

kommunen därmed försöker behålla alla inom öppenvård i så stor utsträckning som 

möjligt är inte tydligt. Det som framgår är att man fortfarande gör placeringar och att 

tanken finns att placerade ungdomar ska föras hem igen så snart som möjligt. Enligt 

Socialstyrelsens utvärdering (2014) placeras i stort sätt lika många ungdomar som fått 

MST (46 %), som ungdomar som fått sedvanliga insatser (47 %), inom socialtjänsten 

under en 5-års period. Nilsen (2010) tar upp att kravet ökat på användandet av metoder 

som i forskning gett goda resultat och som är ekonomiskt försvarbara. IVO (2015) 

påtalar att lösningar på hemmaplan aldrig får hållas som en allmän målsättning, vilket 

visat sig vara vanligt. I verksamheter runt om i Sverige kan man därmed anta att det 

krävs kunskap om detta. Samtidigt påvisar Andreasson (2003) att institutionsplaceringar 

inte är bästa lösningen. Det måste innebära en varsam balans i beslutet kring insatser för 

barn och unga som inte alltid är självklart. En tanke som framkommer i resultatet är att 

det för vissa barn kan vara förödande att behöva prova på vård på hemmaplan i stället 

för att bli placerade på en gång. Det följs av en tanke att det i och med det är ekonomin 

som styr mer än behovet. IVO (2015) uppger att individens personliga behov ska styra 

insatserna. Thorbjörn Ahlgren (2007) beskriver att verksamheter inom öppenvård verkar 

drivas med mål om bl.a. minskade kostnader och minskade institutionsplaceringar där 

resultaten av insatserna inte påverkar vårdens vardande.  

 

Resultatet visar att det finns en bra sammanhållning inom MST-teamet och att det 

intensiva arbete man gör tillsammans påverkar detta. Resultatet visar även att det finns 

ett tätt samarbete i alla led inom organisationen, mellan team och närmaste chef och 

mellan teamledare/team och socialsekreterare. Man beskriver att det finns en rak och 

öppen dialog och att man berömmer och stöttar varandra. Även inom MST-Sverige som 

organisation visar resultatet att det finns ett upparbetat samarbete i alla led mellan team, 

teamledare, programansvarig chef, konsulenter och alla andra kommuners 

programansvariga. Man upplever sig vara en liten del i ett stort sammanhang. Orden 

beskriver implementering och evidens i ett nötskal, det är det som det handlar om. 

Nilsen (2010) beskriver att implementeringsvetenskapen är ett eget forskningsfält inom 

evidensbaserad praktik och bildar tillsammans med evidensbaserad medicin ett 

fullständigt system "med en sammanlänkad diagnos, metod och lösning på 

implementeringsproblemet" (Trinder 2006, här citerat efter Nilsen, 2010, s. 17).  

Johansson (2012) menar att både policyforskning (som ägnar sig åt att bl.a. titta på 

organisation, tillvägagångssätt och samspel med andra) och forskning inom 

evidensbaserad praktik (som använder sig av riktlinjer av klinisk karaktär samt olika 

strukturerade behandlingsinsatser) behövs vid studier inom vård och omsorg.   

 

Gällande samverkanspartners utanför organisation upplever man positiv respons. Det 

har funnits en vilja (Alexanderson, 2006) och det har hjälpt dem att se möjligheter med 

metoden. Man beskriver att de flesta samverkanspartners som exempelvis skolor och 

BUP vet vilka MST-teamet är och hur de arbetar. Detta ser man som ett konkret bevis 
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på att implementering har skett. Enligt Nilsen (2010) kan man se 

implementeringsförloppet ur det systemteoretiska perspektivet då det består av ett flertal 

beståndsdelar och deltagare på olika nivåer som integrerar och ständigt påverkar 

varandra.   

 

Resultatet visar att det finns engagemang från alla och att samarbetet genom alla led, 

med samarbetsparters samt med politiken är en av nycklarna till den framgång man haft 

med implementeringen i kommunen. Enligt Alexanderson (2006) är det också en av 

delarna i att vilja, att ha en känsla av att vara en del i hela processen. Samarbetet kan 

kopplas till styrkan i organisationen och infrastrukturen (Meyers et al., 2012). 

 

I resultatet beskrivs att man upplever att man får de resurser som behövs och att det 

finns en ruljans på ärenden. Gällande ärendeflödet finns det nyanser i upplevelserna 

men alla är överens om att det är relativt gott. Någon tycker att MST kan nyttjas mer 

och någon beskriver att metoden används i största möjliga mån. Detta kan kopplas till 

den tidigare analysen av ärendeinströmning och ärenden som inte kommer in p.g.a. att 

kriterierna inte uppfylls. Det kanske finns en lucka mellan vilka ärenden som faktiskt 

uppfyller kriterierna men ändå inte remiteras till MST och de ärenden som får nej för att 

de inte lämpar sig för metoden. Eller så är det så att resterande familjer som är aktuella 

inom socialtjänsten i kommunen har andra behov än MST. Att det finns ett lugn i 

arbetet är viktigt för viljan enligt Alexanderson (2006) och det visar resultatet att man 

får. 

 

Resultatet visar att man haft en sund inställning till vilka resultat man kunnat förvänta 

sig och man upplever att man fått positivt utfall av metoden och på minskat antal 

placeringar. Palm (2007) beskriver att en anledning som försvårade implementeringen 

av CRA inom SiS var att den konkurrerade med andra metoder som redan fanns inom 

institutionen. I resultatet från den verksamhet jag studerat framkommer ingen sådan 

upplevd konkurrens åtminstone inte gentemot MST. Snarare verkar man uppleva en 

nöjdhet i att ha infört en metod som motsvarar verksamhetens behov då man tidigare 

hade en målgrupp som man inte tyckte sig nå. Konkurrensen visar sig snarare gentemot 

andra behandlingar inom verksamheten såsom ungdomsbehandling och 

familjebehandling. I övrigt upplever man att det har funnits en styrkefokus och en 

lösningsfokus vilket man också råder andra som ska implementera en metod att ha. 

Deras positiva inställning till metoden har hela vägen påverkat deras vilja att fortsätta 

implementeringen (Alexanderson, 2006). 

 

8.3.3 Förstå  

I resultatet uppmanar man andra verksamheter som står inför en implementering att inse 

att det tar tid och att MST inte är en snabb lösning på att minska placeringar. Enligt 

Fixsen et al. (2005) tar det mellan 2-4 år att implementera ett beslut. Resultatet visar att 

man inledningsvis hade svårt att få ärenden till MST. Man hade en informationsträff där 

man berättade om metoden och vilka resultat den gett i andra kommuner. I resultatet 

framkommer att informationen var värdefull och att den gav resultat på ärendeinflödet. 

Man såg att metoden fungerar och att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Även i 

kontakten med exempelvis BUP framkommer i resultatet att man haft en del 

diskussioner för att förhindra parallella spår. Allt detta tyder på att förståelsen av 

metoden och vad den kan ge för resultat varit för låg och stödjer den forskning som 

visar på att information behövs för att just förstå (Alexanderson, 2006).  Med 

förståelsen kom även kunskapen om metoden, viljan att nyttja den och samarbeta med 
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teamet. En ytterligare sak som resultatet visar är att det finns behov av att fortsätta 

informera för att socialsekreterarna ska bli ännu bättre på att skriva mätbara mål i sina 

insatser till teamet.  

 

En av framgångsfaktorerna som framkommer i resultatet är just den 

informationsspridning man haft till så gott som alla samverkanspartners. Man har 

förutom socialsekreterare informerat bl.a. skolhälsa, BUP och polis. Man anser att 

informationen är nödvändig för att samverkan ska kunna fungera och för att man 

tillsammans ska kunna hitta en bra lösning till de familjer man gemensamt berörs av. 

Resultatet visar att man tänker att man behöver fortsätta med informationsspridningen 

kontinuerligt även i framtiden då folk byts ut och behöver påminnas om metoden. 

Alexanderson (2006) menar att under en implementering behövs relevant information, 

ibland till hela organisationen. Det verkar man inom organisationen ha förstått. Detta 

kan kopplas till behovet av att förbättra styrkan i organisationen och infrastrukturen 

(Meyers et al., 2006). 

 

I resultatet framkommer också att man inom organisationen har en insikt i att det inte 

finns någon metod som är allenarådande. Man manar till eftertanke, behovsinventering, 

omvärldsbevakning, stöd från andra och förankring. Bedömning av resurser och behov 

finns med som steg ett i ett ramverk för implementering (Folkhälsomyndigheten, 2015, 

Meyers et al., 2012) 

 

8.3.4 Styrningsperspektiv 

När man tittar på resultatet kring resurser, samarbete och information kopplat till 

styrning så visar det i mångt och mycket på att styrningen är ett samspel. Samspelet 

pågår i alla led både inom organisationen, med samverkanspartners och med MST-

Sverige och andra team. Löfgren (2012) och Nilsen (2010) tar upp ett nyare 

styrningssätt där samverkan kring implementering arrangeras gemensamt av de 

medverkande parterna (kallat styrningsnätverk eller "governance"). Även om sättet att 

styra inte är rådande i detta fall så finns det kanske liknelser åtminstone inom MST som 

organisation. Kanske kan det vara ett alternativt styrningssätt i framtiden för 

socialtjänst, landsting och skola. 

 

Som tidigare nämnts visar resultatet att man har en upplevelse av att placeringarna 

minskat. Samtidigt visar resultatet på en osäkerhet huruvida det bara är en känsla eller 

om man inom organisationen vet hur mycket dem har minskat. Man förlitar sig på att 

teamledaren har den informationen. Resultatet visar att programutvärderingar görs var 

sjätte månad av MST-Sverige och att man visat reslutat om hur man uppfattas av 

medborgarna för den politiska nämnden. Huruvida utvärderingarna tar upp något om de 

faktiska minskningarna av placeringar framkommer inte, men resultatet visar på att man 

inte upplever sig ha fått någon statistik alls kring det. Utifrån styrningsperspektiv är det 

intressant om det verkligen är så att man faktiskt inte har tittat på vad metoden ger för 

effekt utifrån antal placeringar. Även om det kanske inte är det enklaste svaret att ta 

reda på så borde det gå att åtminstone få något mer på fötterna än en känsla. I resultatet 

framkommer tankar att metoden inte skulle finnas kvar om man inte såg att den gav den 

effekt som förutsetts. Utifrån det borde resultatet följas upp både på individnivå och 

ekonomiskt, kan man tycka. Speciellt med hänsyn till resultaten i undersökningen som 

Socialstyrelsen (2014) påvisar, med dyrare kostnader, samma effekter som andra 

insatser och lika många placeringar. Det vore också intressant utifrån att Socialstyrelsen 
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(a.a.) påtalar att effekten av MST kanske skulle visa bättre resultat om uppföljning görs 

på verksamheter som är väl inkörda på metoden (a.a.), d v s väl implementerade. 

 

Enligt Löfgren (2012) är faran att implementeringar går fel om utförare och 

beslutsfattare har för mycket distans mellan sig. Om osäkerheten i resultatet gällande 

detta område gör att en felaktig bild visas upp är det ändå intressant. Det visar i så fall 

på en brist i information och kommunikation i frågan mellan alla led inom 

organisationen. Det framkommer i resultatet en önskan om en ny informationsträff som 

beskriver hur man ser på införandet, vad det gett för ekonomiska konsekvenser och hur 

det gått jämfört med andra kommuner. Man efterlyser helt enkelt den röda tråden i 

arbetet och i resultatet, att vara en del i hela processen (Alexanderson, 2006). Området 

kan direkt kopplas till ett ramverk för implementering. Följ upp den pågående 

processen, möjliggör att alla inblandade får återkoppling om utvecklingen och reflektera 

över de erfarenheter som implementeringen gett (Folkhälsomyndigheten 2015, Meyers 

et al., 2012). Det är slutfaserna av implementeringen även om processen aldrig tar slut 

(Nilsen, 2014). Det är där resultatet visar att organisationen nu befinner sig och har ett 

fortsatt arbete att göra. 

 

 

8.4 Metodens påverkan på familj och personal 

 

8.4.1 Hinder  

I resultatet framkommer tankar att det inte blir någon förändring i familjen om barnen 

inte är med på det arbete som ska göras. Det uppstår motstånd som visar sig på olika 

sätt om barnen inte känner att de har något stöd. Resultatet visar att man utifrån detta nu 

har vidgat metoden och börjat arbeta mer enskilt med barnen också vilket upplevs 

positivt från personal.  

 

Det framkommer inte av resultatet om beslutet att ha mer individuell behandling med 

barnen och inte längre mestadels fokusera på föräldrarna är förankrat i metoden, i MST-

Sverige och i evidensen. Om kunskapen kommer från MST som organisation eller om 

det är något man själva inom verksamheten sett och bestämt. Det kan vara så att 

forskningen visat att barnen blir motstridiga om de inte får delta i behandlingen och att 

man utifrån det har gjort förändringar i metoden inom MST. "Kvaliteten i verksamheten 

ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras" står det i 3§ i 3 kap av 

Socialtjänstlagen (2001:453).  Evidensen ska utgöra "bästa tillgängliga bevis" (SBU, 

2016). Roselius och Sundell (2008) påpekar att utrymmet mellan verksamma och 

forskning behöver minska för att effektivisera metoder. Om ovanstående resonemang 

stämmer tyder det på att MST som metod också hela tiden utvecklas och kvalitetssäkras 

i grunden. Om det däremot inte stämmer utan beslutet är taget inom verksamheten eller 

inom MST-Sverige utan att det är kopplat till forskning går man tvärtemot vad som sägs 

om evidens och vad som sägs i Socialtjänstlagen. 

 

Resultatet visar att familjer som uppmuntrats och motiverats att ta emot behandling 

ibland får stå i kö till MST. Erfarenheten säger att det inte är helt ovanligt att det blir 

väntan till insatser inom socialtjänsten, men det är naturligtvis inte önskvärt. I resultatet 

framkommer att familjernas engagemang och vilja sjunker då de behöver vänta vilket är 

fullt naturligt. Det framkommer även av resultatet att det förekommer avhopp från 

MST-behandlingen. Det beskrivs att metoden kräver stor delaktighet från familjerna och 

att de inte alltid är beredda på det. Man tänker att det är familjer som redan varit 
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aktuella för insatser tidigare som har mest motivation till insatsen. Resultatet visar att 

man i från verksamhetens sida inte ser bekymmer utan har en förståelse i att vissa 

familjer hoppar av. Istället ser man det som att familjerna oftast fått en insikt i vilka 

behov de har och som de kan fortsätta arbeta med. Tankar framkommer också om att 

man inom socialtjänsten i stort kritiskt borde granska och ifrågasätta pågående insatser 

betydligt oftare. Ställa frågorna: Finns det tillräckligt med motivation hos familjen? 

Finns det tillräckligt med motivation hos behandlarna? 

 

När det kommer till resultatet kring personalen framkommer det att man ibland blir 

frustrerad över att det tar tid för samarbetsparters att förstå metodens arbetssätt. Det är 

först när de ser den utveckling som sker hos familjerna som de vågar tro på att metoden 

fungerar. Samtidigt finns en förståelse för att förändring tar tid, att man inte får klampa 

på för hårt utan man måste lita på processen. Trots frustration finns det en vilja 

(Alexanderson, 2006) och en tro på samarbetet. 

 

8.4.2 Förtjänster  

Resultatet visar att man inom verksamheten upplever att familjerna påverkats positivt av 

MST. Utvärderingarna visar att föräldrarna är nöjda med de insatser som de fått. 

Personalens flexibla arbetstider samt beredskapstelefonen lyfts fram som två delar som 

underlättat för familjerna i deras förändringsprocess. Resultatet visar att stödet i stunden 

via vägledning på telefon och att de får höra att behandlaren tror på dem kan göra att de 

orkar. Det beskrivs i resultatet som en trygghet och en morot för föräldrarna. Genom 

dessa relativt enkla men resurskrävande insatser påverkar man föräldrarnas motivation, 

d.v.s. deras vilja och deras inre styrka. Det ger dem kraft, förståelse och kunskap att 

genomföra den förändring som behövs. 

 

I resultatet framkommer en önskan om att alla familjebehandlare ska vara MST-

behandlare istället och att alla familjer ska få MST. Förhoppningsvis är önskningen mer 

ett reslutat av de positiva effekter som man ser av metoden än genomtänkt utifrån vad 

det skulle innebära för implementeringen (Farbring, 2007).  I resultatet kommer det 

också fram att familjer har rekommenderat andra familjer MST då de tycker att de fått 

bra hjälp. Att klienterna har en positiv inställning till metoden anser man som det finaste 

betyg man kan få. 

 

När det kommer till resultatet om hur personalen påverkas i arbetet med metoden 

framkommer det att man utvecklas väldigt mycket. Man upplever att den feedback man 

får från handledning och utvärderingar är jättebra, lärorik och att det är en trygghet. 

Även detta resultat kan man koppla till kunna, vilja och förstå (Alexanderson, 2006). 

 

 

8.5 Sammanfattande analys 

Styrningen under implementeringen verkar mestadels ha varit ett samspel mellan 

ledning och verksamma vilket är att föredra. MSTs organisation har också varit 

delaktiga i interaktionen. Dock går det inte riktigt säga hur beslutet om MST togs från 

början. I nuläget finns inte någon aktiv implementeringsplan och det råder osäkerhet i 

om det överhuvudtaget funnits någon sådan modell. Om det någon gång funnits en 

modell har den inte varit förankrad i några led, trots detta tycks implementeringen i 

verksamheten ha varit framgångsrik. Ändå säger forskning att för att lyckas helt med 

implementering behöver man hålla sig till existerande modeller (Farbring 2016; Nilsen, 

2014). Även om implementeringsförloppet är en ständigt pågående förändringsprocess 
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och verksamheten nu befinner sig i slutstadierna av de fyra faserna om man ser till 

Quality implementation framework, så finner jag det mycket intressant att forskningen 

och empirin i min studie inte verkar överensstämma. 

 

Det har funnits hinder på vägen. I början var det svårt att få ärenden till MST. Det 

största hindret för det har varit bristande information och kunskap om metoden i 

inledningsskedet. Det skapade en del frustration hos behandlarna och missförstånd och 

motstånd från framför allt socialsekreterarna. Andra hinder har varit rykten om att 

metoden inte påvisar den inre förändring som socialsekreterare ofta vill se, eventuellt 

finns brister på planer för hantering av förändringar i arbetsgruppen och ärenden passar 

ibland inte in i kriterierna för MST vilket innebär avslag alternativt att beteenden 

vinklas om. 

 

Vad är det då som gjort att den intervjuade verksamheten ändå lyckats så pass bra med 

sin implementering? Det finns många främjande faktorer i resultatet. En tro på metoden 

från start från den genomförande verksamheten och ett driv ifrån chefen, lyckade 

rekryteringar och sammanhållning inom teamet, ett ökat informationsgivande då man 

såg att det behövdes, stöd som vuxit mellan alla i alla led från politiken till 

samarbetspartners, ekonomiska och praktiska resurser, flexibelt ledarskap och en sund 

inställning till vilka resultat man kunnat förvänta sig. Alla dessa faktorer från 

organisationens sida har varit gynnande. Även delar i själva metoden som utvärderingar, 

handledning, boosterträffar och konferenser bidrar till implementeringen av metoden. 

Dessa faktorer spelar alla in var för sig och tillsammans, men jag kan också se att MSTs 

koncept som i resultatet beskrivs som sektliknande, är av stort värde.  

 

I normala fall brukar begreppet sekt inge en negativ klang. Men inte i det här fallet. Om 

man ser till implementeringsmodellen Quality implementation framework så framträder 

några saker. Det finns totalt 14 steg i ramverket. Resultatet visar att man nu befinner sig 

på steg 12, d.v.s. i stadier av uppföljning, återkoppling, lärande och förbättringar. 

Utifrån vad jag förstår är MST-organisationen med och följer upp den pågående 

processen, i alla fall på något plan. Resterande steg är möjligtvis upp till kommunen 

själva att genomföra. Av de 11 steg som redan är gjorda vågar jag påstå att MST haft ett 

finger med i spelet i ALLA steg. Det innebär att i princip hela 

implementeringsprocessen är inbyggd i MST som koncept och i den organisation som 

finns runt omkring. Tillsammans med ovanstående positiva faktorer är MST-konceptet 

en stor bidragande orsak att implementeringsprocessen inom verksamheten befinner sig 

där den är idag. Detta utan att MST som organisation lagt sig i hur själva 

implementeringen görs, även om de varit hjälpsamma vid förfrågan.  

 

Det väcker nya frågor. Vad innebär det för genomförandet av implementering av 

metoder med liknande organisatoriskt koncept? Min studie visar på att det inte blir lika 

nödvändigt med en egen implementeringsmodell om den redan finns inbyggd i 

konceptet runt metoden som ska införas. Stämmer det även i en större studie? Samtidigt 

visar resultatet att faktorer som behovsprövning, eftertanke, politisk och ekonomisk 

förankring, samarbete inom verksamhetens organisation, nytänkande och långsiktigt 

satsande är förutsättningar som behövs från den implementerande verksamheten för att 

lyckas. Vissa av dessa premisser finns med i stegen för ramverket. Vad betyder det? 

Resultatet visar på att implementering inte är något som sköter sig själv utan det behövs 

växelverkan både i organisationen och med i det här fallet MSTs organisation för att 

ovanstående resonemang ska fungera. Vad skulle det innebära för implementeringen att 
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både ha en egen implementeringsplan samt använda sig av en metod med liknande 

koncept som MST och samköra dessa planer? Skulle det innebära en säkrare väg för att 

helt lyckas med implementeringen? 

 

Personalen har ibland upplevt frustration i arbetet med MST då det tagit tid för 

samarbetspartners att förstå vad metoden innebär. Barn har ibland fått ett motstånd till 

förändring då de inte deltagit i behandlingen vilket är en anledning till att man ändrat 

arbetssätt i metoden. Familjernas motivation och vilja sjunker när det är kö till MST. 

Familjer väljer ibland att avsluta behandlingen i förtid då metoden kräver stor 

delaktighet som de inte alltid är beredda på. Familjerna påverkas annars positivt av 

arbetet med MST, föräldrarna är nöjda med de insatser som de får och familjer har 

rekommenderat andra familjer MST. Personalen upplever att de utvecklas av den 

feedback de får inom metoden och att det är lärorikt och trygghetsskapande.   

 

Ett av kommunens delmål är att minska placeringar och prova öppenvårdslösningar 

först. Det framgår inte om man därmed har det som en allmän målsättning, vilket 

forskning säger inte är godtagbart (IVO, 2015). Resultatet visar att det kan vara 

förödande för en del barn att behöva prova på öppenvård istället för att bli placerade på 

en gång. Det är osäkert om det finns några siffror på om metoden bringar någon 

ekonomisk och/eller individuell vinst även om känslan är den. Det framkommer i en del 

av resultatet att man inte fått någon statistik alls kring detta och det finns en önskan om 

att få återkoppling kring metodens resultat i stort. 

 

Resultatet visar att exempelvis handledning och ständiga utvärderingar underlättar för 

personalen att använda metoden modelltroget. Det förekommer förändringar i metoden 

men det visar inte om ändringarna baseras på evidens och kommer från MST som 

organisation eller om det är verksamheten själv som sett behov av förändring i metoden. 

Tillströmningen av ärenden är relativt tillfredställande men MSTs stora riskfaktor är att 

inte lyckas upprätthålla en lämplig lägsta nivå på inflödet av nya ärenden. Personal 

inom organisationen behöver stödja varandra i att vara uppmärksam på att inte börja 

ändra i kriterierna för att hålla uppe nivån på antal ärenden. Socialsekreterarna behöver 

bli ännu bättre på att skriva mätbara mål i sina insatser och utifrån det behövs mer 

information. Politiker, chefer och andra verksamma måste förstå vikten av att metoder 

behöver implementeras tillfredställande. 

 

 

9  Slutsatser  
Syftet med studien har uppnåtts och frågeställningarna har besvarats. Implementeringen 

av MST har till största delen genomförts efter de riktlinjer som förväntas trots osäkerhet 

i vilken grad och om det överhuvud taget använts någon modell för implementering. 

Styrningen verkar mestadels ha varit en växelvis påverkan. En slutsats är att i princip 

hela implementeringsprocessen är inbyggd i MST som koncept och i den organisation 

som finns runt omkring. Detta har tillsammans med andra gynnande faktorer som bl.a. 

tro på metoden, modelltrogenhet, information och stödjande samarbete mellan alla led 

från politiken, inom organisationen och med hela MST-organisationen överbryggt 

hinder och varit en stor bidragande faktor till att implementeringen kan anses lyckosam. 

Metoden används till största delen tillfredsställande. Trots vissa svårigheter upplever 

personalen att de själva och familjerna på det stora hela är nöjda med MST som metod 
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och de resultat som den visar. Personalen utvecklas i arbetet med metoden och familjer 

har rekommenderat andra familjer MST.  

 

I början av studien var min inställning till MST som metod lite kritisk efter att ha tagit 

del av erfarenheter från en annan kommun. Metoden uppfattades kostsam och ineffektiv 

då den inte matchade klienternas behov, vilket ledde till att man inte fick tillräckligt 

med klienter till insatsen. Resultatet visar just på att riskmomentet med MST är att inte 

få tillräckligt med ärenden. Utöver ovanstående gynnande faktorer är min slutsats, att 

styrkan i att man lyckats så bra med implementeringen inom den intervjuade 

verksamheten är att man gjort en ordentlig behovsprövning. Oavsett vilken metod som 

ska implementeras är detta en viktig framgångsfaktor.  

 

Implementering är inte i sig själv en pedagogisk utgångspunkt men med hjälp av det 

teoretiska ramverk som använts i studien har implementeringsprocessen tydliggjort det 

pedagogiska i undersökningen. Begrepp som förändring, utveckling, samarbete, 

samverkan, integrera, motivera och lära har framträtt i studien.  
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Bilaga 1: Missiv till Teamansvarig 
 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats  

 
                  xxxx 

      2016-01-27 

 
Hej! 

 

Jag är student inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Jag arbetar själv inom socialtjänstens 

öppenvård. Jag kontaktar dig med anledning av den C-uppsats jag skriver.  

 

Arbetssyftet med studien är att belysa personals erfarenheter och upplevelser av 

implementeringen av den evidensbaserade metoden MST (Multisystemisk terapi) inom 

Socialtjänstens öppenvård. 

 

Det skulle vara mycket intressant att få ta del av er personals erfarenhet gällande detta. För att 

få göra detta vill jag intervjua två utförare (MST-behandlare), en beställare (socialsekreterare) 

som har indirekt erfarenhet av metoden och ytterligare en person som varit starkt involverad i 

implementeringen på en högre nivå, såsom t ex en enhetschef eller en samordnare inom IFO. 

Alltså totalt fyra intervjuer. Jag vill gärna göra intervjuerna via Skype om det är möjligt 

eftersom jag bor i Luleå. Annars är jag villig att överenskomma om andra alternativ. Gällande 

urvalet är det önskvärt om de jag intervjuar har varit delaktiga i så stor del av 

implementeringen av MST som möjligt och att de har flera års arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänsten. Gällande socialsekreteraren är det väsentligt att hen har erfarenhet av att ha 

haft MST som insats i åtminstone några ärenden och gärna har varit med sen innan MST 

infördes. Att de jag intervjuar är villiga att delta är naturligtvis en förutsättning.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 

som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 

– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Jag vill helst genomföra intervjuerna under v. 6 och v.7 för att hinna slutföra resterande arbete 

med uppsatsen.  

 

Med Vänlig hälsning 

 

Marie Björkstrand 

xxx-xxxxxxx 

 

 

Handledare: Katarina Olausson   Kursansvarig: Mats Anderberg 

katarina.olausson@lnu.se    mats.anderberg@lnu.se 
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Bilaga 2: Missiv till deltagare i C-uppsats 

 

Information inför medverkan i C-uppsats 

 
                 xxxx 

     2016-01-29 

 
Hej! 

 

Jag översänder härmed lite information om studien som du enligt överenskommelse kommer 

att delta i.  

 

Jag är student inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Jag arbetar själv inom socialtjänstens 

öppenvård. 

 

Arbetssyftet med studien är att belysa personals erfarenheter och upplevelser av 

implementeringen av den evidensbaserade metoden MST (Multisystemisk terapi) inom 

Socialtjänstens öppenvård. 

 

Det kommer bli mycket intressant att få ta del av dina upplevelser och erfarenheter gällande 

detta. Som jag tidigare informerat dig kommer jag att intervjua två utförare (MST-

behandlare), en beställare (socialsekreterare) som har indirekt erfarenhet av metoden och 

ytterligare en person som varit starkt involverad i implementeringen på en högre nivå. Alltså 

totalt fyra intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras enligt din och min 

överenskommelse och kommer att spelas in. Du har rätt att avsäga dig deltagande i studien 

när som helst, se de etiska riktlinjerna. 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 

som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 

– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Hör gärna av dig om du undrar något inför intervjun! 

 

 

Med Vänlig hälsning 

 

Marie Björkstrand 

xxx-xxxxxxx 

 

 

Handledare: Katarina Olausson   Kursansvarig: Mats Anderberg 

katarina.olausson@lnu.se    mats.anderberg@lnu.se 
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Etiska riktlinjer 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig av är 

de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att ditt deltagande i min 

studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vem jag är, vilken 

utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 

inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 

i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att det är 

just du som deltagit i studien och delgett mig dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För mig är 

det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig - då det är just dem jag 

intresserar mig för. 

 

 

   

 Marie Björkstrand 

 xxxx 

 2016-01-29 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Vilken är din befattning? 

 Hur länge har du varit involverad i MST och införandet av den? 

När påbörjades processen att införa MST?                       

 

1. Hur uppstod tankarna att införa en ny metod?  

Hur märkte du vilka behov ni hade? 

Vad var det som fick er att välja just MST?  

Hur fick du möjlighet att påverka beslutet?  

Hur bedömde du att MST kunde möta era behov?      

 

2. Hur tänkte du att MST skulle passa er organisation och era värderingar? (T ex 

evidens) 

 

3. MST är en kapacitetskrävande metod utifrån t ex ekonomi, tidsåtgång, personal, 

färdigheter, motivation osv. 

Hur upplevde du att man tänkte kring det? 

                 

4. Hur bedömer du möjligheten att anpassa metoden efter dina förväntningar? 

 

5. Hur upplevde du inställningen från kollegor och behandlare till införandet av MST?  

Vilket stöd fanns det från chefer/beslutsfattare och beställare att införa MST?  

 

6. Hur upplevde du att kunskapsnivån kring MST var i organisationen inför 

genomförandet av metoden? 

 

7. Hur upplever du att man kom fram till vilka som skulle genomföra implementeringen 

i praktiken?  

Vilket stöd upplever du att du fick inför genomförandet av MST?  

 

8. Hur upplever du att möjlighet till betryggande utbildning och handledning har 

tillgodosetts?         

 

9. Hur upplever du att den organisatoriska strukturen runt MSTn inför och under 

genomförandet har fungerat? (Exempelvis team, styrgrupp osv.?)  

 

10. Har ni själva följt någon modell/ramverk över implementeringsprocessen? Vilken 

iså fall? 

Var i implementeringsprocessen anser du att ni är nu?  

Hur ser du på implementeringen av MST nu jämfört med innan ni påbörjade processen?  
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11. Vilken typ av stöd upplever du att du/de som arbetar med MST fått under 

genomförandet av metoden? (hjälpmedel, teknisk assistans, handledning)  

 

12. Hur utvärderar ni MSTn?  

 

13. Hur har du fått återkoppling under processens gång om implementeringen av MST?  

 

14. Hur upplever du att MST används? (På vilket sätt och i vilken grad?) 

Hur upplever du att behoven ni hade innan implementeringen har uppfyllts av MST? 

Hur upplever du att MST påverkat arbetet med ungdomar och familjer? 

Vilka faktorer upplever du har gynnat implementeringen av MST? 

Vilka faktorer upplever du har försvårat implementeringen av MST? 

 

 

Finns det något annat du tänker på som jag inte har frågat om?   
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Bilaga 4: Implementering med kvalitet 

 


