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Hur upplever fosterfamiljer och biologiska familjer 
effekten av MTFC- programmet? 

 
Linnea Janzon och  

Stefan Nilsson 
 

Ett stort antal barn är idag placerade i fosterfamilj. Flertalet av dessa barn 
uppvisar ett asocialt beteende med dåliga sociala relationer. Multidimension 
Treatment Foster Care (MTFC) är ett program vars mål är att förändra 
barnets attityd. Det är en öppen vårdinsats där barnet placeras i en utbildad 
fosterfamilj. En kvalitativ studie genomfördes baserat på nio intervjuer. 
Syftet var att utifrån ett utvecklingsekologiskt systemperspektiv undersöka 
hur MTFC- familjer och biologiska familjer upplever effekten av 
behandlingen. Resultat visar att biologiska/fosterföräldrar upplevde 
programmet som ständigt närvarande med tydliga roller. Samtliga familjer 
bekräftar att programmet har positiva effekter på barnet beteende. 
Programmet upplevdes erbjuda fosterföräldrar en yrkesmässig relation till 
barnet och biologiska föräldrar en möjlighet att utveckla ett ökat 
självförtroende som förälder. 

 
Key words: foster-care, antisocial behavior, MTFC, foster-parents, 
biological parents. 

Inledning 
Många barn i Sverige kan inte leva i sina biologiska familjer utan behöver stöd och hjälp av 
samhället i sin boendesituation. Då har staten ett ansvar att hjälpa barnen och deras familjer 
att finna en lämplig lösning. Det finns åtskilliga placeringsformer inom hem för vård eller 
boende (HVB). De drivs av (a) kommuner eller landsting (b) en enskild huvudman eller 
stiftelse eller (c) hem som drivs för särskild övervakning av offentliga huvudmän, släkting 
hem, jourhem etc. (Vinnerljung, Sallnäs, & Westermark, 2001). Utifrån barnets behov 
beslutar socialtjänsten vilken vårdinsats som passar bäst. Under 2005 blev 7200 barn och 
unga omhändertagna enligt lagen om vård av unga (LVU) och/eller socialtjänstlagen (SoL) 
och placerades i dygnsvård. Dygnsvård innebär att barnet eller ungdomen placeras i någon 
form av institutionsvård, dvs. olika behandlingshem som inriktar sig på olika målgrupper som 
missbrukare eller kriminella. Om ett barn blir omhändertaget enligt LVU innebär det inte 
automatiskt att barnet behöver vård på institution, utan en öppen vårdinsats kan också 
tillämpas. Den vanligaste formen av placering under 2005 var fosterfamiljsplacering. I 
Vinnerljung el al (2001) studie vårdades omkring 80 procent av barnen enligt SoL och 70 
procent enligt LVU i fosterfamiljer. I fosterfamiljen kan barnet i samarbete med de biologiska 
föräldrarna och socialtjänsten arbeta för att utveckla både barnets beteende och dess relation 
till föräldrarna. Socialtjänsten har ett ansvar för att barnet inte far illa i sin hemmiljö, både i 
den biologiska och fosterfamiljen (Socialstyrelsen, 2006). Det är en komplex situation och det 
är centralt att relationerna mellan familjerna fungerar för att placeringen ska lyckas. Det är 
därför viktigt att undersöka hur biologiska och fosterföräldrar upplever 
fosterhemsplaceringen.  
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MTFC- programmet 
Multidimensional Treatmant Foster Care (MTFC) är ett program som fokuserar på barn och 
ungdomar med asocialt beteende. Ett asocialt beteende innebär att ungdomen påvisar ett 
kriminellt, våldsamt eller missbrukande beteende (Vinnerljung, Sallnäs, & Westermark, 
2001). MTFC är ett specialutformat program som baseras på den sociala inlärningsteorin, där 
klassisk och operant betingning är grundstenarna i behandlingen. Stor vikt läggs på att 
förändra beteendet och attityden både hos barnet och dess föräldrar. Programmet är en öppen 
vårdinsats och ett alternativ till institutionsvård. Barnet placeras i en fosterfamilj som är 
speciellt utbildad för MTFC- programmet. Tiden för placering varierar mellan 8 och 12 
månader (Westermark, Hansson, & Vinnerljung, 2006).  

Den biologiska familjen, fosterfamiljen och barnet stöttas av ett team bestående av en 
familjeterapeut, en ungdomsterapeut, en samordnare och i vissa fall en färdighetstränare. 
Fosterfamiljen deltar varje vecka i familjemöten där de får råd och stöd för att kunna ge 
barnet ett bra bemötande. Varje fosterfamilj får ett skräddarsytt program som utformas av 
behandlingsteamet efter både fosterfamiljen, den biologiska familjen och barnets behov och 
förutsättningar. Fosterföräldrarna använder ett poängsystem (The Parent Daily Report 
Checklist; PDR) för att uppmärksamma barnets beteende. Dagligen fylls ett formulär i där 
barnets beteende poängsätts utifrån 19 positiva och 19 negativa beteendepunkter. 
(Westermark et al., 2006). Listan skickas sedan till MTFC- teamet som granskar 
beteendeutvecklingen. Om poängen minskar måste teamet göra ett aktivt ingrepp för att 
motverka sammanbrott. Barnet träffar ungdomsterapeuten en-två gånger i veckan för att 
utveckla och träna nya färdigheter. Samordnarens uppgift är att knyta ihop arbetet mellan de 
inblandade parterna. Det grundläggande syftet är att barnet ska klara av att flytta hem till sin 
biologiska familj (Westermark et al., 2006). Fosterhemslösningen ska endast vara tillfällig. 
Fosterfamiljen och barnet ska ha en professionell relation och inte utveckla några personliga 
band eftersom vistelsen i familjen bara är tillfällig. Detta kan vara svårt och både familjen och 
barnet måste ständigt påminna sig om att boendet är en behandling. Fokus ska finnas på att 
förändra och utveckla barnets beteende. 

MTFC- programmet är uppbyggt i enlighet med Shonkoff och Meisels (2000) modell för 
intervention: ”the 3 R´s of intervention”. Modellen består av tre åtgärder som ska hjälpa 
barnet och föräldrarna i en interventionsprocess. De tre R:en står för a) remediation, 
behandling/träning b) redefinition, omdefinition och c) reeducate, fortbildning. MTFC- 
programmet tar hänsyn till alla tre åtgärdsaspekterna. Målet med behandling och träning är att 
förändra barnets beteende. Åtgärden syftar inte till att förändra familjens kulturella regler, 
utan till att få barnet att anpassa sig till de biologiska föräldrarnas normer och värderingar. 
Behandlingen utförs utanför familjen av utbildad personal för att hitta och identifiera barnets 
tillstånd. Färdighetstränarens roll är att stötta barnet vid t ex kompiskontakter och i skolan. 
Han eller hon ska träna sociala färdigheter i praktiken, beroende på vilka färdigheter som 
behöver utvecklas. När barnets avvikande beteende är förändrat är behandling/träning klar. 
Familjeterapeuten fokuserar på den biologiska familjen, med familjeterapi och 
föräldrautbildning.  

Omdefiniering går ut på att förändra och förbättra föräldrarnas tolkningar av barnets 
beteende. Den används när familjens regler inte stämmer överens med barnets beteende och 
föräldrarna upplever barnets uppförande som avvikande. MTFC- programmet använder PDR 
listan för att belysa vilka avvikande beteenden barnet uttrycker och för att behandla dem.  

Den tredje åtgärden är fortbildning vars mål är att förändra de biologiska föräldrarnas 
beteende mot barnet. Föräldrarna erbjuds utbildning i hur uppfostran av barn skall se ut och 
inriktar sig på de föräldrar som har svårt för att förbättra barnets utveckling. Både barnet och 
föräldrarna behöver arbeta med sina attityder till varandra (Shonkoff & Meisels, 2000). ”The 
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3 R´s of intervention” kan alltså tydligt förenas med MTFC- programmets grundläggande 
uppfattningar om hur barnets beteende kan förstås och förbättras. 

MTFC- programmet består av tre steg. Under steg ett får barnet inte vistas utomhus (med 
undantag under skoltid) utan fosterföräldrarna eller någon från teamet. Under steg två ska 
barnet börja åka hem och träffa sin biologiska familj varannan helg. Det får börja ta ut 
kompistid (tid tillsammans med en kompis som är godkänd av samordnaren) och får vistas 
utomhus själv. Vid steg tre ska barnet klara sig allt mer själv. Det träffar sin familj varje helg 
och färdighetstränaren plockas bort. Barnet ska nu visa att det kan använda sina nya 
färdigheter (Familjeforum, 2008).  

Fosterhemsplaceringar avslutas ofta med ett sammanbrott. En fosterhemsplacering avbryts 
i cirka 41 procent av fallen och de flesta inom fem år (Vinnerljung et al., 2001). Det finns en 
stark relation mellan att fosterhemmets placering avslutas tvärt (sammanbrott) och barnets 
bakgrund (Vinnerljung et al., 2001). Psykiska problem hos barnet, asocialt beteende, 
kriminalitet, alkohol- eller drogmissbruk, sexuellt och psykiskt utnyttjande av barnet, 
relationsproblem till de biologiska föräldrarna och problem i skolan är faktorer som påverkar 
om fosterhemsplaceringen får ett bra resultat eller inte (Sallnäs, Vinnerljung, & Westermark, 
2004). Leathers (2005) visar i en studie att fosterföräldrar ofta upplever det stressande att 
fostra en ungdom med beteendeproblem och att det i många fall kan leda till konflikter inom 
familjen. Barn och ungdomar med ett asocialt beteende är ofta svårhanterliga och kräver 
mycket förståelse, tålamod och stöd från omgivningen för att kunna hantera vardagliga 
situationer. Många barn har beteendeproblem redan innan fosterhemsplaceringen och en ökad 
risk för att utveckla ett asocialt beteende eller hälsoproblem (Oosterman et al., 2007; Smith, 
Stormshak, Chamerlain, & Whaley, 2001). Om placeringen kommer att sluta i ett 
sammanbrott eller inte beror på hur barnets bakgrund, hälsa och relation till fosterföräldrarna 
ser ut.   

Fosterhemsplaceringar avslutas i de flesta fall av barnet själv. Vinnerljung et al. (2001) 
redovisar i en rapport att av samtliga 13–16-åringar som placerades i socialtjänstens 
dygnsvård under 1991 avslutade 45 procent av barnen själva fosterhemsplaceringen. Det 
vanligaste var att barnet rymde från fosterhemmet och vägrade återvända. Barnet accepterade 
inte de regler som familjerna använde eller hade en längtan hem till den biologiska familjen 
och vänner. I 35 procent av fallen var det fosterföräldrarna som avslutade placeringen. 
Anledningen var i de flesta fallen att de inte orkade ha barnet i sin familj för att barnet inte 
fungerade i hemmet på grund av konflikter eller liknande. I övriga fall var det socialtjänsten 
som stoppade placeringen för att de inte var nöjda med fosterhemsmiljön (Vinnerljung et al., 
2001). Om barnet inte upplever en trygg miljö i fosterfamiljen faller barnet lätt in i gamla 
vanor.  

Ett sammanbrott förvärrar barnets negativa självkänsla. Barnet hamnar lätt i en ond cirkel 
och omplaceras i olika institutioner och fosterhem. Ett barn som genomgått flera sammanbrott 
löper också större risk att placeras på institution. Barnet upplever sig mer ensamt och 
sammanbrottet leder ofta till en känslomässig identitetskris för barnet (Smith et al., 2001; 
Leathers, 2005). Det kan yttra sig genom att barnet återgår till destruktiva banor, kriminalitet 
eller har svårt för att utveckla en fast punkt i livet, vilket leder till en mental stressfaktor. När 
fosterföräldrarna väljer att avsluta placeringen upplever barnet att det ännu en gång inte var 
välkommet eller önskat (tidigare av dess biologiska föräldrar). (Vinnerljung et al., 2001). Ett 
sammanbrott är därför mycket känslobetonat för barnet.  

MTFC- programmet arbetar för att minska risken för sammanbrott. Precis som vid 
omdefiniering hjälper PDR- listan fosterfamiljen, behandlingsteamet och de biologiska 
föräldrarna att bli uppmärksamma på t ex vilka beteendeproblem som barnet påvisar och hur 
ofta. I en studie baserad på just PDR- listan redovisas att barn som uppvisar fler än fem 
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negativa beteendeproblem riskerar ett sammanbrott (Chamberlain, et al., 2005). Genom att 
fosterföräldrarna kontinuerligt redovisade poängsystemet för MTFC- teamet kunde risken för 
sammanbrott bli synlig och kanske förhindras. För varje ökat beteendeproblem ökade risken 
för sammanbrott med 25 procent per beteende. Även en undersökning från USA redovisar att 
ungdomar som fått ihop många positiva poäng under sina två första veckor, i större 
utsträckning stannade kvar i fosterfamiljen i minst sex månader (Smith, 2004). Studien 
framhåller vikten av positiv förstärkning på fosterbarnets beteende från fosterföräldrarna. 
Genom att berömma och uppmuntra barnet i vardagliga situationer utvecklades ett högre 
självförtroende hos barnet. Barnet uppfattade då sin position som meningsfull och att 
behandlingen skulle fungera. De fosterföräldrar som gav höga poäng till barnet fokuserade på 
det positiva beteendet i större utsträckning än det negativa beteendet hos barnet. MTFC- 
programmet använder sig av PDR- listan för att belysa de problem som finns och gör 
samtidigt tydligt för fosterföräldrarna vad de ska uppmuntra och förstärka, vilket minskar 
risken för sammanbrott. 

Grundförutsättningen för att programmet blir framgångsrikt är fosterföräldrarnas 
inställning till MTFC- programmet. Det kan vara krävande om familjen tidigare fostrat både 
biologiska eller fosterbarn på sitt eget sätt. Studier visar att fosterföräldrar som använder 
MTFC har en tvetydig attityd till programmet. Westermark, Hansson och Vinnerljung (2006) 
redovisar i en studie på hur MTFC- familjer upplever sin roll som antingen a) en del av livet 
eller b) professionell. Den första gruppen (a) accepterade programmet och hade en positiv 
attityd till PDR- listan, alla regler och kände en trygghet i sin roll som fosterförälder. De 
fosterföräldrar som såg sig som professionella (b) kunde delas in i ytterligare två grupper: de 
som inte accepterade programmet (grupp 1) och de som accepterade programmet (grupp 2).  

Grupp 1 upplevde det svårt att ta till sig programmet. De ansåg att programmet tog stor 
plats i familjen och påverkade familjens regler i för stor utsträckning. De upplevde också att 
programmet styrde deras familj och värderingar, vilket ökade risken för sammanbrott. Om 
barnet tidigare hade varit utsatt för sammanbrott hade ingen inverkan på utfallet av MTFC- 
behandlingen utan berodde i större utsträckning på samspelet mellan fosterbarn och 
fosterföräldrar (Smith, 2004). I en undersökning på 28 svenska fosterfamiljer som använder 
MTFC kunde två grupper urskiljas, de som upplevde sig som professionella och de som såg 
sin roll som en del av livet (Westermark et al., 2006). Familjer som antog en professionell 
fosterfamiljsroll upplevde MTFC som värdefullt, intressant och tillfredställande trots 
begränsningen av familjens självstyre. Familjen accepterade att förändra sin struktur efter 
programmets mål. De upplevde trygghet i att programmets coacher fanns tillgängliga 24 
timmar om dygnet. Majoriteten av föräldrarna var mycket nöjda med MTFC, men de ansåg att 
vissa områden behövde utvecklas. Det viktigaste var dock att det fanns en klar struktur och att 
fosterföräldrarnas behov blir tillgodosedda (Westermark et al., 2006). Föräldrar som såg sin 
roll som fosterförälder som en del av livet hade ofta stor erfarenhet av traditionella 
fosterhemsplaceringar. De hade en positiv inställning till programmet men ansåg att det ibland 
var svårt att generalisera till verkligheten. De föräldrar som hade en positiv inställning till 
MTFC- programmet ansåg att det var en bra lösning för barnet och att det påvisade många 
positiva effekter på barnet, medan de övriga föräldrarna var lite mer kritiska till resultaten.  

Det ekologiska systemperspektivet 
En fosterhemsplacering enligt MTFC- programmet kan förklaras utifrån ett ekologiskt 
systemperspektiv. Ur ett utvecklingsekologiskt systemperspektiv befinner sig barnet i olika 
system som både direkt och indirekt påverkar hela barnets utveckling (Andersson, 2002; 
Lagerberg & Sundelin, 2000). Systemperspektivet beskriver denna påverkan ur fyra strukturer 
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i barnets miljö och förklarar hur samspelet mellan individer ser ut. Den yttersta strukturen är 
makrosystemet som innefattar de tankesätt och ideologier som förekommer i samhället, t ex 
lagar och regler som vi måste följa och leva efter. Makrosystemet påverkar barn och familjer 
indirekt genom de lagar som socialtjänsten arbetar under. Socialtjänsten har däremot inte 
tillräcklig makt att påverka samhälleliga makrokrafter. Exosystemet består av lokala 
strukturer, myndigheter, sjukvård, barnomsorg o.s.v. som barnet lever i. Även dessa stukturer 
påverkar barnet indirekt och finns i den direkta miljön. Det är inom denna struktur vi finner 
socialtjänsten och MTFC- programmets organisation. 

Mikrosystemet kännetecknas av omedelbara relationer där barnet direkt agerar och har en 
aktiv roll som dotter/son, elev eller vän. Det är här som barnet skapar sina erfarenheter. 
Mesosystemet binder ihop de olika mikrosystem barnet deltar i. Det består av relationer 
mellan miljöer och platser där barnet ingår vid vissa tillfällen som skola, vänner, familj o.s.v. 
Det är dessa strukturer som MTFC- programmet fokuserar på och vill förändra. Relationerna 
mellan den biologiska familjen, barnet, fosterfamiljen och socialtjänsten är viktiga i 
förhållande till mesosystemet. För att barnet ska utvecklas måste kontakten mellan de olika 
strukturerna i olika mikrosystemet fungera på ett bra sätt. Det måste också finnas en god 
balans mellan strukturerna inom mesosystemet som kännetecknas av många och varierande 
kontakter som samverkar (Socialstyrelsen, 2008). MTFC- programmet tar hänsyn till detta 
och inriktar sig på alla system som påverkar barnet.  

Det är viktigt att det finns en bra samverkan mellan de olika systemen för att 
fosterhemsplaceringen ska fungera. Genom samverkan mellan de olika mikrosystemen som 
barnet deltar i kan risken minskas att barnet far illa och faller mellan systemen (Andersson, 
2002). En bra relation karakteriseras t ex av en regelbunden kontakt mellan skolan och 
fosterföräldrarna. Skolan kan uppdatera fosterfamiljen om barnet skolkar eller om barnet 
behöver extra stöd för att klara av vissa ämnen, samtidigt som fosterfamiljen kan informera 
skolan om händelser i familjen som kan påverka barnets prestation i skolan. Tillsammans 
skapas en trygghet för barnet både i fosterfamiljen och i skolan. För ett barn som lever i dåliga 
familjeförhållanden eller umgängeskretsar kan skolan vara en bra tillflykt. För att barnets ska 
få största möjliga hjälp krävs ett skolsystem (exonivå) som har möjlighet att stötta skolan med 
resurser. Utan resurser minskar möjligheten för skolan att göra ett bra arbete med och för 
barnet. MTFC- programmet berör barnets situation på exo-, meso- och mikronivå. Utifrån ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv strävar MTFC- programmet efter att stödja barnets 
utveckling tillsammans med deras föräldrar.  Beroende på vilka problem barnet har görs 
interventionerna inom ett eller flera system t ex familj, skola eller vänner (Långström, 2003). 
Det ekologiska systemperspektivet innefattar alltså fyra strukturer som påverkar barnet på 
olika nivåer och kan används för att förklara MTFC- programmets stödsystem för barn som 
placeras i fosterfamilj. 

Att kartlägga åtgärder 
Det finns några generella egenskaper som ofta utmärker fosterbarn. Det är vanligt att ett 
fosterbarn har ett asocialt beteende (Vinnerljung, Sallnäs, & Westermark, 2001), dvs. har en 
bakgrund präglad av kriminalitet, missbruk eller ett våldsamt beteende. ”Antisociala 
beteenden hos barn och ungdomar är handlingar som innebär att sociala normer och regler 
överträds. Exempel på sådana handlingar är att rymma hemifrån, skolk, stöld eller inbrott, 
förstörelse av egendom, eldanläggelse, fysisk grymhet eller direkt våld mot människor eller 
djur” (Långström, 2003, s 6). Ett asocialt beteende kan utvecklas tidigt i barndomen i 
samband med otillgängliga föräldrar, misslyckanden i skolan eller att barnet inte upplever 
någon anknytning till skolan. Det kan senare uppkomma genom att barnet skaffar sig asociala 
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vänner, konflikter inom familjen eller utvecklar ett missbruk. Liksom att fosterbarn har svårt 
för att hantera sociala situationer och har ett utåtagerande beteende (Hassler & Havbring, 
2003). Av de barn som blir placerade i fosterfamilj påvisar pojkar oftare ett avvikande 
beteende än flickor. Flickor placeras till större del på grund av familjeproblem än pojkar.  

Barnets hälso- och känslomässiga nivå är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en 
fosterhemsplacering. Dess bakgrund och erfarenheter har stor inverkan på hur de kommer att 
uppleva livet som fosterbarn. Om de har dåliga erfarenheter av vuxna kan det vara 
problematiskt att skapa en bra relation mellan fosterföräldrarna och barnet, vilket kan leda till 
ytterligare påverkan på barnets hälso- och känslomässiga nivå. I en studie jämförde Hansen et 
al. (2004) den psykiska och fysiska hälsan hos fosterbarn och hos barn som bor i sin 
biologiska familj. Resultatet visade att fosterbarn har ett sämre hälsotillstånd vilket inte 
innebär att barnen mår sämre i fosterfamiljen än i sin biologiska familj. Det kan vara ett 
resultat av att de blivit försummade, mobbade, har ett missbruk, känner sig stressade eller 
oroade och rädda (Socialstyrelsen, 2005). Det är således viktigt att barn som placeras i 
fosterfamilj genomgår en fullständig fysisk och psykisk utredning för att barnet ska kunna 
bemötas på rätt sätt (Hansen, Mawjee, Barton, Metcalf, & Joye, 2004). Barnets närmaste 
miljö och de relationer som påverkar barnet positivt måste uppmärksammas för att främja 
barnets utveckling. Genom att klargöra barnets mentala hälsotillstånd kan alltså fosterfamiljen 
lättare bemöta fosterbarnet.   

 
De biologiska och fosterföräldrarnas upplevelser 

av en fosterhemsplacering 
Att få sitt barn placerat i ett fosterhem är jobbigt för de biologiska föräldrarna. Föräldrarna 
förlorar fotfästet och familjen riskerar att hamna i en kris. De känner sig misslyckade och 
känner skuldkänslor över att de inte kan ta hand om sitt barn (Sandström, Gustavsson & 
Gustavsson, 1991). De drabbas ofta av depression när deras barn blir placerat (Vinnerljung, 
1996). Det är även vanligt att de upplever en rädsla för att barnet inte ska få flytta tillbaka, 
utan måste stanna i fosterfamiljen. Barnet får en ny start i fosterfamiljen vilket ger föräldrarna 
skuldkänslor. Fosterfamiljen upplevs som perfekt och ökar deras känsla av att vara 
misslyckade föräldrar (Sandström et al., 1991). Det är alltså en mentalt påfrestande upplevelse 
för de biologiska föräldrarna att få sitt barn fosterhemsplacerat.  

Vilka faktorer ökar barnets chans att flytta hem igen? Målet med en fosterhemsplacering är 
att barnet ska flytta tillbaka till sin familj efter att de problem som fanns blivit utredda, t ex 
när barnet eller föräldern har avslutat ett missbruk, konflikter har blivit utredda etc. Chansen 
att barnet kan flytta tillbaka till sin familj ökar om a) fosterfamiljen stöder barnet till en 
fungerande kontakt med den biologiska familjen b) de biologiska föräldrarna upplever en 
delaktighet i placeringen c) de biologiska och fosterföräldrarna har en god kontakt. Genom att 
planera när barnet ska träffa sin biologiska familj eller att fosterfamiljen uppdaterar den 
biologiska familjen om aktuella händelser, stärks banden mellan barnets omgivning och 
kommande påfrestningar kan lättare lösas. Det är alltså viktigt att det finns en kunskap om 
barnets olika mikrosystem, eftersom fungerande relationer mellan dessa är en av 
förutsättningarna för en positiv återförening med den biologiska familjen.  

Barnets kontakt med de biologiska föräldrarna har visat sig ha avgörande funktion för 
utfallet av fosterhemsplaceringen. Andersson (2005) menar att barn placerade i fosterfamilj 
som har kontakt med sina biologiska föräldrar upplever en tryggare och mer stabil miljö vilket 
minskar risken för att ett barn som inte har ett asocialt beteende ska utveckla ett avvikande 
beteende. Barnen i studien som påvisade god social anpassning och psykisk hälsa hade fått 
möjlighet att själva välja om de vill hålla kontakt med foster- eller biologiska föräldrar. De 
upplevde att de kunde tala öppet om sina känslor till de biologiska föräldrarna och/ eller till 
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fosterföräldrarna. Det är viktigt att barnet och föräldrarna har kontakt under placeringen. 
Fosterföräldrarna har en aktiv roll för att denna kontakt bevaras eftersom de under placeringen 
har den största kontakten med barnet. De frågor som de biologiska föräldrarna upplevde som 
viktiga att delta i var diskussioner kring val av fosterföräldrar, upprättande av regler, hur 
barnets sociala behov bemöttes, planeringen av besök osv. (Poirier & Simard, 2006). Även 
socialarbetarnas attityd och relation till föräldrarna påverkade chansen till att barnet kunde 
flytta hem. Föräldrar som hade kontakt med sin socialarbetare minst en gång i månaden 
uppvisade en större delaktighet i sitt barns vardag. Om barnets föräldrar levde tillsammans 
hade de stöd i varandra och var mer delaktiga i sitt barns vardag, skola och fritid. De vågade 
även vara mer påstridiga att bevara kontakten. Föräldrar som var ensamstående kände sig 
förbisedda. Det visar sig att om de biologiska föräldrarna har en aktiv delaktighet vid 
fosterhemsplaceringen upplever både föräldrarna och barnet en tryggare tillvaro. 

Det kan vara svårt för de biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna att utveckla en god 
kontakt eftersom föräldrarna ofta utvecklar en negativ attityd till varandras delaktighet. 
Fosterföräldrarna utvecklar ofta en relation till barnet och önskar kanske att placeringen ska 
bli permanent (Sandström el al., 1991). Det visar sig att de biologiska och fosterföräldrarnas 
roller bör bli tydligt definierade för att inte de biologiska föräldrarna ska bli uteslutna i viktiga 
diskussioner. Trots att de blivit lovade större delaktighet fördes ofta diskussionen direkt 
mellan fosterföräldern och skolan eller socialtjänsten. Det visade sig att om barnet, de 
biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna hade en fungerande kontakt ökade chansen för att 
barnet kunde flytta hem.  

Det är viktigt att fosterföräldrarna stöttar barnet och dess föräldrar i deras kontakt. 
Födelsedagar är en naturlig sammankomst men kontakten måste även finnas som en del i 
vardagen, vilket Sanchirico och Jablonka´s (2000) påpekar, kan vara problematiskt. Studien 
visar att fosterföräldrar som fått utbildning och stöd i sin roll lyckades bättre med att 
upprätthålla relationen till de biologiska föräldrarna. Fosterföräldrarna undervisades i 
kunskaper, färdigheter och attityder som är viktiga för att hantera relationen till de biologiska 
föräldrarna. Därefter fick de upprepad uppföljning och stöttning. Det fanns alltid någon att 
ställa frågor till om det uppstod problem. Det visade sig att samspelet i familjen skulle 
fungera bättre om föräldrarna arbetade med sin roll som förälder och utvecklade en trygghet i 
den. Det är bra att fosterföräldrarna får professionell hjälp och stöd för att främja relationen 
mellan föräldrarna och barnet. 

Att återförenas 
När barnet och den biologiska familjen återförenas måste de på nytt bygga upp relationen och 
det finns många problem som kan uppstå (Maluccio, Warsh & Pine, 1993). Det är en psykiskt 
stressande process för både barnet och föräldrarna och kan utveckla fler beteendeproblem hos 
barnet, som t ex ett asocialt beteende (Lau, Litrownik, Newton, & Landsverk, 2003). Den 
biologiska familjen är i behov av att få en uppföljning av hur återföreningen fungerade. Det är 
lätt att de problem som funnits tidigare kommer upp till ytan och att föräldrar och barn 
hamnar i samma destruktiva relation. Föräldrarna och barnet måste aktivt arbeta för att 
förbättra situationen hemma, vilket underlättas med hjälp av samhället och socialtjänsten. 
Hessle (1988) påvisade i en studie att hälften av barnen levde i en försämrad livssituation vid 
en uppföljning två år efter att de placerats i fosterfamilj. De barnen som mådde sämst fanns 
fortfarande i samhällets vård. Av de barn som återförenats med sin biologiska familj mådde 
22 procent bra vid uppföljningen, medan 17 procent mådde sämre. I det senare fallet var 
klyftan mellan barn och föräldrar stor och de upplevde en försämrad relation till varandra. Det 
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är alltså viktigt att den biologiska familjen stöttas även efter återföreningen för att det inte ska 
sluta med ett sammanbrott.  

Vad är socialtjänstens uppgift vid en återförening? Bra och fungerande regler behövs för 
att skapa en bra hemmiljö för både barnet och föräldrarna (Barth et al., 2005). Föräldrarna 
behöver handledning för att utveckla en balans i familjen, vilket Maluccio. et al (1993) menar 
är socialtjänstens uppdrag. Det finns en stark gräns mellan socialarbetarna och de biologiska 
föräldrarna. De biologiska föräldrarna upplever sig underlägsna vilket ger socialarbetarna ett 
stort ansvar (Hessle, 1998).  Socialtjänsten har en aktiv roll och måste i vissa fall finnas där 
som medlare mellan föräldraparen för att främja barnets utveckling. Socialtjänsten bör även 
finnas som stöd ända tills relationen mellan barnet och föräldrarna är stabil. Det är viktigt att 
socialtjänsten tar sitt ansvar och stöttar föräldrarna under placeringen, men även efter att den 
är avslutad. 

Det finns några avgörande risker för att återföreningen ska misslyckas. Barn till 
missbrukande föräldrar löper större risk att uppleva en misslyckad återförening, även om 
föräldern har sökt hjälp och behandling (Miller, Fisher, Fetrow & Jordan, 2005). Hur lyckad 
återföreningen blir kan kopplas till (a) hemmiljön, t ex missbruk och fostringskvalité (b) 
samhällets stöd och tillsyn till barnet, (c) föräldrarnas användning av samhället, om de gick i 
terapi, fick vägledning o.s.v. under det att barnet befann sig i fosterfamilj (d) barnets 
karaktärsdrag, ålder (e) förälderns karaktärsgrad, arbete och inkomst. Enligt Maluccio, Warsh 
och Pine (1993) överbryggas återföreningen bättre om fosterföräldrarna och de biologiska 
föräldrarna har en bra kommunikation så att de tillsammans kan utveckla regler som fungerar 
både i fosterfamiljen och i den biologiska familjen. Barnet och de biologiska föräldrarna 
måste direkt vid återföreningen utveckla en god relation för att återplaceringen inte ska 
misslyckas. De biologiska föräldrarna måste bli medvetna om sin funktion som förälder och 
hur deras makt bör användas. I en jämförelse mellan hur fosterföräldrar och biologiska 
föräldrar rapporterar sitt disciplinutövande på barnet uppvisade föräldrarna liknande resultat 
(Linares, Montalto, Rosbruch & Li, 2006). De framhävde båda att de till stor del använde 
positiva discipliner. Speciellt de foster- och biologiska föräldrar som utryckte en god relation, 
uppvisade mer positiv disciplin. De hade båda liknande syn på vad som förväntades av barnet 
och hur stränga reglerna bör vara. Men, de biologiska föräldrarna uppvisade en bristande 
förmåga att utveckla lämpliga discipliner för sitt barn. Detta kan ses som ett resultat av 
föräldrarnas oförmåga att förbise sin auktoritet som förälder. De ansåg att de hade ensamrätt 
vid upprätthållandet av regler. För att de biologiska föräldrarna och barnet inte ska falla in i 
gamla vanor behöver nya regler utvecklas. Under fosterhemsplaceringen har barnet anammat 
fosterföräldrarnas regler. Det är alltså viktigt att de biologiska föräldrarna betraktar sina 
attityder och uppträdanden mot barnet för att bemöta barnet och minska risken för att 
återföreningen ska misslyckas.  

Syfte 
I tidigare forskning förekommer några studier som berör hur MTFC- föräldrar upplever 
programmet. Det saknas dock studier som berör hur de biologiska föräldrarna upplever 
programmet. Syftet med denna undersökning är att ur ett utvecklingsekologiskt 
systemperspektiv se hur MTFC- föräldrar och biologiska föräldrar (vars barn deltagit i 
MTFC- programmet) upplever resultatet av behandlingen. De specifika frågeställningarna är: 
Hur upplever MTFC- föräldrar att behandlingen påverkar barnet? Hur upplever biologiska 
föräldrar MTFC? Hur har behandlingen påverkat barnet? Hur har behandlingen påverkat den 
biologiska/ fosterfamiljen? 
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Metod 
Studien baserades på kvalitativ metod och seminstrukturerade intervjuer med fosterföräldrar 
och biologiska föräldrar. Den utfördes med fokus på föräldrarnas upplevelser och intryck av 
MTFC- programmet. Intervjuerna genomfördes på ett öppet och fritt sätt men med 
utgångspunkt i det utvecklingsekologiska systemperspektivet. Intervjuerna genomfördes i 
mitten av december vilket medförde ett bortfall på två biologiska familjer på grund av 
tidsbrist.  
 
Deltagare 
 
Studien innefattar intervjuer med fyra biologiska familjer och fem fosterfamiljer. För att nå en 
bredare förståelse kring de biologiska och fosterfamiljernas uppfattning och åsikter ställdes 
liknande frågor om MTFC- programmet. Kriterierna för de biologiska föräldrarna var att de 
skulle ha slutfört MTFC- programmet med sitt barn. Kriterierna för fosterföräldrarna var att 
de genomfört en slutförd placering. Ålder och kön på deltagarna var irrelevanta för studien 
eftersom studien inte ansåg att undersöka könsskillnader eller åldersskillnader.  
 
Material 
 
Intervjuerna var semistrukturerade utifrån det utvecklingsekologiska systemperspektivet och 
anpassade till studiens syfte. Frågorna kopplades till mikro-, meso- och exosystemet. 
Makrosystemet valdes medvetet bort eftersom det var irrelevant för studiens syfte.   

Mikrosystemet: Hur såg barnets relation till deras biologiska föräldrar ut efter MTFC- 
programmet? Hur har relationen förändrats? Hur såg barnets relation till fosterföräldrarna ut? 
Hur upplever de biologiska respektive fosterföräldrarna att barnets beteende har förändrats? 
Hur ser samspelet ut i den biologiska respektive fosterfamiljen? Vad är viktigt för att 
samspelet ska fungera i familjerna? Hur såg samspelet ut i den biologiska familjen före och 
efter programmet? 

Mesosystemet: Hur har barnets sociala relationer förändrats? Hur fungerar skolan, innan, 
under och efter programmet? Hur har kompisrelationerna förändrats? Har barnet kontakt med 
gamla kompisar? Skaffat nya kompisar?  

Exosystemet: Hur upplever biologiska och fosterföräldrar MTFC- programmet? Positiva 
och negativa aspekter. Vilket stöd har familjerna av programmet för att behandlingen ska 
lyckas? Hur upplever de sin roll i programmet? 
 
Procedur 
 
Ett behandlingscenter kontaktades via telefon och informerades om studiens syfte. De fick 
även ta del av missivbrevet. För att skydda deltagarna redovisas inte vilket behandlingscenter 
som använts. Behandlingscentret kontaktade därefter de tilltänkta deltagarna. Om deltagarna 
svarat ja till att delta i undersökningen gav behandlingscentret ut namn och telefonnummer till 
forskarna. Forskarna tog kontakt med deltagarna via telefon och skickade därefter ut ett 
missivbrev. Deltagarna informeras om studiens syfte, att undersökningen är frivillig, att 
deltagarna kommer att ha full sekretess och anonymitet samt att den insamlade datan bara är 
till för forskningsändamål. De tillfrågades även var och hur de ville genomföra intervjun: i sitt 
hem, på behandlingscentret, på allmän plats eller via telefon.  
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Missivbreven till familjerna hade samma innehåll och frågeställningar som missivbrevet 
till behandlingscentret, men även deltagarnas roller och rättigheter samt vetenskapsrådets fyra 
individskyddskrav, (a) informationskravet, (b) samtyckeskravet, (c) konfidentialitetskravet, 
(d) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007).   
 

Förhållandet mellan barnet och de biologiska föräldrarna respektive fosterföräldrarna och 
barnet kan vara känsligt att tala om. Därför var det viktigt för forskarna att ta hänsyn till de 
etiska aspekterna. Konfidentialiteten var även en förutsättning för att deltagarna skulle våga 
tala mera öppet och personligt om sina upplevelser. Deltagarna skulle känna sig anonyma och 
fick möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Det var frivilligt att svara på frågorna. 
Studien redovisar inte information om deltagarnas namn, ålder, kön, geografiska placering 
mm. Missivbreven innehöll också intervjuernas tillvägagångssätt samt att en bandspelare 
skulle komma att användas för att spela in samtalet.  
 

Deltagarna delades in i två grupper, fosterföräldrar och biologiska föräldrar. En 
intervjuguide användes till de biologiska föräldrarna och en annan till fosterföräldrarna. De 
båda intervjuguiderna följde dock samma struktur. Fosterföräldrarna tillfrågades om vilka 
effekter av programmet de upplevt under behandlingen och de biologiska föräldrarna om 
vilka effekter de upplevt efter behandlingen. Två familjer intervjuades på allmän plats, två 
familjer via telefon och fem familjer i deras bostad. Intervjuerna varade mellan 35 min och 2 
timmar. Deltagarna tilldelades två trisslotter som tack för deltagandet. De erbjöds också att 
läsa den slutgiltiga sammanställningen av studien, antigen via e-mail eller brev. Deltagarna 
intervjuades var för sig för att de inte skulle påverka varandras berättelser. MTFC 
programmet är ännu inte utbrett i Sverige och därför utsågs deltagarna med hjälp av 
tillgänglighetsurval. 
 
Databearbetning 
 
Ljudinspelningen av intervjuerna transkriberades till separata Word – dokument som skrevs ut 
och bearbetades enligt metoden meningskoncentrering (Kvale, 1997) och lästes flera gånger 
av forskarna. Det väsentliga i datan noterades och de olika meningsenheterna fastställdes. 
Dokumenten klipptes isär för att forskarna lättare skulle kunna dela in meningarna i teman. 
Meningsenheterna parades sedan ihop i gemensamma teman utifrån mikrosystemet, 
mesosystemet och exosystemet. Varje tema ifrågasattes mot bakgrund av studiens syfte. 
Därefter sammanställdes meningsenheterna och dess teman till deskriptiva utsagor. De teman 
som användes var a) Hjälpen från MTFC- programmet (exosystemet) b) Samspelet i familjen 
(mikrosystemet) c) De sociala kontakterna (mesosystemet) d) Barnet respektive föräldrarnas 
beteende respektive Barnets beteende under MTFC- programmet (mikrosystemet). De teman 
som tillhörde mesosystemet delades in i två undergrupper för att tydliggöra 
intervjupersonernas upplevelser. 

Resultat 
De biologiska föräldrarna betecknas som B1, B2, B3 och B4 och fosterföräldrarna som F1, 
F2, F3, F4 och F5. 
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De biologiska föräldrarnas upplevelse av programmet och dess resultat  
 

Hjälpen från MTFC- programmet (exosystemet). 3 av 4 familjer ansåg att fosterfamiljen 
var bra och gav barnet möjlighet att bryta destruktiva mönster, ”de jobbade med h*n om att 
man inte får ljuga” (B3) ”nu passar h*n tider, h*n lyssnar” (B2). MTFC lärde barnet att få 
bättre kontroll på sitt liv och att själva reflektera över sitt handlande. De utvecklade ett bra sätt 
att anpassa sig till rådande sociala normer. Den sista familjen kände ett missnöje över att de 
inte visste vad som pågick i fosterfamiljen ”jag var aldrig hemma hos dem ens och det var en 
miss från MTFC för att jag skulle ha varit och hälsat på för att se vart mitt barn befann sig. 
Men jag åkte aldrig dit och det kändes. Man vet ju aldrig vad som pågår i ett annat hem och 
hur de tänkte och hur de gjorde och runt omkring mitt barn” (B2). B1 upplevde att det var 
avlastande och att teamet tog ansvar för barnet. Det kändes tryggt och gav andrum ”jag fick 
liksom ett litet break och fick vila upp mig lite”(B1). Dock tyckte hälften av familjerna det var 
jobbigt att barnet måste lämna den biologiska familjen, ”först så slog jag emot totalt på det 
där... då vart det ju kaos både för barnet och mig (B4). Det är en emotionell process för de 
biologiska föräldrarna när barnet lämnar familjen. De upplever en maktlöshet och 
skuldkänslor över att de inte orkar och kan ta hand om sitt barn. 

De flesta familjerna tyckte att de handledda träffarna var bra. Där fick de stöd och 
vägledning för hur de ska hantera olika situationer. De upplevde det positivt att ha någon att 
prata med och det var en god kommunikation mellan den biologiska familjen och teamet. Alla 
biologiska föräldrarna påvisar att de fick ett bra stöd från MTFC- programmet. ”har det varit 
nånting under det här året så har jag ringt till familjeterapeuten och gråtit, man behöver 
någon som hör, som lyssnar på en och som förstår” (B2), ”det hände ganska fort saker, det 
var ingenting som drog ut på tiden… ringde man och frågade om råd när det hade hänt saker 
och ting, och då fick man ju det” (B4), ”man har ju haft glädje av att man sluppit att oroa 
sig” (B1). B1 ansåg dock att mötena tog för mycket tid och var jobbiga för barnet eftersom 
det var för mycket repetition ”för många möten med psykologen och terapeuten” (B1). 
Familjernas positiva upplevelser av stödet från programmet främjar strukturerna i barnets 
mikrosystem.  

Två av föräldrarna menade att det hade varit bättre om barnet fått stanna i fosterfamiljen en 
längre tid, ”en del av mina släktingar och vänner tyckte till och med att h*n skulle stanna 
längre att det var vansinnigt att ta hem h*n för tidigt” (B1). Även B2 ansåg att avslutningen 
blev för abrupt. Det hade behövts ett bättre stöd när familjen återförenades och en uppföljning 
på hur det fungerade. B2 kände att hon blev lämnad själv med alla problem. ”h*n älskar att 
hamna där det händer saker och då ska jag vara där hela tiden för att försvara eller ta hand 
om det”(B2). Familjerna kände att övergången från fosterfamiljen och hem blev för märkbar 
och att de gamla problemen i vissa fall kom ifatt dem. B4 och B2 nämner inte att placeringen 
bör ha pågått längre. Ingen av familjerna har fått någon uppföljning. Trots den successiva 
nedtrappning som sker under steg tre blir det ändå ett för stort steg när barnet flyttar hem.  
 

Samspelet i familjen (mikrosystemet). Alla intervjuade föräldrar var eniga om att det var 
viktigt med ömsesidig respekt och en bra kommunikation för att samspelet skulle fungera i 
familjen. De flesta familjerna upplevde att kommunikationen mellan dem och barnet idag är 
bättre ”Ibland så skickar h*n sms till mig där det står att jag ska ringa och säga att h*n ska 
hem” (B3) ”h*n är mer öppen och berättar mycket för mig. När h*n känner sig ledsen så 
kommer h*n till mig” (B4). Föräldrarna menar även att barnet har mognat och utvecklats efter 
programmet. Barnets kunde förstå konsekvenserna för sina handlingar, ”liksom börjar ta 
revansch på sig själv” (B1), ”h*n tar ansvar… tänker på framtiden” (B3). Programmet 
hjälper barnet att utveckla en tillit till föräldrarna som främjar relationen mellan dem.  
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De problem som hade uppkommit efter programmet tolkade föräldrarna som normalt 
tonårsbeteende ”vi har ju kunna löst allting” (B4) ”lite tekniska saker, rättegångar, lite klotter 
och sånt” (B1). En familj upplevde dock att relationen fortfarande är stormig och behöver 
bearbetas mera, ”vi står ju varandra väldigt nära men vi krockar hela tiden” (B2). Eftersom 
barnets beteende hade förändrats till det bättre efter programmet var reglerna inte lika hårda 
hemma som under programmet ”det har gått upp och ner, h*n har följt vissa regler men inte 
andra” (B1). De flesta familjerna har återgått till de gamla hemmareglerna istället för att 
anamma det regelsystem som användes under MTFC- programmet. ”jag försökte hålla mig 
till det här men det flöt på rätt bra ändå… man behöver inte vara så hård på reglerna” (B4), 
”om man gör regler hela tiden så känns det som ett fängelse, h*n måste vara fri” (B3) ”jag 
vet inte exakt vad de hade för regler i fosterfamiljen, så vi använder de vanliga reglerna” 
(B2). Föräldrarna har större förtroende för sina barn efter programmet eftersom de har visat en 
bra utveckling.  
 

De sociala kontakterna (mesosystemet). Innan programmet fungerade skolan dåligt för alla 
barnen i föreliggande studie. Under programmet fick barnen hjälp att ta tag i skolan och alla 
med goda resultat. Efter programmet fungerade skolan bra för majoriteten av barnen, ”första 
året efter MTFC fungerade det i skolan, mycket bättre än innan för då gick h*n knappt i 
skolan alls” (B1), ”h*n har försökt och kämpat men inte klarat av vissa ämnen… h*n tappade 
mycket då det fick gå om ett år (B4), ”det går mycket bättre nu, h*nt får bra betyg” (B3). Ett 
barn valde att jobba istället för att börja i gymnasiet, ”h*n tog igen det under tiden som h*n 
var med i programmet och med väldigt bra betyg gick h*n ut så h*n kom in på alla linjer som 
h*n hade valt då och men h*n valde att hoppa av” (B2). 

De flesta barnen hade brutit med de gamla och dåliga vännerna och bytt umgängeskrets, 
även fast det hade varit besvärligt. Barnet hade svårt för att hantera den gamla miljön och föll 
tillbaka i gamla vanor, men bara för en kortare period. Barnet inser att det måste skärpa sig, 
”h*n har bytt kompisar lite, men barndomskompisar kan h*n inte glömma säger h*n. H*n har 
slutat umgås med de dåliga kompisarna i alla fall” (B3), ”h*n umgås väl mest med sin 
partner hela tiden” (B2). En familj upplevde att trots att barnet brutit med de gamla vännerna 
så är ”ju det där lite känsligt när jag pratar med h*n om det, jag tycker det är lite ytliga 
kontakter h*n har. Inte det riktiga som man kan kalla för bästisar” (B4). Barnet har utvecklat 
nya insikter och ser vilka som är lämpliga vänner och inte. Direkt efter programmet upplevde 
majoriteten av föräldrarna ett mindre bakslag, ”h*n började umgås med en del av de här 
vännerna igen som definitiv inte var bra för h*n men efter det så har han i stort sett släppt de 
flesta på eget bevåg” (B1). 
 

Barnet respektive föräldrarnas beteende (mikrosystemet). Barnen beskrivs innan 
programmet som väldigt artiga mot vänner och vuxna men har svårt för att hantera och 
kontrollera sitt beteende. B4 upplevde sitt barn som kaxigt och uppkäftigt men samtidigt 
”splittrad och nervös och fullt upp hela tiden”, ”h*n kan vara lite… inte destruktiv det är fel 
att säga men väldigt tystlåten och går in i sig själv periodvis” (B1).  

Majoriteten av de intervjuade föräldrarna upplevde sig själva som lugnare, starkare och att 
de har blivit en bättre förälder efter programmet ” jag tycker mitt beteende har blivit bättre, 
jag försöker stötta h*n ännu mera, vara förälder liksom. Jag var säkert en bra förälder förut 
också men ännu bättre nu” (B1), ”man lär sig hantera olika situationer på olika sätt, förut så 
blev man irriterad… nu vet jag hur jag ska behandla och hantera h*n” (B4), ”jag tog åt mig 
men nu gör jag inte det… det tar inte på mig det har ingen effekt” (B2). Alla föräldrar hade 
lärt sig att hantera de problem som uppkom på ett bättre sätt. B2 kände sig dock misslyckade 
som förälder eftersom h*n inte kunde ha sitt barn hemma, ”för mig var det jättetufft för att 
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h*n hade varit hos någon jourfamilj innan och h*n hade varit borta hemifrån ett tag och jag 
kände jättemisslyckad som förälder” (B2). Den osäkerhet som fanns hos föräldrarna och 
barnet har bearbetas med hjälp av programmet. Efter programmet upplever de sig tryggare i 
sina roller, som elev, förälder eller vän.  
 
 
Fosterföräldrarnas upplevelser av MTFC- programmet 
 

Hjälpen från MTFC- programmet (exosystemet). Alla de intervjuade fosterföräldrarna 
tyckte att det var bra att det inte fanns någon kontakt med de biologiska föräldrarna ”i vanlig 
fosterhemsplacering har man föräldrar och släkt som kommer och ska hälsa på” (F3), ”ju 
mindre kontakt ju bättre är det... det är då man gör bästa insatsen” (F2), ”vi ska bara träffas 
3-4 gånger på möten… just för att det inte ska bli trianguleringar” (F4). Den kontakten 
sköter andra delar av MTFC- teamet. Alla föräldrarna ansåg också att det fick tydliga roller 
under programmet, ”det är ett nätverk med så tydliga roller vad folk ska sköta” (F1), 
”programmet är ju så tydligt vilken roll man har, det är styrkan” (F5), ”det är vi som är 
verktyget” (F2). Fosterföräldrarna har ett avtal på vad som krävs av de och vad de kan kräva 
av programmet.  

Två familjer påpekade att PDR- listorna var bra verktyg i arbetet med barnen. ”listorna är 
verktygen som man har att jobba med, det är inte den här vanliga förvaringen utan en mera 
aktiv behandlingsform hela vägen (F4), ”listorna är klara och alla vet vad som gäller, att 
inget ska fixas efterhand” (F3), ”Att målen är kopplade till poänglistorna så man kan se och 
följa de och till slut kan man nästan förutse att det kommer att skita sig, framför allt tjejerna 
kan man se om de slutar äta så kommer det att hända något… Att man ser resultat på en gång 
och hur tydligt beteendet är och hur mycket man kan läsa människors beteende, jag tycker det 
är lite fascinerande” (F3). 
 

Alla familjer nämnde också att det var skönt att fosterföräldrarna och barnet står på samma 
sida ”man kunde säga att det var samordnaren som hade sagt det… vi kunde sitta 
tillsammans och tycka att det var skit bestämt” (F1), ”vi ska vara de goda och vita hela tiden” 
(F2), ”här ska det ju vara en fristad med mest positivt” (F4), Det är MTFC- programmet som 
är ”boven” och fosterföräldrarna kan ”skylla ifrån sig” på programmet för att undvika 
diskussioner, ”man behöver inte gå in i de diskussionerna, vi skyller bara på samordnaren” 
(F3) ”man kan säga: ja jag förstår att du tycker de är dumma i huvudet med nu är det så” 
(F5). Fosterföräldrarna behöver inte belasta sig själva hela tiden utan kan lämna över många 
problem till teamet. Den tydliga strukturen i programmet gör att fosterföräldrarna känner en 
trygghet och kan koncentrera sig bättre på behandlingen. 

Merparten av familjerna nämnde att det behövs mer avlastning för familjen när det blir för 
intensivt. Familjerna har ständig jour och deras egna barn får mindre tid med föräldrarna. F1 
och F2 ansåg att det är bra att MTFC- programmet har en färdighetstränare som ger en form 
av avlastning, ”nu har h*n en färdighetstränare som kan följa med på sånt och vi känner det 
redan nu vilken avlastning det är” (F1). Några poängterade även att programmet måste ta 
hänsyn till MTFC- familjens privata behov. ”De ska inte köra över oss och säga att det blir 
bättre, man ska ta tag i problemet på en gång” (F2), ”när det är komplicerade ärenden som 
tar väldigt mycket tid och kraft, framförallt från de egna barnen” (F4).  Det finns ingen gräns 
mellan privatliv och arbete för fosterföräldrarna, ”arbetet” pågår 24 timmar om dygnet. Det 
egna familjelivet måste ofta komma i andrahand.  

Alla familjer ansåg att de handledda träffarna var positiva. Där fick de bra stöd och 
uppbackning samtidigt som det gav en känsla att ”var en i teamet”, ”vi har varit med i 
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diskussioner om hur vi ska gå vidare… vad som funkat och inte funkat. Så vi har hela tiden 
känt att vi har varit med i matchen” (F3) ”handledningen har hjälpt... den ger en bra grund 
för det arbete vi håller på med” (F5). Dock upplevde tre av fem familjer att mötena var 
mycket intensiva och behövde struktureras upp mera, ”vi är en i teamet och det är vi som har 
barnet dygnet runt så det är vi som vet” (F2) ”ibland kan vi tycka att handledningen har varit 
lite sådär, för stora handledningsgrupper och man hinner inte, det blir som syjunta” (F3) ”en 
period hade man 12 minuter var, det var ju sanslöst man kom ju ingenstans” (F5). Även om 
programmet är strukturerat kan fosterfamiljerna vara med och påverka. Det ger inspiration 
och kraft att fortsätta även när det känns tungt.  

 
Två familjer påpekar vikten av tidpunkten när MTFC- programmet ska avslutas:  

 
barnet blev inskrivet här precis innan sommaren och då skulle barnet bli 
utskriven precis efter skolavslutningen och då sa vi det att det är ju idiotiskt 
att under sommarmånaderna när barnets föräldrar jobbar och det finns 
inget att fylla dagarna med förutom kompisgänget då (F4).  

 
Det är en svår övergång för barnet när det ska återförenas med sin biologiska familj ”steg 

tre skulle innehålla mer saker, det blir för mycket nästan vardag över det hela, 
träningsmomentet försvinner” (F5). Det är lätt att barnet hamnar i samma gamla mönster 
igen, ”h*n skulle tillbaka till samma miljö med samma förutsättningar h*n hade innan… det 
att det är ju idiotiskt under sommarmånaderna när h*ns mamma jobbar… det tog inte mera 
än en och en halv månad innan de ringde i panik” (F4) .  

F5 ansåg att det kan vara svårt vid resursfördelning, familjen menar att det är viktigt att 
barnet får bra stöd i skolan men då får t.ex. fosterföräldrarna mindre handledningstid, ”det 
känns som att det kostar så mycket så det får inte kosta mera” (F5), ”man lägger för lite 
pengar i förebyggande åtgärder, jag tycker att man ska komma in i MTFC tidigare” (F2). 
MTFC- programmet är begränsat av de övriga exo- instanserna, det är barnets kommun som 
betalar behandlingen.  
 

Samspelet i familjen (mikrosystemet). Alla familjer nämner att det ska finnas en rak 
kommunikation för att undvika missförstånd. Fosterföräldrarna säger att de tydligt måste visa 
att placeringen bara är tillfällig och att barnet är med i ett behandlingsprogram, ”vi rätt tydliga 
med att du är här för att göra ett jobb sen ska du hem igen” (F3), ”att man är konsekvent 
gentemot de och de vet vad det handlar om” (F4). Alla familjer upplever att de har haft en bra 
relation med barnet men ändå haft distans ”väldigt bra relation men ändå med en armlängds 
avstånd” (F4) ”vi gillade varandra, h*n kom in så bra i familjen” (F5). Vissa barn vill knyta 
starkare band med fosterfamiljen. ”Då får samordnaren gå in och ha ett snack och repetera 
vad som gäller att du är inte där för att bli en del av deras familj” (F3). Distansen mellan 
fosterföräldrarna och barnet underlättar arbetet med behandlingen.  

De intervjuade fosterfamiljerna tyckte att barnet anpassat sig bra till familjens och MTFC´s 
regler, ”det har inte varit några problem, man tar ju de direkt när de kommer och det är de 
väldigt positiva till att vilja fatta hur den nya familjen funkar” (F1) ”reglerna har vi ju alltid 
kunnat koppla till poänglistan så man behöver ju aldrig gå och tjata på det där” (F3). 
Reglerna behöver ständigt uppdateras eftersom nya problem uppkommer under programmets 
gång ”det som är självklart för mina barn kanske inte är självklart för andra barn så våra 
husregler är ju med på poänglistan” (F2).  

En Fosterfamilj bekräftar även att barnet reagerar bra på deras ständigt positiva bemötande 
”h*n försvann och var borta i två dygn… när h*n kom tillbaka… vi sa hej, vad bra att du är 
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tillbaka, det finns mat här sen om du vill ha och h*n bara stirrade på oss” (F1). Ett problem 
som majoriteten av fosterföräldrarna hade var att de någon gång rymde. ”Det blir ofta en 
kulturkrock eftersom h*n kommer från en annan familjekultur” (F5). Andra problem som 
uppstod var: att barnet ljög (F2), stal, tog sönder saker och kom hem full (F3), tog droger 
(F5). ”Det är bra att de misslyckas ibland för då har man nått att jobba med” (F3). 
Fosterföräldrarna är förberedda på att det kommer uppstå problem och vet hur problemen ska 
hanteras.  

Majoriteten av fosterföräldrarna kände att de biologiska föräldrarna kände sig ”hotade” av 
dem. ”De biologiska föräldrarna har svårt att acceptera att fosterföräldrarna tar hand om 
deras barn” (F2), ”det är svårt för att de känner sig misslyckade för att fosterfamiljen kan ta 
hand om barnet bättre än vad de kan” (F4).  F5 tycker att det är bra att MTFC- programmet 
respekterar och hjälper de biologiska föräldrarna ”det är ju ett plus i det här programmet… 
det är ju DE som är de viktiga” (F5). Fosterföräldrarna är medvetna om att det är en jobbig 
situation för de biologiska föräldrarna, då är det bra att det inte finns någon kontakt med dem.  
 

De sociala kontakterna (mesosystemet). Gemensamt för alla fosterfamiljerna var att skolan 
fungerade bra under MTFC- programmet. Majoriteten av barnen gjorde ett stort arbete i 
skolan. ”Barnet hade godkänt i alla ämnen, och blev utsedd till årets kämpe. När de väl ser 
att de får ett VG så blir det en jäkla kick” (F4). Två familjer nämnde att deras placering fick 
extra stöd i skolan, ”MTFC satte in en extra person i skolan, för att skolan vägrade ha h*n 
kvar” (F2). Familjerna nämnde att det var i skolan barnen träffade nya vänner. Alla 
fosterföräldrar upplevde att barnet hade lätt för att hitta bra vänner trots de restriktioner som 
programmet har för att skaffa godkända kompisar, ”man blir förvånad hur h*n lyckas sitta 
och skapa relationer utav speciella förutsättningar” (F5), ”h*n knöt jätte mycket sociala 
kontakter och vi vet att h*n har haft kontakt med en av killarna nu efter programmet” (F2). I 
och med flytten till fosterfamiljen bröt barnet med de gamla umgängeskretsarna enligt de 
intervjuade fosterfamiljerna ”de får distans till sina gamla kompisar och ser att det kanske 
inte var så himla bra eller ballt” (F3). När barnet placeras i en ny skolmiljö utvecklar barnet 
nya perspektiv på skolan. Det har inte längre sina gamla kompisar som påverkar utan får en 
nystart till att skaffa en utbildning. Det är en enorm möjlighet för barnet.  
 

Barnets beteende under MTFC- programmet (mikrosystemet). Samtliga familjer beskriver 
barnet som impulsivt och har svårt att kontrollera sina handlingar. ”Barnet hade olika 
kostymer på sig, i skola, här hemma och på hemorten” (F2). F1 beskriver barnet som 
uppkäftigt, stöddigt och omogen. ”det fanns SÅ mycket att jobba med, han var jättegod en 
helt underbar person men hade ett så kriminellt tänkande” (F2), ”ja barnet var ju 190 från 
början, pratig och bubblig, glad och positiv till det mesta” (F3), ”det som märks är just det 
här vanliga bondförnuftet, vanliga grunduppfostran som oftast inte finns, t.ex. i form av 
bordsskick” (F4), ”har en inbyggd lojhet och respektlöshet.” (F5). Samtliga fosterfamiljer 
bekräftar dock att dessa beteenden förbättrats markant när barnet lämnat familjen, d.v.s. 
avslutat MTFC- programmet. Barnet har ingen direkt utvecklad identitet att luta sig tillbaka 
på utan påverkas av den miljö som det befinner sig i för tillfället. Det har ingen grundtrygghet 
i sig själv. Under MTFC- programmet påpekar alla intervjuade föräldrar att barnet hade 
mognat och att dess beteende utvecklats positivt. Barnet lärde sig att kontrollera sina 
handlingar fick bättre självinsikt och kunde bättre förstå sociala samspel och vardagliga 
normer. ”Barnet visste inte hur man betedde sig mot kompisar därför undvek de sociala 
kontakter” (F3). F1 upplevde att barnet lärde sig att hantera konflikter och inte argumenterade 
emot längre. F3 och F4 ansåg att barnet blev lugnare och tryggare. De kunde se konsekvenser 
av sina handlingar vilket även F5 nämnde, ”man får igång verksamheten i skallen, gör jag si 
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så blir det så, konsekvenser av olika handlanden” (F5). Barnet arbetar med att finna sin 
identitet och stärker sin självkänsla. När barnet lär sig fungera socialt vågar de lita på sin egen 
självkännedom och att det duger som det är utan alla förklädnader.  
 
Gemensamma upplevelser 
 

Biologiska familjer:  
- Alla biologiska föräldrarna påvisar att de fick ett bra stöd från MTFC- programmet. De 

kände en delaktighet i programmet och att de inte blev åsidosatta. Vid problem, frågor 
eller dylikt fanns alltid MTFC- teamet tillhands.  

- Innan MTFC- programmet fungerade skolan dåligt för alla barnen i föreliggande 
studie. Under MTFC- programmet fick barnen hjälp att ta tag i skolan och alla med 
goda resultat. Barnet fick bra stöd och hjälp i sin skolgång av fosterfamiljen och 
MTFC- teamet. Det resulterade i att barnet efter MTFC- programmet själv insåg vikten 
av att gå i skolan.  

 
- Alla intervjuade föräldrar var eniga om att det var viktigt med ömsesidig respekt och en 

bra kommunikation för att samspelet skulle fungera i familjen. De hade alla lärt sig att 
hantera de problem som uppkom på ett bättre sätt efter programmet. De fick bättre 
självförtroende i sin roll som förälder och att de kunde bemöta barnet på ett bättre sätt. 
Föräldrarna känner att det är de som har kontrollen över situationen hemma och inte 
barnet. 

 
Fosterfamiljer: 

- Samtliga fosterfamiljer berättade att när barnet var placerat hos dem var barnet 
impulsivt och hade ett avvikande beteende. Barnet hade svårt att fungera i sociala 
samspel och att hantera vardagliga normer. Under programmet arbetade barnet 
tillsammans med MTFC- teamet och fosterföräldrarna aktivt med dessa problem. Det 
resulterade i en markant förbättring i barnets beteende. Barnet hade enligt 
fosterföräldrarna mognat, fått bättre självinsikt och självförtroende. 

 
- Alla fosterfamiljer upplevde att skolan fungerade bra för det placerade barnet under 

MTFC– programmet. Det är i skolan barnet har möjlighet att lära känna nya vänner och 
alla fosterföräldrar upplevde att barnet hade lätt för att hitta bra vänner trots de 
restriktioner som programmet har för att skaffa godkända kompisar. 
 

- Alla familjer upplever att de har haft en bra relation med barnet men ändå en distans. 
Fosterfamiljerna upplevde att de hade en professionell inställning i sitt arbete även om 
det, i vissa situationer, var svårt att hitta ett bra förhållningssätt till barnet.  

 
- Alla familjer nämner att det ska finnas en rak kommunikation för att undvika 

missförstånd. Om barnet konsekvent vet vilka regler som gäller upplever barnet en 
större trygghet samtidigt som onödiga diskussioner undviks.  

 
- Alla familjer ansåg att de handledda träffarna var positiva. Där fick de bra stöd och 

uppbackning. Fosterfamiljerna upplevde att de kunde göra sin röst hörd. De fick vara 
med och påverka den fortsatta behandlingen, det gav en känsla att ”var en i teamet”. 
Alla föräldrarna ansåg också att det fick tydliga roller under programmet. De vet vad 
som förväntas av dem och vad de kan förvänta av MTFC- teamet. 
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- Alla familjer nämnde också att det var skönt att fosterföräldrarna och barnet står på 

”samma sida”. Fosterfamiljerna kunde hela tiden hänvisa till att det var programmet 
som satte reglerna. Det ger fosterfamiljerna en möjlighet att bli ”den positiva delen” i 
MTFC- programmet och det underlättar arbetet hemma i familjen.  

 
- Alla de intervjuade fosterföräldrarna tyckte att det var bra att det inte fanns någon 

kontakt med de biologiska föräldrarna. Det tydliggör att det är en behandlig och 
fosterföräldrarna kan hålla sitt professionella förhållningssätt till barnet utan de 
biologiska föräldrarnas påverkan.  

Diskussion 
För att vardagen i en familj ska fungera måste barn och föräldrar ha ett fungerande samspel. 
Barn med ett asocialt beteende påverkar till stor del familjens funktion negativt. Utifrån ett 
utvecklingsekologiskt systemperspektiv finns olika strukturer som påverkar barnet och dess 
relation till familj, vänner, skola mm. Det är viktigt vid en fosterhemsplacering att ta hänsyn 
till barnets och de biologiska föräldrarnas relationer eftersom de måste fungera när barnet 
flyttar hem igen. Det är detta som MTFC- programmet delvis inriktar sig på. Programmet 
fokuserar på barnets relation till de biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna, eftersom 
båda familjernas relation till barnet påverkar effekten av behandlingen. För att behandlingen 
ska fungera när barnet flyttar hem får även den biologiska familjen utbildning och stöd. De 
regler och beteenden som utvecklats hos fosterfamiljen ska generaliseras till livet i den 
biologiska familjen, vilket inte alltid är enkelt. Genom ständig uppföljning under programmet 
förebygger MTFC att placeringen slutar i ett sammanbrott och att kontakten mellan 
fosterföräldrar, barnet och biologiska föräldrar fungerar.  

Syftet med denna studie var att ur ett utvecklingsekologiskt systemperspektiv undersöka 
hur biologiska föräldrar och fosterföräldrar upplever resultaten av MTFC- programmet. 
Studiens resultat visar att MTFC- programmet inte bara har positiva effekter på barnets 
beteende utan även på de biologiska och fosterföräldrarna. Barnet och de biologiska 
föräldrarna stöttades av MTFC- teamet och fick möjlighet att kontrollera sitt beteende och att 
utveckla sociala färdigheter.  

 
Både de biologiska och fosterföräldrarna hade liknande upplevelser och åsikter angående 

MTFC- programmet. Alla familjer hade övervägande positiva attityder till programmet och 
den hjälp som föräldrarna fick. De kände sig aldrig ensamma utan det fanns alltid någon i 
teamet att vända sig till. Det är någonting som är positivt med MTFC- programmets 
utformning, att alla berörda parter alltid upplever programmet som aktivt. Både biologiska 
och fosterföräldrar känner att programmet alltid finns närvarande som stöd. En rak och tydlig 
kommunikation är viktig dels för att behandlingen ska bli den bästa men även för att 
samspelet i ska bli bra, både i fosterfamiljen underbehandlingen och i den biologiska familjen 
efter behandlingen. Alla fosterföräldrar bekräftade detta som betydelsefullt i sitt arbete med 
barnet. Den professionella roll som de ska uppvisa blir svår att hålla annars om de blir för 
personligt engagerade. Fosterföräldrarna måste alltid visa för barnet att detta är en behandling 
för att barnet inte ska bli förslöat i sitt arbete. Det arbete som fosterföräldrarna och MTFC- 
teamet har lagt ner på barnets problemområden (t ex inom skolan) bekräftades av de 
biologiska föräldrarna har gett goda resultat. Barnet upplevs som mer självsäkert, moget och 
kan ta ansvar för sig själv på ett bättre sätt. I likhet med ”the 3 R´s of intervention (Shonkoff 
& Meisels, 2000) visar resultatet hur de biologiska föräldrarna har fått större insikt till sitt 
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eget och barnets beteende. Alla biologiska föräldrar i föreliggande studie upplevde att de efter 
programmet hade större kontroll över sin roll som förälder.  

 
MTFC- programmet berör exosystemet där barn och föräldrar får stöd och hjälp för att 

meso- och mikrostrukturerna ska fungera. Programmet har en socialekologisk inriktning där 
individen ses som en del i olika nätverk av ”system” som omfattar barnet, familjen, vänner, 
skolan och grannskapet som påverkar och samverkar med varandra. Ett av syftena med 
MTFC- programmet är att de biologiska föräldrarna har en lika stor del i behandlingen som 
barnet. Det är inte bara barnet som ska utveckla nya kognitiva färdigheter, utan även 
föräldrarna. I Anderssons (2005) studie framgår att det var viktigt för de biologiska 
föräldrarna att känna sig delaktiga i fosterhemsplaceringen. Annars fanns risken att 
föräldrarna upplevde sig åsidosatta vilket inom MTFC- programmet kan leda till 
kommunikationssvårigheter och en misslyckad behandling. Barnet och föräldrarna ges då 
ingen möjlighet att bevara sin relation. I föreliggande studie upplever de biologiska 
föräldrarna att de får en god insyn i programmet och vad som händer kring barnet. De känner 
ett förtroende för teamet och behöver inte oroa sig utan kan fokusera på sin egen utveckling 
som förälder. Det är bra att den biologiska och fosterfamiljen inte har någon kontakt även om 
den biologiska familjen upplever det som besvärligt. Den kontroll som de förlorar är 
fördelaktig för dem. Den oro de upplevt måste få ett slut och det bästa är att helt ta ifrån dem 
deras ansvar för barnet. Som förälder finns alltid en oro för sitt barn och ibland måste man ta 
ett steg ifrån den rollen för att kunna reflektera över den. Det handlar inte om att vara en dålig 
förälder genom att placera sitt barn, utan om att försöka hitta nya vägar för att förbättra 
samspelet. Efter MTFC- programmet upplevde alla biologiska föräldrarna att samspelet 
mellan dem och barnet var avsevärt bättre. De kände en ökad tillit till varandra och kunde 
mötas på en likvärdigare nivå. Detta ökar deras förtroende till varandra och det visar att 
behandlingen har gett resultat.  

Tidigare forskning framhåller att barn med ett asocialt uppförande har ett destruktivt och 
impulsivt beteende (Vinnerljung, Sallnäs, & Westermark, 2001; Westermark, Hansson, & 
Vinnerljung, 2006; Långström, 2003). Leathers (2005) menar att ett barn med ett asocialt 
beteende kräver mycket energi från såväl biologiska föräldrar som fosterföräldrar. Denna 
studie visar att både de biologiska och fosterföräldrarna upplever att de får ett bra stöd från 
MTFC- teamet vilket främjar relationen till barnet för både fosterföräldrarna under 
behandlingen och för de biologiska föräldrarna när barnet flyttar hem. Det är viktigt att de 
biologiska föräldrarna och barnet inte tappar kontakten under programmet som Andersson 
(2005) också belyser. De ska tillsammans och var för sig arbeta på sin relation för att det ska 
bli en bra återförening. Både barnet och föräldrarna får stöd för att få nya perspektiv på deras 
relation och kommunikation. Detta för att hämma en ytterligare utveckling av ett asocialt 
beteende.  

Tidigare forskning (Maluccio, Warsh & Pine, 1993) belyser vikten av en god relation 
mellan fosterföräldrar och biologiska föräldrar för att återföreningen ska blir bra. Det talar 
helt emot MTFC- programmets uppfattning att det inte ska finnas någon kontakt alls mellan 
familjerna. Samtliga fosterföräldrar i föreliggande studie upplever detta som positivt medan 
de biologiska föräldrarna var lite mer tvivelaktiga. De vill gärna ha större insyn i 
fosterfamiljen struktur. Men en dålig relation ha större negativa effekter på barnet beteende än 
vad en bra relation har positiva effekter. För att behandlingen ska få högst resultat är det bäst 
om de biologiska familjerna inte ges möjlighet att påverka fosterfamiljen.  Fosterfamiljen kan 
då koncentrera sig på barnets behandling istället för att lägga fokus på att ha en god relation 
till de biologiska föräldrarna.  



19 

 

Det utvecklingsekologiska systemperspektivet synliggör faktorer som påverkar barnet trots 
att de kan verka obetydliga. I denna studie anser fosterföräldrarna att barnet under 
programmet får ett större engagemang för sina studier, vilket är positivt för deras framtida 
utveckling både under och efter programmet. Skolan är det mikrosystem som kanske glöms 
bort men har viktig del i barnets sociala mognande. Skolan ger inte bara barnet en teoretisk 
utbildning, utan även en praktisk utbildning. Långström (2003) samt Hassler och Havbring 
(2003) menar att barnets upplevelser av skolan ofta kan vara kopplat till att ett asocialt 
beteende utvecklas. Dåliga erfarenheter av skolan kan leda till att barnet väljer bort sin 
utbildning och därmed förlorar en anknytning till samhället. Andersson (2002) menar att 
skolan är en viktig mikrostruktur speciellt i relation till mesosystemet. Precis som alla 
fosterföräldrarna i föreliggande studie påpekar är det i skolan som barnet knyter nya kontakter 
och utökar sina mikrosystem, genom t ex nya vänner eller inspiration till fritidsintressen. Bra 
vänner och en stimulerad fritid ger barnet i sin tur en inre trygghet.  

Barnet beskrivs i början av programmet som oberäkneligt av alla fosterföräldrar. Det kan 
ses som en logisk reaktion då barnet möter en ny miljö, nya människor med nya krav och 
regler. Eftersom barnet ständigt för samtal med sin ungdomsterapeut och dagligen poängsätts 
av fosterföräldrarna, finns behandlingen alltid närvarande. Barnet blir då inte passivt utan är 
ständigt aktivt i sin behandling och utveckling. Det blir en del av barnets vardag och barnet 
upplever snart en trygghet i programmet, vilket föreliggande studie styrker. Det yttrar sig 
enligt fosterföräldrarna genom att barnet snabbt anammar de regler som programmet 
innehåller och medvetet arbetar för att utvecklas mot en konstruktiv förändring. Men 
Andersson (2002) påpekar att utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv blir ofta de yttre 
omständigheterna endast i fokus. Barnets aktiva roll i samspelet med omgivningen glöms bort 
och hindrar barnets utveckling. Likväl som omgivningen påverkar barnet, påverkar barnet sin 
omgivning. I likhet med Smith (2004) upplever fosterföräldrarna att ständig uppmuntran och 
positiv feedback ökar barnets tilltro till sig själv och att de upplever sin situation i programmet 
som meningsfull. Detta ökar chansen till att MTFC- programmet får ett bra slutresultat.  

Två av fosterfamiljerna påpekade PDR- listornas betydelse för att programmet skulle få 
maximal effekt. Precis som Chamberlain, et al (2005) belyser de listorna som ett utmärkt 
hjälpmedel för MTFC- teamet att uppmärksamma beteendeproblem som barnet har och 
samtidigt motverka ett sammanbrott. Det är viktigt för barnets framtida utveckling att 
beteendeavvikelser blir synliga och kan motverkas. I likhet med att skolan ger en bra 
anslutning och trygghet till samhället kan ett sammanbrott leda till att barnet känner sig 
ensamt och övergivet. Det har misslyckats med behandlingen och risken finns att det återgår 
till sitt gamla och destruktiva liv. Det är således viktigt att teamet tar hänsyn till barnets olika 
mikrosystem för att behandlingen ska få bästa resultat. De färdigheter som barnet utvecklar i 
fosterfamiljen ska kunna generaliseras till livet i den biologiska familjen. Det är ingen enkel 
uppgift, vilket bekräftas i denna studie.  

När barnet återförenas med sin biologiska familj är risken stor att barnet faller tillbaka i 
liknande destruktiva banor som fanns innan programmet. Detta understryker även Maluccio, 
Warsh och Pine (1993) och Lau, Litrownik, Newton och Landsverk (2003). De biologiska 
föräldrarna och barnet måste få fortsatt stöd när de återförenas för att det ska bli en bra 
övergång. Enligt de biologiska föräldrarna i denna studie brister MTFC- programmet i att 
stödja familjerna vid återföreningen. Efter ca ett år av ständigt stöd blir de lämnade att själva 
bemöta de problem som återföreningen kan innebära. Föräldrarna måste försöka fånga upp de 
färdigheter som barnet och de själva arbetat fram under året, det måste även anpassas till 
familjens rutiner och vardag. Om föräldrarna inte har haft tillräcklig insyn i barnets 
behandling kan det bli svårt att stötta barnet fullt ut. Samtidigt nämner hälften av de 
biologiska föräldrarna att de inte har fortsatt helt i MTFC- programmets spår när barnet har 
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flyttat hem, utan har till viss del återgått till de regler som fanns innan. Troligen skulle 
programmet få en bättre effekt om de biologiska föräldrarna försökte bevara de regler, 
färdigheter och rutiner som utvecklats i programmet. Detta är någonting som även 
fosterföräldrarna i denna studie har uppmärksammat. De menar att om t ex färdighetstränaren 
finns kvar som stöd under de första månaderna hemma skulle barnet och de biologiska 
föräldrarna kanske uppleva återföreningen bättre. Då får barnet extra stöd från en person som 
bara koncentrerar sig på barnet. Även om socialtjänsten finns till hands, har de ofta mer 
kontakt med föräldrarna än barnet. Vid en återförening påverkar exosystemets strukturer 
indirekt barnet och dess föräldrar mer tydligt. Hessle (1998) menar att socialtjänsten måste 
finnas som stöd fram till dess att relationen är stabil mellan barnet och dess föräldrar, som 
även bör gälla vid detta programs avslut. Även Poirier och Simard (2006) menar att de 
föräldrar som hade bra kontakt med socialarbetarna under barnets placering upplevde en 
större medverkan. Det är socialtjänsten som presenterar programmet för den biologiska 
familjen och det bör därför vara i deras intresse att återföreningen blir den bästa.  

Fosterföräldrarna i föreliggande studie upplevde att det fanns tydliga roller inom 
programmet, som även Westermark et al. (2006) resultat pekar mot. Det ger en trygghet och 
alla vet vad de ska göra vilket avspeglar sig på barnet och de biologiska föräldrarna. Precis 
som fosterföräldrarna i föreliggande studie tycker minskar detta onödiga diskussioner. Barnet 
förstår snart att fosterföräldrarna inte kan påverka exostrukturerna, d.v.s. MTFC- 
programmets regler utan att det måste anpassa sig. Här får barnet omedvetet en inblick i att de 
samhälleliga regler som vi människor lever under och inte kan påverka. Det finns regler som 
socialtjänsten och olika myndigheter påverkas av och som inte går att förändra bara genom att 
ignorera dem. Denna studies resultat kan i många fall liknas med Westermarks et al. (2006) 
resultat. Majoriteten av fosterföräldrarna är nöjda med programmet men påpekar att det finns 
vissa brister. MTFC- programmet har påvisat många goda resultat genom forskning men när 
det handlar om människor är det svårt att tillgodose allas behov.   
 

Validitet 
 

I denna studie finns metodologiska brister som kan sänka validiteten. Kvale (1997) menar att 
validitet är ett begrepp som visar i vilken utsträckning studien har undersökt det den syftade 
till att göra och att den insamlade datan är giltig. Urvalsprocessen kan ha varit en brist, ett 
slumpmässigt urval hade varit det bästa men eftersom det inte finns så många deltagare att 
välja mellan använde forskarna istället ett tillgänglighetsurval. Att majoriteten av de 
intervjuade deltagarna fortfarande brukar MTFC- programmet kan ha påverkat resultatet. 
Kanske uppfattas MTFC- programmet olika om man brukar programmet eller om programmet 
är avslutat.     

Telefonintervjuerna kan ha sänkt reliabiliteten, då man inte kan avläsa kroppsspråk och att 
det är lättare att prata i mun på varandra. Detta tog forskarna hänsyn till med hjälp av 
följdfrågor. Telefonintervjuerna var den enda utvägen för de två deltagarna att kunna vara 
med i undersökningen. I övrigt var alla intervjuer klart och tydligt inspelade och grundligt 
transkriberade.  

Metodiken i denna studie har sina brister men syftet att se hur MTFC- och biologiska 
familjer upplever effekten av MTFC- programmet har uppnåtts. Resultatet kan till vis del 
generaliseras och tidigare forskningen stämmer överens med resultatet. Många familjer 
upplevde programmet och effekten av det på liknande sätt och studien pekar på viktiga 
aspekter att bearbeta vid fosterhemsplacering enligt MTFC- metoden.  
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Vidare forskning 
 

Tidigare forskning påvisar att sammanbrott är ett stort problem vid fosterhemsplaceringar. 
Fosterföräldrarna har kanske ingen tidigare kunskap om barn och ungdomar som kommer från 
säregna förhållanden. Forskarna fann få artiklar om hur biologiska föräldrar upplever att deras 
barn blir fosterhemsplacerade. Det skulle också vara intressant att se en långtidsstudie där 
MTFC- programmet studerar barnets beteende innan behandlingen, under behandlingen, 
direkt efter och sedan en uppföljning ca 1 år efter avslutad behandling och då även inkludera 
de biologiska föräldrarnas upplevelser av barnets beteende. Det vore intressant att få en 
jämförelse mellan barn i traditionell fosterhemsplacering och barn som genomgått MTFC- 
programmet. Förhoppningsvis kommer denna studie att inspirera läsaren att forska vidare 
kring hur barn med ett asocialt beteende bemöts av samhället och den hjälp de får. 
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Intervjuguide till biologiska föräldrar 

1: Hur fick ni kontakt med behandlingscentret?  

2: Hur skulle ni beskriva ditt barn? Nu och tidigare? 

3: Vad är tycker ni är viktigt för att samspelet hemma ska fungera? 

4: Hur upplever ni att er relation till barnet generellt ser ut idag? 

5: Har det uppstått några problem sen barnet flyttat hem? Vilka i så fall?  

6: Vilken användning har du haft av behandlingscentret? 

7: Var fosterhemsplaceringen en bra eller dålig lösning på de problem som fanns tidigare? 

8: Har någon uppföljning gjorts sen barnet flyttat hem? Stöd? Hjälp? 

9: Hur upplever ni att ditt beteende mot barnet har förändrats?  

10: Hur upplever ni att barnets beteende mot er har förändrats? 

11: Hur upplever ni att de regler som användes i fosterfamiljen fungerar sedan barnet flyttade 
hem? Har ni anpassat reglerna? 

12: Har de sociala kontakterna förändrats efter programmet? Skola? Vänner? O.s.v.? 

13: Hur ser er inställning ut till MTFC- programmet?   

14: Är ni nöjda med den hjälp du fick under programmet? Vad var det mest positiva med 
programmet? Vad var det mest negativa? 

15: Hur upplever ni er delaktighet i programmet? 

16: Vilken kontakt har ni med behandlingscentret idag? 
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Intervjuguide till fosterföräldrar 

1: Hur fick ni kontakt med behandlingscentret?  

2: Hur skulle ni beskriva barnet? När det kom till er och när det lämnade familjen? 

3: Vad är tycker ni är viktigt för att samspelet i fosterfamiljen ska fungera? 

4: Hur upplevde ni att er och barnets relation generellt såg ut under placeringen? 

5: Uppstod det några problem under placeringen? Vilka i så fall?  

6: Vilken användning har ni haft av behandlingscentret? 

7: Upplever ni att fosterhemsplaceringen var en bra eller dålig lösning för barnet på de 
problem som fanns tidigare? 

8: Hur upplever ni att barnets beteende har förändrats under behandlingen? 

9: Hur upplever ni att reglerna i familjen fungerar?  

10: Har de sociala kontakterna förändrats under programmet? Skola? Vänner? O.s.v.?  

11: Hur såg er relation till den biologiska familjen ut under programmet? 

12: Hur ser er inställning ut till MTFC- programmet?   

13: Är ni nöjda med den hjälp du fick under programmet? 

14: Vad är det mest positiva med programmet? Vad är det mest negativa? 

15: Hur upplever ni er delaktighet i programmet? 

16: Har ni någon kontakt med barnet idag? 
 
17: Vilken kontakt har ni med behandlingscentret idag? 

 
 
 
 


