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Förord 

 

 

 

År 2000 genomfördes första utvärderingen av verksamheten på Berghagagårdens HVB-hem för 

flickor. Titeln på rapporten utvärderingen resulterade i var ”På väg”. I fokus för utvärderingen 

stod personalgruppen och deras förståelse av den behandlingsideologi på vilken Berghagagården 

bygger sin verksamhet. Under år 2001 genomfördes en andra utvärdering, ”Familjer, föräldrar 

och familjearbetare”, där institutionens familjearbete stod i blickpunkten. I den tredje och 

avslutande utvärderingen, ”Brevet till Berghaga – från en värld till en annan”, har turen kommit 

till flickorna själva att göra sin röst hörd. Det är ett faktum att flickornas värld är en annan än den 

som personalen befinner sig i. Flickorna bor där personalen har sin arbetsplats. Flickorna är på 

Berghaga till följd av svåra livsomständigheter – personalen (oavsett hur engagerad den är) för att 

utföra sina jobb. Flickorna är mer eller mindre frivilligt berövade sin frihet, de är tonåringar med 

allt vad det innebär men - de är inga värstingflickor. Bara flickor som har haft det värst.  

 

 

Ett stort tack till er flickor som delat med er av er tid och er erfarenhet!  

 

Ett särskilt tack till Suzanne Engel på Ordning & Reda som bland annat bidragit med små gåvor 

till flickorna som tack för deras medverkan.  
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Uppdrag 

 

 

Forskningsavdelningen vid Sköndalsinstitutet har erhållit uppdraget att under år 2000-2002 med 

en omfattning av två månader per år utvärdera verksamheten vid Berghagagården HVB - hem för 

flickor. Ansvarig för utvärderingen är doktorand Charlotte Engel under handledning av professor 

emeritus Bengt Börjeson. 

  

I samråd med ansvariga på Berghagagården och handledare har en modell för den kontinuerliga 

utvärderingen  utformats. I enlighet med denna genomfördes en första delstudie under oktober 

och november månad år 2000. Studien fokuserar hur personalen tolkar och tillämpar den för 

Berghagagården aktuella modellen för ett miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete. En andra 

delstudie har genomfördes under november och december månad år 2001. Studien fokuserar 

Berghagagårdens familjearbete. Årets utvärdering har flickorna som är eller har varit placerade vid 

Berghagagården och deras erfarenheter i blickpunkten. Med föreliggande rapport samt en muntlig 

avrapportering för institutionens personalgrupp är Sköndalsinstitutets uppdrag att utvärdera 

verksamheten vid Berghagagårdens HVB-hem att betrakta som slutfört. 

 

 

Uppsala den 1 december 2002 

 

 

 

Charlotte Engel, doktorand 

Forskningsavdelningen 

Sköndalsinstitutet, Institutionen för socialt arbete 

Ersta Sköndal Högskola 
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Sammanfattning 

 

 

Institutioner där barn och unga placerats har funnits i flera hundra år. Grunden till den svenska 

institutionsvården för barn och unga lades redan i mitten av 1800-talet. Skälen till och formerna 

för placering på institution har växlat under tidens gång. Efter att antalet institutioner minskade 

från 1930-talet och framåt ökar på nytt antalet barn och ungdomar omhändertagna för 

samhällsvård. Under år 2001 vårdades (någon gång under året) 18 500 barn och unga på 

institution. Trots att 40 procent av antalet placeringar avbryts är det en central idé i vår tid att 

ungdomar kan – och även skall - vårdas på institution. Det är framför allt HVB-vården som 

byggs ut. Berghagagården HVB-hem för flickor kan i flera avseenden sägas utgöra ett typiskt 

exempel på en sådan institution: Berghaga tar emot den vanligaste kategorin som placeras idag, 

ungdomar, och definierar sin målgrupp som flickor med psykosociala problem. Flickorna som tas 

emot kommer i allmänhet från splittrade hem där någon förälder är eller har varit missbrukare. 

Medianvårdtiden för de flickor som idag är utskrivna från institutionen har legat på cirka två år, 

vilket är det vanliga för HVB-hem.  

 

Ungdomar på HVB-hem betecknas som en utsatt grupp med begränsade möjligheter att göra sin 

röst hörd. Flickor omtalas som särskilt utsatta emedan få institutioner är utformade för att möta 

deras specifika situation och behov. Föreliggande utvärdering har riktat fokus mot de flickor som 

är eller som tidigare har varit placerade på Berghaga. Syftet är att flickor i personliga brev till 

Berghaga skall få möjlighet att uttrycka sina egna åsikter om och erfarenheter av vistelsen på 

institutionen.  

 

Resultaten visar att många av de erfarenheter flickorna ger uttryck för i sina brev i det stora hela 

överensstämmer med vad som framkommit i tidigare forskning. I sina brev berör flickorna för 

det första relationen till personalen på Berghaga, för det andra de olika världar som manifesteras 

genom en placering, för det tredje hur den värld som flickorna lever i på Berghaga (trots 

ambitionen att göra HVB-hem så lite institutionslika som möjligt) uppfattas som onormal. I sina 

brev till Berghaga beskriver flickorna för det fjärde hur de upplever eller har upplevt sin placering 

och vilken betydelse tiden på Berghaga har eller har haft för dem. Några av flickorna är oförstående 

inför placeringen och ser inga positiva aspekter av att vara eller ha varit på Berghaga. Majoriteten 

av flickorna är dock positiva till placeringen och flera av dem skriver att tiden på Berghaga har 

haft livsavgörande betydelse för dem. 
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Berghaga står i likhet med andra institutioner inför utmaningen att göra ungdomarnas placering 

så lite skadlig – och så mycket stödjande som möjligt. I synnerhet gäller det institutioner vars 

målgrupp är flickor. Några av de utmaningar eller områden som aktuell forskning identifierar och 

indirekt uppmanar institutionerna att ta sig an är bland annat: 

 

• vikten av att göra flickorna delaktiga i beslutet om placering och om behandlingens innehåll 

(Berghaga har dock i drygt hälften av placeringarna gjort flickorna delaktiga i utformning av 

behandlingsplan) 

• den svåra balansgången mellan att behandla flickorna som barn – eller som vuxna  

• betydelsen av att arbeta med flickornas ”dåliga” kamrater snarare än att förbjuda kontakten  

• utmaningen att slakta ”den heliga ko” som solidariteten inom personalgruppen kan utgöra 

och skapa grund för meningsfulla och jämlika möten mellan personal och flickor 

• sist men inte minst – bli varse i vilken mån flickor (sär)behandlas utifrån mallar av önskvärt 

eller passande beteende snarare än utifrån kunskap om deras bakomliggande problematik och 

om det könsspecifika sätt på vilket flickor utvecklas. 

 

Frågan om i vilken mån Berghagagården HVB-hem för flickor är en institution särskilt anpassad 

för flickor, deras behov och utveckling bör föranleda en intern och angelägen diskussion inom 

personalgruppen på Berghaga. 
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Inledning  

 

 

Nästan utan diskussion inom det sociala arbetet håller institutionsvården för ungdomar – 

omhändertagna för samhällsvård – på att byggas ut. Under år 2001 vårdades 18 500 barn och 

ungdomar någon gång under året på institution och framför allt vid s k  HVB-hem. 

        Är detta en rationell strategi? Eller är HVB-vården ett sätt för den kommunala socialtjänsten 

att ”få ett andrum” eller att få ”gott samvete” för att man gjort en tillräckligt kraftfull insats för en 

ung människa som befinner sig i en kritisk livssituation? 

        Mina frågor är inte speciellt välformulerade. Men de utgår från min övertygelse om att vår 

kunskap om HVB-vårdens konsekvenser är alldeles otillräckliga. Detta är ett betydande 

tillkortakommande. De ekonomiska kostnaderna för institutionsvården är betydande och vi vet 

inte om resurserna kommer till en bra användning. Men den svåraste okunskapen gäller 

naturligtvis barnen och ungdomarna själva. Ökar deras chanser att få en bättre start i livet genom 

samhällets vårdinsatser? 

        Det finns i själva verket olika frågor som är angelägna att ställa i detta sammanhang. Dels 

finns det ett stort behov av omfattande studier som kan redovisa resultat bestämda utifrån 

kriterier – studier som också tillåter jämförelser mellan institutioner som arbetar efter olika 

’metoder’ och med olika behandlingsideologiska förtecken. Dels behöver vi studier som 

undersöker institutionerna ”inifrån”, som ger närbilder av den institutionella kulturen och som 

noggrant analyserar hur ungdomarna upplever vården ur sitt perspektiv. 

        Charlotte Engel har på Berghagagårdens (ett HVB-hem för flickor) uppdrag genomfört tre 

studier av arbetet på Berghaga och där den nu redovisade rapporten är den sista. Den 

grundläggande frågeställningen i denna sista studie är att belysa vilken betydelse tiden på Berghaga har 

haft för flickornas del. Det material Charlotte Engel har utgått från avviker från det gängse 

intervjumaterialet. I stället för intervjuer har flickorna skrivit ner sina berättelser om 

Berghagatiden. Den valda metoden har naturligtvis sina begränsningar men jag har en stark 

upplevelse att materialet i många avseenden har en betydande autenticitet och att man slipper en 

del av de schabloner om institutionen som den muntliga berättelsen ofta traderar. 

         Jag är på sätt och vis part i målet eftersom jag under den tid Charlotte Engel arbetat med 

utvärderingarna av Berghaga haft den angenäma uppgiften att diskutera både uppläggningen och 

resultaten av dessa studier. Min uppfattning är naturligtvis att Berghaga genom denna 

dokumentation på ett nära nog unikt sätt ställt en kvalificerad bedömning av institutionen till 



 8 

kommunernas förfogande. Att anlita eller inte anlita Berghaga kan verkligen vara ett rationellt 

beslut i och med att dessa utvärderingar genomförts. 

         De genomförda studierna har emellertid en räckvidd utöver HVB-vården vid Berghaga. 

Man kan naturligtvis inte generalisera ”från Berghaga till andra HVB-hem” men Charlotte Engels 

modell för utvärdering av det enskilda HVB-hemmet innehåller mängder av intressanta uppslag 

för hur studier av detta slag kan genomföras. Utvärderingarna är inte skrivna för att vara 

meriterande i vetenskapligt sammanhang men faktum är, att det är precis vad de är. Samtidigt 

som texten är genomlyst och hela tiden lättläst, så finns vid sidan av inlevelsen i personalens och 

ungdomarnas situation också den kritiska skärpan, det ifrågasättande förhållningssättet. 

           Jag vill till slut ge uttryck för min uppskattning av Berghagas ledning och medarbetare som 

tog initiativet till att ”utsätta sig för” Charlotte Engels granskning av verksamheten. Lika klokt har 

personalen förhållit sig till återföringen av resultaten till Berghaga: de olika utvärderingarna har 

därmed bidragit till fördjupade kunskaper och en fördjupad professionalitet. 

 

Bengt Börjeson 
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DEL I. BAKGRUND  

 

 

Ungdomar på institution är generellt en utsatt grupp som sällan får möjlighet att göra sin röst 

hörd (RRV 2002:6). Mest utsatta är flickorna och utbudet av behandlingsalternativ särskilt 

anpassade för deras behov är begränsat. ”Det finns inga värstingflickor. Det finns bara flickor 

som har haft det värst” skriver Forsling (2001). Det finns dock bara ett fåtal studier som väljer att 

utgå ifrån förstahandsinformation från ungdomarna själva (Michanek m.fl 2000).   

 

Syfte  

Syftet med föreliggande rapport är spegla Berghagagården1 som institution ur de placerade 

flickornas perspektiv. Vad väljer flickor (nu eller tidigare placerade) att lyfta fram när de fritt får 

formulera sina erfarenheter från vistelsen där? Hur kan man förstå deras erfarenheter i ljuset av  

tillgänglig forskning? Vad säger detta sammantaget om Berghaga som ett HVB-hem för flickor? 

 

Metod 

I föreliggande studie har jag valt att låta flickorna själva komma till tals – med ett så litet mått av 

styrning som möjligt. Flickorna har fått skriva sitt eget brev till Berghaga.  Breven har de skrivit utan 

några omfattande instruktioner om vad de kan eller bör innehålla. Mitt val av metod har stått 

mellan att antingen genomföra intervjuer eller att låta flickorna själva välja vad de vill säga om sin 

tid på Berghaga. Det sätt jag har valt har givit en mindre mängd av information än vad intervjuer 

hade gjort men jag menar att det material som framkommit har andra värden. För det första visar 

breven vad flickorna själva (i ögonblicket) vill säga och vad de tycker att personalen bör känna 

till. Självrapportering (att ungdomarna själva får beskriva sina erfarenheter) bedöms vara en 

lämplig metod när man utvärderar insatser riktade till ungdomare eftersom ungdomar uppfattas 

lämna mer sanningsenliga svar än vuxna (Sarnecki 1996). För det andra har det ett implicit värde 

att varje flicka så att säga får rista sin egen runa. Valet av metod markerar att det är flickorna själva 

som genom sina brev är primära aktörer, till skillnad mot intervjusituationen där flickorna blir 

sekundära i förhållande till den information jag som forskare vill nå genom mitt fokus och val av 

frågor.    

  

                                                 
1 Berghagagården förkortas i det följande till Berghaga 
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Urval 

Berghaga tar emot flickor både för kortare utredningsuppdrag (åtta till tio veckor) och för längre 

behandlingsplaceringar. Utvärderingen fokuserar flickor med längre placeringar. När 

utvärderingen startade var det tolv flickor som var eller hade varit behandlingsplacerade på 

Berghaga. Fem av flickorna  var fortfarande placerade på Berghaga, tre hade omplacerats till 

andra ungdomshem och fyra var utskrivna.  

 

Tillvägagångssätt 

 Sex av de aktuella flickorna var omyndiga så oavsett om de var kvar på Berghaga eller inte tog jag 

(och i några fall personalen) kontakt med deras föräldrar för att få ett godkännande av att deras 

dotter (eventuellt) deltog i undersökningen. Samtliga föräldrar gav sitt samtycke. Jag kontaktade 

dessutom föräldrarna till tre av de flickor som var utskriva och myndiga för att få tillgång till 

flickorna telefonnummer. Samtliga föräldrar var positiva till undersökningen.  

 

Vid ett ungdomsmöte informerade jag flickorna på Berghaga om utvärderingen och syftet med 

den. Jag betonade det frivilliga deltagandet men också betydelsen av deras erfarenheter för den 

fortsatta verksamheten vid Berghaga.  Jag berättade dessutom att jag skulle komma tillbaka till 

Berghaga och sitta ned med dem en och en när de skrev – inte för att kontrollera utan som ett 

stöd. Jag talade om att det inte fanns några rätt eller fel sätt att skriva utan bara deras eget 

personliga sätt – och att det var detta jag ville ha. Jag bad dem hitta på en egen pseudonym för att 

minska chansen att de skulle bli identifierade, och talade om att jag eventuellt skulle komma att 

ändra vissa uppgifter av samma skäl. Breven skulle omfatta cirka två A4 sidor. Jag hade låtit 

trycka upp ett särskilt brevpapper med texten ”Mitt brev till Berghaga” högst upp. Alla flickor 

skulle dessutom få ett snyggt anteckningsblock och pennor som ett litet tack för hjälpen. 

Flickorna som var närvarande sa alla ja till att delta, och vi bestämde vilka dagar och tider jag 

skulle komma och träffa dem. Det blev så att jag satt med dem två och två när de sedan skrev 

sina brev, vilket fungerade bra. Flickorna tänkte och skrev vid båda tillfällena koncentrerat under 

cirka en timmes tid, oavsett hur långa deras brev blev. Ett par av flickorna uttryckte oro för att 

personalen skulle kunna identifiera deras brev och att det skulle påverka personalens attityder till 

dem negativt. En femte flicka (som inte var med på informationen) svarade inledningsvis nej på 

personalens fråga om hon ville delta. När jag pratade med henne visade det sig att anledningen till 

att hon sa nej framför allt var att hon hade svårt för att skriva. När jag erbjöd mig att skriva ned 

exakt det hon sa, ville hon delta och även hennes brev finns med i rapporten.    
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Av de sju flickor som inte längre fanns på Berghaga har fem skrivit brev. Sex av flickorna talade 

jag först med i telefonen. Jag erbjöd mig att komma hem till dem för att ge information och sitta 

med när brevet skrevs. Tre av dem ville hellre få uppgifter per post och därefter skicka sina 

färdiga brev till mig. Jag fick brev från en av flickorna. De två övriga har jag pratat med vid 

ytterligare ett par tillfällen men förstått att de inte kommer att skriva. Det har varit lätt att säga ja, 

men när det sedan gäller att sätta sig ner och skriva ett brev om den tid man var placerad är det 

förståeligt att såväl det pågående livet som de känslor skrivandet väcker till liv utgör hinder. Fyra 

av de andra flickorna åkte jag hem till. Två av dem skrev sina brev medan jag var där, de två 

andra ville skriva själva, en av dem med hjälp av sin personliga assistent. Även för dessa flickor 

visade det sig vara svårt. För en av flickorna dels på grund av hennes dyslexi och dels på grund av 

att hon uppfattade det som känslomässigt arbetsamt att börja skriva. Jag erbjöd mig att komma 

hem till henne igen och att skriva ner det hon ville säga. Det fungerade bra och även om det 

väckte känslor till liv menade hon att detta blev en del av hennes egen bearbetning av sådant som 

skett under tiden på Berghaga. Brevet från den andra flickan blev aldrig skrivet, vilket främst 

sammanhänger med att hennes situation under den period som utvärderingen pågått varit mycket 

instabil. Tillsammans med assistenten har jag försökt hitta olika vägar för henne att skriva brevet,  

men i mitt sista samtal med henne bestämde vi att låta det bero. Den sjunde flickan skrev sitt 

brev med stöd av personal på det behandlingskollektiv där hon idag befinner sig, och jag fick 

hennes brev per post.   

 

Det betyder att sammantaget tio flickor har skrivit sitt brev till Berghaga: fem som vid tiden för 

utvärderingen var placerade på Berghaga, två som var omplacerade till andra 

behandlingsalternativ och tre som var utskrivna. 

 

Material 

Materialet som ingår i  föreliggande rapport är för det första flickornas brev till Berghaga och för 

det andra aktuell forskning när det gäller ungdomar och i synnerhet flickor på institution. För det 

tredje görs vissa referenser till tidigare utvärderingar vid Berghaga.  

 

Disposition 

Rapporten ”Brevet till Berghaga – från en värld till en annan” består av tre delar. En första del 

(Bakgrund) omfattar två kapitel. Kapitel 1 belyser dels utvecklingen inom svensk institutionsvård 

och dels ungdomar och deras situation inom vården. Kapitel 2 presenterar verksamheten vid 

Berghagagården med fokus på de placerade flickorna.  
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En andra del (Brevet till Berghaga) består av flickornas egna brev till Berghaga (kapitel 3 till 5). 

Den tredje delen av rapporten utgör en avslutande sammanfattning.  
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Kapitel 1. Ungdomar på institution 

 

 

Följande kapitel beskriver kort utvecklingen av HVB-vården men redovisar även vissa frågor som 

följer på den pågående utvecklingen. Kapitlet visar även vad som sägs känneteckna situationen 

generellt för ungdomar som placerats på institution och för flickor i synnerhet. Kapitlet lyfter 

även fram sådan forskning som pekar på behovet av att såväl belysa som av att beakta ungdomars 

egna erfarenheter av vistelser på institution.  

 

 

Institutionerna  

 

 

Institutioner där barn och unga har placerats har funnits i flera hundra år. De första 

institutionerna för barn brukar dateras till 1600-talet. En viktig uppgift var att härbärgera barn 

som av en eller annan anledning övergivits av sina föräldrar (Sallnäs 2000:84). De första 

grunderna till den svenska institutionsvården för barn och unga lades redan i mitten av 1800-talet 

då ett stort antal anstalter byggdes upp. År 1919 fanns runt 200 barnhem med cirka 4 500 platser 

i landet. Perioden fram till andra världskriget kan karakteriseras som institutionsvårdens 

uppbyggnads- och expansionsfas. Därefter inleddes en minskning som skulle prägla större delen 

av tiden fram till socialtjänstreformen år 1982. Mellan 1930- och 1980-talet minskade antalet 

institutioner från 400 till närmare hälften. Från och med 1960-talet blev institutionerna mindre 

vilket gjorde att platsantalet minskade under perioden, nästan med 75 procent. När 

socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft år 1982 var institutionsvården för barn och ungdomar ur 

ett historiskt perspektiv mycket liten till sin omfattning.  

 

 

HVB-begreppet 

 

Barn- och ungdomsinstitutionerna har ofta setts som problematiska. De har uppfattats som både 

problemet och lösningen för vissa grupper av barn. Å ena sidan har det funnits en stark tilltro till 

att institutionsmiljön kan åstadkomma önskad påverkan på barn och ungdom. Å andra sidan har 

forskare och andra kunnat visa på direkt negativa konsekvenser av institutionsvistelse för barn. 

Institutionernas sätt att svara på kritiken har varit att bli så lite institution som möjligt. En 
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avinstitutionalisering där gamla otidsenliga institutioner avvecklats till förmån för nya, småskaliga 

former för boende, vård och behandling har varit en central doktrin under lång tid i Sverige. 

Genom socialtjänstreformen 1980 infördes HVB-begreppet som skulle ge en annan flexibilitet än 

det gamla systemet. Begreppet har kommit att täcka en vid krets av verksamheter av ganska 

olikartat slag (Sallnäs 2000:1-3). En av de grundläggande idéerna bakom den form av vård och 

boende som HVB-hemmen vill erbjuda, är det hemlika till skillnad från institutionsmiljön. 

 

HVB-hemmen: 

 

• utför praktiska uppgifter som man vanligtvis tillskriver en familj: man ger omvårdnad och 

fostran och tillgodoser materiella behov av mat, kläder och bostad 

 

• arrangerar tid och rum på ett sätt som liknar familjesituationen med praktiska aktiviteter som 

måltider, fritidssysselsättningar och liknande 

 

• eftersträvar känslomässiga band som liknar de som anses utmärka en (god) familj – genuina 

och byggda på individuella och unika relationer  

 

Ett problem, skriver Sallnäs (2000:222-223), är att idén om att replikera ett hem står i motsättning 

till det främsta kriteriet för att vara ett HVB-hem, nämligen att man bedriver vården yrkesmässigt.  

Man måste således med konstlade medel iscensätta en tillvaro som liknar en familj. 

 

Ett ökande antal HVB-hem 

Den påtalade ökningen av institutionsvården utanför hemmet har även medfört att andelen 

enskilda HVB-hem har fortsatt att öka och utgör idag 82% av samtliga hem. Det finns cirka 450 

HVB-hem i landet. I Riksrevisionsverkets rapport Tillsyn av behandlingshem för barn och ungdomar  

skriver man att  

 

”den här utvecklingen innebär (…) ökade påfrestningar på HVB-vården, vilket 

i sin tur ställer ökade krav på en effektiv och fungerande tillsyn”(RRV 2002:6 

s.14).  

 

Utvecklingen innebär enligt RRV en ökad risk för bristande kvalitet och säkerhet inom  HVB-

vården. Köbildningen vid de särskilda ungdomshemmen har bidragit till ett ökat antal placeringar 
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av barn och ungdom med allt svårare problem på HVB-hemmen. Om de sociala problemen å ena 

sidan har blivit tyngre har å andra sidan besparingskrav inom kommunerna dessutom lett till en 

ökad kostnadsmedvetenhet och i vissa fall en strävan efter att välja mindre kostsamma insatser 

inom barn- och ungdomsvården. Ytterligare en av dessa omfattande förändringar som sker är att 

medianvårdtiden för enskilda HVB-placeringar är längre än den tidigare vanligare placeringen i 

”fosterhem”, drygt två år (26 månader). Ingen känner idag till konsekvenserna av dessa 

förändringar och inte heller hur det är för ungdomar att bo flera år på institution. Utvecklingen 

har inneburit en stark trend mot återinstitutionalisering (Vinnerljung, Sallnäs & Westermark 

2001:182). ”Ett år är en mycket lång tid för en pojke och flicka i femtonårs åldern att vistas i en 

avskild och konstgjord miljö” skriver exempelvis Levin (1997:230).  

 

Den pågående och (förväntade) fortsatta ökningen av antalet HVB-hem är en process där inte 

ungdomarnas situation, vilka och hur många problem de har är det viktiga. Sallnäs refererar till 

Grindes (1995) diskussion som pekar mot att barnavården och institutionerna tillsammans har en 

tendens att öka sin aktivitetsnivå oavsett förändringar i de sociala problemens omfattning: 

 

”..institutionerna (har) i sig själva spelat en roll för utvecklingen och att det har 

haft en betydelse att så många enskilda aktörer har trätt in på arenan. Även om 

det finns en princip i lagstiftning och en allmän diskurs som säger att 

institutionsplaceringar skall vara en sista-hands-lösning, är detta något som 

knappast kan styra de enskilda hemmen. De bedriver en verksamhet vars 

platser måste fyllas av barn och ungdomar. Organisationerna måste ha tillförsel 

av `råmaterial´ för att få intäkter och på sikt motivera sin existens” (Sallnäs 

2000:245).  

 

Institutionerna bygger på centrala idéer i vår tid. Idéer som säger att barn med problem kan eller 

till och med skall behandlas genom att placeras på institution. Även om idén i sig återkommande 

har attackerats är den mer gångbar än någonsin, inte minst när det gäller provocerande ungdomar 

(ibid.:246). Det är dock ett faktum att vården i många fall avbryts i förtid. 

 

Sammanbrott i vården  

En studie från Socialstyrelsen visar att vården för tonåringar vid institution avbrutits i 40 procent 

av (de studerade) fallen, det vill säga, avbrutits på annat sätt än vad som var tänkt från 

socialtjänstens sida. I 44 procent av fallen är orsaken till sammanbrottet att tonåringen rymmer 
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eller vägrar stanna kvar i vården, vilket leder till att placeringen upphör. När placeringar i 

offentliga HVB-hem slutar med sammanbrott beror det vanligen på att institutionen inte längre 

vill/anser sig kunna vårda ungdomen. Vid placeringar i enskilda HVB-hem är fördelningen 

mellan institutionen och ungdomen som ”sammanbrottsaktör” jämn (Vinnerljung, Sallnäs & 

Westermark 2001:151-152). Den rikstäckande studien visar på ett omfattande problem i barn- 

och ungdomsvården. Resultaten pekar, menar man, på en del närmast ofrånkomliga 

implikationer. En av dessa är att ungdomars samtycke bör problematiseras och tas på allvar i högre 

utsträckning (ibid.:12). Den ungas samtycke till placeringen har ofta varit ytligt, illa genomtänkt 

eller förändrats snabbt över tid. Det visar dessutom att många ungdomar tar ”frivilligheten” i en 

SoL-placering på allvar och fattar egna beslut om sitt liv – beslut som ofta står i strid med såväl 

föräldrar som socialtjänst. ”Att ‘ta ansvar för sitt liv’ har ofta en annan innebörd för en tonåring 

än för en myndighet” skriver författarna (ibid.:189).  

 

 

Ungdomarna på institution 

 

 

Ungefär 18 500 barn och unga vårdades någon gång under år 2001 utanför hemmet. I dagens 

socialtjänst kan institutionsvistelse komma i fråga när barn, ungdomar eller deras föräldrar anses ha 

allvarliga sociala problem. Av de barn som blev omedelbart omhändertagna med stöd av 6§ LVU 

(Lagen om vård av unga) blev lika många omhändertagna på grund av brister i hemmiljön som 

eget beteende (pressmeddelande SIS 13 augusti 2002). Barn och ungdomar placeras som regel på 

institution för att få någon slags behandling eller för att deras situation skall utredas. Det kan 

också röra sig om en tillfällig placering för att de någonstans måste ta vägen och ingen annan 

lösning står till buds (Sallnäs 2000:1). Av de unga som för första gången vårdades utanför 

hemmet (under år 2001) var 42 procent i ålder 12 år eller yngre. Närmare hälften var mellan 13 

och 17 år och knappt en tiondel mellan 18 och 21 år. Sedan 1992 har gruppen 13 till 17 år ökat 

med cirka 40 procent. Ökningen var dock som störst före 1996. 

 

Vilka är då ungdomarna? 

 

Vilka är då de ungdomar som vi återfinner inom HVB-vården? Institutionsvården totalt sett har 

en tydlig tyngdpunkt i verksamheter som riktar sig till tonåringar, och tonåringar är dominerande 

bland de institutionsplaceringar som inleds varje år.  
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”De unga är just unga och gör en hel del saker som hör de unga till – oavsett 

psykiska eller reella konflikter. De går genom sexuell mognad och söker sin 

identitet, de skall frigöra sig från  föräldrarna och de skall finna en plats i 

kamratgänget. Dessa båda aspekter kombineras med en utstötning från 

hemmet eller ett tvångsingripande i familjen, och dessa normala 

intrapsykologiska processer tvingas utspelas inom ramen för en mycket 

annorlunda och konstgjord miljö som är anstaltens” (Levin 1997:229). 

 

Den vanligaste målgrupp som HVB-hemmen anger är ungdomar med psykosociala problem.  Detta 

menar Sallnäs, är en mycket allmän positionsbestämning som kan tolkas som att man inte arbetar 

med direkt psykoterapi ”men i övrigt säger utsagan lite om hemmens profil”. Cirka en tredjedel 

anger som sin målgrupp ungdomar med relationsproblem/emotionella problem medan 16 

procent anger psykiska problem/sjukdom – även om dessa hem vill avgränsa sig mot den 

psykiska barn- och ungdomsvården. En speciell grupp HVB-hem är de som inriktar sig på 

ungdomar som kommer från hem med en viss typ av problem, exempelvis barn till missbrukare. 

Man arbetar med barnen och föräldrarna men problemen som dessa ungdomar har definieras via 

föräldrarna. Institutionerna kan även artikulera sitt arbete genom att tala om vilka grupper man 

inte arbetar med. 60 procent av ungdomshemmen säger att man inte tar emot missbrukare och 30 

procent att man inte arbetar med ungdomar med psykiska problem (Sallnäs 2000:189-193). 

 

Levin visade i sin undersökning från Råby (särskilt ungdomshem) att ungdomarna oavsett 

föräldrarnas nationalitet och härkomst har vuxit upp under synnerligen splittrade förhållanden. 

Dessutom uppgav 75% av ungdomarna att relationen mellan föräldrarna varit präglad av 

missämja och disharmoni. Bland de äldre barnen karakteriserades relationen till modern som 

”inte öppet utstött, men utsatt för kritik; svältfödd på kärlek” (Levin 1997:58). Vidare visar han 

att drygt 60 procent av de äldre ungdomarna är missnöjda med sin uppväxt. Flickorna tycks i 

större utsträckning haft en sämre uppväxt (socialt och känslomässigt) än pojkarna. Vinnerljung, 

Sallnäs och Westermark (2001) fann att en tredjedel av ungdomarna i familjehem eller på 

institution har vuxit upp i hem där det någon gång har funnits en missbrukande vuxen, vilket gör 

att barn från missbrukarhem är gravt överrepresenterade bland placerade barn. Men, påpekar de, 

det är fortfarande två tredjedelar som inte har denna erfarenhet. Majoriteten hade någon form av 

beteendeproblem vid placeringen, vanligen skolk eller stökigt beteende i skolan, men detta gällde 

inte för hela 41 procent av tonårsflickorna i undersökningen. ”Vi får inte glömma bort” skriver 
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författarna ”att många tonårsplaceringar görs på grund av brister i tonåringarnas hem, inte på 

grund av brister i tonåringarnas beteende” 

 

 

Inte värstingar utan bara flickor som har haft det värst 

 

 

Levins studie från Råby visade att (placerade) äldre tonårsflickor i högre utsträckning än pojkar 

har haft sämre uppväxtvillkor. ”Det finns inga värstingflickor. Det finns bara flickor som har haft 

det värst” skriver Forsling (2001:11). Forsling betonar de tvångsomhändertagna flickornas utsatta 

situation och deras brist på behandlingsalternativ. Flickorna inom institutionsvården skiljer sig 

från pojkarna: de vänder sin ledsnad inåt, de uppmärksammas sent och behandlingsalternativen är 

dåligt anpassade efter deras behov (ibid.:21). Sallnäs (2000) har visat att cirka hälften av flickorna 

inte uppvisat några beteendeproblem vid tiden för placering. 

 

Sexuella övergrepp 

Det finns många studier om sambandet mellan övergrepp på barn och rymmande, utåtagerande 

flickor. ”Ofta”, skriver Armelius med flera, ”har de (flickorna) varit utsatta för övergrepp i tidig 

ålder och varit tvungna att härda ut tills de blivit gamla nog att rymma. Ironiskt nog blir 

rymningarna oftast betraktade som symptom på avvikande beteende, även om det i realiteten 

handlar om flickor som försöker komma bort från övergrepp” (Armelius, Bengtzon, Rydelius, 

Sarnecki & Söderholm Carpelan 1996:197). Runt hälften av flickorna i Kindstrands och Theorins 

studie av särskilda ungdomshem har varit eller misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp i 

barndomen. Detta tycks dock vara ett tema som vuxenvärlden inte riktigt vet vad man skall göra 

med. Det är osäkert om flickorna får någon hjälp att bearbeta sina upplevelser själva eller i 

relation till ursprungsfamiljen (Kindstrand & Theorin 2002:62).  

 

”Promiskuösa” flickor.. 

Vuxenvärlden förhåller sig mer aktiva när det gäller flickornas sexualitet. ”Etiketten promiskuös 

tycks vara förbehållen flickor” skriver Armelius med flera (1996:191). Tidig sexdebut och många 

partners är det mest uppmärksammade avvikande beteendet när det gäller flickor. Utagerande 

sexualitet och promiskuitet orsakar många ingripanden mot flickor - som omhändertagande och 

placering på institution:  
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”Det är män som begår våldtäkt, och sexuella övergrepp på barn förövas till 

största delen av män. Ändå finns uppfattningen att struliga flickor främst har 

problem med sin sexualitet och ingripanden mot flickor motiveras med att det 

är för deras eget skydd” (ibid.:198). 

 

Flickornas sexuella relationer till missbrukande kvinnor eller män, prostitution eller genomförda 

aborter bemöts oftast genom kontroll eller information. Enligt Hudson (1989) är sättet att lösa 

problemen med manliga övergrepp genom att förstärka kontrollen som bäst naivt och som värst 

skadar det unga kvinnors rätt att definiera sin egen sexualitet.  

 

Flickor med traditionell pojkproblematik 

Antalet flickor med en traditionell pojkproblematik (kriminalitet och aggressivitet) sägs öka. En 

av Kindstrand och Theorins slutsatser är att man inom institutionsvården tycks ha lättare att 

hantera vad de betecknar som kvinnliga symtom (ofta självdestruktiva symtom såsom ångest, 

depression, ätstörningar och suicidförsök). Där tycks personalen ge flickorna den närhet de 

behöver för att förstå de egna signalerna och det egna inre livet (vilket överensstämmer med 

Sallnäs resultat ovan om personalens förmåga att ge emotionella stöd). När det gäller förmågan 

att hantera okvinnliga symptom (beteenden som inte anses passande eller acceptabla för kvinnor 

som grova hot, överfall, misshandel och kriminalitet) tycks verktyg saknas för att hantera 

flickornas behov på ett för dem utvecklande sätt (2000:58-73). 

 

 

Flickor bedöms annorlunda 

 

Missbruk och avvikande beteende hos flickor betraktas ofta med ambivalens. Å ena sidan är 

flickors drogkonsumtion och kriminalitet mindre omfattande än pojkars och anses därför mindre 

alarmerande. Å andra sidan betraktas en flickas asocialitet som mer avvikande än pojkars i samma 

situation och anses därför mer alarmerande (Pedersen 1998). Schlytter (1999) pekar på de stora 

skillnader som finns i bedömningen kring vad som är missbruk för flickor jämfört med pojkar. 

”Det som anses normalt för en pojke är missbruk för en flicka” (Kindstrand & Theorin 2002:21). 

Flickor blir behandlade och ”straffade” inte på grund av den skada de åsamkar samhället (såsom 

pojkar blir) utan för att deras beteende avviker från den traditionella könsrollen. Flickors moral 

hanteras mycket strängare än pojkars vid bedömningen av avvikande beteende. Andersson (1995) 

visar i en studie från en missbruksenhet att flickor verkar bli hårdare kontrollerade och ibland 
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utstötta från sina familjer om de inte beter sig på ett för flickor ”passande” sätt. Statistik visar att 

ingripanden oftare sker mot flickor vid rymning, promiskuitet, alkoholförtäring, olydnad etcetera. 

Ingripanden mot pojkar sker främst vid kriminalitet och aggressivitet (Armelius m.fl 1996:195).  

 

Att utgå ifrån flickors specifika villkor och utveckling 

För att förstå och rätt bemöta flickor med avvikande beteende menar Armelius med flera (1996) 

att den könsspecifika identitetsutvecklingen är en självklar utgångspunkt: 

 

”Perspektivet flyttas då från den enskilda flickan som inte klarar av, eller anses 

klara av, sin kulturbestämda roll till hur flickor socialiseras och till vilka krav 

som ställs på flickor i vårt samhälle” (ibid.:188).  

 

Studier runt missbruk visar att flickornas missbruk uppvisar ett annorlunda mönster än pojkarna, 

bland annat genom att vara mer av en överlagd handling men också att missbruksutvecklingen är 

kortare och intensivare än hos pojkar (Andersson 1990). Ett exempel är flickor vars beteende 

plötsligt förändras och de från att ha varit skötsamma börjar med utespring, rymningar, många 

sexpartners och ett avancerat missbruk – ett mönster som inte har någon motsvarighet hos 

jämnåriga pojkar i sena tonåren.   

 

Flickor som rymmer hemifrån 

Ungdomar som rymt eller kastats ut från sina hem och placeras inom ungdomsvården är i större 

utsträckning flickor än pojkar (Sarnecki 1991, Andersson 1993). Bland de ungdomar som 

placerades på institution eller fosterhem rymde däremot så gott som samtliga pojkar, men bara 

hälften av flickorna: 

 

”Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att flickorna hade en svårare 

situation i hemmet än pojkarna och att de i större utsträckning än pojkarna 

upplevde en placering på institution som en positiv förändring”(Armelius m.fl 

1996:197). 

 

Hudson (1990) påpekar att flickor till skillnad från pojkar ofta själva begär att bli omhändertagna. 

”Den känslomässiga kampen för överlevnad kan bli dem övermäktig” (ibid.:197).   
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Sjöblom visar i sin studie av skälen till att ungdomar rymmer hemifrån att föräldrar och 

ungdomar lever i två olika världar. Detta innebär att även om de var överens om att en 

konfliktsituation förelåg tolkade föräldrarna och ungdomarna det som skett på olika sätt: 

 

”För föräldern var det ungdomens beteende och bristen på kontroll som var 

problemet. För ungdomen var problemet bristen på förtroende från föräldern 

och en längtan efter självständighet och frihet” (Sjöblom 1995:121).  

 

Över hälften av flickorna i Sjöbloms studie beskrev sig själva som starka, envisa och viljestarka. 

Men samtidigt tyckte de att deras föräldrar inte accepterade dessa sidor av deras personlighet. 

Föräldrarna, menade flickorna, skulle bli nöjda först om döttrarna skulle bli fogliga och snälla, en 

omöjlig väg att välja (Sjöblom1995:69). Sundell och Alldahl visar att målet med uppfostran för 

mammor i familjer med en våldsproblematik skilde sig från målet för mammor utan en sådan 

problematik. Den första gruppen av mammor tyckte att lydnad var ett viktigare mål för 

barnuppfostran än att deras barn skulle utvecklas till att bli hänsynsfulla, kunskapssökande, 

ansvarsfulla och att få många vänner (Sundell & Alldahl 1993:42-47).  

 

Att etablera kamratskap 

Det är inte bara föräldrar och deras tonåringar som uppfattas leva i två skilda världar. Även 

personalen på institutioner tycks sakna insyn i vad som sker i ungdomsgruppen, skriver 

Kindstrand och Theorin (2002:57). Flickornas ”allianser” gentemot personalen och deras strävan 

efter närhet till varandra tar sig uttryck i att man hittar på ”hyss”, planerar otillåtna aktiviteter och 

så vidare. Flickorna verkar dock inte skapa väninnerelationer och författarna menar att 

kamratrelationer synes vara en angelägen hörnsten att utveckla inom ungdomsvården när det gäller 

flickor, kamratrelationer såväl inom som utanför institutionen. ”Dåliga” kamrater utanför 

institutionen hanteras genom att personalen inte tillåter kontakt. Är inte behandlingstiden ett 

utmärkt tillfälle att arbeta med kamratrelationer?  ”Den centrala frågan blir hur dessa flickor skall 

våga gå in i relationer till andra  när de inte vet om de får ha fortsatt kontakt?”   

 

Levin (1997) pekar i sin tur på hur de nya kontakter som etableras vid institutionen kan förvärra 

situationen för flickor som är svaga i sig själva. En av hans slutsatser är att institutionsplacering 

kan fungera bra för flickor som främst har akuta och dramatiska problem i förhållande till sina 

föräldrar.  
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Att göra ungdomarnas egen röst hörd 

 

 

Riksrevisionsverket (RRV 2002:6) visar vilka brister som påtalats under de senaste fem årens 

tillsyn av HVB-hem. Brister som rör dokumentation (28 procent), att tillstånd inte efterlevs 

exempelvis genom överinskrivningar (34 procent) och personalfrågor (9 procent) hör till de 

vanligaste. Brister eller missförhållanden i HVB-hemmens verksamhet som direkt innebär att de 

placerade far illa uppmärksammas relativt sällan (3 procent), påpekanden runt vårdinnehåll som 

att hemmets kompetens är otillräcklig för ungdomarnas problematik eller en otillräcklig tillsyn av 

ungdomarna (5 procent) likaså.  RRV gör bedömningen att: 

 

”…barn och ungdomar som vårdas på HVB-hem (utgör) en utsatt grupp med 

begränsade möjligheter att göra sin röst hörd” (ibid.:14).  

 

Men hur kan man göra ungdomarnas röst hörd? Eftersom ungdomar uppfattas lämna mer 

sanningsenliga svar än vuxna bedömer Sarnecki (1996) att självrapportering (att ungdomarna 

själva får beskriva sina erfarenheter) är en lämplig metod när man utvärderar insatser riktade till 

ungdomar. Trots detta är det endast ett fåtal studier som inte väljer att lita till 

andrahandsinformation från register och socialtjänst (Michanek, Kristiansson, Westermark & 

Machado 2000:15). Sallnäs menar dock att det möter särskilda svårigheter när barn och 

ungdomars egna erfarenheter får ligga till grund för utvärderingen av huruvida 

institutionsplaceringar kan bedömas som goda eller dåliga. En svårighet är att såväl 

institutionernas uppgifter och funktioner som syftet med de placeringar som görs inte är klart 

formulerade. Mot vad skall eventuella förändringar värderas? Brown med flera (1998) menar att 

identifieringen av barns behov är en nyckelfråga för framgångsrikt arbete och som en 

utgångspunkt för att värdera resultaten av vistelsen på institution. För en femtedel av de 65 

barnen i deras undersökning saknade institutionerna en klar uppfattning om barnens situation 

och behov när de skrevs in och för en tredje del fanns ingen plan för vad som skulle göras, hur 

lång vistelsen skulle vara eller vart barnen skulle ta vägen när den var slut. En annan svårighet är 

att många barn har erfarenheter av olika vårdformer och kan ha varit placerade många gånger, 

vilket gör det svårt att urskilja vad enskilda insatser betyder (Sallnäs 2000:24-25).  
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Ungdomars egna upplevelser 

 

I olika internationella studier har man dock kunnat visa att institutionsmiljön i sig själv kan vara 

mycket svår att bemästra för barn och ungdomar. Många känner sig olyckliga, ensamma och 

övergivna. Mobbing förekommer och är inte sällan orsak till rymningar (Andreassen 2000:15). 

Problem i relation till de andra ungdomarna på behandlingshemmet kan för vissa nästan bli 

oöverstigligt svår. Svenska forskare som beaktar ungdomarnas egna erfarenheter är bland andra 

Jonsson (1990) som undersökte hur före detta Skå-pojkar ser på sin tid på Skå och den betydelse 

vistelsen där fått för deras fortsatta liv. En slutsats är att det var de mest utsatta pojkarna som 

hade svårast att ta emot det som Skå hade att erbjuda. Levin (1997) visar på de negativa effekter 

placeringen vid ett särskilt ungdomshem hade för ungdomarna. Ungdomarnas egen bild av 

samhällsingripandet och den behandling de fick är i huvudsak mycket kritisk. Behandlingen 

framstår som obegriplig för ungdomar som på olika sätt försöker göra motstånd. Vändpunkter i  

positiv bemärkelse i ungdomarnas liv har i få fall direkt eller indirekt relation till placeringen. Det 

som främst har uppskattats av ungdomarna är: 

 

”… en av anstaltens äldsta funktioner: asylfunktionen. Det som kommer i 

fokus blir så inte omhändertagandet, tvånget, bristen på behandling och 

rehabilitering eller den konstgjorda miljön utan skyddet från en ogynnsam och 

ogästvänlig omgivning. Många reagerar med häpnad över tillgången till mat, 

regelbundna mattider och de resurser och fritidsmöjligheter som ställs till buds. 

Här är det den urgamla fattigdomsprincipen som utgör grunden för en av 

anstaltens positiva funktioner” (Levin 1997:17). 

 

”Jag tror” skriver Levin, ”att Råby kunnat erbjuda en tillflyktsort för en liten grupp av fattiga och 

illa åtgångna ungdomar där inte brottslighet och drogmissbruk dominerat problembilden” 

(ibid.:21) Men livet på anstalten uppfattas som något onormalt. Slappheten i kontrollen och synen 

på ungdomarna som oansvariga barnungar gjorde att de också uppförde sig som sådana. Glädjen 

inför att skrivas ut blandas med rädslan inför det nya och normala liv man förväntas klara av mer 

eller mindre på egen hand. Tomhetskänslor, rädsla att inte klara av det och att helt på egen hand 

ta ansvar för allt som anstalten tidigare tagit hand om är exempel på känslor som ungdomarna 

själva redovisar (ibid.:17). Drygt 80 procent av ungdomarna som ingår i Levins undersökning 

anser att det särskilda ungdomshemmet i högre eller mindre grad skapat fler problem (för 

ungdomen) än vad det löser. Intagningen i sig är nog för att skapa sekundära problem som helt 
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kommer att uppta den unge och personalen så att de ursprungliga problemen som föranledde 

intagningen försummas (ibid.:21). Några faktorer som på olika sätt tycks bidra till en negativ 

utveckling för de unga är: 

 

• Den obestämda och godtyckliga placeringstiden 

• Det oklara syftet med placeringen 

• Bristen på behandling inom anstalten 

• Behandlingsmotståndet från ungdomarna 

• Internkulturen 

• Institutionens isolering 

• Bristande förberedelser inför utskrivning och de ungas återvändande till föräldrar och 

samhälle 

 

Varför är jag här? 

Flera författare pekar på att ungdomarnas förståelse av varför de är på institution är dålig. Även 

om ungdomarna pekar på faktorer som behandling, skydd och förvaring är den dominerande 

uppfattningen att de helt enkelt inte vet och aldrig riktigt förstått syftet med placeringen.  

 

”Man var ju livrädd för fan. Satt man därinne på kontoret och de berättade lite 

vad det var och sånt. De berättade nog varför jag var där också, men man 

hörde ju inte det, man var ju skräckslagen för fan”(Levin 1997:63). 

 

En del ungdomar hade inte något uppfattning alls om placeringsbeslutet eftersom de levde ett så 

kaotiskt liv att de knappt ens uppfattade placeringen förrens den var ett faktum. ”Allvaret i ett 

sådant konstaterande” skriver Levin ”kan inte överskattas” (Levin 1997:71).  

 

”Jag har svårt att förstå det, vad det egentligen var för syfte. Syftet var väl att få 

mig bort från kriminalitet och droger. Deras syfte vet jag egentligen inte för jag 

har aldrig fått klart för mig vad meningen var med att placera mig. Det var ju 

att få bort mig från ‘det’. ‘Mogna och utvecklas’, de orden har jag aldrig hört 

under den tiden av placeringen, att det skulle ingå på något vis. Det stod i mina 

papper, kommer jag ihåg. Att jag skulle vara där i närmare två år p.g.a att min 

hälsa, eller vad det nu var, behövde det. Jag har väldigt oklart för mig vad syftet 

var från deras sida, väldigt oklart”. 
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Hennum (1997) identifierar vad han menar är ett grundproblem i institutionerna, nämligen att 

ungdomarnas bild av vad som är problemen inte överensstämmer med den bild som socialtjänsten 

och institutionen har. Eftersom ungdomarna anser att problemen ligger hos föräldrarna och deras 

svårigheter att ge sina barn omsorg och omhändertagande, menar Hennum att institutionens 

uppgift borde omdefinieras i enlighet med ungdomarnas behov av omsorg. Andersson och 

Johansson (1994, 1995, 1997) drar slutsatsen att behandlarna trott att de och ungdomarna 

upplevt och förstått behandlingstiden på ett mer gemensamt sätt än vad som varit fallet. Levin 

pekar på ungdomarnas bristande möjligheter att påverka vårdinnehållet. Såhär uttrycker sig en av 

ungdomarna i hans studie: 

 

”Meningslöst.. Meningslöst och menigslöööst. Ok, de jobbade och arbetade på 

det de tyckte de var bra tillsammans med soc. Där var ju såna psykologer 

också, så man hade ingen talan själv. Sen hade man inget att säga till om, det 

bara blev så” (Levin 1997:98). 

 

Inte ens när ungdomarna i vuxen ålder blickar tillbaka kan alla skönja något klart syfte 

med placeringen. Levin visar att andelen ungdomar som ser placeringen på institution 

som en förmån eller som något av positivt betydelse för dem själva endast är aningen 

högre än de som betraktas placeringen som något skrämmande, ja rent av som en 

katastrof. 

 

Ungdomarnas känslor inför vistelsen på institution 

Det ungdomar i efterhand berättar om sin vistelse handlar å ena sidan om meningslöshet, 

bitterhet, upplevda orättvisor, ensamhet, bråk och konflikter och å andra sidan om kamratskap 

och trevlig fritid.  

 

”Man hatar den, man rymmer från den, men det är också stället där man kan 

känna sig trygg, där man kan ‘leka’ med kamrater i samma ålder, där det finns 

vuxna som inte förgriper sig på en” (Levin 1997:22).   

 

Ungdomarnas känslor för vistelsen på institution är blandande och ambivalenta (Kåhl 1989, 

Levin 1998). För dem som saknat föräldrar och där institutionens personal fungerat som ett 

föräldrasurrogat har känslan av ambivalens följt dem under resten av livet: 
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”en saknad efter gemenskapen och de vuxna man fick en god relation till, ilska 

över att placeringen var nödvändig och besvikelsen att den inte gav det man 

innerst inne hoppades på” (Levin 1997:63). 

 

Sallnäs visar att ungdomarnas negativa upplevelse av vistelsen på behandlingshem inte 

nödvändigtvis behöver innebära en dålig situation för dem efter utskrivning (Sallnäs 2000:33). 

Michanek med flera (2000:76) pekar på den skarpa kontrasten mellan ungdomarnas mycket 

negativa attityd under tiden de vistades på utredningshemmet Älvan och deras förhållandevis 

positiva omdömen ett år efter avslutat utredning. Ungdomarnas positiva erfarenheter handlar 

bland annat om resor utomlands och till fjällen,  trevliga kontaktmän, kompisar på institutionen 

och om den makt man kunde få över andra placerade efter en tid…   Beskrivningen av hur 

flickor som vistats vid Stall Frossarbo upplevt sin placering avviker från de studier som refereras 

ovan. Bergströms och Sarneckis undersökning visar att flickor som placerats vid Stall Frossarbo 

har haft en trygghetsupplevelse av institutionen som de beskriver som ”total” samt att  flickorna 

inte upplevt någon som helst känsla av tvång under sin placering (Forsling 2001:30). 

 

 

Faktorer som påverkar ungdomarnas upplevelse  

 

Olika faktorer kan påverka ungdomars upplevelse av att vara placerad på institution.   

 

Meningsfulla möten 

Ett gott kontaktmannaskap har spelat en viktig roll för ungdomarna, men inte den formella 

funktionen av kontaktmannaskap, utan när kontakten så lite som möjligt liknar relationen 

personal – elev. Det man önskade sig var en mer jämlik relation där egenskaper som tillit, 

ärlighet, intresse och förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt ger ungdomen känslan 

av att bli behandlad som en medmänniska. Tyvärr, menar Levin, skapar olika faktorer som negativ 

gruppåverkan, ungdomarnas anpassnings- och avvärjningsstrategier och den allmänt oroliga 

ungdomstiden en atmosfär som gör att meningsfulla möten lätt uteblir (Levin 1997:23). När 

ungdomarna får en sådan god relation till någon i personalen innebär inte detta i sig att det 

automatiskt går bra i livet för den ungdomen,  men minnet av relationen lever kvar som något 

positivt och viktigt, något även Michanek med flera (2000:77) konstaterar i sin studie av 

utredningshemmet Älvan. Resultaten ger för handen att relationen mellan kontaktperson och 
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ungdom - med utrymme att kritisera kontaktpersonen utan att de ger igen (förhoppningsvis) 

tycks vara mycket viktig. ”Men” skriver Levin ”det har i och för sig inget med anstalten att göra, 

sådana relationer kan etableras i vilka sammanhang som helst och kanske med fördel utanför en 

anstalt” (Levin 1997:231).  

 

Bristen på jämlika relationer 

”Det är svårt att slakta den heliga ko som heter ‘Du (personalen) skall alltid i första hand vara 

solidarisk med den vuxne i personalgruppen’, även om han eller hon har fel” skriver Forsling 

(2001:29). Ungdomarnas berättelser från placeringar vid Hasselakollektiv tydliggör en pedagogik 

som hyllar denna heliga ko. Ungdomarnas berättelser handlar genomgående om hur de kritiseras, 

vad de gör fel, vad de säger fel och hur de klär sig – fel.. De har däremot inte berättat om stöd de 

har fått eller upplevt, om uppmuntran, värme, kärlek, uppskattning, beröm etcetera (Kåhl 

1989:51).  Möjligheterna att kritisera personalen är obefintliga. Ungdomarna har svårt att uttrycka 

egna önskningar och att kunna lämna kritik. Här finns en uppenbar risk, skriver Kåhl, att 

ungdomarna anpassas efter andras värderingar: 

  

”Vi får  inte ha någonting som kan ta på dom, då fungerar det inte. Då är inte 

dom stora förebilder. Då kan ju inte dom säga till oss sen att vi har fel om vi 

plötsligt får rätt för en grej, det går ju inte, då har vi ju fått lite överhand där” 

(ibid.:53). 

 

Frigörande av människor kan enligt Habermas endast ske genom en kommunikation som inte är 

styrd av makt utan där ”det bättre argumentet” skall ha företräde, vilket måste medge att 

människorna får möjlighet och kunskap om hur de ska definiera sina behov (Kåhl 1989:79).  

 

Att leva i två världar 

Att ungdomar är på ett sätt på institutionen och på ett helt annat sätt när de kommer till mer 

normala sammanhang känner alla till som arbetar på behandlingsinstitution. Institutionen 

konstruerar ett konstlat sätt att vara både för personal och ungdomar, man utvecklar ett slags 

överlevnadsstrategier menar Levin (1997:88).  

 

”När jag sitter på anstalt så är jag en helt annan människa än när jag är ute (…)  

man har begränsade möjligheter och sen får man hålla sig till det – jag sköter 

mitt” 
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säger en av ungdomarna på Råby. ”Att ligga lågt” är en av de strategier som ungdomar väljer för 

att komma ifrån institutionen så lite skadad som möjligt. Andra vanliga strategier som Levin 

funnit är:  

 

• Att lägga sig till med en fasad, en hård attityd som utestänger personalen 

 

• Att uppvisa strategisk skötsamhet genom att spela sin roll enligt vad man uppfattar är 

personalens spelregler utifrån syftet att komma ut och bort från institutionen 

 

• Att stå ut är en passiv anpassningsstrategi. Man väntar tålmodigt på den utskrivning man vet 

måste komma någon gång.  

 

• Aggressiv anpassning som ett sätt att bibehålla sin egen integritet i förhållande till omvärldens 

makt och kontroll 

 

• Att isolera sig och hålla distans till övriga 

 

• Att anpassa sig positivt genom att försöka göra tiden så angenäm som möjligt och se till sitt 

eget bästa. För några innebär detta att man ser institutionen som ett slags hotellboende, bättre 

än att vara hemma (Levin 1997:91ff)  

 

Genom ungdomarnas olika strategier skapas ett antal för personalen dolda processer. Bakom den 

”rationella” ytan lever ungdomarna ett liv bortom personalens insyn (Levin 1997:229). Kåhl visar 

i sin studie av Hasselapedagogiken hur en mycket auktoritär uppfostran kan bidra till att förstärka 

ungdomarnas behov av att skapa två världar. Risken är, menar hon, att ungdomarna anpassas 

istället för att en genuin förändring sker (Kåhl 1989:77). 

 

Den dolda läroplanen 

Sallnäs (2000) har i sin studie visat vad ungdomshemmens personal uppfattar vara 

barnens/ungdomarnas främsta behållning av att vistas i vård. Den främsta behållningen anger 

personalen vara emotionellt stöd samt att få en annan syn på sin egen person. Att leva ett 

välordnat vardagsliv med trygghet och struktur kommer därnäst. Behållning i form av påtagliga 

färdigheter eller utbildning rankas lågt – tvärtemot den vikt som sådana upplevelser under 
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vårdtiden tillskrivs av exempelvis Bullock med flera (1993) samt Little (1995). För 

Hasselakollektiven gäller det motsatta. Även om kollektiven är HVB-hem tar de avstånd från 

vård och behandling och menar att man istället bedriver en utbildning inklusive uppfostran (Kåhl 

1989:9). Det ungdomarna lärde sig under vistelsen på Råby, menar Levin, kan till stor del 

hänföras till ”den dolda läroplanen”, det vill säga kunskaper man har fått av de andra 

ungdomarna, i strid med de uttalade behandlingsmålen. ”Att ta makt över de intagnas (negativa) 

kultur är svårt inom anstaltens ram” skriver han (Levin 1997:217).  

 

 

Sammanfattning  

 

Institutioner där barn och unga placerats har funnits i flera hundra år. Grunden till den svenska 

institutionsvården för barn och unga lades redan i mitten av 1800-talet. Skälen till och formerna 

för placering på institution har växlat under tidens gång. Efter att antalet institutioner minskade 

från 1930-talet och framåt ökar på nytt antalet barn och ungdomar som placeras. Under år 2001 

vårdades (någon gång under året) 18 500 barn och unga på institution. Trots att 40 procent av 

antalet placeringar avbryts är det en central idé i vår tid att ungdomar kan – och även skall - 

vårdas på institution. Det är framför allt HVB-vården som byggs ut och där ett ökande antal 

tonåringar vårdas under en tidsrymd som tenderar att bli allt längre. Den vanligaste målgruppen 

som HVB-hemmen säger sig rikta sin verksamhet till formuleras på ett relativt vagt sätt som 

”ungdomar med psykosociala problem”. Olika studier visar att majoriteten av ungdomarna som 

placeras på institution kommer från splittrade hemförhållande, ungdomar från missbrukarhem är 

exempelvis överrepresenterat. De flesta ungdomar blir placerade till följd av egna 

beteendeproblem, dock ej flickorna (41 procent placeras utan att eget beteende uppges vara skäl 

till placeringen) som särskiljer sig såväl i detta som flera andra avseenden. Flickornas situation 

beskrivs som mer utsatt och flera forskare menar att det i stor utsträckning saknas 

behandlingsalternativ särskilt anpassade till deras behov. Det finns fortfarande få studier som 

beaktar ungdomars egna erfarenheter av vistelse på institution. När ungdomar får ge sina egna 

synpunkter på att vara eller av att ha varit placerade på institution blir den bild som tecknas 

oroväckande mörk. Trots positiva erfarenheter av god kamratskap,  trevlig fritid och enstaka 

meningsfulla vuxenrelationer samt av institutionen som en frizon från en i övrigt ohållbar social 

situation är det få som förstått syftet med placeringen eller som bedömer att vistelsen löst fler 

problem än vad den skapat.  
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Kapitel 2. Berghagagården HVB-hem för flickor 

 

 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (1997:15/kapitel 9) avses med hem för vård eller 

boende heldygnsomsorg som yrkesmässigt tillhandahåller vård, behandling, omvårdnad och 

tillsyn för barn, ungdomar eller vuxna. För unga som omhändertagits eller beretts vård med stöd 

av LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga) kan en placering på ett hem för 

utredning under en kortare tid vara det lämpligaste. Det kan också vara fråga om observation, att 

tillgodose ett akut vårdbehov eller helt enkelt en placering i avvaktan på en lämplig 

familjehemsplacering. Hem för vård eller boende kan också utnyttjas för mer långvariga 

behandlingsinsatser. Det kan vara barn eller ungdomar som på grund av komplicerade vårdbehov 

behöver en långvarig kvalificerad behandlingsinsats som bara kan ges på institution.  

 

Berghagagården är ett hem för vård eller boende. I följande kapitel presenteras verksamhetens mål och 

innehåll samt korta sammanfattningar dels av orsaker till att flickor har placerats på Berghaga och 

dels hur uppdraget har formulerats och utförts.  

 

 

Verksamhetens organisering 

 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beviljade i maj månad år 1999 Berghagagården tillstånd för en 

verksamhet som riktar sig till flickor i åldrarna tretton till tjugo år. Berghagagården AB tar emot 

utredning- och behandlingsplaceringar enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga). Målgrupp är flickor med psykosociala problem. Ungdomar 

med diagnostiserad psykiatrisk sjukdom tas ej emot emedan Berghagagården inte kan erbjuda den 

kompetens som erfordras för denna grupp. Ett skäl till att man inledningsvis valde att arbeta med 

flickor var initiativtagarnas tidigare erfarenhet av att arbeta med pojkar och deras önskan att 

arbeta på ett annat sätt än vad pojkarnas ständiga utåtagerande krävde. Antalet platser har sedan 

verksamhetsstarten utökats från fem till sex platser. (Från våren 2002 har ytterligare sex platser 

tillkommit på det nya boendet Holms Malma.) Upptagningsområdet är begränsat till tjugo mils 

radie för underlätta kontakten med de placerade flickornas familjer, men även kommuner på 

längre avstånd har varit aktuella. Inledningsvis var avsikten att behandlingstiden skulle vara från 
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sex till tolv månader men i de flesta fall har behandlingstiden förlängts ytterligare, upp till två och 

ett halvt år. Mellan juli år 1999 och september 2002 har Berghaga tagit emot 13 flickor för längre 

behandlingsplaceringar. Institutionen tar även emot flickor för kortare utredningar. Syftet med 

kortare utredningsuppdrag är att uttala vårdbehov samt i förekommande fall val av 

behandlingsalternativ. Berghagagårdens utredningar består av sociala intervjuer, 

elevobservationer, familjeutredningar samt vid behov även av missbruksutredningar. Vid behov 

utförs dessutom kompletterande utredningar externt genom skola, psykolog eller annan lämplig 

instans. Under Berghagagårdens första tre år har man tagit emot sju flickor för kortare 

utredningsuppdrag.  

 

Personal 

Sedan verksamhetsstarten har personalbemanningen successivt utökats. Personalgruppen består 

för närvarande av föreståndare/socialpedagog och biträdande föreståndare/socionom som tillika 

är ansvariga för det familjearbete som bedrivs. Vidare sex heltidsanställda behandlingsassistenter 

varav fyra med schemalagd tjänstgöring samt en relativt stadigvarande vikariegrupp. (Under våren 

2002 tillkommer personalen vid nyöppnade Holms Malma, en utökning av verksamheten). Inom 

personalgruppen finns dokumenterad erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och på 

behandlingshem av olika karaktär samt särskild kompetens inom missbruksrelaterat – och 

familjearbete. Fortbildning pågår inom personalgruppen. Två behandlingsassistenter har 

genomgått och två har påbörjat en två-årig utbildning i miljöterapi. Vidare har föreståndaren samt 

biträdande föreståndaren genomgått Steg I utbildning i psykoterapi. 

 

 

Verksamhetsinnehåll  

 

Berghagagården beskriver verksamhetsinnehållet som miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete med 

utgångspunkt i en systemisk grundsyn med tre hörnstenar; den miljöterapeutiska behandlingen i 

boendet på Berghagagården, familjearbetet samt samarbetet med skola och praktikhandledare. 

Det finns två mål för verksamheten på Berghaga. Det övergripande (och ideala) målet är att flickorna 

efter avslutad behandling skall återvända till sina familjer. Tiden på Berghaga skall bidra till en 

positiv förändring hos flickan, en förändring som efter återkomsten till hemmet skall 

vidmakthållas i en familj som genom ett parallellt familjearbete genomgått en positiv utveckling. 

Om flickor efter avslutad placering inte kan återvända till hemmet (främst på grund av föräldrars 

– fortsatta - oförmåga att tillgodose sina flickor behov) blir istället Berghagas mål att skapa 
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självständiga flickor som kan stå på egna ben. En annan typ av mål som skall uppnås är de som 

ingår i Berghagas behandlingsplaner och som inför varje placering formuleras i samråd med familjen, 

flickan och socialtjänsten. Det har även funnits outtalade mål för arbetet. Ett sådant har varit att 

skapa nya roller mellan föräldrar och barn. I relationer som ofta kännetecknas av gränslöshet och 

”kompisskap” mellan mammor och döttrar har man sökt befrämja nya roller. Det som 

eftersträvas är tydligare föräldra - barn relationer där föräldrarna å sin sida får mer auktoritet 

medan barnen befrias från såväl ansvar för som insyn i sina föräldrars privata och intima sfär.   

 

Miljöterapeutisk ungdomsarbete 

 

En första hörnsten i Berghagas verksamhet beskrivs som ett miljöterapeutiskt ungdomsarbete. I 

institutionens informationsmaterial presenteras miljöterapi som: 

 

”en medveten behandling för att främja utvecklingsprocesser hos ungdomarna. 

All aktivitet härleds således till miljöterapi, och behandlingspersonalen arbetar i 

ord och handling mot bestämda mål samt analyserar och följer de enskilda 

elevernas utveckling. En viktig del av behandlingen är att rutiner för 

vardagsgemenskapen avseende ekonomi, telefon, städning, skola samt 

aktiviteter tydliggörs, och samtalet mellan behandlingsassistenter och elever blir 

avgörande för den pågående processen. Eleverna skall kunna uppfatta mönster 

i personalens handlande och även kunna förutse hur olika situationer hanteras. 

Vårdtiden kan på så sätt bidra till att tillvaron för den enskilda eleven framstår 

som förutsägbar och begriplig."2 

 

Vid en första utvärdering av Berghaga (Engel 2000) framkom att personalen uppfattade 

miljöterapi som en oerhört svår metod som ställde stora krav på professionalitet. Inom 

personalgruppen uppfattades syftet med miljöterapin på en rad olika sätt: 

 

• Struktur skapar situationer som synliggör  

Ett syfte med miljöterapi är att den tydligt strukturerade vardagsmiljön och de göromål som 

ingår i denna skapar möjligheter till konflikt och ett utåtagerande - situationer som inbjuder 

till att saker sker mellan flickorna och mellan flickorna och behandlarna. Dessa situationer 

                                                 
2 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB –hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.4 
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tjänar dessutom som underlag för observationer. Ett sådant arbetssätt ställer stora krav på 

personalens professionalitet att såväl tillåta som att använda sig av flickornas utåtagerande. 

 

• Att se, förstå och bistå 

Syftet är att iaktta flickorna. För det första att se hur de beter sig i vissa sammanhang. Genom 

det vardagliga man gör tillsammans med flickorna kan personalen uppmärksamma både det 

som de brister i - och försöka reparera detta, och det som de är bra på - och förstärka och 

uppmuntra detta. För det andra att vara uppmärksam på hur enskilda flickor mår för att 

bekräfta att man som personal ser och förstår hur de har det men även för att ge omsorg 

utifrån detta. 

 

• Praktiska göromål för ansvar och dialog  

Ett syfte med miljöterapin är att de praktiska göromålen skall befrämja en känsla av ett  

gemensamt ansvar. När flickorna tar ett sådant ansvar befrämjar detta i sin tur såväl 

upplevelser av delaktighet och solidaritet som en positiv självbild. Gemensamma sysslor 

tjänar dessutom syftet som möjliggörare för personalen att under mindre dramatiska 

förhållanden få till stånd en dialog med flickorna. 

 

• Att låta den inre världen komma fram  

Miljöterapin syftar till att hjälpa flickorna att våga släppa ut det som finns i deras inre värld. 

Att ”få igång” dem och samtidigt visa att man som vuxen kan härbärgera allt de säger eller 

visar upp, men också att man kan ge andra eller nya  svar och förklaringsmodeller till det som 

sker. 

 

• Inte en fristad utan en förberedelse att fungera i samhället  

Syftet med miljöterapin är att i en miljö så rimligt lik flickornas hemmiljö som möjligt men 

med en tydlig struktur och med tillgång till personal att prata med, förbereda flickorna för ett 

fungerande liv. För det första genom att få flickorna anamma de vardagsstrukturer de 

behöver för att fungera i familjeliv och samhällsliv. För det andra genom att uppfostra 

flickorna där de brister i det vardagliga. Det kan exempelvis gälla att lära dem komma upp i 

tid, bädda sängen och sköta sin hygien, att äta ordentligt och ha ett bordsskick eller att vårda 

sitt språk. 
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Tydliga- eller otydliga ramar  

Vid tiden för utvärderingen (2000) fanns även olika uppfattningar inom personalgruppen 

huruvida ramarna för livet på Berghaga hade varit tydliga nog för de flickor som då fanns där. 

Framför allt den ordinarie personalen var av den åsikten att det funnits tydliga ramar och att dessa 

ramar bidragit till att flickorna blivit mer självständiga och mindre beroende av ständig kontakt 

med personalen. När ramarna i huset ”satt sig” i flickorna upplevde man att flickorna var trygga 

med detta. Behovet av att testa och pressa gränserna upphörde. Det förekom heller knappast 

något tal om droger, vilket förklarades med att flickorna (som var aktuella då) hade varit på 

Berghagagården under en längre tid, skyddade från missbrukarvärlden. Till skillnad från den 

ordinarie personalen uppfattade inte vikarierna ramarna som så tydliga. Istället menade de att 

Berghagagården valt ett förhållningssätt som snarare byggde på att flickorna skall komma till insikt 

om – och mogna in i dessa uppgifter än på kravet att rutiner och sysslor skall utföras. Det är inte 

att sysslan blir utförd som är det viktiga, utan det mervärde det ger i form av nya insikter. 

Vikarierna uppfattade att en följd av detta var att flickornas delaktighet i sysslor av olika slag blev 

låg. Den låga graden av delaktighet kunde i sin tur leda till att olika rutiner inte nöttes in vilket 

påkallade ett behov av olika ”straff” när exempelvis sysslor inte blev utförda. Mobiltelefonen 

drogs in eller flickan fick utegångsförbud. Vikarierna var osäkra på om flickorna förstod varför 

vissa straff utmättes och frågade sig  om det var rätt sätt att handla på, om flickorna ändå inte 

förstod varför? 

 

Familjearbete 

 

En andra hörnsten i Berghagas verksamhet uppges vara familjearbetet. Ett av skälen till att 

bedriva familjearbete är att skapa förutsättningar för att positiva förändringar hos flickor under 

behandlingstiden skall bli bestående, även efter återkomsten till deras familjer. Ungdomar 

återformas snabbt till sina gamla roller. Hållbara förändringar bygger därför på att även familjerna 

förändrats. Intentionen med familjearbetet på Berghagagården uppfattas i detta avseende avvika 

från traditionellt institutionsarbete med ungdomar. För det första behandlar traditionellt arbete 

endast symptom hos ungdomen. För det andra är det institutionen som genom sina aktiviteter 

står för förändringen som skall ske. Genom ett sådant arbetssätt löper ungdomar som fungerar 

väl inom institutionen risk att efter avslutad placering återfalla i gamla mönster i oförändrade 

familjesituationer. Målet för  familjearbetet på Berghagagården, menar man, blir istället parallell 

förändring av såväl flickan som föräldrarna.  
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En enad vuxenvärld 

I en andra utvärdering av Berghagagården (Engel 2001) riktades intresset mot det familjearbete 

som bedrivs. Både berörda familjer och institutionens familjearbetare fick ge sina bilder av  

familjearbetet. Ett väl genomfört familjearbete kännetecknas enligt både familjearbetare och 

föräldrar av att man har varit överens och haft ett gemensamt sätt att förstå flickan och hennes 

beteende och man har varit överens om strategier och gemensamt prövat olika lösningar runt 

flickorna. En enad vuxenvärld, menar man, utgör förutsättningen för en positiv förändring hos 

flickan. Föräldrarna betonar betydelsen av att (som de uppfattat det) familjearbetarna kunnat se 

bakom flickornas felaktiga version av situationen som lett fram till placeringen och delat 

föräldrarnas synsätt. Inte sällan har detta gällt då föräldrar härlett flickans problem till den 

andre/andra frånvarande och missbrukande mamman eller pappan.  

 

Föräldrar som överlämnar ansvar – och en institution som tar det 

I studien framkommer bland annat att flera föräldrar (läs: mammor) vid tiden för döttrarnas 

placering har varit  uttröttade och haft ett eget dåligt mående. Möjligheten att bli befriad från 

ansvar har haft stor betydelse och mammorna uttrycker lättnad över att ha fått lämna över 

ansvaret för sina flickor till Berghaga. När Berghaga har tagit över (och framför allt om/när LVU 

trätt i kraft) har mammorna kunnat släppa sin oro. I flera fall uppfattar Berghagagårdens 

familjearbetare att vissa föräldrars oförmåga att tillgodose sina flickor behov har uppdagats 

efterhand. Inte ens med det stöd som familjearbetet givit, menar de, har det varit möjligt att 

förändra hemmiljön på ett sådant sätt att det är rimligt för vissa flickor att återvända hem. I dessa 

fall, har Berghaga sett det som sin uppgift att kompensera föräldrarnas brister och att ge flickorna 

det som föräldrarna inte förmår. En fråga som följer på detta, är hur flickornas situation kommer 

att utvecklas efter att Berghagas uppdrag är avslutat och detta ”föräldraansvar” upphör.  

 

Att lyckas eller misslyckas 

Ett antagande för familjearbetet på Berghaga är att föräldrar vars barn är placerade ser på sig 

själva som misslyckade. Det som i flera fall har ”upprättat” föräldrarna och lyft av dem känslan av 

skuld har varit det faktum att även Berghaga har ”misslyckats” på samma sätt som föräldrarna 

själva har gjort. Även från Berghaga har flickorna rymt. Även personalen på Berghaga har stått 

frågande inför hur man på bästa sätt skall kunna förändra flickornas beteende. Men föräldrarna 

som kom till tals är alla (med ett undantag) nöjda med hur döttrarnas situation har förändrats 

genom placering på Berghaga. 
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Skola och praktik 

 

Kontakterna med skola och praktikhandläggare utgör vid sidan av det miljöterapeutiska 

ungdomsarbetet och familjearbetet Berghagagårdens tredje ”hörn”. I en tidigare utvärdering 

(Engel 2000) påvisades svårigheten med att å ena sidan ge placerade flickor tillträde till den av 

olika skäl så viktiga skolgången inom den kommunala skolan, och att å andra sidan ”utsätta” dem 

för den riskmiljö gymnasieskolans Individuella program (IV) utgör idag. Genom sina ofta 

ofullständiga skolbetyg och dåliga studieresultat har flera flickor skrivits in på IV där de flesta 

elever har haft en likartad och problematisk  social situation. Vissa flickor etablerade sig snabbt i 

sammanhang som direkt motverkade syftet med placeringen på Berghagagården och där det 

förekom såväl kriminalitet som missbruk. Skolan blev i vissa fall den arena där tidigare mönster 

återuppstod eller vidmakthölls. Utvärderingen påvisade behovet av att på ett tydligare sätt stärka 

flickornas motkrafter inför mötet med bland annat skolan. Dittills hade skolgången varit det 

första som ordnats för flickorna efter inskrivningen vid Berghagagården. En ny tanke var att 

flickorna istället, steg för steg, skulle kvalificera sig för skolgång men även att Berghagas 

kontakter med skolpersonalen skulle förstärkas.  

 

 

Flickorna på Berghaga 

 

 

 När Berghagagården startade var tanken att kommunerna, utifrån ett förebyggande syfte, skulle 

placera flickor med psykosocial problematik och relationsstörningar på Berghagagården. Genom 

kortare intensiva insatser skulle familjerna så snart som möjligt återförenas. Kommunernas beslut 

om relativt korta (inledande) placeringar om två respektive sex månader vittnade om samma 

förväntan. Efterhand har det visat sig att detta inte varit i överensstämmelse med den faktiska 

situationen. För det första har flertalet flickor som placerats (och deras föräldrar) redan tidigare 

varit uppmärksammade av socialtjänsten i hemkommunen och föremål för insatser av olika slag. 

För det andra har familjearbetet bidragit till att tidigare okända omständigheter i 

familjesituationen uppdagats, vilket i sin tur lett till förlängda placeringar.  
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Orsaker till  att flickor placerats på Berghaga 

 

Den primära orsaken till placeringar har, generellt, varit att flickornas familjer tappat greppet om - 

och förlorat kontrollen över sina barn. Gemensamma faktorer för de flesta familjer är dessutom 

att det förekommer (eller har förekommit) ett uttalat missbruk, antingen hos mamman eller 

pappan, men även att vårdnadshavaren lever med annan person än flickans biologiska förälder. 

Inte sällan finns djupgående och ofta ouppklarade konflikter mellan dessa två familjesystem. De 

flesta flickorna placeras på Berghaga enligt SoL men i flera fall har placeringen övergått i en 

placering enligt LVU.  Flickorna placeras frivilligt, och placeringens utgår i de allra flesta fall från 

flickans beteende. Under placeringen på Berghaga sker ofta två saker: till följd av att Berghaga 

stramar upp regelverket för flickan och dessutom gör en noggrann dokumentation kan, för det 

första, placeringen till följd av hennes eget beteende övergå i LVU. För det andra innebär 

familjearbetet och Berghagas kontinuerliga kontakt med föräldrarna att bristerna i hemmiljön blir 

tydliggjorda på ett nytt sätt. Det blir paradoxalt, menar en av familjearbetarna. Ju mer man ser av 

flickornas hemförhållanden desto mer adekvata framstår deras beteenden – som symtombärare – 

samtidigt som samma beteenden föranleder att flickorna omhändertas med tvång. 

 

Den aktuella problematiken 

Från att Berghagagårdens startade sin verksamhet i juli år 1999 har man fram till mitten av 

september år 2002 tagit emot 13 behandlingsplaceringar. I föreståndarens sammanställning3 

definieras den problematik som föranlett placering för det första utifrån situationen i hemmet: för sju 

flickor beskrivs familjesituationen som präglad av konflikter. Problematiken definieras för det 

andra utifrån flickornas beteende. Problematiken för sju av flickorna definieras i termer av 

destruktivt beteende som kan inkludera missbruk och promiskuitet. För resterande sex är det inte 

direkt flickornas eget beteende som föranlett placeringen utan snarare deras dåliga mående bland 

annat till följd av situationen i hemmet (vilken kan inkludera missbruk och övergrepp) men även 

flickornas (dåliga) umgänge. Fyra av flickorna har upprepade gånger rymt hemifrån. Tre av dem 

kommer från familjesituationer som sägs vara präglade av konflikter. 

 

Behandlingsuppdrag 

Om man sammanfattar Berghagas behandlingsuppdrag för flickorna bygger dessa på i huvudsak  

fem beståndsdelar:  

 

                                                 
3 Enligt sammanställning gjord av föreståndare och behandlingsassistent inför föreliggande utvärdering 
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1. att erbjuda flickorna skydd  

2. att arbeta med flickornas relationer till och inom familjer och nätverk  

3. att bryta flickornas destruktivt beteende/drogmissbruk 

4. att ordna flickornas praktiska tillvaro genom skolgång, struktur och ADL-träning  

5. att stärka flickornas jag-känsla bland annat genom samtal, gränssättning, ångesthantering  

  

Enligt uppgift har sju av de 13 flickorna varit delaktiga i eller haft synpunkter på hur Berghagas 

uppdrag har utformats. Önskemålen hos fyra av flickorna sammanfaller med punkten 2 ovan, 

familjearbete och hjälp att lösa konflikter. Två flickor hade uttalat sin önskan att få hjälp att bryta 

sitt drogberoende och ytterligare en att få ordning på sin skolgång och en annan hade omtalat sitt 

dåliga mående.   

 

Omdefinierade uppdrag 

För tre av de placerade flickorna kom Berghagas uppdrag att omdefinieras till ett LVU (Lagen 

om särskilda bestämmelser för vård av unga). Anledningarna till detta var flickornas eget 

beteende i form av avvikelser från institutionen och ett destruktivt beteende i form av missbruk 

och kriminalitet. I ett fall var det skydd LVU kunde erbjuda en viktig aspekt.  En fjärde flicka fick 

sitt LVU förlängt under placeringen på Berghaga.  

 

Avbrutna uppdrag 

Placeringen på Berghaga kom att avbrytas för fem flickor. Skälen var bland andra upprepade 

avvikelser från institutionen (i fyra fall), våld och hot om våld (i två fall), missbruk (i tre fall), 

kriminalitet (i två fall) och till följd av dessa olika skäl ett större behov av skydd än vad 

institutionen ansåg sig kunna erbjuda (i två fall). Tre flickor placerades enligt § 12 inom sluten 

ungdomsvård, en flicka fick fortsatt LVU men i hemmet och ytterligare en placerades vid ett 

särskilt hem för blivande och nyblivna mödrar. 

 

Uppföljningsuppdrag 

Berghagagården har haft uppföljningsuppdrag runt fyra flickor i samband med deras utskrivning 

från institutionen. Uppdragen har bestått av att erbjuda flickorna stöd i deras nya (egna) boende 

och med deras fortsatta skolgång/studier eller arbete men även av fortsatt familjearbete runt tre 

av flickorna.  
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Avslutade uppdrag 

Fem flickor är idag utskriva och från Berghagagårdens sida anser man att målen för placeringen 

är uppnådda. Fyra av flickorna var 16 år när de placerades, en av dem 15 år. I tre fall sägs tidigare 

konflikter med familjen/nätverket vara uppklarade, för tre av flickorna är studierna avslutade eller 

(positivt) fortskridande. Det egna missbruket eller kontakterna med personer med en sådan 

problematik sägs ha upphört för tre av dem. Dessa fem flickor från Berghaga lever idag ett i hög 

grad självständigt liv med eget boende och helt eller delvis ansvar för den egna ekonomin. Det 

finns dock fortfarande en viss oro inför hur en av dem klarar av sin nya livssituation.  

 

 

Sammanfattning  

 

 

Berghagagården HVB-hem fick år 1999 tillstånd att bedriva en verksamhet med plats för sex 

flickor med i huvudsak psykosocial problematik. Berghaga tar emot flickor för kortare 

utredningsuppdrag eller längre behandlingsplaceringar enligt SoL eller LVU. Förutom 

föreståndaren och biträdande föreståndare tjänstgör sex behandlingsassistenter samt en 

stadigvarande vikariegrupp på institutionen. Berghagagården beskriver verksamhetsinnehållet 

som miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete med utgångspunkt i en systemisk grundsyn 

med tre hörnstenar; den miljöterapeutiska behandlingen i boendet på Berghagagården, 

familjearbetet samt samarbetet med skola och praktikhandledare. 

 

Det övergripande målet för verksamheten är att kunna återförena flickorna med sina familjer, och 

Berghaga bedriver familjearbete för att göra detta möjligt. De flesta familjer som får sina flickor 

placerade på institutionen har tappat kontrollen över sina döttrar. Familjesituationen beskrivs 

dessutom som splittrad, inte sällan präglad av djupa och ouppklarade konflikter mellan två 

separerade föräldrar. För sju av de 13 flickor som är eller har varit behandlingsplacerade på 

Berghaga har skälet till placeringen varit deras eget destruktiva beteende. För resterande sex 

uppges skälet vara flickornas dåliga mående, bland annat till följd av situationen i familjen.  
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 DEL II. BREVET TILL BERGHAGA 

 

 

Riksrevisionsverket ser barn och ungdomar som vårdas på HVB-hem som en utsatt grupp med 

begränsade möjligheter att göra sin röst hörd. I följande kapitel är det dock de flickor som idag är 

placerade på eller som tidigare har varit  placerade på Berghagagården HVB-hem som kommer 

till tals. Det här är flickornas egna brev till Berghaga.  

  

 

Kapitel 3. Flickor placerade på Berghaga 

 

Vid tiden för utvärderingen var fem flickor placerade på Berghagagården. Samtliga valde att 

skriva sitt brev till Berghaga. En av flickorna hade vid denna tidpunkt varit placerad på Berghaga i  

nästan tre års tid,  de övriga runt ett år och strax därunder.  

 

 

 Emma 

 

”Om man skall jobba med ungdomar som har det svårt, så tycker jag att man skall vara 

färdigutbildad personal som vet lite mer om det här. Istället för att anställa någon som bara går 

första året på en linje inom det här. Det finns en personal som jag stör mig på väldigt mycket. 

Han provocerar. Han kan inte sätta sig in i våra situationer. Vi måste respektera honom, men han 

kan inte respektera oss. Gör vi inte rätt så får man skit. 

 

På Berghaga känns det som om man måste vara prickfri. Jag menar, man måste vara 100 gånger 

bättre än någon annan ungdom. Men om jag inte hade kommit hit, så hade jag gått under. Jag är 

glad att jag är här, att dom har hjälpt mig.  

 

Berghaga är både positivt och negativt. Jag tycker att dom hackar på oss lite för ofta. Man har kul 

på Berghaga också. Vi hittar på saker. Vi brukar åka iväg och skidor, eller tivoli med mera. 

Behöver man prata så finns dom där hela tiden.  Men sen tycker jag, att säger man en sak som 

gör en lessen eller nåt, så har man planerat att man kanske skall gå ut den dagen – så får man inte 

det bara för att man blir lite lessen om en sak. Dom skall överdriva tycker jag. Vi måste hålla oss 
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till planeringen. Vi får inte ändra. Men dom kan ändra planeringen hur lätt som helst, bara för att 

det inte passar dom.  

 

I början trivdes jag på Berghaga men inte nu längre.” 
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Frida 

 

 

”Det finns mycket man kan säga om Berghaga. Under den här perioden jag bott här har det 

funkat väldigt bra, men det har varit några motgångar då det inte har funkat så bra. Jag tycker att 

personalen har lyssnat på mig, och hjälpt mig väldigt bra. Jag har trivts ganska bra, men i början 

när jag kom hit ville jag bara hem till mamma. 

 

Jag har lärt mig väldigt mycket här, om att ta ansvar över mig själv och kunnat lita på mig själv. 

Det finns egentligen inget dåligt om Berghaga. Dom har hjälpt mig väldigt mycket, och dom har 

förstått mig väldigt bra. Den här perioden har varit bra för mig. Det har hänt mycket roligt och 

tråkigt.  

 

Jag har aldrig haft problem med tjejerna i huset. När jag väl flyttar, kommer jag nog att sakna 

Berghaga för all hjälp jag har fått. Men jag ville ha hjälp och jag fick det. Det känns väldigt bra för 

mig i alla fall.  

 

En sak jag har lärt mig, är att tänka först innan jag gör något, och jag vet att jag kommer att fixa 

det här nu. Jag känner mig som en typ ny person, fast det är JAG som mår mycket bättre. Jag 

tycker det har känts skönt  att få prata ut om problem, och haft samtal har varit väldigt bra. Det 

känns bra att personalen litar och tror på en. Det har gett mig ett stort självförtroende till mig 

själv, och ett förtroende till dem.” 
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Oskyldig 

 

 

”Ok, jag kan börja så här: när jag kom hit så kände jag, i början, här kommer jag inte att trivas. 

När jag flyttade in här, visade Dan mitt rum, och det såg för taskigt ut. Jag tänkte: vad har jag 

kommit till för skabbställe? I början när jag precis hade kommit hit, satt jag mycket inne på mitt 

rum. Jag fick verkligen ångest, men dom sa att jag bara skulle vara här i tre veckor, men så blev 

det inte tyvärr. 

 

Jag trivs inte här. Det är inte riktigt min grej att sitta på behandlingshem. Då är jag i en 

behandling – men vad? Hm. Om jag skall börja klaga på allt, skulle det kunna bli 40 A4, men nu 

har jag bara 2 A4. Jag kan börja så här: Själva stället tycker jag inte är bra. Det är liksom ute på 

landet. Jag är ingen bondmänniska. Jag gillar inte personalen. Dom skall hela tiden starta en stor 

diskussion, fast det gäller en liten grej. Fast en del är faktiskt snälla, som t.ex. Marie. Jag säger inte 

att dom andra är dumma –  men jag säger att Marie är den bästa personalen.  

 

Jag tycker det är jobbigt att bo här. Jag vill härifrån till Västerås.  

 

Sen en sak tycker jag är fel. När man säger en sak till en personal, så måste alla i personalen veta 

om det. Jag tycker att man borde ha nån som inte säger nåt till nån. Sen behandlar dom oss som 

barn, tycker jag i alla fall. Och Lennart, han kommer jag inte så bra överens med. Typ när jag är 

ute med en kompis, så skall han jämt ringa och kolla typ ‘vad gör ni?’ Det tycker jag är jobbigt. 

 

Sen är det jättemycket mera, men jag orkar inte skriva, men jag gillar inte det här stället. Det är 

min åsikt.” 
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Sandra 

 

 

”Det är klart att jag inte tycker om att vara här, även om det är bättre än att bo hemma eller att 

inte ha någonstans att bo. Sen får man göra saker som man annars inte hade gjort, åka till Sälen 

eller att rida. 

 

Men det är lite konstigt ibland.. Om en personal tycker en sak, så tycker alla precis likadant. 

Personalen ställer sig alltid bakom varandra, och aldrig att någon ur personalen kan ställa sig 

bakom oss. Personalen håller aldrig på oss. Det är som om dom inte har några egna åsikter. 

Ibland kan man känna sig orättvist behandlad. Det kan vara lite olika regler för olika tjejer, och 

sen lite olika beroende på vilken personal som jobbar. Om man till exempel ska gå ut, så skall 

man alltid äta middag innan, men ibland är det nån som inte behöver göra det, som inte är 

hungrig.  Reglerna är såna att ibland måste man, ibland måste man inte. Om inte alla regler gäller 

för alla, är det lätt att man känner sig orättvist behandlad. 

 

En annan sak som jag inte tycker om, är att om jag berättar en sak för en personal så måste alla i 

personalen få reda på det. Sen skriver dom ner det i min journal, och när LVU:et skall 

omförhandlas kommer det med och mina föräldrar kan läsa vad jag har sagt. När jag var på det 

första behandlingshemmet mådde jag jättedåligt och pratade med en tjej ur personalen. Hon 

berättade  inte om att hon var tvungen att tala om vad jag sagt, så sen fick mina föräldrar veta.. 

Sen dess har jag tappat förtroendet för behandlingshem. Här säger man att man skall prata om 

allt, att man mår dåligt om man inte berättar – men det är inte så lätt att säga nåt när man vet att 

alla får veta det. Det blir jobbigt eftersom man då inte har nån att prata med när det behövs. 

Kompisar kan jag prata med, men dom kan ju inget göra. Personalen kan, men det är ju 

meningslöst eftersom det kommer fram. Allting personalen frågar mig om, svarar jag bara ‘vet 

inte’.  Jag kanske vill berätta nåt om mina föräldrar, men det kan jag inte säga om dom kan få reda 

på det.  

 

Sen säger man att vi skall leva ett normalt liv här på Berghaga.  Men man får bara gå ut två gånger 

i veckan, och man måste planera en dag före om man skall gå ut.  Ibland ringer nån om en fest 

eller så samma kväll, men då kan jag ju inte gå. Det känns bara – men hallå!! 
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I den här åldern är det typ jämt att man ibland vill vara barn och ibland vill vara vuxen. På 

Berghaga vill dom ibland att man skall vara barn och det är ett jävla tjat om att städa rummet och 

sånt, men ibland skall man vara så jävla vuxen. Jag blir irriterad när man skall vara så vuxen hela 

tiden – men när det är till vår fördel att vara vuxen, då är man helt plötsligt barn! 

 

Det är inte dåligt jämt här. Det kan vara djävligt tråkigt… ibland roligt, ibland tråkigt. Ibland går 

man varandra på nerverna, mest personalen för det har funkat jävligt bra med tjejerna. 

 

Men det är jävligt jobbigt här. Varje dag är det gap och skrik mellan personalen och tjejerna. Hela 

mitt liv har varit bråk typ, och jag tänkte att det skulle vara skönt att komma ifrån det, men här är 

det bråk hela tiden. Fast det är lättare här, man kan gå ifrån och det handlar inte hela tiden om 

mig. Men mår man dåligt kan det bli jobbigt med gap och skrik och det ger flash-backs från hur 

jag har haft det tidigare. Personalen säger ‘gå ut och gå tills det lugnar ner sig’, men jag tycker inte 

om att vara ensam. Jag tror alltid att det är så här på behandlingshem. Alla mår dåligt. Det är inget 

att göra åt. Små saker blir jättestora för det är nåt annat som har hänt.. 

 

En annan sak som jag blir djävligt irriterad på, är att vi får straff så fort vi gör nåt som är fel – vi 

får inte gå ut, eller får inte åka hem. Men om personalen gör fel, så säger dom bara ‘förlåt’ – vi 

kan inte straffa dom, men vi får straff när vi gör fel. Jag respekterar att personalen gör fel, och att 

dom säger förlåt, men det borde vara samma för oss – i alla fall så länge man inte utnyttjar det. 

Personalen säger att det är bättre att belöna än att bestraffa, men det är inte ofta vi får höra att vi 

är duktiga. Det känns lite tråkigt. Om jag lagar mat eller håller på i trädgården behöver jag inte 

höra att jag är duktig, men dom behöver i alla fall inte stå och skälla på mig för att jag gjort nåt fel 

eller glömt att först städa mitt rum.. Dom säger ibland att dom inte är så bra på att berömma, och 

dom borde tänka på det innan dom börjar skälla och gnälla. Fast vissa dagar kan jag vara lite lat, 

och då behöver dom puscha på.. 

 

I början skötte jag mig asbra och gjorde inget dåligt, men nu känns det skit. Det är ingen idé att 

göra något bra, för jag får ju ändå inte träffa nån kompis. Dom borde visa mig förtroende när jag 

skött mig så bra. Varför skall jag hålla på och sköta mig när dom ändå inte visar mig nåt 

förtroende? Dom måste ge mig en chans så att jag kan visa att jag klarar av det. Nu är det bara 

personalen jag umgås med.. 
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Ibland gör dom ju bra saker, och en gång åkte en av personalen på en biltur, bara med mig, när 

jag inte ville hem till Berghaga. När det är vikarier kan man köra med dom. Det blir lite lättare 

regler. Vi får ta mer ansvar och dom frågar oss om olika saker. Men det kan bli lite jobbigt om 

det bara är vikarier om man mår dåligt. Vikarierna vet inte hur de skall göra. Vissa i den fasta 

personalen har koll, har varit med när jag har mått dåligt.” 
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Sanna I 

 

 

”När jag först var här och kollade, tyckte jag att Berghaga gav ett bra intryck. Det sas mycket 

saker som lät bra, men sen när jag flyttade in vart det inte alls samma saker som sagts.  

 

Jag tycker inte jag har fått någon hjälp från Berghaga över huvudtaget. Personalen här förstår inte 

när man mår dåligt, och säger man till dom det, så kan dom i alla fall inte respektera det.  

 

En sak jag skulle vilja var bättre, är att personalen skulle visa/vilja jobba med oss som ett team, 

istället för attityden ‘ni är BARN och vi är VUXNA’, för det är den attityden dom har mot oss - 

som att vi är mindre värda, bara för att man satt fast i ett LVU. Man kan också ofta få kritik för 

saker i förväg – fast man gjort allt fläckfritt.  

 

Det borde vara mer gemensam kontakt med familjen och soc, för att det verkar som om det är 

soc, Berghaga och familjen som styr allt och man själv bara bor och äter här ungefär. Det är ju 

mitt liv fastän det inte märks. Den som bestämmer minst om mitt liv, är jag själv. Snart är jag 18 

men blir i alla fall behandlad som sju. Ungdomarna som bor på Berghaga ska också vara tio 

gånger bättre än en genomsnittlig ungdom i våra åldrar. Det är kränkande. Man vågar heller inte 

säga så mycket till personalen, för att man är rädd att det kommer att påverka en själv negativt lite 

senare.  

 

Tycker också att dom skall sluta med kollektiv bestraffning.  

 

Tycker det är bra att man får åka hem så ofta, det håller jag med dom om, att inget hjälper att 

sitta här och mögla. 
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Sammanfattning 

 

 

I flickornas brev till Berghaga utgör uppfattningar om och relationer till personalen ett tema. Två 

av flickorna pekar på de ojämlika förhållandet mellan dem själva och personalen. Flickorna får inte 

ändra sin planering – men det får personalen. Flickorna måste respektera personalen – men 

personalen måste inte respektera dem. Flickorna bestraffas när de gör något fel – men för 

personalen räcker det med att säga ”förlåt”. Ett annat uttryck för detta är Sannas rädsla för att 

”säga så mycket till personalen” eftersom hon tror det kan få negativa effekter för henne själv. En 

flicka menar att det dessutom råder en brist på jämlikhet avseende vilka regler som gäller. 

Reglerna inte är desamma för alla flickor utan kan varieras från flicka till flicka men också 

beroende på vilken personal som arbetar. Vilken personal som tjänstgör spelar roll menar två flickor. 

En av flickorna tycker att personalen på ett behandlingshem skall vara utbildad och ha kunskaper 

om den situation flickorna befinner sig i. En annan att det är mindre tryggt när det är vikarier 

som tjänstgör. Även om det ger mer utrymme för eget ansvar och ett visst mått av frihet så ökar 

det känslan av otrygghet: kan de verkligen hantera en situation där jag mår riktigt dåligt?  

 

Att alltid stå inför en enad personalgrupp är ytterligare ett sätt på vilket det ojämlika förhållandet 

manifesteras. Mötet sker inte på jämlika villkor där flickan har samma möjlighet att få ett 

personligt bemötande eller svar från personalen – det vill säga ett svar där flickan kan få rätt och 

en personal tar hennes parti. Oavsett sakfrågan eller situationen är personalen en – och flickan en 

annan. Detta markeras även genom att flickorna saknar möjligheten att ge enskild personal 

personliga förtroenden. Allt som sägs, kommer hela personalgruppen till del.. Möjligheten att upprätta 

en unik relation till någon i personalgruppen är således begränsad. ”Man borde ha nån som inte 

säger nåt till någon” säger ”Oskyldig”. 

 

Huruvida personalen behandlar en som barn eller vuxen är ett annat tema. Även om flickorna själva, 

som ”Sandra” påpekar, pendlar mellan att vilja vara barn och att vara vuxna krockar behovet av 

eget ansvar med personalens uppfattningar. Även om flickorna uppfattar att personalen å ena 

sidan ställer krav på dem att vara vuxna hela tiden, så behandlas de å andra sidan som barn. 

Fridas erfarenhet är den motsatta. Hon upplever att personalen litar och tror på henne vilket i sin 

tur har givit henne ett ökat förtroende både till sig själv och till personalen.  
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Flickorna kommenterar även personalens bemötande, och främst förekomsten av högljudda 

diskussioner och ”gap”. Personalen skapar stora diskussioner runt små saker, men små saker kan 

även leda till stora diskussioner när det egentligen är något annat i flickornas liv som har hänt vilket 

kommer till uttryck på detta sätt. Gap och skrik mellan personal och flickor kan vara svårt för 

den som har sådana minnen hemifrån. ”Jag vill ha lugn och ro” säger Sandra ”eftersom hela mitt 

liv har varit  bråk och skrik”. Ett par av flickorna påpekar i sina brev att de aldrig har haft några 

problem med de andra flickorna i huset. I den mån man går varandra på nerverna – så är det med 

personalen, inte flickorna emellan.  

 

I ett par brev blir det tydligt att flickorna uppfattar att personalen brister i förståelse för deras 

situation. Personalen kan inte sätta sig in i hur flickorna har det, och även om Sanna försöker tala 

om att hon mår dåligt tycker inte hon att personalen respekterar detta. För henne bottnar bristen 

på respekt i att hon är ”fast i ett LVU” och således inget är värd. Hon är förvisad till Berghaga 

medan allt som rör hennes liv styrs från en annan värld – av personalen, familjen och 

socialtjänsten. Att upprätta Sanna skulle innebära att alla arbetade tillsammans -  som ett team 

utan uppdelningen som råder idag när hon behandlas som ett barn av de vuxna som bestämmer. 

En av flickorna efterfrågar mer av beröm för det man gör som är bra än bestraffningar för det man 

borde- men undlåter att göra.  Frida ger uttryck för det motsatta, och skriver om det stora 

förtroende hon har för personalen – och som hon har fått för sin egen person.  

 

Vad har varit bra? 

Ett annat tema i flickornas brev är vad de har uppfattat som bra och positivt under sin placering 

på Berghaga. Det flickorna lyfter fram är för det första olika aktiviteter som har erbjudits. Flickorna 

har deltagit i resor till bland annat Sälen, Göteborg, Skara sommarland och Gröna Lund. 

Dessutom är möjligheten att få rida på Berghaga positiv.  För det andra att flickorna får åka hem 

ofta. Sanna uppfattar det som positivt eftersom hon inte ser meningen med den tid hon är på 

Berghaga. ”Det hjälper inte att sitta här och mögla”. Tillgången till personal när man behöver prata 

är en tredje positiv omständighet som lyfts fram. En av flickorna pekar på en enstaka händelse 

som hon uppfattar som betydelsefull. Vid ett tillfälle när hon mådde riktigt dåligt och inte ville 

åka hem till Berghaga åkte en av personalen på en biltur, bara med henne…  Frida skriver att det 

har varit skönt att få prata ut och att de samtal hon har haft varit bra. Sanna pekar dock på det 

paradoxala att flickorna å ena sidan uppmanas att prata om allt för att må bättre samtidigt som 

det man säger å andra sidan kommer till allas kännedom och genom journalanteckningar i vissa 

fall även till föräldrarnas. Så därför, menar hon, har man ingen att prata med när det behövs.   
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Vad har varit dåligt? 

Konkreta synpunkter på sådant man uppfattar som negativt på/med Berghaga är dels att man ger 

kollektiva bestraffningar, och dels att det ligger ute på landet. ”Jag är ingen bond-människa” säger 

Oskyldig. Men dessutom skulle hon kunna skriva ytterligare 40 A4 blad om allt dåligt. Den 

”onormala” situationen uppfattas som negativ. Även om avsikten är att livet på Berghaga så långt det 

är möjligt skall likna ett ”normalt tonårsliv” blir situationen ”onormal”.  Två av flickorna menar 

att kraven som ställs på dem är mycket högre än på andra ungdomar. Man måste vara prickfria 

och hundra gånger bättre än andra ungdomar, skriver Emma, och Sanna uppfattar detta som 

kränkande. Sandra menar att livet på Berghaga inte kan bli normalt eftersom allt kräver planering. 

Man kan inte ta del av det vanliga tonårslivet där planerna ändras snabbt och festen plötsligt kan 

gå av stapeln redan ikväll.. Frida skriver dock att det egentligen inte finns något dåligt om 

Berghaga.  

 

Kan man trivas på ett behandlingshem? 

Tre av flickorna skriver att deras känsla av att trivas på Berghaga ändrats efterhand. Även om 

Emma trivdes i början när hon kom till Berghaga, så gör hon inte det längre. Frida trivs idag 

ganska bra men när hon kom ville hon bara hem till mamma. Sanna fick ett första gott intryck av 

Berghaga men det ändrades så snart hon flyttade dit. Oskyldig tyckte inte om Berghaga när hon 

kom och hennes inställning har inte förändrats efterhand. Hon trivs inte och hon gillar varken 

stället eller personalen ”sen är det jättemycket mera” skriver hon. Att det är jobbigt att bo där 

betonar både hon och Sandra. Oskyldig menar att det inte är hennes grej att ”sitta på 

behandlingshem”, och hon har svårt att förstå vad som är behandlingen. Även om inte heller 

Sandra vill vara på Berghaga, menar hon att det trots allt är bättre än att bo hemma eller att inte 

ha någonstans att bo. 

 

Har de fått hjälp? 

Tre av flickorna menar att tiden på Berghaga har haft en avgörande betydelse för dem. Emma 

skriver att hon hade gått under om hon inte kommit dit: ”jag är glad att jag kom hit. Dom har 

hjälpt mig”. Även Frida uppfattar att hon har fått den hjälp hon själv ville ha, och känner sig som 

en ”typ ny person fast det är JAG som mår mycket bättre”. Varken  Sanna eller Sandra uppfattar 

att tiden på Berghaga är dem till hjälp. Sanna skriver att hon inte har fått någon hjälp 

överhuvudtaget. Sandra menar att även om hon skötte sig bra i början av placeringen så är det 



 51 

”bara skit” nu. Att göra bra saker har visat sig inte löna sig för Sandra eftersom det hon vill – att 

få träffa kompisar – ändå inte är tillåtet. ”Nu är det bara personalen jag umgås med” skriver hon. 
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Kapitel 4. Flickor utskrivna från Berghaga 

 

 

Vid tiden för utvärderingen hade fyra flickor skrivits ut från Berghaga och levde ett helt eller i 

hög grad självständigt liv.  Tre av dem ville skriva sitt eget brev till Berghaga. 

 

 

Nisse 

 

 

”Hej allihopa! Här kommer mitt brev till er. Jag hoppas att ni kommer både skratta och gråta… 

 

Vem jag nu än är så vill jag bara säga att jag mår jättebra nu. Ni är dom som har förändrat mig 

mycket. Jag kom tyvärr inte på det förrän jag fyllde 18 år. Så det är nu, det senaste året, jag har 

tagit mig från botten till toppen. Innan jag insåg mina misstag så fattade jag inte hur alla 

människor kunde vara så jävla ”elaka” mot mig. Det verkade som om ni hade speciella regler just 

mot mig, bara för att ni ville vara elaka. Ena stunden hatade jag verkligen er. Jag ville verkligen 

spy på er. Men en bit inom mig tyckte om er ändå. Ni var så himla speciella. Har härliga, men 

olika, personligheter allihopa. 

 

Först när jag kom till Berghaga så var jag anti mot allt. Men efter ett tag släppte det. Jag trivdes 

och skötte mig. Men så en vacker midsommardag kom en flicka till Berghaga som jag hittade på 

en massa bus med. Från en vacker prinsessa till en ful och vårtig häxa (som jag blev) vart jag bara 

elakare och elakare för varje dag som gick. Jag var elak mot min familj som bara ville mig väl. Jag 

var elak mot allt och alla. Jag var en HÄXA!  Jag kunde inte se det goda i det onda, om ni förstår 

mig. För jag trodde att ni bara ville göra mig ont, och att ni sket i vad som hände mig. Socialen 

har ju lurat mig flera gånger, så jag trodde att ni skulle göra detsamma. Jag blundade för 

verkligheten. Och jag umgicks med fel folk. Jag trodde inte heller att någon tyckte om mig. Alla 

tyckte att jag var så ful. Och direkt någon sa till mig något som jag gjorde fel, så tog jag åt mig 

mycket personligen. Men ni hjälpte mig. Ni fick mig att inse vad som är rätt och fel.  

 

Allt var faktiskt rätt bra på Berghaga… tills efter våran bilkrock. Min Märta (kontaktpersonen) 

försvann, jag var helt väck i huvudet efter allt smärtstillande jag fick på sjukhuset. Jag antar att ni 
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nu vet vem jag är, men det gör inte så mycket. Alla i personalen blev så konstiga. Nytt folk kom 

och gamla folk gick. Jag vet inte.. allt blev försämrat. Så det var nog lite negativt. Sen så lyssnade 

man mindre på oss efter krocken. Jag menar, det är just då man mår som mest dåligt, plus dom 

bekymren man hade innan. Så jag hoppas ni lyssnar mer på ungdomarna nu. Dom behöver er nu. 

Och ni dom. Jag lovar att ungdomarna inte förstår att ni vill dom väl nu, men vänta 1 – 2 år efter 

att dom har mognat lite. För ni är verkligen det bästa som hänt mig. Jag tänker på er VÄLDIGT 

ofta. Och jag lovar,  att hur många tjejer som än kommer till er, så finns det ingen som kan prata 

så mycket som jag gjorde. Och det finns ingen som kan få er att få så mycket skavsår i öronen 

som jag fick er att få! 

 

Hur ser mitt liv ut idag? Jo, jag har förlovat mig och jag bor i en egen lägenhet tillsammans med 

min pojkvän och min perserkatt Pepsi. Det är bara en liten 1:a, men vi trivs. Jag jobbar som 

personlig assistent. Jag jobbar jättemycket! På helgerna är det oftast från 7.30 – 20.00… 

JOBBIGT! Men det ger pengar! Jag har jättebra kontakt med mina föräldrar, förutom min pappa 

som bor i Skåne. Han existerar inte för mig. Så var det med det. 

 

Nu skall jag avsluta. Men ha det så bra allihopa. Jag saknar er! TACK FÖR ATT NI FINNS! 

 

Puss & kram”  
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Rodina 

 

 

”Hej Berghaga, 

 

Jag är en 23-årig tjej som bott på Berghaga under en period. Jag vet nog inte än idag varför, fast 

det har varit både lärorikt och roligt många gånger. Jag skriver nog mest för min egen skull, men 

om någon ställt samma fråga för några år sedan när jag var mitt uppe i alltihop så hade jag aldrig 

skrivit något brev. Jag hade alldeles för mycket hat och vrede inom mig. 

 

Här kommer min historia om mitt liv på Berghaga: 

 

Allt började med att soc. ringde en dag och sa att jag skulle till ett tjejhem, men dom sa inte 

varför. Jag åkte dit för att hälsa på – men så vart det inte för där hade man redan ett rum som var 

tänkt för mig, med alla mina grejer i. Familjen lämnade mig där. Det kändes som det största 

sveket i hela mitt liv. 

 

Det tog ett tag innan jag gjorde i ordning rummet, för jag hade inga planer på att stanna där. Jag 

ville inte ha några grejer inne i badrummet. Inte nån gång under vistelsen hade jag min tandborste 

på toan. Jag sov alltid med kläderna på. Jag kände mig aldrig hemma där. När personalen visade 

duschen trodde jag att jag skulle flippa ut – ingen dörr och inget lås!  

 

Vad mer kunde gå fel? Jo, det började med en åtta veckors period som man inte fick gå ut och 

vara med sina kompisar. Jag ville inte vara där – sen säger dom att man ska vara där utan att träffa 

kompisar. Min mamma ville inte komma dit, och min pappa fick inte komma. Man vart ju så 

himla ensam. Jag kände inte dom andra som bodde där, och jag ville inte tränga mig på. Alla hade 

ju sitt och hade gjort något för att komma dit. 

 

En av de saker som också var jobbiga, var att så snart jag kom till Berghaga började dom med alla 

regler. Det var helt nytt för mig, för med mina föräldrar har jag alltid känt att jag har fått vara 

med och bestämma själv eller i alla fall har dom låtit mig tro det.. 
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Det var så mycket där. Jag har skrivit ner en massa. Jag skrev nästan varje dag jag var där. Nu när 

jag läser vad jag skrivit blir jag så lessen. Jag får nästan panik när jag läser.  Man ska inte behöva 

känna sig som jag gjorde. Man ska inte behöva må så dåligt där inne. 

 

Det är också jobbigt med journalerna som soc. skickade och som jag fick läsa på Berghaga. När 

jag läser dom idag så verkar det som om dom skiter i en, skiter helt i vad jag tycker. Det står så 

mycket strunt, och så mycket som inte är sant men alla andra får ge sin syn på mig – men jag då? 

Det skapas en bild av mig som inte är stämmer, med uppgifter som inte är sanna men jag får inte 

veta vem som  sagt vad om mig – för dom har sekretess… Man blir så lessen och arg när dom 

inte säger vem som sagt det!  En gång i rätten hade alla som satt där läst min journal utom jag 

själv, och så satt en person där och läste högt saker som var osanna. 

 

Man förstår inte varför man är där, och sedan vara helt ensam och med så mycket svek. Man 

lovade mig att jag skulle få träffa min pappa, för det ville jag. Jag skulle bli skjutsad till honom 

och få vara hos honom en stund varje dag hela sommarlovet. Sen hade dom ringt från soc. och 

sagt att det skulle jag inte få, och socialsekreteraren som bestämde hade gått på semester. Jag fick 

inte träffa pappa på hela sommaren, inte ens när hans pissprover visade negativt.   

 

Berghaga bara fanns där. Personalen var ju bra, de flesta i alla fall. Man tycker ju inte om alla 

människor vare sig dom jobbar på ICA eller på ett behandlingshem. Men jag tycker att vissa av 

personalen är lite för hårda. När jag kom var jag själv sur och arg. När man är rädd blir man arg. 

När inte jag var så arg och ledsen själv längre, utan var på väg ut då såg jag ju mer hur personalen 

var. Hur dom stod och gapade mot andra tjejer. Det är inte alla som klarar av det utan känner sig 

inträngda i ett hörn. En tjej berättade för mig att hon blev jätterädd när den manliga personalen 

skrek. Det var precis så hennes pappa gjorde. Först skrek han och sen slog han. Det borde man 

tänka på – hur ungdomarna har haft det tidigare, när dom var barn eller växte upp.  

 

Berghagapersonalen vet egentligen ingenting om ungdomarna. Dom vet bara det som föräldrarna 

sagt, men det är ju så mycket annat än det man åkte in för. Istället för att personalen pratar 

problem med föräldrarna borde man prata om vad som har hänt ungdomarna tidigare. Vad de 

har varit med om och hur dom har haft det.  

 

Berghaga var bara som ett hus, sen var det inte så mycket mer med det. Jag förknippar bara huset 

med problem och det gör alla andra ungdomar med. ”Här bor alla problembarn” – men jag då? 
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Jag har ju också varit där?  Det är svårt att man inte bara får vara – utan att alla måste veta att 

man bor på ett behandlingshem. Alla måste inte veta att man bor där. Alla som bor där har ju inte 

egna problem – utan det är familjeproblem som gör att dom måste vara där. 

 

Det alla tror är att alla som bor på Berghaga har missbruksproblem. Men det hade inte jag, men 

när dom frågade varför jag satt där så hade jag inget att säga. För jag vet fortfarande inte varför 

jag var där. För mig som vuxit upp med två föräldrar som missbrukade, var det värsta som kunde 

hända att jag hamnade på Berghaga. Jag som var klar med det, och visste att missbruka var något 

jag aldrig skulle börja med! Den enda som egentligen känner mig, är min pappa. Han är den enda 

som tycker att det var fel att jag placerades på Berghaga. Han säger att det är sjukt, och att jag och 

mina syskon har haft nog. Vi har redan haft vårt jobbiga och är de sista som behöver komma till 

ett behandlingshem!”  
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Joanna 

 

 

”Just nu har jag bara bra tankar om Berghaga, men jag vet att jag inte har haft det förut, så jag 

måste tänka tillbaka lite.  

 

Jag skulle vilja säga att personalen lever och tror i en helt annan värld än vad vi som bor där gör. 

Det är mycket som sker på övervåningen och bakom deras ryggar. Stölderna borde ha hanterats 

annorlunda. Det känns för djävligt att inte kunna lämna sin dörr till sitt rum öppen utan att någon 

går och snor. Det enda privata vi har är vårat rum.  

 

Försök att lyssna bättre på ungdomarna när det gäller någonting om personalen. Vi har faktiskt 

blivit illa behandlade av en personal. Det känns för djävligt att inte bli trodd och nonchalerad. 

 

Man borde inte få hur många chanser som helst efter att man rymt eller drogat. Visst känns det 

bra att få komma tillbaka, men det där är på både gott och ont.  

 

Tystnadsplikten måste hållas lite bättre. Nu skiter jag i det, men när det hände så blev jag väldigt 

ledsen. 

 

Efter att ungdomarna flyttar ut eller håller på och flyttar så måste ni ha bättre koll. Lite mer 

oanmälda besök – och tro inte blint på vad ungdomen säger. 

 

Min tid på Berghaga var min räddning. Jag tror inte att jag hade levt idag om det inte vore för 

dem. Har många fina minnen därifrån.” 
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Sammanfattning 

 

 

Vad är det Nisse, Joannna och Rodina väljer att lyfta fram i sina brev till Berghaga? Alla tre 

flickorna skriver att placeringen på Berghaga har haft en avgörande betydelse för deras fortsatta liv. 

Joanna skriver att Berghaga var hennes räddning och att hon utan placeringen där kanske inte 

hade levt idag. Nisse har först i efterhand sett effekterna av tiden på Berghaga. Med stöd av det 

som skedde under Berghaga-tiden har hon gått ”från botten till toppen”. 

 

För Rodina har placeringen haft samma avgörande betydelse – men på ett diametralt annorlunda 

sätt. Placeringen på Berghaga var det värsta som kunde hända henne. Att HON som vuxit upp 

med missbrukande föräldrar och var helt klar över att detta inte var ett liv som hon skulle leva 

hamnade på behandlingshem! Rodina förstod inte då och kan ännu inte förstå skälet till hennes 

placering.  

 

Känslan inför placeringen 

Både Nisse och Joanna värderar i efterhand tiden på Berghaga på ett annat sätt än vad de anser 

att de gjorde när de var där. Joanna skriver att även om hon bara har bra tankar idag, så vet hon 

att hon inte hade det förut. Nisse beskriver hur hon först var ”anti” när hon kom till Berghaga 

men sedan blev allt mer positivt inställd – för att därefter svänga om igen och bara bli värre och 

”elakare för varje dag”. Hon hatade personalen som hon uppfattade som elak. Hon trodde att de 

ville henne ont eller att de sket i vad som hände henne. Hon var dessutom inställd på att bli lurad 

av dem, precis så som socialtjänsten lurat henne tidigare. Nisse skriver att hon under sin placering 

inte kunde se det ”goda i det onda”.  Rodina skriver också om sina erfarenheter av att bli lurad – 

eller sviken – i samband med placeringen. Både genom det sätt på vilket hon lurades till Berghaga 

och genom andra händelser då hon väl var där. Att bli placerad var det största sveket skriver hon, 

och detta i kombination med hon blev lämnad helt ensam utan kontakt vare sig med föräldrar 

eller kompisar fyllde henne med känslor av hat och vrede. Hon kände sig aldrig hemma och 

mådde dåligt under hela placeringen. ”Man ska inte behöva känna sig som jag gjorde” skriver 

Rodina. 

 

Två världar 

Både Rodina och Joanna menar att flickor och personal lever i två olika världar. För Rodina 

betyder det att personalen saknar kunskap om flickorna. De vet ”egentligen ingenting” utöver vad 
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föräldrarna sagt och de uppenbara problem som finns. En konsekvens av detta kan vara att 

flickor far illa när viss personal är för hård och skriker på dem eftersom det påminner om 

situationer de varit med om tidigare. Men sådant känner personalen inte till. Joanna skriver att 

personalen lever i en värld utan att riktigt heller förstå eller veta vad som sker inom 

ungdomsgruppen bakom deras rygg. Hennes råd till personalen är att de dessutom skall hålla bättre 

koll på flickor som flyttat ut i eget (prov) boende. Personalen bör genomföra fler oanmälda besök 

och ”inte blint på vad ungdomen säger”. Även Nisses kommentar om att flickorna på Berghaga 

inte förstår att personalen vill dem väl kan tolkas som ett uttryck för de två världar som 

institutionen kan inrymma..  

 

Lyssna mer på ungdomarna 

Mot bakgrund av sina egna erfarenheter ger flickorna även ett annat råd till personalen, och de är 

överens om att personalen måste börja lyssna mer på ungdomarna. ”Lyssna mer på ungdomarna” 

skriver Nisse, ”dom behöver er nu”. För det första måste personalen prata mer med flickorna om 

hur de har haft det tidigare och vad som har hänt dem när de var barn och växte upp. För det andra 

måste ansvariga för Berghaga lyssna på vad flickorna säger om viss personal. Det kan vara så (och har 

varit så menar Joanna) att flickorna har blivit illa behandlade av personal, och det ”känns för 

djävligt att bli nonchalerad och inte trodd”.  

 

Andra synpunkter i breven är att flickor inte borde få hur många chanser som helst efter att de 

har rymt eller drogat (att få många chanser, skriver Joanna, är på både gott och ont) men också 

att tystnadsplikten borde hållas lite bättre. Med detta menas möjligheten för flickor att kunna 

berätta saker för personalen utan att detta med automatik förs vidare till föräldrar och/eller 

socialtjänst. Rodina har en annan erfarenhet av tystnadsplikten. I Rodinas fall har utsagor från 

olika personer skapat en bild av henne som hon inte anser är rättvisande och som i flera 

avseenden dessutom bygger på osanningar. Trots att detta är den bild som har lyfts fram 

exempelvis vid LVU förhandlingar och som nu finns i hennes journaler har Rodina saknat 

möjligheter att bemöta eller korrigera olika uttalanden. Till följd av tystnadsplikten får hon inte 

veta vem som står bakom enskilda utsagor om hennes person.   
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Kapitel 5. Flickor som omplacerats från Berghaga 

 

Vid tiden för utvärderingen hade tre flickor omplacerats från Berghaga till andra vårdalternativ.  

Två av dem valde att skriva sitt eget brev till Berghaga. 

 

 

Sanna II 

 

 

”Jag kom till Berghaga på våren 2001. I början tyckte jag bara negativt om det, men efter ett par 

månader tyckte jag om det. Det var liksom en familjekänsla. Man åt frukost tillsammans och sen 

åkte man iväg till skolan. Kom hem, käkade, åkte iväg till någon aktivitet eller in till fritidsgården i 

Köping eller bara var hemma. Det här med familjekänslan kunde vara bra, som när vi alla hjälptes 

åt med maten, när vi åt med tända ljus eller när vi åkte och hyrde film. 

 

Dom roligaste sakerna vi gjorde var att åka iväg typ som vi åkte till Göteborg och gick på 

Göteborgskalaset och var på Liseberg, och vi åkte till Skara sommarland och Grönan. 

 

När jag hade bott där ungefär tre månader började jag få hemresor. Dom gick snett redan från 

början men det var ingen som märkte att jag tog droger när jag var hemma – först på slutet när 

jag inte orkade bry mig.  

 

Dom här tjejkvällarna vi hade när en tjej som hade hållit på med droger kom och pratade – visst 

var dom bra men jag tyckte bara att jag blev mer drogsugen när alla satt och berättade om saker 

dom varit med om när dom var påverkade.  

 

Jag tyckte nog om all personal där, men speciellt Lennart och Märta. Jag kommer ihåg en gång jag 

hade varit på rymmen och kom tillbaks efter någon vecka. Jag var helt förstörd och då åkte jag, 

Lennart och Märta ut till en stuga och var där några dagar. 

 

Huset Berghaga är jättemysigt, och rummen också. Man får liksom bestämma själv hur man vill 

ha det. Det är bra.  En dålig sak som jag tyckte, var att man inte fick ta dit kompisar. Man borde 

ha fått ta mer eget ansvar när det gällde det så att man tar dit en bra kompis och inte någon dålig 

(med tanke på sig själv och dom andra tjejerna).”  
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Sara  

 

 

”Hej Berghaga, 

 

Jag var hos er sommaren 1999 till våren 2000, nästan nio månader alltså.  Jag vet att jag inte ville 

till Berghaga  eftersom man fick så liten veckopeng där, men jag hade inget val på grund av mitt 

LVU.  Men jag är glad att jag kom dit, för när jag väl  var där trivdes jag som fisken i vattnet.  

 

Vi var bara två tjejer och vi gjorde grejer hela tiden, åkte och badade och sånt.  Jag kommer inte 

ihåg vad vi gjorde på dagarna i början, nåt måste det ha varit, för vi kan inte bara ha gått och 

trampat där? Det var inte så mycket behandlingshem i början när vi bara var två – det var mer 

som en familj då. Jag höll på mycket med hästarna och med Lenas hundar. Vi var jättemycket i 

stallet och jag praktiserade där sen också. Jag höll på att rida in en häst som bara kastade av mig 

så till sist fick jag lov att sluta med det.  

 

Sen vart det fullt hus med först tre och sen fyra tjejer till. Men det  jag vet är att jag inte tyckte var 

bra, var att dom var så unga och jag var liksom äldre. Det blev fel i åldersskillnaden. Fast här, där 

jag är nu, gör det ingenting för alla har samma grundproblematik när man kommer. Men när man 

är yngre då spelar det mer roll. När man är 19 är en 15-åring jävligt liten. På Berghaga såg de 

andra tjejerna upp till mig och blev nästan osams om vem som kände mig mest. Jag fick hela 

tiden gå emellan i deras bråk – dom tjafsade i allmänhet jämt! Men jag utnyttjade det. När jag 

knarkade på Berghaga fick jag dom andra tjejerna att inte säga nåt även om dom såg mig i 

badrummet. Dom var som småsyskon för mig. Det var inte bra varken för dom eller för mig. Det 

blev som ett spel. I den åldern, 15 – 16 år, är det ballt med droger och med folk som suttit på 

behandlingshem – vet inte om dom såg upp till mig för det.. Jag var inte bra för dom, och dom 

var inte bra för mig. 

 

Det var skitjobbigt när Lena (föreståndaren min anm.) började jobba dagtid istället för att gå på 

schema och när hon inte var lika mycket med oss utan på kontoret.   

 

Det var bra på Berghaga, men det var inte bra för mig. Det var skillnaden i ålder och i 

problematik. Jag behövde väl något annat. Men jag var ju helt knäckt när jag fick flytta därifrån. 

Då hatade jag dom men nu hajjar jag ju varför liksom jag fick flytta. En annan skillnad var det här 
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med familjen. Jag behövde ju inget familjearbete för jag skulle ju inte flytta hem igen. Vi hade 

några familjesamtal men jag tror inte det var samma familjearbete som för dom andra eftersom 

jag inte skulle hem igen.  

 

Jag mådde dåligt i perioder när jag var på Berghaga. I början mådde jag skitbra för då VAR jag ju 

bara där. Jag gjorde ju inget och var inte osams med personalen eller nåt.  Sen började jag må 

dåligt, gick till läkaren och fick mediciner och det gjordes nån jävla psykutredning. Det var bara 

att göra saken värre. Fan, att sätta nån jävla diagnos som om jag är sjuk! Sen när Joanna kom tog 

jag med henne ut, bjöd henne på heroin för första gången… Kan tänka att dom (personalen) 

tänkte att ”nu får det vara nog”.. Tog med dom andra ut och söp.. Det var jag som liksom var 

drivet i det hela.  Sen jobbade Kicki där som vikarie. Nu i efterhand tycker jag inte att det var bra. 

Hon har själv ett familjehem. Hon visste att jag knarkade när jag var på Berghaga men hon sa 

ingenting – inte till mig i alla fall. Jag höll mig ändå drogfri mycket där. 

 

Jag tycker att det är bra där, fan, jag tycker det. Jag skämtade jämt med Lena om att jag skulle 

komma och jobba där när jag blir ”vuxen”.  Jag är ändå glad att jag fick komma dit. Jag har aldrig 

haft så bra relation till någon människa som jag hade med Lena. Jag hade bra relationer  till dom 

allihop så tiden på Berghaga var inte bortkastad.”  
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Sammanfattning  

  

 

Sanna II och Sara blev utskriva från Berghaga och omplacerade till andra behandlingsalternativ. 

Vad väljer flickorna att lyfta fram i sina brev till Berghaga?  

 

Både Sanna och Sara talar om familjekänslan som de haft på Berghaga. Sanna pekar på den 

familjelika vardagen när alla åker till skolan, kommer hem, lagar mat, tänder ljus och sedan har 

sina egna aktiviteter. Sara menar att denna känsla fanns i början när Berghaga var nystartat och 

antalet flickor litet –  efter hand kan vi ana att hon anser att miljön blev allt mer lik ett 

behandlingshem. Sanna pekar på andra positiva erfarenheter av Berghaga, dels resor som man 

gjorde tillsammans och dels erfarenheten av att personal gjorde något unikt för hennes skull.  I en 

situation när Sanna ”var helt förstörd”  åkte Lennart och Märta bort med henne och bodde i en 

liten stuga under ett par dagar.  

 

Båda flickorna talar om hur deras inställning till Berghaga förändrats. Sannas inställning 

förändrades från att hon vara negativt inställd när hon kom till att bli allt mer positiv. Sara är mer 

ambivalent i sin inställning. Även om hon var glad när hon först kom till Berghaga och trivdes 

”som fisken i vattnet” skriver hon i efterhand att Berghaga var bra – ”men inte för mig”.  

 

Sara lyfter fram olika negativa omständigheter som väl kan förklara denna uppfattning.. Hon blev 

något av en (negativ) förbild för de mindre flickorna, vilket hon dessutom utnyttjade. Hon fick en 

psykiatrisk diagnos vilket vi anar Sara upplevde som kränkande. Hon kunde fortsätta sitt 

missbruk under placeringen och trots att hon fick bra relationer med personalen på Berghaga 

(relationen till föreståndaren Lena den bästa Sara ”någonsin haft”) fanns en personal som visste 

om detta men som inget gjorde åt det.  Även Sanna talar om personalens brist på insyn - de förstod 

inte förstod att hon missbrukade under sina hemresor.  

 

Ytterligare en omständighet som Sanna upplever som negativ är att flickorna inte får ta med sina 

kompisar till Berghaga. Istället för att förbjuda detta borde personalen låta flickorna få lära sig att 

ta ansvar för detta.  
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DEL III.  AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

 

Syftet med den tredje utvärderingen av Berghagagården HVB-hem har framför allt varit att låta 

de flickor som för närvarande är eller som tidigare har varit placerade på institutionen själva 

komma till tals. För det första är det av intresse att se vad flickorna själva väljer att lyfta fram när 

de skriver sina brev till Berghaga. För det andra är det intressant att ställa flickornas erfarenheter i 

relation till vad som i tidigare forskning framkommit om ungdomar på institution och om 

ungdomarnas egna upplevelser av detta. Vad kan vi, mot bakgrund av detta, säga om 

Berghagagården som ett HVB-hem för flickor?   

 

 

Ett möte på ojämlika villkor  

 

Levin (1996) pekar på olika faktorer som är av särskild betydelse för ungdomars upplevelse av sin 

tid på institution. En av dessa faktorer är huruvida meningsfulla möten uppstår. Möten av sådan 

karaktär kännetecknas av jämlikhet mellan ungdomen och personalen. Jämlika möten som bland 

annat ger utrymme för konflikter skapar en känsla hos ungdomen av att behandlas som en 

medmänniska. I sina brev har flickorna för det första en rad synpunkter på personalen och 

framför allt på relationen mellan flickor och personal. Framför allt flickor som fortfarande är 

placerade på Berghaga pekar på det ojämlika förhållande de menar råder mellan personal och 

ungdomar. För det första gäller olika villkor där kraven som ställs på flickornas beteende är högre 

än vad som gäller för personalen (personalen får exempelvis ”göra fel” eller ända planeringen). 

För det andra kan vi anta att en jämlik relation förutsätter är det är två unika individer som möts. 

Flickorna menar att sådana relationer är svåra att åstadkomma eftersom enskild personal sällan 

eller aldrig skiljer ut sig från personalgruppen i stort, i alla fall inte åsiktsmässigt. Personalen 

tycker alltid lika och ingen av dem upplevs kunna ta parti för en flicka, mot de övriga.   

 

Ett annat hinder för att en unik relation skall uppstå är avsaknaden av förtroliga samtal där det som 

sägs stannar mellan flickan och den personal hon väljer att tala med. När allt som sägs kommer 

hela personalgruppens kännedom och dessutom journalförs (vilket i sin tur gör att det sagda kan 

komma exempelvis föräldrar till del) är det svårt att vara förtrolig. Sandra beskriver detta som en 

paradox: flickorna uppmanas att tala om allt samtidigt som hinder av detta slag finns. Till skillnad 

från Sandra anser dock Emma och Frida att det varit en trygghet och en hjälp att personalen alltid 

funnits till hands för att just prata med. Att få vara unik är viktigt, och när saker sker som någon 
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flicka uppfattar sker bara för hennes skull får det en stor betydelse (som en biltur eller dagar i en 

stuga). Får man inte vara unik, säger en flicka till mig, känner man sig alldeles ensam och då får 

man ångest. Det meningsfulla mötet är något som lätt uteblir skriver Levin, men när mötet sker 

så stannar det kvar som något betydelse fullt i ungdomarnas liv. Emma och Frida har en annan 

erfarenhet. De skriver att personalen alltid funnits till hands för dem och hur betydelsefullt det 

varit med tillgången till samtal. Frida har genom detta fått ett stort förtroende både till personalen 

och till sig själv. Hon har lärt sig att både lita till och ta ansvar för sin egen person och känner sig 

till följd av detta som en ”typ ny person, men det är JAG som mår bättre”. Sara skriver mer än 

två år sedan hon lämnande Berghaga om sin relation till Lena (föreståndaren) som den bästa 

relation hon någonsin har haft. I Sallnäs (2000) studie är det just emotionellt stöd och en annan 

syn på sin egen person som behandlingspersonal menar är det främsta behållningen för 

ungdomarna på institution.  

 

 

Att befinna sig i två skilda världar 

 

 

Olika studier har pekat på hur det inom institutionerna skapas två skilda världar. Levin (1997) 

menar att ungdomar på institution skapar ett konstalt sätt att vara på. De skapar olika strategier 

för att klara sig men också för att bjuda ett motstånd mot en placering de inte förstår. Till följd av 

detta skapas ett dolt liv, bortom personalens insyn (Kindstrand & Theorin 2002). Fyra av 

flickorna som tidigare varit på Berghaga skriver om personalens bristande insyn i hur flickornas 

missbruk fortgått under placeringen. De manar personalen till större uppmärksamhet både mot 

vad som sker på Berghaga men också vad som sker hemma hos flickor som påbörjat ett eget 

boende. Det finns en ton av besvikelse i flickornas brev. I Sanna II´s brev över att ingen förstod 

att hon drogade under sina hemresor, i Saras över att en personal visste – men inget gjorde.  

 

Även Rodina beskriver i sitt brev hur flickorna och personalen lever i två olika världar men 

utifrån ett annat perspektiv. Hon menar att världarna skiljs åt till följd av personalens bristande 

förståelse för flickornas egentliga situation eller svårigheter. Ungdomarna i Levins studie uppfattade 

att tiden på institution skapade mer svårigheter än vad den löste. Intagningen i sig skapade 

sekundära svårigheter som man arbetade med – och den grundläggande problematiken som 

föranlett placeringen lämnades ofta därhän.  
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Både Rodina och Sandra skriver att personalen saknar kunskap om deras (de placerade flickornas) 

liv. Personalen vet bara det som föräldrarna sagt vid inskrivningen men vad flickorna egentligen 

har med sig för erfarenheter eller minnen från exempelvis sin barndom menar de att personalen 

inte vet någonting om. När personalen saknar sådan kunskap kan en konsekvens vara, menar 

flickorna, att de reagerar på så att säga fel saker – de reagerar på det som är ett symtom utan att 

känna till den egentliga bakomliggande orsaken. Det kan dessutom innebära att personalen på ett 

omedvetet sätt upprepar beteenden som är skrämmande och förtryckande för vissa flickor (som 

”gap och skrik”). Nisse uppmanar i sitt brev personalen att lyssna mer till vad flickorna säger – 

och på deras synpunkter på personal som hon menar faktiskt gör fel mot flickorna ibland.  

 

Det finns ofta en dold läroplan vid institutionerna där kunskap – helt i strid med 

behandlingsmålen – förmedlas mellan ungdomarna. I den första utvärderingen av 

Berghagagården (Engel 2000) pekar personalen på hur skolgången på gymnasieskolans 

Individuella program fungerade som en sådan dold läroplan. Flickorna ”lärde” sig var och bland 

vilka det (destruktiva) liv som Berghaga skulle hjälpa dem bort ifrån pågick i närområdet. Men 

även på institutionen pågick ett sådant lärande. Sara skriver om hur hon kunde dra med sig andra 

flickor och bland annat initiera Joanna i bruket av heroin. Sara är också ett exempel på att 

ungdomar som har tidigare erfarenheter av placeringar, kriminalitet eller liknande lätt blir 

förebilder för andra yngre ungdomar.  

 

Möjligheten att förstå och att påverka 

Genom flickornas upplevelsen av att institutionens personal inte förstår deras egentliga 

grundproblem, kan man ana att syftet med vistelsen och den behandling som flickorna skall 

genomgå framstår som obegriplig för dem. Hennum (1997) menar att ett grundproblem för 

institutionsvården är att ungdomarnas bild av vad som föranlett placeringen ofta avviker från vad 

institutionen och socialtjänsten identifierar som problemet. Sjöblom (1995) menar att flickans 

tolkning av situationen som föranlett placering är annorlunda än föräldrarnas. I den andra 

utvärderingen från Berghaga (Engel 2001) framkommer att en faktor som bidragit till ett lyckat 

familjearbete har varit att familjearbetarna och flickornas familjer har varit överens. Föräldrarna 

betonar betydelsen av att man (som de upplever) varit överens i sitt sätt att se på flickan och 

henne problematik och att ”se igenom” flickornas egna versioner av situationen.  

 

I Levins studie uppfattas personalen arbeta på ”som bara den” – men med det som personalen 

själva uppfattar som bra. Ungdomarnas möjlighet att påverka vårdinnehållet är litet. Ett par av 
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flickorna som nu är placerade på Berghaga har svårt att förstå syftet med sina placeringar – och 

vari behandlingen består. Tiden på Berghaga liknar Sanna I vid att ”sitta och mögla”.  Sanna I 

påtalar sin brist på makt över situationen. Hon snart är 18 år, men fortfarande är den som har 

minst makt över sitt eget  liv. 

 

Upplevelsen att bli placerad präglades för både Nisse och Rodina av känslor av svek. Båda skriver 

att de var inställda på att bli lurade och svikna. För Rodina var såväl själva placeringen som saker 

som inträffade under tiden på Berghaga ett uttryck för svek. Hon förstår ännu inte varför hon var 

där. Vinnerljung, Sallnäs och Westermark (2001) poängterar att betydelsen av ungdomarnas 

samtycke till placeringen tas på större allvar. Föreståndaren på Berghaga uppger att sju av tretton 

flickor har varit delaktiga i sina behandlingsplaneringar. Rodina är ett exempel på en flicka som 

inte har varit delaktig utan som tvärtom upplever sig lurad in i placeringen. Frida uttrycker det 

motsatta. Hon skriver att hon ville ha hjälp – och att hon fått det vilket förändrat hennes liv 

positiv. Hudson (1990) beskriver hur den känslomässiga kampen för överlevnad i hemmet kan bli 

övermäktig för vissa flickor, och hur de till följd av detta själva vill eller begär att bli 

omhändertagna.  

 

Att  bli bemött som barn eller som vuxen 

Levin (1997) beskriver hur ungdomar på institution ofta blir behandlade som barnungar och hur 

de rättar in sitt beteende efter detta. I sina brev till Berghaga pekar flera flickor på den svåra 

balansgången mellan att vara både barn och vuxen men också på hur personalen hanterar detta. I 

det mesta skall de vara och betraktas som vuxna anser flickorna, men där vuxenheten skulle 

gynna dem själva – där väljer personalen att betrakta dem som barn. Ett område där flickorna 

menar att de borde få ta ett större ansvar gäller deras kamratrelationer.  

 

Kindstrand och Theorin (2002) menar att institutioner ofta brister i sitt sätt att arbeta med 

flickors kamratrelationer under den tid de är placerade. Det finns bättre sätt, menar de , att 

hantera flickors ”dåliga” relationer utanför institutionen än att förbjuda dem. Rodina skriver om 

den ensamhet hon upplevde under tiden på Berghaga, i synnerhet i början när hon kom dit då 

hon varken fick träffa sin mamma eller sina vänner (som bedömdes vara relationer som skadade 

henne). Flera flickor skriver om sin önskan att få träffa kamrater. Sanna II anser att flickorna 

borde få ta med sina vänner till Berghaga, men att ta ansvar bland annat för de andra flickorna 

genom att det är bra vänner.  
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Ett onormalt hemliv 

 

Syftet med HVB-hem är att ungdomar skall kunna tas om hand under så hemlika förhållanden 

som möjligt. Vistelsen skall vara så lite institutionslik – och så lik det normala livet som möjligt 

(Sallnäs 2000). Flera flickor beskriver hur de uppfattar att livet på Berghaga avviker från det 

normala. Det är ”onormal” att inte kunna umgås med kompisar ”hemma” och att, som Sandra 

skriver, i stort sett bara umgås med personalen. Kravet på planering utgör dessutom ett hinder  

för att kunna ta del av det vanliga ”flexibla” ungdomslivet där planer för kvällen görs upp eller 

ändras med blixtens hastighet. Kraven som ställs på dem som ”placerade” uppfattar flickorna 

som mycket högre än krav som vanligtvis ställs på ungdomar i deras ålder.  

 

Kanske kan man ana att livet på Berghaga även kan betraktas som onormalt men i positiv 

bemärkelse. Institutionen erbjuder en hemlik tillvaro som skiljer sig från en ”normalt” kaotisk eller 

otrygg situation hemma i familjen. Sanna II skriver om det starka intryck hemmiljön på Berghaga 

har gjort på henne vilket kanske vittnar om en sådan erfarenhet. Sandra menar att det är bättre att 

vara på Berghaga än att vara hemma eller att sakna någonstans att bo. Detta pekar mot den 

asylfunktion institutionerna kan ha för ungdomar från trassliga och svåra hemförhållanden. 

Institutionen blir en plats där ungdomen under en period är fredad från villkoren som råder i 

hemmet, eller där personalen förmår att möta ungdomars svårigheter på ett annat sätt än vad som 

var möjligt i hemmet. Levin (1997) menar att institutioner kanske fyller sin bästa funktion för 

flickor som har akuta och dramatiska problem i förhållande till sina föräldrar. Börjeson skriver i 

inledningen till den andra utvärderingen av Berghaga (Engel 2002:8): 

 

”Det positiva är att Berghaga förmådde bära flickans problematik under en 

mycket kritisk fas av hennes liv, att man samtidigt vidmakthöll kontakten 

mellan flickan och den biologiska föräldern/de biologiska föräldrarna och – 

inte minst – att man genomförde familjearbetet utan att skambelägga 

föräldrarna som misslyckade föräldrar. Och därmed är mycket vunnet” 

  

I Rodinas fall fungerade inte Berghaga som en fredad plats utan tvärtom som ett ställe dit hon var 

förvisad, helt utan hemkänsla. Hon skriver i sitt brev att ingen skulle behöva må så som hon 

gjorde under tiden där. När jag träffade Rodina talade hon om hur livet på Berghaga sliter på 

flickorna. Men det är inte bara Rodina som skriver att hon mådde dåligt under tiden på Berghaga. 
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”Alla mår dåligt på behandlingshem” skriver Sandra. Sara och Nisse menar att deras mående 

försämrades efterhand. Sanna I skriver att personalen inte förstår när hon mår dåligt. Sandra 

menar att det bara är vissa i personalen som  kan hantera hennes dåliga mående.  

 

 

 

Kvinnliga och okvinnliga symtom 

 

Armelius med flera (1996) menar att bedömningen av flickors och pojkars beteenden skiljer sig 

åt. Bland annat sker ingripanden oftare vid rymningar eller sexuellt utåtagerande när det gäller 

flickor än pojkar – det vill säga, när flickor beter sig på ett sätt som uppfattas som (för flickor) 

opassande. Även flickors missbruk bedöms annorlunda och föranleder tidigare ingripanden än 

för pojkar. För cirka hälften av flickorna på Berghaga definieras problematiken i termer av 

missbruk, promiskuitet och upprepade rymningar. Att flickor rymmer hemifrån, menar Armelius 

med flera, kan även vara ett tecken på att flickorna har det svårare i hemmet än pojkar.  

 

För fem av flickorna kom placeringen på Berghaga att avbrytas (däribland Sanna II och Sara). 

Kindstrand och Theorin (2000) menar att institutioner har lättare att hantera kvinnliga än okvinnliga 

symtom hos flickor. Vid kvinnliga symtom som depressioner, ätstörningar och annat kan 

personalen erbjuda flickorna närhet och ger på ett förtjänstfullt sätt (menar Sallnäs 2000) 

emotionellt stöd. När flickorna däremot uppvisar symtom som överfall, misshandel och/eller 

kriminalitet saknar personalen ofta verktyg för att hantera detta på ett för flickan utvecklande sätt.  

Skälen till att flickor omplacerades från Berghaga var bland andra upprepade avvikelser från 

institutionen, våld och hot om våld, missbruk och kriminalitet. Personalen menade att 

institutionen inte kunde erbjuda flickorna det rätta skyddet och tre av dem omplacerades till 

sluten ungdomsvård.   

 

Många författare pekar på att flickor har en utsatt situation och att det är svårt att hitta 

behandlingsalternativ som är speciellt anpassade efter flickornas utveckling och behov. Olikheter 

i sättet att bedöma flickors beteende kan för det första betyda att flickor omhändertas och 

placeras i ett tidigare skede än vad som är fallet för pojkar. Kanske kan det även betyda att flickor 

vars symtom tar sig okvinnliga uttryck skiljs ut från övriga och i högre grad placeras inom den 

slutna ungdomsvården.  
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Betydelsen av tiden på Berghaga 

 

Vilken betydelse menar då flickorna att tiden på Berghaga har haft för dem? Emma och Frida 

som båda var kvar på Berghaga vid tiden för utvärderingen, skriver att Berghaga har haft en 

avgörande positiv betydelse för deras liv. Emma skriver att hon hade ”gått under” utan Berghaga. 

Frida beskriver sig själv som en ny person. Sanna I och Sandra kan däremot inte se att 

placeringen har fått eller skulle få några positiva effekter för deras liv. Flickornas inställning har 

dock förändrats efter hand. Även om Berghaga har varit positivt för Emma så vill hon nu mest 

därifrån. Frida var negativ i början, mest för att hon längtade hem medan Sanna I och Sandra 

varit negativt inställda hela tiden.  

 

Även Joanna och Nisse (som var utskrivna) upplever att Berghaga haft en avgörande betydelse 

för deras liv. Joanna tror inte ens att hon hade levt idag om det inte hade varit för Berghaga. 

Nisse har först i efterhand förstått vad Berghaga gjorde för henne och genom att ta det till sig har 

hennes liv gått från ”botten till toppen”. Idag kan hon se det goda som personalen gjorde i det 

som hon under sin placering uppfattade som dåligt. Nisse skriver att Berghaga är det bästa som 

har hänt henne. Michanek med flera (2000) menar att många ungdomar värderar placeringen 

positivt i efterhand. Inte minst pekar ungdomarna på aktiviteter och resor de deltog i. Både 

flickor som nu är eller som varit på Berghaga skriver om resorna som positiva inslag, men även 

möjligheten att kunna rida. Vissa flickor tar  även upp sin goda relation till personalen eller till 

viss personal. Rodinas erfarenhet av Berghaga är den motsatta. Att bli placerad var det värsta som 

kunde hända henne då, och det är fortfarande, i efterhand, det värsta som har hänt henne.  

 

Sanna II och Sara omplacerades från Berghaga till annat behandlingsalternativ. Sanna II skriver 

inget om vilken betydelse Berghaga har haft, men hon beskriver hur hennes negativa inställning 

förändrades och blev positiv. Sara trivdes och tyckte att Berghaga var bra – men inte för henne. 

Tiden var dock inte bortkastad menar hon, eftersom hon fick så bra relationer till personalen. 

Idag kan hon dessutom förstå varför hon blev omplacerad, något som var obegripligt när det 

skedde. 

 

Levin (1997) beskriver hur ungdomarnas känslor för den tid de var placerade på institution är 

ambivalenta. Detta gäller särskilt för dem där institutionen fick fungera som föräldrasurrogat. I  

andra utvärderingen av Berghagagården (Engel 2002) framkommer hur Berghagas personal i vissa 
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fall har fått en sådan surrogatfunktion. Vissa föräldrar, menar familjearbetarna, saknar möjligheter 

att tillgodose sina döttrars grundläggande behov. I sådana familjer får personalen gå in och 

fungera som en ersättning och ge flickorna det som deras föräldrar inte förmår. Vi kan således 

anta att några av flickorna även i vuxen ålder både kommer att sakna gemenskapen med viss 

personal och dessutom känna besvikelse över att placeringen inte gav vad flickorna hoppades.   

 

 

Slutord 

 

Avslutningsvis visar föreliggande utvärdering att de erfarenheter flickor som nu är eller tidigare 

har varit placerade på Berghagagårdens HVB-hem väljer att lyfta fram i sina brev till institutionen  

för det första berör deras relation till personalen. Relationen kan både beskrivas utifrån den 

ojämlikhet som vissa flickor menar råder mellan dem och personalen (även om relationen inte 

beskrivs som särskilt problematisk) och utifrån den stora betydelse relationen har haft när mötet 

uppfattats som unikt och personligt. För det andra skriver flera av flickorna om de olika världar 

som finns på Berghaga: å ena sidan den värld som flickorna lever i och å andra sidan den värld 

som utgör personalens arbete. Flickorna beskriver sin värld, för det tredje, som en onormal värld.  

Onormal i negativ bemärkelse eftersom deras möjlighet att leva tonårsliv är beskuren. Onormal i 

positiv bemärkelse eftersom livet på Berghaga representerar ett tryggare liv än den ”normala” 

situationen i hemmet. I sina brev till Berghaga skriver flickorna för det fjärde om hur de upplever 

eller har upplevt sin placering och vilken betydelse tiden på Berghaga har eller har haft för dem. Några 

av flickorna är oförstående inför placeringen och ser inga positiva aspekter av att vara eller ha 

varit på Berghaga. Majoriteten av flickorna är dock positiva till placeringen och flera av dem 

skriver att tiden på Berghaga har haft livsavgörande betydelse för dem.  

 

I det stora hela överensstämmer många av de erfarenheter flickorna ger uttryck för i sina brev 

med vad som framkommit i övrig forskning. Naturligtvis måste upplevelsen i vissa avseenden ges 

olika valör. Jag tänker exempelvis på solidariteten inom personalgruppen och upplevelsen av att 

leva i två olika världar som vi kan anta är betydligt mycket starkare inom den slutna 

ungdomsvården än på ett HVB-hem av Berghagas karaktär. I övrigt förefaller Berghaga i många 

avseenden vara ett ”typiskt” HVB-hem: institutionen tar emot den vanligaste kategorin som 

placeras idag – ungdomar, och målgruppen definieras som flickor med psykosociala problem. De 

flesta av dem kommer från splittrade hem där även någon förälder är eller har varit missbrukare. 

Medianvårdtiden för de flickor som idag är utskrivna från Berghaga har legat på cirka två år, 
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vilket är det vanliga för HVB-hem. Enligt flickornas brev står Berghaga dessutom inför samma 

utmaningar som forskning från andra institutioner visat på: 

 

• Vikten av att göra flickorna delaktiga i beslutet om placering och om behandlingens innehåll 

(Berghaga har i drygt hälften av placeringarna gjort flickorna delaktiga i behandlingsplanen) 

• Den svåra balansgången mellan att behandla flickorna som barn – eller som vuxna  

• Betydelsen av att arbeta med flickornas ”dåliga” kamrater snarare än att förbjuda kontakten  

• Utmaningen att slakta ”den heliga ko” som solidariteten inom personalgruppen kan utgöra 

och skapa grund för meningsfulla och mer jämlika möten 

• Sist men inte minst – bli varse i vilken mån flickor (sär)behandlas utifrån mallar av önskvärt 

eller passande beteende snarare än utifrån kunskap om deras bakomliggande problematik och 

om det könsspecifika sätt på vilket flickor utvecklas.  

 

Frågan om i vilken mån Berghagagården HVB-hem för flickor är en institution särskilt anpassad 

för flickor, deras behov och utveckling bör föranleda en intern och angelägen diskussion inom 

institutionen.  
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