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Förord 

 
 
 

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

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. I föreliggande utvärdering, år 2001, är det institutionens familjearbete som 

står i blickpunkten. Istället för som tidigare, den samlade personalgruppen, är det familjearbetare 

och föräldrar med flickor placerade på Berghagagården, som kommer till tals. Det hade varit 

befogat att även ge föreliggande utvärdering titeln ”På väg”. Rapporten beskriver något av den 

svåra väg föräldrar med barn på institution, har att gå. Den ger även inblickar i mötet mellan 

föräldrar och familjearbetare, och dessutom, inblickar i familjearbetarnas vandring tillsammans 

med föräldrar och familjer - en vandring där familjearbetarna samtidigt har att röja ny väg..  Såväl 

ambitionen att redan från verksamhetens start påbörja kontinuerlig utvärdering, som den 

generositet och öppenhet runt egna erfarenheter och tankar både familjearbetare och berörda 

familjer visat under utvärderingens gång, borgar för att vägen framåt, om än krokig och svår, kan 

följas med allt fastare steg. 
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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 genomförts under november och december månad år 2001. Studien fokuserar 

Berghagagårdens familjearbete. Med föreliggande rapport samt en muntlig avrapportering för 

Berghagagårdens personalgrupp, är uppdraget under innevarande år att betrakta som slutfört. 

 

 

Uppsala den 31 december  2001 

 

 

 

Charlotte Engel, doktorand 

Forskningsavdelningen 

Sköndalsinstitutet 

Ersta Sköndal Högskola 
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Sammanfattning 

 

 

Berghagagården HVB-hem i Bergslagen, är ett behandlingshem för flickor i åldrarna tretton till 

tjugo år, med i huvudsak psykosociala problem. 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. Familjernas villighet att delta i 

familjearbete, uppges vara ett krav inför eventuell placering. Medling mellan de placerade 

flickornas separerade biologiska föräldrar och deras (ofta) nya familjer samt föräldrastöd, inte 

minst för att etablera eller vidmakthålla sunda gränser för flickorna, är viktiga grundstenar i 

familjearbetet som bedrivs. Genom medling och föräldrastöd ökar sannolikheten att målet för 

arbetet, att återbörda flickorna till sina föräldrar, skall uppnås. Föreliggande utvärdering fokuserar 

det familjearbete som bedrivits mot föräldrar till den första generationen om fem flickor som 

placerades på Berghagagården efter att institutionen startade sommaren år 1999.  

 

Det finns en gemensam uppfattning mellan (flertalet) föräldrar och familjearbetarna på en rad 

punkter. För det första har döttrarnas placering på Berghaga, anser man, erbjudit uttröttade föräldrar 

vila från en mycket krävande hemsituation. Familjearbetet har bidragit till att eliminera känslor av 

skuld och osäkerhet hos föräldrarna, inte minst genom att tillgodose föräldrars (omfattande) behov 

av samtal. Samtalen har fyllt en viktig funktion genom att både klargöra och tillföra ny kunskap i 

den rådande situationen. Att familjearbetarna har sett, och velat tillgodose vissa föräldrars behov 

av vila, leder i några fall till en paradoxal situation. Vissa av de ”uttröttade” föräldrarna är de 

samma som i ett senare skede av behandlingstiden, visat sig vara dem som familjearbetarna 

upplevt brista i såväl engagemang som vilja att ta aktiv del i arbetet, eller att hålla kontakten med 

sina döttrar. I ett fall säger till och med en mamma, att Berghaga har förstått och legitimerat 

hennes begränsade kontakt med dottern. 

 

Alla parter är överens om att familjearbetarnas stora tillgänglighet, flexibilitet och bemötande av 

föräldrarna har givit dem en stor insyn i familjerna förhållanden, och kunskap om inblandade 

personer. Detta har i sin tur lett till att de har fått en roll som uppfattats som mer vänskaplig än 

(negativt) professionell. Även om båda parter är överens om att inslaget av att göra mer än vad 

yrkesrollen kräver, har haft stor betydelse för den tillit som skapats, uppfattar familjearbetarna att 
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deras ambitionsnivå varit allt för hög. Möjligheten att vidmakthålla den höga ambitionen över tid, 

låter sig av tidsmässiga skäl inte göras. Detsamma gäller tillgängligheten. Även om den i de 

aktuella familjerna fått positiva effekter, är det av vikt att föräldrarna själva hittar egna, nya 

lösningar istället för att förlita sig på möjligheten att ta familjearbetarna till hjälp. 

 

Bekräftelse har varit ett nyckelord i föräldrarnas beskrivning av kontakten med Berghaga. Att 

familjearbetarna har sett med föräldrarnas ”egna ögon”, har även det haft en avgörande betydelse för 

tilliten som skapats. Familjearbetarna är inte i alla fall lika överens om att de har uppfattat 

exempelvis en frånvarande pappa, på samma sätt som mamman har gjort. Tvärtom finns ett visst 

missnöje hos familjearbetarna, över att möjligheterna att skapa sig sin egen bild av just 

frånvarande föräldrar, varit otillräcklig. Bekräftelse har dock varit ett nyckelord även för 

familjearbetarna, och då i huvudsak utifrån den inledande intentionen att lyfta fram och bekräfta 

föräldrars egna resurser och förmågor. Dessutom har den konsensus som varit rådande i relationen 

mellan familjearbetare och flertalet föräldrar i uppfattningar om aktuella normer, värderingar och 

strategier i arbetet runt döttrarna, givit viktig bekräftelse. Familjearbetarnas intention att bekräfta 

och upprätta föräldrar genom tilliten till deras (föräldrarnas) egna resurser och egen förmåga, kan 

även den betecknas som paradoxal. Genom karaktären på relationerna som upprättats, har 

familjearbetarna fått stort tillträde till aktuella familjer. Även om avsikten varit att, så att säga, 

upprätta föräldrarnas tillit till den egna förmågan, har i flera fall det motsatta skett. 

Familjearbetarna har istället, efter hand, fått en allt klarare bild av föräldrarnas bristande resurser och 

oförmåga att på ett fullgott sätt tillgodose sina döttrars behov. Familjearbetarnas antagande, att alla 

familjer med ”rätt” stöd kan frigöra resurser som ger dem (föräldrarna) möjlighet att hantera sina 

flickor på ett nytt sätt, har kommit på skam. När bilden av föräldrarnas oförmåga växt fram, har 

målet för familjearbetet ändrats. Flickan har, istället för att ”arbetas hem” till sina föräldrar, börjat 

förberedas för eget boende, och Berghaga har sett som sin uppgift att kompensera eller ersätta 

föräldrarnas brister. Detta har i sin tur fått till följd, att ett inledande och i vissa fall intensivt 

familjearbete har avbrutits. Det framkommer, att flera av familjerna har haft svårt att förstå 

orsaken till att relationen till Berghaga har förändrats, och att tillgången till vissa personer har 

minskat. Detta har varit markant i de familjer vars flickor fortfarande är placerade på Berghaga. I 

ett fall har familjearbetarnas bemötande, tvärt emot deras egna intentioner, resulterat i en 

fördjupad känsla av skam och utanförskap hos föräldrarna.  

 

Familjearbetarna och familjerna är i flera fall överens om att familjearbetet gentemot denna första 

föräldrageneration har varit otydligt. Vad uppdraget har bestått i, och vilka förväntningar 
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familjearbetare och familjer har kunnat ha på varandra, är frågor som kortsiktigt skapat 

oklarheter. På längre sikt har det dock bidragit till familjearbetarnas ökade tydlighet. Ett exempel 

på svårigheter oklarheten orsakat, kan den ovan nämnda familjen vara. Deras önskan, och 

antagande, var att Berghagas familjearbete skulle gå till botten med vad (den ene) föräldern såg 

som orsak till dottern svårigheter. Nämligen ”två tilltrasslade familjer” som inte kunnat reda ut 

sina interna konflikter. Familjearbetarna däremot, ser som sitt uppdrag att istället få föräldrarna 

att bortse ifrån sina konflikter – och enas med dotterns bästa för ögonen.  

 

Just medlingen mellan placerade flickors (oftast) två familjesystem kan även den i vissa avseenden 

uppfattas som paradoxal. För det första, har den i de flesta familjer kommit till stånd utan att 

föräldrarna själva har haft någon önskan om att en sådan medling skulle ske. Föräldrarna har 

heller inte haft något tilltro till att medlingen skulle ge några goda resultat. Det är alltså 

familjearbetarnas vilja som varit avgörande för att medling har kommit till stånd. I efterhand har 

det visat sig, att familjearbetarna är missnöjda med resultaten, och framför allt med svårigheten 

att nå den andre/andra ”frånvarande” föräldern på det sätt de önskat. Föräldrarna själva förefaller 

i efterhand vara mer nöjda, men utifrån att medlingen givit andra effekter än de (av 

familjearbetarna) förväntade. I en familj har förhållandet dock varit det motsatta. Uppdraget att 

medla har varit tydligt uttalat från mammans sida, men när arbetet väl kommit till stånd har 

hennes inställning till familjearbetarnas insatser förändrats. 

 

Avslutningsvis finns en överensstämmelse mellan familjearbetarna och fem av de aktuella 

föräldraparen, i att familjearbetet utfallit till båda parters belåtenhet. I tre av fallen uttrycker 

föräldrarna att de på olika sätt har fått mer av familjearbetarna och av Berghagagården än vad de 

hade förväntat sig, och att de, kanske allra viktigast, är nöjda med arbetet runt deras dotter. I en 

fjärde familj, är alla parter överens och nöjda med familjearbetet som utförs, även om en 

familjearbetare menar att det fanns mer kvar att arbeta vidare med. Både föräldrar och 

familjearbetare är, dessvärre, även överens om att arbetet runt den placerade dottern är att 

betrakta som misslyckat. I en femte familj, är mamman nöjd med dotterns fortsatta placering. 

Hon är mindre nöjd med det sätt på vilket relationen till Berghagagården och familjearbetarna har 

utvecklats (eller avtagit).  Till viss del delas detta missnöje även av familjearbetarna, även om det 

från deras sida framstår som klarare att – och varför familjearbetet avslutas. Pappan till samma 

dotter, den sjätte familjen, är liksom mamman nöjd med flickans placering, men han och hans 

sambo är det föräldrapar där missnöjet med, och kritiken mot Berghagagårdens familjearbete är 

som störst. Även om familjearbetarna också i förhållande till denna familj är på det klara med 
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varför föräldraarbetet har förändrats, uttrycker de, precis som paret själva, ett missnöje över hur 

relationen har utvecklats. 

 

Berghagagården är en relativt nystartad institution. Föräldrarna som kommer till tals i 

föreliggande rapport, tillhör de första Berghagagården riktat sitt familjearbete mot. Detta, menar 

familjearbetarna, innebär att olika barnsjukdomar arbetet varit behäftat med, har synliggjorts 

under arbetets gång. Otydligheter rörande uppdragen bakom familjearbetet som bedrivits, är ett 

exempel på sådana barnsjukdomar. Familjearbetarnas allt för höga ambitioner i förhållande till 

föräldrarnas ork och vilja, ett annan.  

 

Utvärderingen som genomförts vid Berghagagården under år 2002, ger dock för handen att 

familjearbetarna har lyckats upprätthålla balansen mellan att, å ena sidan, genomgå en tydlig 

initierande utvecklingsfas (vilken i sig ger förutsättningar till väl utfört framtida familjearbete), 

samtidigt som de, å andra sidan, givit vad berörda familjer uppfattar som ett relevant stöd. 

Undantaget från detta, är de misslyckanden som framstår tydligt för såväl familjearbetare som 

berörda familjer; Emma - det tappade barnet, och Göran – det svarta fåret. 
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Inledning 

Bengt Börjeson 

 

 
’Det sociala arbetet bedrivs med alldeles otillräckligt kunskapsunderlag. Kunskaperna om olika 

metoder för behandling och sociala insatser över huvud taget är bristfälliga och de kunskaper 

som skapas i mötet mellan socialarbetaren och klienten tas aldrig i anspråk eftersom uppföljning 

och utvärdering av insatserna är sällsynta undantag’. Ungefär detta är bakgrunden till ett nationellt 

handlingsprogram för kunskapsutveckling inom socialtjänsten som Socialstyrelsen ansvarar för. Det går 

inte att tänka bort kritiken mot socialtjänsten när man läser Charlotte Engels andra 

utvärderingsrapport från Berghagagården, Familjer, föräldrar och familjearbetare. Rapporten är ett av 

dessa sällsynta exempel där man på initiativ från den behandlande institutionens sida gjort ett 

försök att systematisera de kunskaper som skapas i det konkreta arbetet. 

           

Rapporten ger en beskrivning av familjearbetet utifrån två perspektiv – föräldrarnas och 

familjearbetarnas. Det blir naturligtvis en komplicerad – ibland motsägelsefull – bild av 

familjearbetet som kommer fram genom att materialet innehåller föräldrarnas motbild. Jag kan 

föreställa mig att de olika ’fallbeskrivningarna’ därför kan vara en rätt plågsam läsning för 

familjearbetarna. En sida av saken är nämligen att planerna för familjernas och flickornas del 

nästan aldrig går i lås. Man försöker åstadkomma en försoning mellan föräldrar som separerats 

och i stället aktualiserar man konflikten dem emellan. Man planerar för flickans ’hemgång’ men 

det fungerar inte och flickan flyttar till en egen bostad.  

 

I föräldrarnas beskrivning finns också många exempel på att familjearbetet saknade tillräcklig 

uthållighet. En förklaring är att en av familjearbetarna blev sjukskriven under en lång period och 

det var svårt att finna en ersättare. Men att man i vissa fall gav tappt beror också på att 

föräldrarnas resurser att delta inte motsvarade förväntningarna från behandlarnas sida. 

 

Ändå menar jag att beskrivningen av familjearbetet på Berghaga är en mycket positiv berättelse. 

Denna positiva bild framkommer inte om man jämför behandlingsmålet – ofta att flickan skulle 

återgå till det biologiska hemmet – med det faktiska behandlingsresultatet. Det positiva utfallet av 

behandlingen är inte en symtomfrihet för klientens/flickans del och en förstärkt förmåga för den 

biologiska familjen att ta emot flickan efter Berghaga. Det positiva är att Berghaga förmådde bära 

flickans problematik under en mycket kritisk fas av hennes liv, att man samtidigt vidmakthöll 
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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. 

          

Det är möjligt att man måste misslyckas för att lyckas. Det kanske är bra att man har orealistiska 

förväntningar på föräldrarnas resurser i behandlingens inledningsskede, det är kanske viktigt att 

planer som man upprättar vid behandlingens början måste omprövas tillsammans med 

föräldrarna och flickan själv! 

         

I rapporten beskriver Charlotte Engel Berghagas ’barnsjukdomar’ – de familjer som ingår i 

hennes studie är den första generationens föräldrar på Berghaga. Jag tror alltså att barnsjukdomen 

’naiv optimism’ är ett viktigt kapital att ha med sig i arbetet och jag tror att denna rapport kan 

vara ett viktigt korrektiv gentemot en rutinpräglad professionalitet som visserligen ger mindre 

besvikelser men som samtidigt är utan verkligt engagemang. 

 

I Berghagas behandlingsprogram är familjearbetet en innovativ och viktig del. Charlotte Engels 

rapport bekräftar detta. Utan de ständiga mötena med föräldrarna, där både föräldrarnas och 

flickornas situation och inbördes relationer fokuseras, skulle Berghaga bli en institution bland 

andra där förvaring skulle bli ledmotiv i stället för behandling och förändring. 
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Bakgrund 

 

 

Berghagagården är ett hem för vård eller boende. 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, 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.  

 

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. Sedan starten har en 

ombildning skett av huvudmannaskapet. I Berghagagården AB ingår idag föreståndaren, 

biträdande föreståndaren samt en behandlingsassistent. Berghagagården 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. Antalet platser har sedan verksamhetsstarten utökats från fem till sex 

platser på Berghagagården, och från våren 2002 tillkommer ytterligare sex platser på det nya 

boendet Holms Malma. 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. Institutionen tar emot flickor både för kortare utredningar och för 

längre behandlingsvistelser. 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. 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 uppgå från sex till tolv månader, 

men i de flesta fall har behandlingstiden förlängts ytterligare. Sedan verksamheten startade har 
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Berghaga tagit emot tretton flickor. Vid tiden för utvärderingen, är fem flickor 

behandlingsplacerade, fyra av dem enligt LVU. En sjätte flicka har flyttat ut i eget boende, men är 

fortfarande inskriven på Berghaga. Tre behandlingsplaceringar samt en utredningsplacering är 

avslutade. Tre flickor har av olika skäl omplacerats till annat behandlingshem (i två fall till § 12-

hem). 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). Inom 

personalgruppen finns dokumenterad erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och på 

behandlingshem av olika karaktär samt särskild kompetens inom missbruksrelaterat – och 

familjearbete.  Två behandlingsassistenter är i färd med att avsluta ”missbruksprogrammet” vid 

Högskolan i Eskilstuna. Ytterligare två behandlingsassistenter har under innevarande år avslutat 

en två-årig utbildning i miljöterapi. Föreståndare samt biträdande föreståndare genomgår för 

närvarande steg I utbildning i psykoterapi. 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är, för det första, att tydliggöra vilken betydelse familjearbetet har 

haft för föräldrar vars flickor är, eller har varit placerade på Berghagagården. För det andra syftar 

studien till att klargöra i vilken mån föräldrarnas erfarenheter av familjearbetet är i 

överensstämmelse med erfarenheter familjearbetarna har av sitt utförda arbete.  

 

Metod 

 

Studien bygger på intervjuer genomförda dels med föräldrar vars flickor är, eller tidigare har varit, 

placerade på Berghagagården, dels med institutionens två familjearbetare. Urvalet av föräldrar har 

skett enligt två kriterier. För det första, att det är föräldrar till flickor som hör till ”första 

generationen” på Berghagagården och som således har varit aktuella under den längsta 

tidsperioden. För det andra, att det är föräldrar mot vilka Berghagagården bedrivit ett aktivt 

familjearbete. Intervjuer har utförts med föräldrar till fem flickor, sammantaget nio personer; 

mammorna till tre flickor samt en mamma tillsammans med sambo, papporna till två flickor 

tillsammans med respektive sambo. När studien skulle påbörjas, kontaktade familjearbetarna  

föräldrarna, berättade kort om syftet med studien och fick deras godkännande att lämna ut namn 
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och telefonnummer till mig. Eftersom jag anlitats som föreläsare under en familjedag på 

Berghagagården, hade jag träffat sex av de aktuella personerna tidigare. För vissa av dem, bidrog 

vårt tidigare möte till beredvilligheten att ta emot mig. Intervjupersonerna har på ett tydligt sätt 

informerats om att deras deltagande har varit frivilligt samt att inga namn, personuppgifter eller 

andra uppgifter som kan leda till att enskilda personer kan identifieras (av andra än personalen på 

Berghagagården) kommer att finnas i rapporten. Således har såväl personernas namn som vissa 

övriga uppgifter ändrats i texten. Intervjuerna genomfördes hemma hos familjerna. Även om 

temat för intervjuerna var familjearbetet som Berghagagården bedriver, genomfördes intervjuerna 

som relativt ostrukturerade samtal. Avsikten var, att i möjligaste mån spegla intervjupersonernas 

eget sätt att formulera sina erfarenheter Intervjuerna tog mellan en och två och en halv timme i 

anspråk, både beroende på vilken tid föräldrarna hade för intervjun, och på vilket behov de hade 

av att få prata ”färdigt”.  Intervjuerna med familjearbetarna har skett individuellt vid två separata 

tillfällen. Intervjuerna har varit strukturerade, och samma frågor har ställts runt varje enskild 

familj. Frågorna har bland annat belyst de inledande intentionerna med arbetet runt varje enskild 

familj, om intentionerna förändrats efter hand och på vilka grunden, men även vilka insatser 

familjearbetarna i efterhand är nöjda respektive missnöjda med. Familjearbetarna och andra 

medarbetare förekommer i texten under fingerade namn. 

 

Under intervjuerna har anteckningar förts. Det hade dock varit lämpligt att använda bandspelare i  

intervjuerna med föräldrarna. Inte för att information har gått förlorad (jag har stor erfarenhet av 

att föra anteckningar under intervjutillfällen), utan snarare för att ge mig större frihet att, i mer 

samtalsliknande situationer, såväl använda mig av kroppsspråk som en mer bibehållen 

ögonkontakt. 

 

I den löpande texten beskriver begreppet familj det enskilda familjesystemet bestående av en 

biologisk förälder/vårdnadshavare med ny partner och de barn som lever tillsammans med dem.  

(En familj utgör ett undantag, emedan den är en kärnfamilj där de biologiska föräldrarna lever 

tillsammans med sina gemensamma barn). När familjen beskrivs, benämns även den tillkomna 

partnern som förälder. Den biologiska förälder som inte är vårdnadshavare, eller som inte (eller i 

begränsad omfattning) finns tillgänglig för familjearbete, benämns som biologisk mamma/pappa 

eller som frånvarande förälder. I ett fall, har en flicka har två familjer, den biologiska mammans och 

den biologiska pappans, som på ett påtagligt sätt finns med i familjearbetet.  

 

En viss språklig omarbetning har skett av förekommande citat. 
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Disposition 

 

Föreliggande studie omfattar åtta kapitel. Kapitel ett ger en övergripande presentation av 

familjearbetet som bedrivs vid Berghagagården. Kapitel två till och med sju presenterar 

familjearbetet som bedrivits med sex familjer runt fem flickor. Varje kapitel beskriver 

familjearbetet runt en flicka såsom det uppfattats dels av (den enskilda) familjens företrädare, och 

dels av de båda familjearbetarna. Ett sista och åttonde kapitel sammanfattar studien genom att 

lyfta fram några återkommande teman.  
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Kapitel 1. Familjearbete vid Berghagagården 
 
 

 

När verksamheten vid Berghagagården startade sommaren år 1999, var familjearbete planerat att 

ingå som en oundgänglig del av vården. Initiativtagarna var överens om, att verksamheten vid 

Berghagagården skulle inriktas på flickor och - på deras familjer. Vårdinnehållet utgår således, 

enligt institutionens informationsmaterial, från en ”systemisk grundsyn med tre hörnstenar; den 

miljöterapeutiska behandlingen i boendet på Berghagagården, det väl utvecklade familjearbetet 

samt samarbetet med skola och praktikhandledare”.1 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.  

 

Placeringar 

I inledningsskedet fanns tanken hos personalen 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 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 varit 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. Familjearbetarna menar 

att den primära orsaken till placeringar, generellt, har 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 
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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. Syftet med familjearbetet blir således att befrämja förändringsarbete såväl inom de 

båda familjerna, som med avseende på relationerna familjerna emellan. Att få tillgång till båda 

(biologiska) föräldrarna, är av betydelse för att skapa den enighet som behövs för att utforma och 

befästa relevanta gränser för flickan. Det är dessutom av betydelse, för att såväl 

familjebehandlarna som flickan skall få tillgång till båda föräldrarnas familjehistoria. Tillgången till 

familjen samt en positiv och engagerad vuxenvärld, är förutsättningen för arbetet på 

Berghagagården. Med en flicka som är positivt inställd till placeringen och familjer som är 

negativa, omintetgörs, menar man, allt förändringsarbete. 

 

Familjearbetet 

Familjearbetet omfattar dels en inledande inventering av flickornas hemmiljö, nätverk och 

familjehistoria. Mot bakgrund av vad inventeringen ger, utformas arbetet runt enskilda flickor. 

Familjearbetet omfattar dessutom av det faktiska arbetet med föräldrarna. Detta arbete syftar i 

huvudsak till att skapa enighet mellan två ofta stridande familjesystem. Det syftar även till att 

förmedla nya förhållningssätt till föräldrar, inför deras döttrars återkomst till hemmet. 

Förändringen som eftersträvas, är således en förskjutning av fokus från separerade föräldrars 

interna stridigheter till deras gemensamma dotters behov, och inte minst behovet av en tydlig 

gränssättning. Familjearbetet kan i huvudsak sägas ha en medlande och förmedlande funktion; 

den medlande funktionen gäller dels mellan de placerade flickornas oftast två separata 

familjesystem – mamman respektive pappan med sina nya familjer, och dels mellan föräldrarna 

och socialtjänsten. Med den förmedlande funktionen, avses det sätt på vilket familjearbetarna för 

det arbete som behandlingsassistenterna utvecklar runt flickorna i boendet på Berghagagården, 

vidare till föräldrarna. Behandlingsassistenternas arbete skall tjäna som det goda exemplet, som 

skall väcka till insikt och inspirera förändring även hos föräldrarna.. Börjeson skriver, med 

anledning av den teoretiska modell vårdinnehållet utgår ifrån; ”Den kanske viktigaste ingången 

för att förstå arbetet vid Berghagagården (…) är antagligen att beskriva svårigheten att förena å 

ena sidan det dagliga jobbet med flickorna på Berghaga och å andra sidan arbetet med flickornas 

föräldrar. Detta är samtidigt ett sätt att beskriva svårigheten att förena två verksamheter där ett 

övergripande perspektiv är själva den ideologiska knutpunkten. Att med utgångspunkt från det 

                                                                                                                                                         
1 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB-hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.3 
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miljöterapeutiska arbetet kunna anlägga ett på praktiska erfarenheter av familjearbetet fördjupat 

synsätt – detta är Berghagas unika ambition”.2 

 

På väg. En första utvärdering av Berghagagården 

Första utvärderingen av Berghagagårdens verksamhet,3 visar att familjearbetet allt sedan starten 

befunnit sig i en fortgående utvecklingsprocess. Inledningsvis kom familjearbetet att bedrivas 

utan att något klart uttalat uppdrag givits av socialtjänsten, eller formulerats av berörda familjer. 

De tidiga uppdragen formulerades, menar familjearbetarna, i deras (familjearbetarnas) egna 

huvuden, och förblev okända eller diffusa för familjerna. Två erfarenheter som präglat 

familjearbetet är, å ena sidan erfarenheten av hur avgörande familjernas tillgänglighet är för en 

positiv förändring hos flickan. Å andra sidan, erfarenheten av hur svårt det kan vara att få den 

tillgång till familjerna man önskar. Utifrån rädslan att inte få de så betydelsefulla relationerna till 

stånd, har familjearbetarna dels undvikit att göra sina intentioner att bedriva ett förändringsarbete 

synliga för familjerna, och dels i hög grad anpassat såväl sin egen tillgängligheten som de yttre 

villkoren för kontakten till familjernas önskemål. Familjearbetarna pekade i utvärderingen på hur 

brister, gällande såväl struktur för arbetet som kontinuitet i familjekontakterna, utgjort ett extra 

slitage på dem själva i verksamhetens början. Brister i framförhållning och långtidsplanering gav 

dessutom en ojämn, ”hoppig” frekvens i familjemöten, och gav arbetet karaktär av 

”brandkårsutryckningar”. Dessa svårigheter relateras till bristen på tydliga uppdrag för 

familjearbetet. Om familjerna - istället för familjearbetarna - formulerade ett tydligt uppdrag 

utifrån den hjälp och det stöd de själva önskade, skulle detta för det första innebära att familjerna 

accepterade och gjorde sig tillgänglig för ett förändringsarbete. För det andra skulle ett tydligt 

uppdrag utifrån en gemensam överenskommelse, ge såväl den struktur som den kontinuitet som 

idag saknas. Ett tydligt uppdrag skulle dessutom underlätta fortgående dokumentation av 

familjearbetet. Det skulle för det tredje, på ett tydligare sätt anpassa familjearbetarnas ambitioner 

efter familjernas egna förutsättningar. Som en effekt av personalsamtal i samband med 

utvärderingen, klargjordes att placeringar på Berghagagården framöver alltid inbegriper 

familjearbete för vilka tydliga uppdrag skall utformas, dels av placerande kommunerna i samband 

med kortare utredningar. Dels av familjerna i samråd med socialtjänst och familjebehandlare i 

samband med längre behandlingsplaceringar. Detta innebär att Berghagagården framöver inte 

kommer att ta emot flickor vars föräldrar är ovilliga att  ingå i ett familjearbete.  

 

 

                                                 
2 Börjeson i ”På väg. En utvärdering av Berghagagården HVB-hem för flickor”, Engel, Sköndalsinstitutet 2000, s.50 
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Utvärdering tydliggjorde att såväl intentionen med- som definitionen av familjearbetet som 

miljöterapeutiskt innebar svårigheter. Det förelåg behov av att revidera vårdinnehållet för 

verksamheten. För det första behövde personalgruppen diskutera hur man skulle omdefiniera 

och klargöra ramarna för familjearbetet som bedrevs. För det andra, diskutera hur familjearbetet 

fortsättningsvis skulle relateras till det miljöterapeutiska arbete som skedde runt flickorna i huset., 

samt hur den praktiska kopplingen mellan behandlingsassistenter och familjer skall se ut. Ett 

resultat av diskussioner som förts på Berghagagården under det gångna året, är planerna att, på 

ett mer aktivt sätt, involvera flickornas kontaktpersoner i familjearbetet. En förändring som 

förslås, är att en familjearbetare och en kontaktperson/behandlingsassistent (istället för som 

hittills två familjearbetare) arbetar tillsammans mot familjerna.4   

 

Följande kapitel, två till åtta, belyser på ett särskilt sätt familjearbetet ur sex enskilda familjers 

perspektiv, men även hur familjearbetare uppfattat det arbete de bedrivit runt dessa familjer. 

Familjernas döttrar hör till den ”första generation” som placerades på Berghagagården. Detta 

innebär, att familjearbetet påbörjades i ett skede som präglas av de svårigheter som tecknats ovan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
3 ”På väg. En utvärdering av Berghagagården HVB-hem för flickor”, Engel, Sköndalsinstitutet 2000 
4 ”Det är vägen som är målet. Ett utvecklings- och förändringsarbete i det miljöterapeutiska ungdoms- och 
familjearbetet på Berghagagården”, Winkler & Bergquist, 2000/2001, s.13 
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Kapitel 2. Att bli sedd och bekräftad 
 
 
 
Dotter inskriven vid sexton års ålder i augusti år 1999. Utredningsplacering under åtta veckor som övergick i 
behandlingsplacering, eftervårdskontrakt samt jourinskrivning. Avslutat ärende juni 2001. Föräldrarna har 
gemensam vårdnad. 
 
 

”Min kraft hade tagit slut” säger Rosita. Hon bor med sin man Peter och deras gemensamma son  

i en äldre, välrenoverad villa i en mindre bruksort cirka tre mil från Berghaga.* Peter är 

resemontör, och Rosita arbetar inom kommunens hemtjänst. Rositas två äldsta flickor har flyttat 

hemifrån. Sara, nu 18 år, efter att först varit placerad i ett familjehem och därefter varit inskriven 

på Berghagagården under knappt två år. Flickornas biologiska pappa, Tommy, bor i södra 

Sverige. Tommy har enligt Rosita ett pågående missbruk, och hans kontakt med döttrarna 

upphörde i och med att Rosita lämnade honom när flickorna var små.  

 

Även om Peter hela tiden funnits med i allt som skett med Sara, säger Rosita att hon har känt sig 

ensam och saknat någon att prata med. Saras placering på Berghaga gav Rosita möjligheten att få 

tala om allt hon hade behov av att prata om. ”Även om man kan se hur andra (föräldrar) gör, kan 

det vara svårt att se sig själv. Berghagagården hjälpte mig med att se varför jag gjorde som jag 

gjorde. Hjälpte mig att pröva att göra saker annorlunda”. Familjens regler hemma, och regler som 

gällde för Sara på Berghaga överensstämde i stort sett, men detta var regler som Rosita och Peter 

behövde hjälp att få Sara att respektera. Genom att man var överens, kunde inte Sara spela ut de 

vuxna mot varandra. Hon kunde dessutom se, att reglerna hemma inte bara gällde där, utan 

uppfattades som rimliga och relevanta  även för andra vuxna. Tidigare hade Rosita varit mycket 

noga med att Sara skulle hålla tider. I samarbete med familjearbetarna prövade hon att göra 

annorlunda. ”Det var skönt” säger hon, ”att kunna pröva andra sätt”. Oerhört viktigt var även att 

familjearbetarna alltid var tillgängliga för Rosita. Hon fick deras privata telefonnummer och var 

aldrig rädd för att ringa om situationer uppstod runt Sara, oavsett tid på dygnet. ”Det var 

jätteskönt” säger Rosita. Tillgängligheten var även betydelsefull som ett tecken på att 

familjearbetarna verkligen var engagerade i hennes familj – att de som Rosita säger ”inte bara 

sköter jobbet utan är engagerade även i sitt privatliv.” 

 

”De har dessutom sett Sara på samma sätt som jag har gjort” säger Rosita. Hon hade inte trott att  

 

* I det följande benämns Berghagagården endast som Berghaga 



 19 

 

någon skulle kunna både se Sara – och se igenom hennes sätt att luras och hennes (falska) bild av 

hur saker förhöll sig. För det första pratade familjearbetarna mycket både med familjen och med 

Sara. De frågade om familjen, och om hur det hade varit. För det andra hade de möjlighet att 

umgås med Sara under tiden på Berghaga. På så vis kunde de få en helt annan insyn än vad som 

varit möjligt  för socialtjänstens handläggare. ”Ganska snart” säger Rosita, ”blev jag trygg med att 

Klas och Lena faktiskt såg bakom Saras version”. Sara hade tidigare gjort saker utan att Rosita 

kunde förstå varför. Hon kunde inte förstå vad som låg till grund exempelvis för Saras upprepade 

rymningar hemifrån,  utan frågade sig ständigt vad hon gjorde för fel, och om det var hon, Rosita, 

som inte var bra för Sara. I samtalen med Klas upplevde Rosita att hon fick förklaringar till Saras 

beteende. ”Klas förklarade, jag lyssnade länge på vad han sa, funderade och ändrade om nåt inte 

stämde och så pratade vi vidare” säger Rosita. Samtalen hjälpte henne att formulera svar på sina 

egna frågor. ”Jag har fått svar på saker jag vetat hela tiden men inte kunnat sätta ord på. Idag vet 

jag varför hon gör som hon gör, men jag kan inte förklara det för andra”. 

Enligt Rosita har Peter tyckt det varit skönt att ha Berghaga till hjälp. Där tog man hand om Sara 

efter en period då Peter och Rosita varit uppe på nätterna, väntat på eller letat efter henne.  ”Nu 

slipper vi det” som Rosita säger. När Peter och Rosita träffades, var Sara sex år gammal. Hon har 

alltid sett upp till Peter, och Rosita uppfattar att det är viktigt för Sara vad han tycker. När det har 

uppstått situationer runt Sara, har Rosita ”brakat ihop” medan Peter behållit sitt lugn och ”talat 

om vad som gäller”. Saras reaktion har dock varit att säga till honom att han inte är hennes 

pappa, med påföljd att Peter dragit sig tillbaka. Genom samtalen med familjearbetarna har Peter 

fått bekräftelse på att han har uppfostrat Sara, och att han har rätt att uttrycka åsikter och att sätta 

gränser för henne. Enligt Rosita har familjearbetarna bekräftat att Peter får träda fram mer än vad 

han själv trott. Under samtalen har dessutom Peter, som Rosita annars uppfattar har svårt att tala 

om känslor, blivit tydligare för henne. Där och då har Peter sagt vad han tycker och tänker.  

 

Rosita har inte velat ha någon kontakt med Saras pappa Tommy. Vid ett par tillfällen har hon 

dock låtit Sara bo hos honom under kortare perioder, men anser inte att detta varit bra för Sara. 

Rosita är övertygad om att Tommy inte är bra för någon av sina flickor, men när familjearbetarna 

ansåg att det var viktigt att ta kontakt med honom, sa hon ja. Klas och Lena menade att det skulle 

vara bra för Sara om han fick ”vara med” – inte minst för att  Sara inte skulle kunna ”spela ut” 

föräldrarna mot varandra. Även om Rosita och Peter vägrar att träffa Tommy, menar Rosita att 

familjearbetarnas kontakt med honom har haft positiva effekter. För det första har 

familjearbetarna, trots ett första positivt intryck av Tommy, kunnat se att Rosita har haft rätt i sin 
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(negativa) bild av honom. För det andra har de förstått, att anledningen till att hon inte vill ha 

någon kontakt, inte är för att undvika ett obehag för egen del, utan för att det inte skulle tjäna 

något till. Genom att familjearbetarna har träffat Tommy förstår de, menar Rosita, att hon är 

beredd att göra allt för sin dotter – men att kontakten med Tommy inte skulle underlätta för 

någon.  

 

Rosita trodde tidigare att det var hennes brister som mamma som förklarade Saras beteende. Idag 

har hon tänkt om, både runt Saras beteende och sitt eget sätt att hantera sin dotter. Rosita har 

ingen känsla av att hon och Peter är dåliga föräldrar. ”Jag har lärt Sara allt vad jag har kunnat, och 

jag har fått den hjälp jag har behövt – men Sara vill inte ändra sig”.  Berghaga har gjort så mycket 

för oss alla, säger Rosita. Sara har fått så mycket, men för att kunna hjälpa en person måste den 

personen kunna ge något tillbaka. ”Sara ger inte, Sara tar inte emot” säger Rosita. ”Hon måste 

bränna sig flera gånger innan hon förstår.”  ”Vi är många som har försökt” säger hon vidare. ”Jag 

har gjort allt jag har kunnat. Berghaga vet inte vad de ska göra för att få Sara på en bättre väg. Nu 

är det upp till henne att få ett bra liv. Vi har fått klarhet. Jag har släppt Sara. Hon är snart arton. 

Jag har lärt mig att tänka annorlunda. Jag känner oro men inte på samma vis som tidigare. Jag 

behöver inte familjearbetarna mer nu, utan det är en avslutat kontakt. Men det är en trygghet att 

kunna vända sig till dem om nåt skulle hända. Jag är inte besviken, känner mig lugn, i fred. Det 

kommer att bli bra för Sara.” 

 

 

2.1 Familjearbetarnas bild. Den lyckade familjen 
 
 

Familjearbetarna har i genomsnitt träffat mamman och hennes man tre gånger per månad både under Saras 

placering på Berghaga och under eftervården i hemmet. Familjearbetarna har träffat Saras pappa vid två tillfällen 

och därutöver haft telefonkontakt med honom varje månad. 

 

”I början var familjen mycket avvaktande mot Berghaga” säger Klas. ”Det fanns mycket rädsla 

hos dem, eftersom det fanns en misstanke om att Peter hade `tafsat´ på Sara”. Det fanns också 

två biologiska föräldrar utan någon kontakt. Familjearbetarnas önskan var att dessa båda föräldrar 

skulle bortse från sin egen konflikt för att istället fokusera på hur de, som föräldrar, kunde 

tillgodose Saras behov. ”Vår uppgift” menar Klas, ”var inte att behandla deras inbördes relation 

utan att få dem att enas med Sara i fokus”.  Rosita och Peter var oerhört trötta när Sara akut 
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placerades på Berghaga. En viktig del av familjearbetet var därför enligt Lena, att både låta 

föräldrarna vila men också att stärka dem så att Sara skulle kunna komma hem igen. 

 

Föräldrastöd riktades både mot Rosita och mot Peter. Tommy bodde för långt bort för sådana 

insatser. Tillsammans med Rosita och Peter diskuterade man fram vilka normer och värderingar 

familjen hade runt barnuppfostran. Familjearbetarnas intention var att stärka det som var bra, 

och klargöra sådant familjen var osäker runt. Stödet gavs i samband med Saras hemresor. 

Familjearbetarna gjorde tillsammans med Rosita och Peter strukturerade planeringar, och 

föräldrarna fick träna på att hålla dessa ramar. Under helger som Sara skulle åka på 

helgpermission, valde personalen att inte planera in aktiviteter för de andra flickorna som kunde 

konkurrera med Saras hemresa, eller som kunde locka henne att hellre vilja stanna kvar på 

Berghaga. ”Det är viktigt” menar Klas, ”att stödja i föräldrarollen eftersom placerade ungdomar 

har föräldrar som känner sig osäkra och misslyckade, och undrar `vad har jag gjort för fel?´”. 

Avsikten var att stärka Rosita, och ta bort hennes skuld och osäkerhet. ”Hon visste inte hur hon 

skulle hantera Sara”, säger Klas. Rositas gränser för Sara var strängare än gränserna som gällde på 

Berghaga. Lena menar, att en uppgift var att försöka medla och hitta en gyllene medelväg mellan 

Rositas och Saras uppfattning om gränser. En annan, att hjälpa Rosita både att se Sara som 

tonåring men även se hur Rositas egen kulturella bakgrund påverkade hennes synsätt. Rosita blev 

tryggare med tiden. Hon berättade om sin egen bakgrund, vilket ytterligare ökade 

familjearbetarnas förståelse. Avsikten med föräldrastödet var även att stärka (den inledningsvis 

tillbakadragna) Peter, som hela tiden fungerat som Saras informella pappa. Klas uppfattar att 

föräldrarna förändrades över tid. Peter växte, i enlighet med familjearbetarnas intention, fram 

som en mycket tydlig pappafigur, ”som en klok och engagerad person”.  

 

Rosita hade ingen önskan om att familjearbetarna skulle fylla någon medlande funktion mellan 

henne och Tommy, annat än att kontakten skulle minska Saras utrymme att ”spela ut föräldrarna 

mot varandra”, som Klas säger. Familjearbetarna inledde dock en kontakt med Tommy, i 

huvudsak telefonledes. Om ett syfte med kontakten var att Tommy skulle få information och 

kunskap om vad som hände runt Sara, var ett annat att familjearbetarna skulle få information, 

eller ”feed-back”, tillbaka från honom. Hade han något av vikt att tillföra? Var Saras agerande 

något han kände igen? Det visade sig, att Tommy och Rosita delade samma erfarenheter av Sara, 

och att det fanns en samsyn dem emellan avseende hennes problematik. ”Men” säger Lena, ”vi 

fick skruva ner våra tankar om Saras behov av sin pappa. Vi lyckades inte i kontakten med 

honom, och Rosita ville inte..”  
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Under den tid familjearbetarna hade kontakt med Rosita och Peter, förändrades inte deras 

intentioner med familjearbetet. ”Men”, säger Klas, ”det fanns barnsjukdomar i vårt sätt att 

arbeta”. Sara var en av de första flickor som placerades på Berghaga, och familjearbetarnas 

ambitionsnivå var, som Klas ser det idag, väl hög. ”Vi var lite för tillgängliga, både på kvällar och 

nätter. Mamman fick i sin förtvivlan orealistiska önskemål på vad vi kunde göra”.  Ett exempel på 

ett sådant önskemål, var att familjearbetarna skulle åka och leta rätt på Sara när hon hade rymt. 

Det enda skälet till att familjearbetarna idag hade minskat sin tillgänglighet, hade varit att för egen 

del orka med arbetet. ”Men då kändes det ok” anser Klas. ”De behövde det stödet. Och jag 

kände ansvar att möta Rosita i detta”.  

 

Familjearbetarna är båda nöjda med familjearbetet som bedrevs. Alla parter var överens om det 

mesta – om normer, värderingar och om olika strategier. Alla förslag togs upp i öppna 

diskussioner. Det uppstod aldrig några konflikter.  Lena menar, att flera olika faktorer bidrog till 

att en god relation och en rak kommunikation etablerades med familjen. Peters närmanden till 

Sara ledde till en polisutredning (enligt SoL § 70). Även om utredningen lades ner, ledde detta till 

en krisbearbetning och en tät kontakt mellan familj och familjearbetare. Det blev snabbt lätt att 

prata både om denna ”familjehemlighet” och om en annan, att Rosita ”gav Sara stryk”. Att 

familjebehandlarna var både man och kvinna, anser Lena bidrog till att det var enkelt att samtala. 

Sara var dessutom med om en trafikolycka ett knappt halvår efter att hon placerats på Berghaga. 

”Den goda relationen (till Rosita och Peter) prövades och förstärktes genom olyckan”, menar 

Lena. En annan faktor som spelat roll, är att varken Rosita eller Peter ville lämna bort Sara. När 

så skedde, var de angelägna om att vara en del av Berghagas arbete runt Sara. ”Av alla familjer vi 

har haft” säger Klas, ”är den här den som har tagit mest ansvar, som har kommit på möten, som 

planerat in Sara i allt, i sina semestrar..” Den geografiska närheten till Rosita och Peter är 

ytterligare en omständighet som har varit av betydelse för hur familjearbetet utformats. Det 

geografiska avståndet till Tommy har däremot varit stort, vilket är en källa till missnöje hos 

familjearbetarna. Även om Rosita gav en bild av Tommy, och menade att han inte var att lita på, 

framstod han i familjearbetarnas ögon som verbal, kunnig och förstående. ”Men vi kunde aldrig 

(på grund av avståndet) för egen del se hur det egentligen var” menar Klas. Lena menar att 

erfarenheterna från arbetet med Rosita och hennes familj, visat på betydelsen av att träffa båda 

biologiska föräldrarna i ett tidigt skede. Dels för att så snart som möjligt få tillgång till 

information som kan underlätta familjearbetet. Dels för att få en så relevant bild av båda 
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föräldrarna som möjligt. Hon är missnöjd med att hon och Klas inte lyckades skapa en 

gemensam syn på, och ett gemensamt förhållningssätt till Sara hos Rosita och Tommy.  

 

Uppdraget har slutförts som man hade hoppats. ”Det kändes klart när det avslutades” menar 

Lena. Familjearbetarna är fortfarande överens med familjen i allt, inte minst i förståelsen av Sara. 

”Hon måste bränna sig för att lära sig” säger Klas. ”Det går inte att tala henne till rätta. Men vi är 

alla övertygande om att Sara kommer att klara sig.” 

 

 

2.2 Sammanfattning 
 

 

Familjearbetarnas intentioner var, för det första, att få de biologiska föräldrarna att enas med sin 

dotter i fokus, men utan att i övrigt bearbeta deras relation. Värdet av Berghagas kontakt med 

Tommy, var enligt Rosita att den gav familjearbetarna ”rätt” bild av honom. Det vill säga, den 

bild som var Rositas. Kontakten förstärkte dessutom, menar hon, bilden av Rosita som en 

mamma beredd att göra allt hon kan för sin dotter, även om det innebär val som är personligt 

obehagliga för henne. Familjearbetarna anser i sin tur, att vikten av kontakten med Tommy, var 

att den klargjorde att både han och Rosita hade samma förståelse av Sara och hennes svårigheter. 

Däremot beklagar de att de inte, på det självklara sätt som Rosita uppger, hade möjlighet att 

skapa sig sin egen uppfattning om Tommy. En annan av familjearbetarnas intentioner, var att 

erbjuda Rosita ett stöd som stärkte henne. Ett sådant stöd skulle  eliminera känslan av att ha 

misslyckats som förälder, och den skuld och osäkerhet den känslan genererat. Genom att 

familjearbetarna (ganska snart) såg Sara på samma sätt som hennes mamma gjorde, och genom 

att de dessutom kunde förklara Saras beteende, avtog Rositas känsla av skuld. Rosita upplever att 

hon har blivit bekräftad, och hon har fått hjälp att sätta ord både på Saras och på sitt eget 

beteende. Att inte heller Berghaga med självklarhet visste hur man skulle gå till väga med Sara, 

fungerade för Rosita som ytterligare en motkraft till hennes upplevelse av personligt 

misslyckande.  Familjearbetarna hade även för avsikt att stärka Peter i den informella roll han haft 

som pappa ända sedan Saras uppväxt. Rosita uppfattar att Peter har fått bekräftelse i sin rätt att 

vara pappa, och blivit tydligare i detta. Peter och Rosita har även blivit tydligare för varandra 

genom de gemensamma samtal man fört med familjearbetarna. Rosita lyfter dessutom fram den 

stora betydelse familjearbetarnas tillgänglighet har haft, inte minst då hon tolkat denna 

tillgänglighet som ett tecken på engagemang för hennes familj utöver familjearbetarnas rent 
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yrkesmässiga. Även familjearbetarna tolkar tillgängligheten som betydelsefull. Men det stora 

engagemanget för familjer i verksamhetens inledande skede, var mer omfattande än vad som på 

sikt visat sig vara rimligt att orka med. Såväl Rosita som familjearbetarna betonar betydelsen av 

att alla parter varit överens, och av att det funnits överensstämmelser avseende såväl regler och 

normer som förståelsen för Saras svårigheter – och tron på att det kommer att gå Sara väl.  

 

Rositas och Peters känsla när Sara placerades på Berghaga var lättnad. Lättnaden över att lämna 

ansvaret för Sara vidare. Under tiden Sara var placerad, förändrades Rositas inställning till henne. 

Även om oron alltid finns där, så har hon släppt henne. Idag menar Rosita, att det är Saras eget 

ansvar att skapa sig ett gott liv. Både Rosita, Peter och familjearbetarna är överens om att det nu 

är upp till Sara. 

 

 



 25 

Kapitel 3. En säkerhetsventil på vägen mot den stora tröttheten 
 

 

Dotter inskriven vid femton års ålder i juni år 2000. Behandlingsplacering, enligt LVU från juli samma år och i 

hemmet från december. Eftervårdskontrakt under år 2001. Föräldrarna har haft gemensam vårdnad, men i 

samband med placeringen enligt LVU ansökte - och fick, pappan ensam vårdnad. 

 

”Vi använder dem till det vi behöver” säger Conny om funktionen familjearbetarna fyller i en 

komplicerad familjesituation.  ”Vi tar det vi vill ha”.  Inger och Conny bor i ett stort hus bara fyra 

kilometer från Berghaga, tillsammans med sex barn i åldrarna åtta till arton år. Paret har inga 

gemensamma barn, utan fyra av barnen är Connys och två är Ingers från ett tidigare äktenskap. 

Inger är lärarstuderande, men långtidssjukskriven till följd av fibromyalgi. Conny är för 

närvarande tjänstledig från sitt ordinarie verkstadsarbete för att fungera som elevassistent åt sin 

yngste son på hans skola.  

 

När Inger och Conny började sitt liv tillsammans, såg deras situation annorlunda ut än vad den 

gör nu. De träffades kort efter att Conny avbrutit ett långvarigt amfetaminmissbruk. Han flyttade 

hem till Inger och hennes två söner i villan hon levt i  med sin tidigare man. Så småningom 

flyttade de till det nya, gemensamma hus som Conny efterhand renoverat. För cirka två år sedan 

flyttade Connys yngsta dotter Josefin, då femton år, hem till honom och Inger. Josefin hade 

tidigare levt med sin mamma, Marita. Marita var aktiv missbrukare av amfetamin, och levde i 

husvagn under mycket påvra förhållanden. När Josefin flyttade hem till Conny och Inger, 

inträdde den första förändringen i deras gemensamma liv. Conny uppmärksammade att Josefin 

hade börjat umgås med, som han säger, ”dåliga killar”, mycket äldre än Josefin och vänner till 

Marita. Conny fick snart bilden klar för sig, och tog tag i svårigheterna på en gång. ”Jag visste att 

vi snabbt måste sätta stopp – men vi klarade det inte själva” menar han. Josefin rymde ständigt 

tillbaka till sin mamma. Efter kontakter med socialtjänsten placerades Josefin på Berghaga.  

Placeringen övergick efter kort tid till placering enligt LVU (Lagen om vård av unga). För Inger 

började en arbetsam tid. Hon upplevde att hon utmålades som syndabock av både Josefin och 

Marita. Dessutom uttalade Marita hot mot henne. Mötet med Berghagagården var positivt. ”Jag 

kände att det skulle bli stöttning” säger Inger. ”Jag ville att de skulle ta sig an hela vår familj, så att 

de kunde rätta till”. Conny visste tydligt vad som behövde göras. Berghagagården skulle hålla 

Josefin borta från grabbarna och bryta det negativa mönster hon var på väg in i, så att hon skulle 

kunna flytta hem till honom igen. Tillsammans med familjearbetarna uttalade Conny även 

önskemålet om att få stöd att bli starkare i sin papparoll gentemot Josefin.  
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Marita överklagade Josefins LVU, och lovade Josefin att de två skulle fortsätta att bo tillsammans. 

Familjearbetarna försökte skapa en relation till Marita. Conny visste redan innan att detta skulle 

vara omöjligt. Både han och Inger är överens om att det ändå fyllde flera viktiga funktioner att de 

faktiskt försökte. För det första var det viktigt för Josefin att familjearbetarna tog hennes önskan 

att flytta ihop med Marita på allvar. På så sätt fick Josefin på egen hand komma till insikt om att 

detta aldrig skulle vara möjligt. Det blev tydligt för henne, menar Conny och Inger, att Marita 

ljuger. Att Marita aldrig kom på möten. Att Marita aldrig fanns för Josefin såsom Conny och 

Inger gjorde, som hela tiden ställde upp för henne. Det var dessutom viktigt för Inger att 

familjearbetarna fick bilda sig en egen uppfattning, och se att Marita fungerade precis som Inger 

sagt. ”Att det inte var jag som var den stora boven”. Under den period Josefin var placerad på 

Berghaga, räckte tiden inte till för att jobba med Conny och hans papparoll. Både arbetet runt 

Josefin, och försöken att få Marita att samarbeta tog all tid i anspråk. Placeringen på Berghaga 

övergick till LVU i hemmet, vilket snart går ut. ”Jag visste vad som behövde göras runt Josefin. 

Det gjordes och det gick bra. Det Berghagagården har gjort, har gått bra” säger Conny.   

 

Efterhand inträdde andra stora förändringar i Connys och Ingers liv. Först flyttade Connys äldsta 

dotter, arton år och gravid, från sin mormor hem till dem. Sen klarade inte familjehemmet där 

hans två pojkar var placerade längre av dem, utan även pojkarna flyttade in. Conny och Inger 

hade plötsligt ansvar för fyra barn som Conny aldrig tidigare levt tillsammans med, varav två 

pojkar med särskilda svårigheter. Konflikterna mellan parets barn blir många. Efterhand har 

kontakten med familjearbetarna allt mer kommit att handla om familjesituationen i stort. ”Det 

har varit så mycket hela tiden” säger Conny. Det har hela tiden hänt saker runt barnen, och det 

har funnits så många praktiska frågor att bolla med Lena och Klas. Familjearbetarna har hela 

tiden funnits tillgängliga. De har varit flexibla och anpassat sina tider efter familjen. De har 

lämnat ut sina hemnummer och mobilnummer så att Conny och Inger alltid kunnat nå dem. ”Vi 

använder dem till det vi behöver” säger Conny. ”Vi tar det vi vill ha”. De har aldrig känt några 

gränser för hur mycket de kan använda sig av Klas och Lena. ”Vi tar kontakt när det snurrar i 

familjen. Berghaga kan bilden, kan alla inblandade och kan hjälpa till att ta itu med det som 

händer”. Conny säger att relationen till familjearbetarna är mer som till ”kompisar. De är inga 

`klurifaxare´ som utvärderar allt, vrider och vänder som psykologer… Vi är på samma nivå. De är 

mänskliga.” 
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 När kontakten med Berghaga inleddes hade Inger en förhoppning om att få utrymme att prata. 

”Jag har ett jättebehov”, som hon säger. Efterhand har det visat sig att hon har fått mycket mer 

än vad hon trodde att hon skulle få, och att utrymmet att prata har utvidgats efter hand. Det har 

varit betydelsefullt att samtalen har förts mellan fyra personer, både män och kvinnor, i olika 

åldrar och med olika synsätt. Det har också varit viktigt att samtalen bidragit till en större 

tydlighet. Dels har Conny och Inger blivit tydligare för varandra med vad de känner och tänker, 

och dels har Klas kunnat förenkla och ”göra situationer som annars känts svåra, mer konkreta”.   

 

Efterhand har situationen inom familjen blivit allt mer ohållbar. Både Conny och Inger säger sig 

vara totalt utmattade. Tillvaron består av en ständig kamp att få det dagliga livet att fungera, att 

hålla ut, inte svika barnen och att inte ge upp. Av ”brandkårsinsatser” där Berghaga kommer till 

hjälp. Samtalen med familjearbetarna har fungerat som en säkerhetsventil, där paret kunnat lätta 

på det stora tryck de lever under. Men ”trots att vi älskar varandra” säger Inger, ”så börjar jag tro 

att skilsmässa är den enda lösningen. Jag orkar inte längre”.  

 

 

 

3.1 Familjearbetarnas bild. Den utökade familjen 
 

 

Familjearbetarna har i genomsnitt träffat Josefins pappa och hans sambo en gång i veckan. De har träffat Josefins 

mamma vid enstaka tillfällen. 

 

”Det var ett dilemma att vi hade träffat Conny och Inger tidigare. Vi hade redan en bild, men nu 

tillkom Josefin som ytterligare en dimension”, säger Lena med anledning av att både hon och 

Klas träffat familjen på kommunens rådgivningsbyrå. När familjearbetarna träffade dem igen på 

Berghaga, var det påtagligt att Inger befann sig i en krävande situation. Dels tog hon ett stort 

ansvar för situationen i hemmet och runt Josefin, dels var hon föremål för hot från Josefins 

mamma, Marita. 

 

Intentionen med familjearbetet som skulle bedrivas, var att få Maritas mandat för att Josefin 

skulle bo hos sin pappa Conny. Det föräldrastöd familjearbetarna ville erbjuda Conny, var att 

stärka honom i papparollen, men även att hjälpa honom bearbeta skulden över att tidigare (till 

följd av missbruk) ha varit en frånvarande pappa för Josefin. Målet var att Conny skulle kunna 

sätta gränser för sin dotter, utan att hindras av skulden. Om Conny tog mer föräldraansvar, 
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menar Klas, skulle detta dessutom innebära avlastning för Inger. Ingers önskan var att Conny på 

ett tydligare sätt, skulle ta hennes parti. Både genom att hålla de gränser gentemot Josefin man var 

överens om, och genom att försvara Inger mot Maritas anklagelser. Familjearbetarna, Inger och 

Conny var överens om målen för familjearbetet, och om att  föräldrastöd till Conny indirekt även 

skulle ge Inger det stöd hon behövde. ”Det finns ingen familj som vi har pratat så mycket med 

som denna” säger Lena. Men det framkommer, att samtalen i första hand genomfördes som 

parsamtal. Lena tror att Conny hade fått ut mer av att samtala enskilt tillsammans med Klas, men 

även om han erbjöds en sådan möjlighet, menar hon att Conny valde att prioritera parsamtalen 

runt frågor av mer praktisk karaktär.  

 

Familjearbetarna lade inledningsvis ned stort arbete på att skapa en relation till Marita, ”på att 

jaga ifatt henne. Vi hade” säger Klas, ”önskan att hon skulle uttrycka någon oro, eller kunna sätta 

fingret på vad Josefin kunde behöva enligt henne”. Trots att familjearbetarna till och med 

överskred vissa gränser i sina försök att nå fram till Marita, lyckades de varken väcka hennes 

intresse och få henne att se risksituationen Josefin befann sig i, eller få hennes mandat att Josefin 

skulle bo hos sin pappa. Efter hand började Josefin själv förstå, att hennes mamma inte ville ta 

något ansvar för henne. Josefin slutade försvara Marita och valde att bo kvar hos Conny. Enligt 

Klas. vill inte Josefin längre vara i miljön som hennes mamma lever i. Lena menar, att 

familjearbetarna skulle ha behövt arbeta med hela Maritas nätverk, vilket hade inneburit att 

”jobba med en generation till”, och framför allt med Josefins mormor. Även om vissa försök har 

gjorts, har de ställt sig lika avvisande som Marita till detta. ”Marita påverkar så mycket, är en 

oerhörd makt som vi aldrig kommit åt. Det är Marita som stått med taktpinnen” säger Lena. 

 

Familjearbetet runt Josefin anser Klas, har varit tydligt och enkelt. Det har fallit väl ut, och 

uppdraget är snart avslutat. Mest nöjd är han med att familjearbetarna och familjen aldrig hamnat 

i någon konflikt. ”Vi har varit överens med Inger och Conny, gjort upp om planering, normer 

och sedan fört förutsättningslösa diskussioner och prövar olika lösningar runt Josefin.”  Även om 

Josefin efter tiden på Berghaga placerades med LVU i hemmet, är egentligen familjearbetarnas 

uppdrag runt henne avslutat. Efterhand har man fortsatt familjearbetet, men helt utan att det har 

med Josefin att göra.  ”Det har bara blivit så här” säger Klas. ”Samtalen som skulle handla om 

dottern, har glidit in på något som vi inte har uppdrag på”. Den förlängda kontakten har 

karaktären av att ”släcka bränder. Symptomen flyttar sig hela tiden. Är det lugnt runt ett barn, så 

händer något runt ett annat…” Familjearbetarnas roll i detta, har varit att klargöra 

socialtjänstlagstiftning och möjligheter till bistånd i form av bland annat hemmahosare och 
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kontaktperson. Familjearbetarna är inte nöjda med kontakten utöver det ursprungliga uppdraget 

runt Josefin – ”om vi inte väljer att se det som ett uppföljningsuppdrag runt Josefin och av hur 

hon har det. Även hon påverkas när familjen har utvidgats, och hennes position och relation till 

pappan förändras”. Lena påpekar, att hon och Klas hela tiden har brottats med frågan om vad 

som har varit deras uppdrag – och vad som egentligen legat utanför detta. Hela tiden har 

familjebehandlarna dock haft en dialog med handläggaren på socialtjänsten, och fört en 

diskussion just runt hur fokus för uppdraget förändrats efter hand. Tiden och samtalen, menar 

Lena, har även förändrat synen på Conny och Inger. ”Det har visat sig, att det handlar om två 

personer som med rätt stora egna svårigheter försökt  leva ihop”. Hon menar att det framför allt 

är bilden av Inger som förändrats. Bilden av en stark och duktig kvinna har bytts ut mot den av 

en person med ”jättestora behov. Behov som får kosta jättemycket. Till och med barnen får det 

kosta”. Ingers utrymme i familjearbetet har blivit allt större samtidigt som det kommit in ytterligare 

fyra barn i familjen. Familjearbetet har egentligen inte haft den utökade familjen i fokus -  utan i 

allt högre grad Inger. 

 

Den geografiska närheten har varit både en tillgång och en komplikation i familjearbetet. 

Familjearbetarnas tillgänglighet har varit stor, vilket kommit familjen till godo men väckt 

familjearbetarnas frågor om uppdragets karaktär. Tillgängligheten har minskats efter hand, och en 

del av arbetet har bestått i att ”träna” föräldrarna att hitta egna (bättre) lösningar på situationer 

som uppstår. Det arbete som utförts betecknar familjearbetarna som gott. Klas uppfattar att 

familjearbetarna har betytt mycket för familjen, och att de vill ha fortsatt stöd från Berghaga. ”De 

var avvaktande och osäkra i början, innan vi skapade någon relation. När vi väl skapat en relation, 

desto lättare har det blivit att skala av det yttre och komma fram till vad det handlar om. Som en 

lök – lager efter lager…” . När Josefins LVU hävs, avser familjearbetarna att avsluta kontakten 

med Conny och Inger. Det krävs tydlighet i avslutet menar Klas, ”men det är så lätt att dras in 

igen”. En anledning till att bibehålla relationen, skulle vara om Conny och Inger gör allvar av sina 

tankar på skilsmässa. Då skulle Conny stå ensam med allt ansvar, och en stor del av detta skulle 

falla på Josefin. ”Josefin skulle få ta rollen som hustru till sin pappa”. 

 

 

3.2 Sammanfattning 
 
 
Det har funnits stor överensstämmelse mellan familjearbetarna, Conny och Inger. Inledningsvis 

den gemensamma uppfattningen att Conny var i behov av ett särskilt stöd för att bli starkare i sin 
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papparoll, vilket i sin tur skulle ge Inger en avlastning hon så väl behövde.  Familjearbetarna och 

Conny uppfattade dock möjligheterna att etablera en relation till Marita på olika sätt. Conny såg 

det som omöjligt, medan familjearbetarna lade ner mycket tid på att skapa en dialog med henne. 

Att man misslyckades med detta, är den enda källan till missnöje i familjearbetet som bedrivits. 

Trots detta, har försöken till medling haft positiva och viktiga effekter. Både familjearbetarna, 

Inger och Conny menar att omöjligheten att nå Marita, genererade nya insikter hos Josefin. Dessa 

ledde bland annat till att hon valde att bo kvar hos sin pappa. Inger, som tidigare utmålats som 

”syndabock” av både Josefin och Marita, kände sig upprättad när familjearbetarna själva kunde se 

hur Marita fungerade. Familjearbetet runt Josefin beskrivs av såväl familjearbetarna som Inger 

och Conny som tydligt, enkelt och avslutat. Man var överens om regler och planering runt 

Josefin. Det fördes hela tiden öppna, förutsättningslösa diskussioner. Det förekom inga 

konflikter. Det har även funnits en gemensam uppfattning om behovet av insatser i form av 

”brandkårsutryckningar”  i takt med att familjen utvidgades, även om familjearbetarna uttrycker 

ett missnöje med att familjearbetet bara fortsatte, men utan något egentligt uppdrag. 

 

Familjearbetarna menar att Conny och Inger inledningsvis förhöll sig avvaktande till dem, men 

att förtroendet ökade i takt med att relationen växte fram. Den avvaktande hållningen kan antas 

sammanhänga med framför allt Connys misstroende gentemot ”klurifaxare som psykologer och 

andra”. Det visade sig, menar paret, att familjearbetarna inte hörde till någon sådan kategori. 

Istället har Conny och Inger kommit att uppfatta dem mer som kompisar på samma nivå. Paret 

har tagit den hjälp de har velat ha, och uppfattar att familjearbetarna hela tiden har varit 

tillgängliga. De har även varit flexibla, och anpassat sig efter familjens behov. Försöken att nå 

Marita och alla de praktiska frågor som kommit upp efterhand som familjen utökats har, enligt 

Conny, begränsat utrymmet för att fördjupa samtalen runt honom. Inger, å sin sida, menar att 

hon har fått mer utrymme att prata än vad hon hade trott skulle vara möjligt. Båda uppfattar att 

samtalen fungerat som en säkerhetsventil –  bland annat genom att Inger och Conny har blivit 

mer tydliga för varandra, och genom att samtalen förenklat annars komplicerade situationer som 

uppstått. 

 

Conny och Inger befinner sig fortfarande i en, som de beskriver, ohållbar situation som de ännu 

inte funnit någon lösning på. Familjearbetarna står i beredskap att avsluta kontakten när Josefins 

LVU i hemmet upphör i dagarna. Kanske är det det faktum att Inger och Conny uppfattar 

familjearbetarna som kompisar, som föranleder familjearbetarna att tala om behovet av att göra 

ett tydligt avslut på kontakten, inte minst då de bedömer det som lätt att ”dras in igen”.  
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Kapitel 4. Att slippa oron och att bli trodd 
 
 

Dotter inskriven vid sexton års ålder i oktober år 1999 för utredning under åtta veckor. Övergick i 

behandlingsplacering, enligt LVU från augusti år 2000. Planerad utflyttning i eget boende februari år 2002. 

Mamman ensam vårdnadshavare.  

 

Ann-Britt bor med sin man Leif, Ann-Britts son, deras gemensamma son och fem hundar i en 

trerumslägenhet på en liten ort cirka femton mil från Berghaga. Ann-Britt är långtidssjukskriven 

och Leif är fabriksarbetare. Ann-Britts dotter Maria är placerad på Berghaga sedan drygt två år 

tillbaka. ”Det mest positiva med Berghaga” säger Ann-Britt, ”har varit att slippa oron”. 

 

Ann-Britt hade inga förväntningar på vad familjearbete skulle kunna innebära för hennes del. 

Hon hade sökt hjälp så länge, så ”det enda”, säger hon, ”var att Maria skulle få det bra”. Maria 

hade från att hon var femton år, flyttat runt under ett helt år och bara periodvis bott hemma. I 

övrigt hade hon bott  hos kompisar och på jourhem. Ann-Britt har aldrig fått någon hjälp innan 

Maria kom till Berghaga. ”Ingen har trott på det vi har sagt”, säger hon. Erbjudandet om att 

Maria under åtta veckor skulle utredas på Berghaga ”kändes som Marias sista chans”. Under det 

år Maria flyttade runt, kunde Ann-Britt inte ta något ansvar för Maria. Idag har Berghaga ansvaret 

och det känns skönt.  

 

Mötet med Berghaga blev jobbigt – även om Ann-Britt och Leif nu fått det de hade sökt länge. I 

början trodde inte Ann-Britt att familjearbetarna skulle kunna se situationen på samma sätt som 

hon gjorde själv. Det visade sig också, att familjearbetarna inledningsvis hade en helt annan bild. 

Ann-Britt säger, att hon försökte visa sig ”duktig” för att få familjearbetarna att tro på det hon 

berättade. Men Berghaga ville skapa sig egna uppfattningar, och därför, menar hon, har arbetet 

där tagit tid. Hade familjearbetarna lyssnat på vad hon sa om Maria och om Marias pappa Göran, 

så hade allt kunnat gå snabbare. ”Det hade varit bättre om de trott på mig från början” anser hon. 

Ann-Britt och Leif har alltid haft vissa gränser, även om Maria tidigare ständigt överskred dessa. 

Nu, genom Berghaga, håller hon gränserna. Även här har Berghaga provat sig fram i något som 

Ann-Britt redan visste. Hon visste, säger hon, att det enda sättet att få Maria att acceptera gränser, 

var att markera tydligt genom någon form av straff. Det vet Berghaga idag. Personalen har även 

bekräftat att regler som gällde i hemmet var rimliga, även om andra bekanta tyckte att de var 

hårda. 
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Det kändes ”svettigt”, säger Ann-Britt, när det blev tal om att även familjen skulle utredas, och 

att man skulle gå in i  både hennes och Leifs familjehistoria. Ann-Britt tycker att hon har kunnat 

hålla samtalen på en för henne bra nivå, även om utredningen inte gav något nytt. ”Det var inget 

som blev klarare”. 

 

Trots att Ann-Britt, som hon säger, redan från början visste att det inte skulle gå, så var 

samarbetet mellan henne och Marias pappa, Göran, det enda familjearbete hon önskade att 

Berghaga arbetade med. Båda Marias familjer har träffats vid tre tillfällen, varav ett på Berghaga. 

Även om Ann-Britt hoppats att dessa möten skulle förändra något ”blev det bara värre, bara 

bråk. Det drog bara upp  gammalt. Det var onödigt.” Det positiva var ändå att familjearbetarna 

fick bilden klar för sig hur ”jargongen blev under dessa möten, av den aggression som finns”. 

Och det var viktigt menar hon, för att familjearbetarna skall kunna använda sig av denna bild. 

Även om man idag har kommit överens om att ”hålla isär” de två familjerna och inte eftersträva 

några gemensamma riktlinjer eller budskap till Maria från dem, har familjearbetet ändå haft 

positiva effekter, anser Ann-Britt. Först och främst för att det drog in Göran mer, vilket ledde till 

att han började träffa sin dotter. ”Det är bra att Berghaga är med” säger Ann-Britt. ”Göran vet att 

han har ögonen på sig”. Samarbetet har dessutom blivit bättre efter att Ann-Britt och Göran 

beslutat sig för att inte reda i konflikten som deras separation gav upphov till, utan bara hålla 

kontakt runt praktiska överenskommelser. Kontakten kommer säkert förbättras ytterligare om 

Göran och hans sambo Annika flyttar isär som de planerat, menar hon. 

 

I början av Marias placering, hade föräldrarna mer kontakt med Berghaga och var mer 

involverade än vad de är idag. Det, menar Ann-Britt, berodde mest på att Klas tog i tu med saker. 

Hon kände sig trygg med honom, och hon kunde ringa och prata med honom. Även Klas ringde 

och berättade hur det var med Maria, och vad som hände runt henne. När inte Klas längre fanns 

till hands, förändrades relationen till Berghaga. ”De kunde ha underlättat för oss när Klas 

försvann” säger Ann-Britt. ”Det var så oklart allting, och sen behöver man en person.” Det finns 

inte någon enskild person som ersätter Klas som Ann-Britt kan vända sig till. Det finns heller 

inget pågående samtal som det gjorde förut. Personalen från Berghaga ringer bara i samband med 

Marias hemresor – och då kan de passa på att samtidigt informera om det är något särskilt. 

”Men” säger Ann-Britt, ”det är alltid olika personer som ringer. Iris, som fanns med från början 

och som var Marias kontaktperson, har jag ingen kontakt med alls längre”.   
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Ann-Britt har inte varit så mycket på Berghaga, säger hon. Hon har heller inte orkat ta emot 

Maria hemma varje helg som det var tänkt. ”Men det har varit okej från Berghagas sida.” Ann-

Britt och Leif har inte haft några konflikter med familjearbetarna. De har heller aldrig känt sig 

ifrågasatta. ”Det har varit bra” säger Ann-Britt. ”Det har hjälpt”. Det hon och Leif har fått från 

Berghaga, har framför allt varit bekräftelse. Från att ingen tidigare har satt någon tilltro till dem, 

vet Berghaga idag hur det har varit, och att det Ann-Britt säger stämmer. Första gången Ann-Britt 

kom till Berghaga, kände hon sig ”jätteskyldig”. Efterhand, när hon har sett att inte heller 

Berghaga har lyckats utan att Maria har gjort samma saker där, har hennes egen känsla av 

misslyckande försvunnit.  

 

Ann-Britt är nöjd med Berghaga. ”De har gjort vad de skulle. Det har tagit tid, men det går 

framåt” säger hon. Marias tillvaro där blir allt bättre efterhand. Bitarna faller på plats och de 

inblandade personerna blir allt tydligare. Runt vissa flickor kan detta gå fort. Runt andra som är 

inbundna, som Maria, kan det ta längre tid. Det har även spelat stor roll att Maria har haft sin 

kontaktperson, Iris, att prata med och enligt Ann-Britt är Maria som en annan person idag.  Maria 

är fortfarande inskriven på Berghaga. ”Även om de lyssnar på våra åsikter, är det inte våra val 

som sker runt Maria” säger Ann-Britt, ”utan det är Berghaga och `soc´ som tar beslut.” Men det 

uppfattar hon som bra. ”De har koll, och de ringer om hon sticker”. Däremot var det ingen som 

talade om att Maria under en period, hade tagits ur skolan. Det berättade Maria själv. Idag väntar 

Ann-Britt väntar på att Maria skall slussas ut i eget boende. ”När än utslussningen blir av” säger 

hon, ”så kommer Berghaga att ha en bra koll på Maria”. Så länge Maria har kontakt med 

Berghaga vill även Ann-Britt och Leif behålla kontakten dit. 

 

”Det känns som om jag har sagt mest negativa saker” avslutar Ann-Britt med att säga. ”Men det 

känns så”.∗ 

 

 

 

 

 

 

 

∗ För sammanfattning, se kapitel 5.2 
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Kapitel 5. Tredje klassens föräldrar 
 
 
Samma dotter som ovan. Inskriven vid sexton års ålder. Inskriven i oktober år 1999 för utredning under åtta 

veckor. Övergick i behandlingsplacering, enligt LVU från augusti år 2000. Planerad utflytt i eget boende februari 

år 2002. Mamman ensam vårdnadshavare. 

 
 

Göran och Annika bor med sina två döttrar, ett och tre år gamla, i ett prydligt litet radhus med 

två rum och kök cirka sju mil från Berghagagården. Sovrummet är möblerat för att rymma hela 

familjen men också Görans två barn från ett tidigare förhållande (när de kommer på besök). 

Mamman, Ann-Britt, har vårdnaden om barnen, och dottern Maria är sedan drygt två år placerad 

på Berghaga. Annika är mammaledig, och Göran jobbar skift på ett närbeläget företag. Han har 

en provtjänstgöring som snart skall övergå i en fast tjänst. ”Vi är andra, nej – tredje klassens 

föräldrar” säger Göran när han sammanfattar hur relationen till Berghaga ser ut idag.  

 

Det var först för drygt fyra år sedan, när Göran träffade Annika, som han började ha en 

regelbunden kontakt med sina två barn. Han hade vid denna tidpunkt även brutit ett tidigare 

missbruk. Barnens mamma Ann-Britt lämnade Göran för den man hon nu lever med, när Maria 

var sju år. ”Vår relation” säger Göran, ”fick aldrig något riktigt avslut.”  Göran och Annika ser 

separationen som förklaringen till varför Maria har fått svårigheter. Den ouppklarade konflikten 

mellan Marias mamma och pappa,  menar de är orsak till att svårigheterna fortfarande kvarstår. 

”Anledningen till att Maria är placerad” säger Annika, ”är två struliga familjer som inte ordnat 

upp sitt eget”. Även utredningen som gjordes runt Maria på Berghaga bekräftade detta, menar 

hon. Under Görans och Annikas första år tillsammans, blev problemen runt Maria uppenbara. 

Under året ”flöt” Maria runt utan att egentligen bo vare sig hos sin mamma eller sin pappa. Hon 

ringde ofta och ville bli hämtad, och hon kom till Göran och Annika under korta perioder för att, 

som de uppfattade det, ”vila upp”. Även Ann-Britt ringde och bad om praktisk hjälp.  När Göran 

och Annika började planera att flytta ihop, ville Annika ha besked om var Maria skulle bo och hur 

allt skulle ordnas praktiskt. Paret menar att Ann-Britt såg detta som ett hot, och att hon trodde 

Göran skulle begära gemensam vårdnad om Maria. En sådan förändring, menar de, skulle kunna 

påverka Ann-Britts ekonomiska situation negativt. När Göran och Annika träffades, stöttade 

Annika Göran i hans engagemang för sina barn, också i kontakten med Berghaga. Sedan de fick 

gemensamma barn och flyttade ihop, valde Annika att allt mer rikta in sig på att få ”ordning på 

den egna tillvaron och den egna ekonomin”. 
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Det besvärliga året resulterade i att Maria placerades på Berghagagården för utredning under åtta 

veckor. Utredningsperioden övergick i en behandlingsplacering. Görans bild av familjearbete, var 

att Berghaga skulle ”jobba lika mycket med dem som med Maria”. Familjearbetarnas uppgift, 

anser han, borde i första hand vara att arbeta med föräldrarna som orsakat Marias svårigheter, 

och att få föräldrarna att tala med varandra. När Berghaga istället valt att jobba med Maria, är 

Göran rädd för att hon kan uppleva att hon är den skyldiga – fast det är föräldrarnas problem. 

”Man ska börja med föräldrarna för att de ska förändras, men man ska göra det på ett lockande 

sätt. Det ska vara bra”.  

 

I början när Maria placerades, fanns en gemensam vilja hos Göran och Annika att engagera sig. 

”Vi har verkligen försökt, och kommit till möten”. Kontakten med familjearbetarna var 

inledningsvis intensiv. Klas och Lena kom ofta hem till familjen. Efterhand har kontakten 

förändrats. I dag består den främst av att någon från Berghaga ringer när Maria skall komma 

hem. Denna någon kan vara vem som helst ur personalgruppen. Marias kontaktperson, Iris, 

uppfattar man nästan helt har försvunnit ur bilden, men utan att man förstår varför. Göran och 

Annika får prata med annan personal som de inte vet vilka de är. Familjens möjligheter att 

komma till möten har dessutom försvårats. Det är både svårt och dyrt, menar Annika, att åka till 

Berghaga med två småbarn. Trots detta hyrde de vid ett tillfälle bil för att kunna delta i en 

familjedag vid Berghaga. Göran kan inte se att familjearbetarna har varit flexibla, eller att de har 

anpassa sig efter hans situation. När det har varit möten, och Göran har varit rädd för att lämna 

jobbet med tanke på att han snart skall få en fast tjänst, har man svarat att ”andra föräldrar tar 

ledigt”. Det finns egentligen tre Berghaga, säger Annika. En av familjearbetarna har ett 

bemötande, och de säger att med ”mer Klas så skulle det bli bra”. De uppfattar att han har varit 

empatisk och professionell. Både Göran och Annika har uppskattat att han har ringt och givit 

lägesrapporter och feed-back. Det föräldrastöd de har fått, uppfattar de, att de har fått av honom. 

Den andra familjearbetaren har ett annat bemötande, som Göran och Annika menar ”väcker 

många frågetecken”. De uppfattar familjearbetarens inställning, både gentemot dem som 

föräldrar och mot Maria, som mycket negativ och oprofessionell. Det tredje Berghaga är den 

övriga personalgruppen. Flera av personalen uppfattas som unga och ”pratiga”.  ”Jag tror på 

tolerans, och på att man väljer sina ord” säger Göran. ”Att man inte talar med hårda ord utan 

med mjuka ord. Det finns ett spydigt sätt att prata på Berghaga”. Han säger vidare, att han har 

reagerat på hur personal ibland talar om föräldrar, och att det saknas en varsamhet i detta. Att 

Göran dessutom är dyslektiker, menar han själv, kan innebära vissa svårigheter i 

samtalssituationer. 
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Det är flera olika händelser som bidragit till att Annika säger sig ha tappat förtroendet för 

Berghaga. ”Mycket sker på ytan” säger hon, ”och inte på djupet. Man startar saker som man inte 

fullföljer”. Hon nämner en planerad – och önskad familjedag – till vilken inbjudan kom så sent 

att det var omöjligt för familjen att komma. Hon nämner också en händelse där Göran i sin vilja 

att tillmötesgå Maria, aningslöst, överskridit gränserna för hennes placering enligt LVU på 

Berghaga. Detta föranledde en stark markering. Dels genom att ”Lena ringde och skällde ut 

Göran”, och dels genom att Berghaga träffade en överenskommelse med socialtjänsten om att 

Maria skulle flytta hem till Göran. ”Trots att man vet” säger Annika, ”hur litet det är här. Att det 

finns småbarn, och att Maria inte gärna vill bo här.” Detta blev aldrig aktuellt, men händelsen 

stärker Annikas ifrågasättande av verksamhetens professionalitet. För Göran framstod denna 

markering som ännu ett tecken på att man från Berghagas sida betraktar, och bemöter honom 

som ”det svarta fåret”. Men vad som krävs för att han skall rentvå sig från den rollen, vet han 

inte. Berghaga, bedömer Annika, har utfört familjearbete ”till 10 %. Arbetet med familjerna 

kvarstår. Det man i sin information säger att man ska göra. Botten till konflikten måste tas bort. 

Om Göran och Ann-Britt fick hjälp att komma över sin konflikt, och kunde enas runt hur barnen 

skall ha det så skulle det betyda mycket både för dem och för Maria.” Annika upplever inte att 

familjearbetarna har haft någon sådan roll, utan anser att ”det har varit en så diffus tid”. Detta är 

ytterligare en orsak till att hennes förtroende för Berghagagården har sjunkit. En positiv effekt 

har dock varit, anser både hon och Göran, att Göran och Ann-Britt på egen hand har börjat prata 

med varandra och börjar få en bättre – om än skör – kontakt. Göran säger, att hans förtroende 

för Berghaga idag inte skulle räcka för att bearbeta ”mer personliga frågor”. Han önskar att man 

istället arbetade med praktiska saker, som överenskommelser mellan honom och Ann-Britt runt 

Maria. Göran är inte vårdnadshavare. Därför, menar han, får han alltid information sist, 

exempelvis om att Maria togs ur skolan. Han har inte fått ta del i någon diskussion runt detta, 

utan får istället besked ”om att så är det. Vi är andra, nej – tredje klassens föräldrar”. Han saknar 

en kontinuerlig uppföljning och avrapportering av hur arbetet med Maria går, ungefär som i 

skolan, där man lämnar en terminsrapport till föräldrarna. Göran vill gärna tolka Berghagas 

tillkortakommanden som en konsekvens av att det är en relativt nystartad verksamhet. ”Jag är 

trygg med Marias situation, att hon är på Berghaga. Annars är det svårt att greppa verksamheten. 

Den kan nog bli bättre, och de är nog själva medvetna om att det kan ta tid..” Kanske, säger han 

vidare, är inte personalen duktig nog och dessutom är Maria, menar Göran, svår att hantera. Att 

det förväntade medlande familjearbetet mellan Göran och Ann-Britt inte kommit till stånd, 
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menar han kan bero på att verksamheten är ny. ”Nej” säger Annika. ”Man har rätt att förvänta sig 

det som utlovas – oavsett om det är en ny verksamhet.”  

 

”Vi var själva mer intensiva, angelägna i början” säger Göran, ”men vi har tappat gnistan, även 

om man inte kan släppa sin dotter”.  Både Annika och Göran upplever, att såväl Göran som hans 

båda barn är mer kluvna än de var tidigare, och att det känns mer splittrat. ”Vi är mer 

utanförställda idag än tidigare. Vi har glidit isär och vet så lite om vad som händer med Maria…” 

 

 

5.1 Familjearbetarnas bild. Ett familjearbete med förändrade fokus 
 

 

Familjearbetarna har i genomsnitt träffat Marias föräldrar två gånger per månad. Kontakten har oftare skett med 

Marias pappa med sambo, än med hennes mamma med sambo. Familjearbetarna har vid ett tillfälle träffat båda 

paren tillsammans. 

 

”När Göran kom till Berghaga med Maria första gången, gav han ett stabilt intryck. Han verkade 

övertygad och engagerad”, säger Klas. Intentionen med familjearbetet skulle vara att ”arbeta” 

Maria hem till sin pappa och hans sambo, Annika, samt att få Ann-Britts (Marias mammas) 

mandat för detta. Även om det inte fanns något uttalat uppdrag från föräldrarna om särskilt stöd, 

hade familjearbetarna för avsikt att försöka få Göran och Ann-Britt att bortse från sin egen., 

olösta konflikt för att istället enas runt Maria och inta gemensamma förhållningssätt gentemot 

henne. Föräldrarna var dock överens om att Maria var i riskzonen, och att hon skolkade, rymde 

och rökte hasch. Även om Ann-Britt inte visste att  Maria och Göran formulerat uppdraget till 

Berghaga att ”arbeta hem” Maria till honom, var alla inledningsvis överens om att det var ett 

tänkbart  mål. 

 

Familjearbetet påbörjades, men när Göran och Annika fick ett (och sedan två) gemensamma 

barn, blev det tydligt att Annika egentligen inte ville ha hem Maria. Det blev för arbetsamt, menar 

Lena, med både småbarn och Maria. Även om inte Annika direkt sade nej, ställde hon vissa krav 

på Maria. Annika ville bland annat ha en bärande relation till Maria. En relation som byggde på 

att Maria skulle vara ärlig och kunna anförtro sig åt Annika. Dessa krav kunde inte Maria 

acceptera. Parallellt hade familjearbetarnas bild av Göran förändrats. ”Göran” säger Klas, ”kom 

hela tiden med olika lösningar på Marias situation, och det gjorde henne förvirrad”. Göran hade 
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dessutom lätt för att missuppfatta. Vid olika tillfällen då familjearbetarna ringde till honom för att 

fråga om hans synpunkter, trodde Göran att de förväntade sig att han skulle lösa situationen som 

presenterades. Han förstod inte att familjearbetarna, så att säga, bjöd in honom till gemensam 

reflexion. ”Så då presenterade han olika impulslösningar.. Fantasier som gjorde Maria förvirrad”. 

Dessutom menar Lena, att Görans förhållningssätt förändrats beroende på hur hans relation till 

Annika sett ut. Till följd av detta förändrades även familjearbetarnas fokus beroende på om 

Annika skulle finnas med i arbetet runt Maria eller ej. Kontakten med Göran har dessutom 

handlat en hel del om pengar, och om att utnyttja Berghaga ekonomiskt. ”Det har varit mycket 

spel runt pengar” säger Klas. Detta har föranlett såväl missnöje från Görans sida som konflikter 

mellan honom och Berghaga.  

 

Maria skötte sina ledigheter hemma hos pappan som hon skulle, medan det ”gick åt skogen” när 

hon var hemma hos sin mamma. Ann-Britt framstod som oerhört trött. ”Vi fick hela tiden jaga 

henne” som Klas säger. ”Hon kom aldrig på besök och ringde aldrig, och så har det fortsatt hela 

tiden”. Ann-Britt hade inte heller ”den tanken att deras förhållningssätt varit med och orsakat 

Marias svårigheter” menar Lena, ”så det fanns heller ingen motivation till förändring”. Ann-Britt 

var dessutom begränsad genom paniksyndrom, och kom bara till Berghaga de gånger hon kunde 

åka tillsammans med Marias handläggare  från socialtjänsten. Under tiden Maria varit placerad på 

Berghaga, uppskattar Klas att Ann-Britt ringt till sin dotter två gånger. Trots detta, ändrade 

familjearbetarna fokus för sitt arbete. Syftet var inte längre att arbeta hem Maria till hennes 

pappa. Målet blev istället att hon på sikt skulle flytta hem till sin mamma. Den förändrade bilden 

av Göran och Annika var en anledning. En annan, Marias längtan efter sin lillebror. En 

förutsättning var dock att socialtjänsten kunde hjälpa Ann-Britt och hennes familj till en större 

lägenhet. När detta av olika skäl inte lät sig göras, inträdde enligt Klas en känsla av hopplöshet. 

”Vad gör vi nu?” För tredje gången ändrade man fokus, och målet blev istället att rusta Maria för 

eget boende.  ”Vi har hoppat väldigt mycket” säger Lena. ”Vi hoppade säkert fram och tillbaka 

under ett år innan vi tänkte om - att Maria på sikt skulle ut i eget boende. Vi har ställt om många 

gånger, och bilden förändras fortfarande, inte av Göran men av Ann-Britt…” 

 

Från Berghagas sida inledde man familjearbete när Maria placerades. I efterhand menar Klas, att  

familjearbetarna ”jagade dem utifrån våra intentioner, när vi ville mer än vad föräldrarna orkade 

med”. I början av Berghagas verksamhet, menar han, använde sig familjearbetarna av sig själva 

och sina egna erfarenheter som referenser för hur föräldrar borde agera. Att man som förälder 

skall vara intresserad och engagerad. Ibland blir det uppenbart att föräldrar inte har haft 
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förutsättningar att tillgodose sina barns behov, men att de ändå har gjort det bästa de förmår. Det 

kan ta tid innan familjearbetarna ser vilka förutsättningar föräldrarna faktiskt har. Marias båda 

föräldrar, menar han, har begränsade förutsättningar till följd av att de själva farit illa som barn. 

Lena pekar på samma sak, hur familjearbetarna har fått tänka om. Det är inte möjligt att stärka 

alla föräldrar så att de blir förmögna att ge sina barn vad barnen behöver. Istället får man se deras 

begränsningar, och utifrån detta blir det tydligt vad Berghaga måste gå in med för insatser. 

”Berghaga har stått för själva det som föräldrarna egentligen bör ge” menar Lena. Hon uppfattar 

att det är ”ok” för Ann-Britt att Berghaga får en sådan funktion, men hon är mer osäker hur 

Göran ser på det.  

 

Klas säger sig vara missnöjd med sin relation till Göran. Idag önskar han att han pratat mer med 

Göran på egen hand. Sådana samtal hade kunnat minska Görans rädsla och osäkerhet under 

möten där många personer deltog. ”Jag borde ha tänkt så” säger han, ”men det tar tid. Ungefär 

som när man skalar en lök. Han var rädd. Han har farit illa, och vi borde ha handskats 

varsammare i början. Om vi hade kunnat se detta med en gång.” Familjearbetarna hade även 

kunnat anpassa sina ambitioner till Ann-Britt, om de på samma sätt sett hur uttröttad hon var, och 

hur Berghaga i första hand fungerade som en avlastning för henne. Som en andpaus från allt. 

Lena anser att Ann-Britt var ordentligt utbränd. Först när det blev klart att Maria inte skulle flytta 

hem igen, och när det inte längre riktades några krav mot Ann-Britt, kunde hon enligt Lena börja 

berätta om hur jobbigt hon hade det. Det blev även lättare för henne att ta emot 

familjearbetarnas stöd. Lena är nöjd med att det efterhand blev tydligt med föräldrarnas 

oförmågor, och att beslutet om att Maria skulle rustat för eget boende kunde tas. Men hon tror 

att detta beslut hade kunnat tas tidigare - om föräldraarbetarna hade intagit en tuffare attityd, stått 

på sig och krävt en dialog med föräldrarna, och dessutom uppmanat dem att söka egna 

stödkontakter utöver det familjearbete Berghaga bedrev. ”Vi har varit med och trasslat för 

mycket” säger hon. ”Otydliga i början, vår otydlighet med uppdraget.. med vilka förväntningar 

föräldrarna kunde ha på oss”. 

 

Det finns även en annan orsak till missnöje med familjearbetet Berghaga bedrivit gentemot 

Marias familjer. Efter att Klas hade blivit en - som han själv uppfattar det - trygg person för 

föräldrarna, blir han långtidssjukskriven. En ny personal från Berghaga trädde in i hans ställe, en 

person som föräldrarna aldrig träffat. Till följd av detta  återgick både Göran och Ann-Britt ”till 

den gamla osäkerheten igen. Man borde kanske ha åkt dit och presenterat den nye person som 

skulle ersätta mig” menar han. En positiv effekt av familjearbetet är dock att föräldrarna har ”lagt 



 40 

ner sitt privata krig”. Idag kan de prata med varandra och enas runt Maria, vilket också gör henne 

mycket glad. Klas tolkar detta som ett resultat av att föräldrarna har lyssnat till familjearbetarna 

och deras önskan att föräldrarna skulle enas på ett sådant sätt. Han ser det också som ett resultat 

av att Göran och Ann-Britt tvingats tala med varandra, eftersom Maria växelvis åkt hem till dem 

båda.  

 

Idag är Maria arton år, och bestämmer själv om, och till vem hon vill åka under helgerna. Men 

när hon väljer att åka hem, så finns en planering runt detta mellan förälder och familjearbetare.  

Det bedrivs inget egentligt familjearbete mot familjerna. Lena säger att kontakten med föräldrar 

idag har karaktären av informationsutbyte. Dessutom träffar man föräldrarna när socialtjänsten 

kallar till regelbundna uppföljningar. Klas menar att familjearbetarna har för avsikt att påbörja ett 

familjearbete igen, men utifrån nya förutsättningar.  Målet för detta arbete, blir att föräldrarna 

skall kunna möta den nya situationen när Maria får ett eget boende. Att de både skall kunna 

hantera att Maria  är en vuxen person, och kunna erbjuda henne stöd. ”Det är viktigt att de finns 

med, och att de kommer och hälsar på..” 

 

”Vår utgångspunkt för alla familjer, är att alla vill sina barn väl. De har gjort det bästa de kan 

utifrån de förutsättningar de har. Alltså, det är tragiskt”. 

 

 

5.2 Sammanfattning 
 

 

Berghagas inledande uppdrag var att bedriva ett familjearbete med målet att ”arbeta hem” Maria 

till Göran. Efterhand förändrades familjearbetarnas bild av Göran, men också av Annikas 

beredskap att låta Maria bo hos dem. Till följd av detta ändrade familjearbetarna fokus. Målet 

blev istället att arbeta hem Maria till Ann-Britt. Att familjearbetarna bytte fokus, speglas tydligt av 

Ann-Britts upplevelse att familjearbetarna inledningsvis varken delade hennes bild av situationen 

runt Maria eller av Marias pappa. Först efterhand, förmodligen i och med att familjearbetarna 

omprövat bedömningen av Göran, uppfattade Ann-Britt att familjearbetarna skapat sig sin egen 

bild, en bild som överensstämde med hennes – och hon blev trodd. När inte heller målet att 

arbeta hem Maria till Ann-Britt var möjligt att uppnå, bytte familjearbetarna fokus för tredje 

gången. Maria skulle förberedas för eget boende. I samband med detta beslut, upphörde 

familjearbetet. En annan orsak till att familjearbetet upphörde var, enligt familjearbetarna, att 

deras egna ambitioner för familjearbetet var större än föräldrarnas. Ann-Britt hade inga 



 41 

förväntningar på vad Marias placering på Berghaga skulle kunna betyda för henne personligen. 

Huvudsaken var att Maria fick det bra, och att Berghaga tog över ansvaret så att Ann-Britt slapp 

oron. Hon hade ingen önskan om några fördjupade samtal, tvärtom. Det enda familjearbete hon 

önskade var att samarbetet med Göran runt Maria skulle börja fungera. Göran hade däremot 

tydliga förväntningar på familjearbete som i första hand skulle gå till botten med föräldrarnas 

egna svårigheter. Svårigheter som han och Annika uppfattade låg bakom Marias problem. 

Familjearbetarna uppfattar att de har ”jagat” föräldrarna för att få dem med, så att det skulle bli 

bra runt Maria. Ann-Britt säger att hon sällan besökt Berghaga, men att hon har uppfattat detta 

som ”ok” från personalens sida. Göran och Annika säger däremot att de ansträngt sig och 

kommit till möten. Av olika skäl blev det efterhand svårare att komma till Berghaga. Enligt 

Göran har  familjearbetarna saknat flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter familjens 

förändrade situation.  

 

Båda familjerna beskriver hur relationen till Berghaga förändrades, och hur inledningsvis 

intensiva kontakter upphörde. Föräldrarna tycks inte fått något besked om att familjearbetarna 

avbrutit familjearbetet, och således inte heller om varför. Istället tolkar båda föräldrarna den 

tidigare täta kontakten som ett resultat av Klass engagemang. Båda familjerna kände stort 

förtroende för honom, och han var ett stort stöd för dem. De uppfattar således att det var till 

följd av hans långtidssjukskrivning som kontakten förändrades. Idag tar personal från Berghaga 

endast kontakt med föräldrarna i samband med att Maria skall komma hem. Det är olika personal 

som ringer, personal som ingen av föräldrarna säger sig känna. Båda är förvånade över att 

kontakten med Marias kontaktperson har upphört. Även Klas uppfattar att man från Berghaga 

borde ha hanterat hans sjukskrivning annorlunda, och på ett lämpligt sätt introducerat hans 

ersättare hos familjerna. 

 

Familjearbetarna är nöjda med att relationen mellan Göran och Ann-Britt har förbättrats, och 

menar att de har bidragit till denna utveckling, bland annat genom att familjerna anammat deras  

intentioner med medlingen. Ann-Britt och Göran anser däremot inte att Berghaga har bidragit till 

någon medling dem emellan. Det gemensamma möte familjearbetarna sammankallade till, fick 

som enda effekt att familjearbetarna blev varse hur aggressiv stämningen mellan familjerna var. I 

övrigt uppfattar föräldrarna att de på eget initiativ och på en nivå de själva valt, inlett en kontakt. 

Båda familjerna säger sig dock vara tillfreds med att Maria är på Berghaga. Ann-Britt anser att det 

bra att Berghaga tillsammans med socialtjänstens handläggare fattar beslut runt Maria. Göran 

däremot, upplever att han är utanförställd och har fått allt svårare att vidmakthålla en bra relation 
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till Maria, inte minst till följd av bristande information från Berghagas sida (båda föräldrarna 

uttrycker sin förvåning över att ingen personal hörde av sig och meddelade föräldrarna, när man 

under ett skede fattade beslutet att ta Maria ur skolan).   

 

Även om Ann-Britt saknar det tidigare pågående samtalet mellan henne och Berghaga, förefaller 

hon i övrigt vara nöjd med sin relation till Berghaga, arbetet som har utförts och bekräftelsen hon 

har fått genom detta. Görans upplevelse är den motsatta. Han uppfattar att Berghaga har 

identifierat honom som det svarta fåret, men utan att han vet hur denna roll skall kunna brytas. 

Annika har tappat förtroendet för Berghaga, bland annat till följd av att ett utlovat familjearbete 

uteblivit. Familjearbetarna själva uttrycker sitt missnöje med att de inte såg föräldrarnas 

begränsningar i ett tidigare skede. Det var först efter hand som de såg att föräldrarnas 

förutsättningar att tillgodose Marias behov var bristfälliga. Hade de sett detta tidigare, hade de 

dels kunnat anpassa ambitionsnivån i familjearbetet efter familjerna, och dels hanterat föräldrarna 

med större varsamhet.  
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Kapitel 6. Konflikt och vänskap 
 
 

 

Dotter inskriven vid sexton års ålder i februari år 2000. Behandlingsplacering, enligt LVU sedan september 

samma år. Planerad utskrivning november år 2001. Föräldrarna gemensam vårdnad. 

 

”Det känns som om Lena och Staffan∗ alltid kommer att finnas kvar, även när Jessica är 

utskriven”, säger Mia. Hon och Johan bor med två småbarn (varav ett gemensamt), ett par katter 

och en hund på landet, cirka tolv mil från Berghagagården. Mia har börjat läsa till undersköterska. 

Johan jobbar i tvåveckors skift och är borta varannan vecka. Mia har tre barn till, och dottern 

Jessica skall i dagarna skrivas ur från Berghaga, där hon har varit placerad i två år. 

 

Det var Mia och Jessica som tillsammans bestämde sig för att Jessica behövde komma iväg för att 

få hjälp. Redan som tretton-åring hade Jessica börjar missbruka. Först när hon var sexton år fick 

Mia, genom kontakter med barn och ungdomspsykiatrin, klart för sig att detta inte var något som 

Jessica kunde klara av att bryta på egen hand.  Mia säger, att hon hade helt andra förväntningar på 

vad familjearbete på Berghaga skulle innebära, än vad det faktiskt visade sig vara. Mia hade trott 

att det skulle vara mer av samarbete med Berghaga, och att personalen skulle jobba mer med Mia 

och Jessica tillsammans, på plats. Kanske genom att låta dem genomgå ”något slags program”. 

Samtidigt, säger hon, var det skönt att det inte var så, eftersom både hon och Jessica mådde så 

dåligt. Att Mia själv mått psykiskt dåligt, har inneburit att hon inte orkat höra av sig så ofta till 

Berghaga som hon tror att personalen där hade förväntat sig. Det har även inneburit att hon har 

tackat nej till stödjande samtal som familjearbetarna erbjudit. Det uppdrag Mia och Jessica gav 

Berghaga, var att hjälpa Jessica till bättre kontakt med sin pappa. Mia hade en förhoppning om att 

det skulle kunna gå att samarbeta med honom, även om hennes sambo Johan var skeptisk till 

detta. ”Jag har klargjort min ståndpunkt” säger han. För egen del ville han inte ha någon kontakt 

med Jessicas pappa. Även om Johan var tveksam till om kontakten med Jessicas pappa skulle ge 

något resultat, såg han  placeringen på Berghaga som ett sätt att återskapa Jessicas relation till sina 

båda föräldrar -  ”relationer som skadats på grund av saker som hänt tidigare”. Det har fått 

positiva effekter att Berghaga kontaktade pappan, eftersom Jessica har lite mer kontakt med 

honom idag.  

 
 

                                                 
∗ Staffan, delägare i Berghaga, behandlingsassistent, miljöterapiansvarig samt gift med Lena 
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För övrigt hade inte Johan så många tankar om vad en placering skulle komma att innebära, men 

han tror sig vara mer positiv än Mia. Han har kunnat förhålla sig mer objektiv, medan Mia haft 

lättare för att känna sig orättvist behandlad av personalen, och att uppleva att de inte lyssnat på 

henne. Johan menar att hela förloppet har sett ut som en handläggaren från socialtjänsten 

förespådde. Precis som hon sade, så blev det konflikter mellan Berghaga och föräldrarna. Och 

precis som hon sa, så ringde Jessica hem efter ett par månader och bad att få komma därifrån. De 

konflikter som uppstod mellan personalen och Mia, menar hon själv hade kunnat undvikas om 

hon hade fått mer information. Mia upplever att hon fick allt för lite information, framför allt om 

hur Jessica tänkte runt olika saker. ”Men” säger hon, ”samtidigt skall man som mamma inte få 

veta allt”. Bristen på information runt en specifik händelse kom att leda till att Mia, som hon 

säger, tog lite avstånd till Berghaga. Jessicas kontaktperson hade kommit att bli en viktig person 

för henne. När det uppdagades att denna kontaktperson hade ett pågående missbruk och själv 

placerades på behandlingshem, talade ingen av personalen om vad som hade hänt. Mia och 

Jessica blev lämnade med sina egna spekulationer. ”Jag hade önskat” säger Mia, ”att någon hade 

hört av sig och berättat”. 

 

Under Jessicas första tid som placerad, var Johan skeptisk mot Berghaga. Den första veckan 

rymde Jessica med en tung missbrukare. Johan undrade vad det var för ett ”flumställe med  

svängdörrar” där hon kunde komma och gå som hon ville. Jessica placerades under en kort 

period, som en markering, på ett (låst) § 12-hem. Johans inställning till detta var dubbel. Å ena 

sidan ändrades hans inställning till Berghaga - ”nu började det hända saker”. Å andra sidan 

befarade han att denna korta låsta placering bara var en början, och att Jessicas liv framöver bara 

skulle förvärras med fler inlåsningar. ”Jag är glad att det inte blev så” säger han. Istället höll 

personalen på Berghaga ut, och handlade på ett bra sätt med Jessica. På så sätt, menar han, fick 

han och Mia mer av Berghaga än vad de hade hoppats på. Johan kan även se tecken på att Jessica 

har förändrats under tiden på Berghaga. Ett sådant tecken, är att hon bröt relationen till en ny 

pojkvän så snart hon upplevde att relationen inte var bra för henne. Både Johan och Mia är 

överens om att Mia och Jessica har fått bättre insikt om varandra. Mia anser, att hon själv har 

börjar se saker annorlunda, inte minst hur Jessica tidigare kunde manipulera henne. Mia tycker att 

hon har lärt sig något nytt genom Lenas sätt att bemöta Jessica. ”Lena” säger hon, ”har varit den 

mamma som Jessica skulle haft… som bråkar, tjatar och går på henne…” 
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Kontakten med familjearbetarna har varit helt annorlunda än kontakten Mia och Johan hade haft 

med socialtjänstens handläggare. Dessa handläggare träffade man bara, säger Johan, när något 

hade hänt. ”Då blev man inkallad för att älta detta.. Man var ärende nummer tio som snabbt 

skulle avslutas, och sen hände inget mer”.  Mia säger att ”det blev lugnt allting, när Jessica kom  

till Berghaga”. Framför allt när hon placerades enligt LVU innebar detta en enorm lättnad,  

lättnaden ”att få lämna över mer ansvar”. Till skillnad mot i kontakten med socialtjänsten, så 

fanns det nu en plan för Jessica. Samtalen blev mer långsiktiga, och dessutom mer personliga. Det 

var bra samtal, och inte alls som den typ av samtal Johan var utled på – ”med `soc´, terapeuter 

och psykologer”. Familjearbetarna kom ofta på besök, och man pratade om Jessica och 

planeringen framåt.  

 

När Jessica placerades på Berghaga, var målet att hon på sikt skulle återvända hem. Idag är hon 

arton år och planerar för att bo på egen hand. Det finns ett klart önskemål från Johan och Mia 

om att personal från Berghaga skall stå för eftervården sedan Jessica flyttat ut i eget boende. ”Om 

det blir socialtjänsten som skall stå för detta” menar de,  ”är det döfött”. Mia och Johan har ingen 

direkt kontakt eller något samarbete med Berghaga idag. Mia upplever dock att relationen till 

Lena och Staffan blev så personlig, ”mer personlig än vad jag hade trott”, så att den kommer att 

finnas kvar även efter att Jessica skrivs ut. 

 

 

6.1 Familjearbetarnas bild. Föräldrar utan ambitioner 
 

 

Familjearbetarna, samt ansvarig för miljöterapeutiska behandlingsarbetet, har i genomsnitt träffat Jessicas 

mamma och hennes nya man var tredje vecka, och med samma frekvens haft telefonkontakt med Jessicas pappa. 

De har dessutom träffat pappan och hans sambo sporadiskt. Familjearbetarna har även träffat båda föräldrarna 

tillsammans med socialtjänsten. 

 

”Mia och Jessica kom tillsammans till Berghaga första gången. Som två väninnor. Det var svårt 

att se vem som skulle placeras…”  Berghagas uppdrag från socialtjänsten, var att förhindra 

Jessicas fortsatta missbruk. Uppdraget från Jessica själv och från Mia var tydligt. De önskade att 

Jessica skulle få en bättre relation till sin pappa. Jessica bar med sig traumatiska minnen från 

tillfällen då pappan misshandlat Mia inför sina barn, och det fanns även önskemål om att  Jessica 

skulle få hjälp att bearbeta dessa upplevelser. Det förelåg en djup konflikt mellan Mia och Jessicas 

pappa. Även om Mia själv inte ville ha någon kontakt med honom, ansåg hon att det var viktigt 
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för Jessica. Det förelåg således en gemensam önskan från alla parter att Berghaga skulle arbeta 

med föräldra – barn relationen. Inte minst var det angeläget att skapa tydligare gränser mellan Mia 

och Jessica, att, som Lena säger, ”hitta en gräns för vad man pratar med sina barn om”.  

 

Det familjearbete som bedrevs gentemot Mia och Johan var aldrig uttalat, men familjearbetarnas 

intention var att träffa Mia, och även Johan, kontinuerligt. Syftet var att berätta hur det fungerade 

runt Jessica på Berghaga, och att planera och följa upp Jessicas hemresor. Genom att dessa träffar 

även gav utrymme för samtal om Mias tankar och funderingar runt Jessica, fungerade de även 

föräldrastödjande. Lena tror, att Mia och Jessicas pappa har haft olika syn på familjearbetet. 

Pappan har, enligt hennes uppfattning, varit rak på sak och haft lätt att tala om både sitt missbruk 

och det våld han utsatt sin familj för. Mia däremot, har ”hymlat” mer och uppfattat familjearbetet 

som hotfullt. En konsekvens av detta, tänker Lena, är att det blivit något ”väldigt stort för Mia 

när Berghaga brister”. En annan konsekvens har varit, att sättet på vilket Mia erbjudits 

föräldrastöd har växlat över tid och anpassats till Mias sätt att uppfatta Berghaga. ”I perioder har 

det varit mycket ilska mot oss, och då har vi försökt reparera detta” säger Lena. På samma sätt 

har familjearbetarnas relation till Jessicas pappa varierat beroende på om Mia och Jessica sett 

honom som ”svart” eller ”vit”. I perioder när pappan utpekats som syndabock, har 

familjearbetarna tonat ner kontakten med honom. I perioder när han istället representerat något 

positivt för Jessica, har arbetat med deras relation intensifierats. Pappan har själv beskrivit hur 

barnen pendlat i sitt förhållande till honom. Perioder då han svartmålats hade övergått i perioder 

då de haft stora behov av honom. Så stora att han har haft svårt att orka med. När han nu ånyo 

blev svartmålad, valde han att ligga lågt och avvakta - ”bollen låg hos barnen” – och då släppte 

familjearbetarna kontakten. Lena menar, att den grundläggande intentionen (att arbeta med 

föräldra – barn relationen), hela tiden dock varit densamma, även om man under ”resans gång ser 

många saker. Det har varit många turer och många saker som blottats..”  

 

Efterhand förändrades uppdraget. Den främsta orsaken, menar Klas, var att Mia uppfattade 

familjearbetarnas kontakt med Jessicas pappa som att de tog parti för pappan – och mot henne. ”Ju 

bättre vår relation till pappan blev, desto sämre blev relationen mellan Berghaga, Mia och 

Jessica”, säger Klas. Han uppfattar att Johan såg Jessicas pappa som ett hot, och att han därför 

underblåste konflikten. Jessica lierade sig med sin mamma, och situationen kulminerade när hon 

ville skriva ut sig till följd av vad hon uppfattade som familjearbetarnas svek. Jessica förstod inte 

att personalen på Berghaga, eftersom hon var minderårig, rapporterade sådant som sades eller 

hände vidare till föräldrarna, det vill säga, även till hennes pappa. Konflikterna som uppstod 
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mellan personalen på Berghaga och Mia och Jessica var inte bra, men oundvikliga. ”Även om Mia 

inte har kunnat uttrycka sitt missnöje med det sätt på vilket vi jobbat med Jessicas pappa, så har 

vi förstått hennes missnöje. Vi har förstått att även hennes föräldrar varit missnöjda med vår 

kontakt med honom.”  

 

Även om familjearbetarna behöll kontakten med Mia, så förändrades denna kontakt. ”Vårt 

intresse av att bedriva föräldraarbete mot henne avtog” säger Klas. ”Det var vi som ville ett 

föräldraarbete, men inte hon”. Mia tog aldrig några egna initiativ i kontakten med Berghaga. Hon 

ringde aldrig för att för att fråga hur Jessica mådde. ”Vi ringde inte heller och talade om hur det 

var, utan tänkte att föräldrar är intresserade och ringer själva och hör hur det är.” Idag är han 

missnöjd med att familjearbetarna inte var mer tydliga med sina förväntningar på föräldrarna - att 

även föräldrar har ansvar för att ringa och hålla sig informerade runt sina flickor.  

 

”Vi inledde familjearbetet i stor stil utifrån vår egen ambition” anser Klas. ”Vi hade en önskan 

om nära samarbete, om att få informera och resonera runt Jessica.. Att få fram deras 

(föräldrarnas) bilder, vad de tyckte och tänkte runt henne. Så vi åkte ofta hem till Mia”. 

Inledningsvis utgick familjearbetarna från sin tro på att föräldrarna hade mer resurser än vad de 

visade sig ha. Mot bakgrund av detta upplever Klas att familjearbetarna har jagat föräldrarna, och 

även tvingat sig på dem. ”Det tar tid innan man upptäcker saker… Alla gör sitt bästa, men Mia 

kommer från en alkoholistfamilj och har svårt att säga vad hon vill, svårt att sätta gränser”.  Lena 

menar, att Mias egen problematik och anknytningsproblem inte fanns med i tidigare 

dokumentation runt familjen. Detta har uppdagats efter hand. Det här, menar Klas, är en av 

Berghagas barnsjukdomar, och följden av att man tidigare inte begärde in tydliga uppdrag från 

socialtjänsten avseende vilket familjearbete som skulle utföras. 

 

Lena pekar på en annan barnsjukdom som drabbade Berghaga i samband med familjearbetet. 

”Det var första gången som personalgruppen utsattes för `splitting´” menar hon. Inom den 

aktuella familjen har det har funnits ett tydligt familjemönster. Detta har präglats bland annat av 

syndabockstänkande och av en ”växelverkan i dåligt mående ”.  Berghaga blev praktiskt taget del 

av detta mönster, som i synnerhet Lena drogs in i. I efterhand menar hon, att även om det var 

negativt att familjen kunde upprepa familjemönstret (bland annat genom att låta bilden av Lena 

pendla mellan ”svart” och ”vit”), har det fått positiva effekter för Jessica. Genom att ”träna” på 

Lena, blev mönstret tydligt. Jessica kan se hur det fungerat och påverkat relationerna inom 

familjen. Men, menar Lena, barnsjukdomen var att personalen inte hade en gemensam förståelse 
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för det som skedde. Lena fick inte den uppbackning hon hade önskat, och personalgruppen var 

inte entydiga i sina budskap till Jessica.  

 

Även målet för Jessicas placering förändrades. Om detta från början var att ”jobba Jessica hem” 

till Mia och Johan, blev det istället att rusta Jessica för att börja på folkhögskola. Jessica började 

där, men slutade snart. Hon flyttade under en mycket kort period ihop med en ny pojkvän på 

annan ort, men bor idag i eget boende i Köping. Klas vet inte om personalen på Berghaga har 

haft någon kontakt med Mia sedan han blev sjukskriven, annat än att hon och Johan har 

informerats om att Jessica finns i  staden där Berghaga är beläget, och trivs i eget boende. 

Förväntan på föräldrarna framöver, är att de skall stötta Jessica när hon nu bor själv, men också 

att de skall se henne som vuxen och stödja henne i detta. Att kontakten med föräldrarna idag sker 

på ren informationsbasis, ser Lena som en naturligt följd av att Jessica har blivit myndig. Tidigare 

enades föräldrarna och Berghaga om olika beslut. Idag är det Berghaga och Jessica som enas, och 

föräldrarna som ger sitt stöd åt beslut som tas. 

 

Jessicas placering på Berghaga har fått positiva effekter, anser familjearbetarna. Jessica har 

mognat, vilket bland annat innebär att hon har fått en mer nyanserad syn på båda sina föräldrar. 

Hon trivs i sitt boende. De dramatiska utspelen mellan föräldrarna och även mellan Jessica och 

Berghaga har avtagit. ”Det råder ett visst lugn” säger Klas. ”En harmoni vad gäller Jessica och 

vad gäller föräldrarna. Det är inte det krig som varit tidigare”. Detta lugn ser han definitivt som 

en följd av Berghagas insatser, och av alla utspel från Jessica och Mia som man har hanterat. 

Trots att familjearbetarnas ambition kan ha varit för hög i förhållande till familjerna, tror ändå 

Klas att det faktum att man ”trängt sig på dem, har fått dem att känna sig delaktiga och viktiga. 

Att vi har återupprättat dem genom att göra dem viktiga. Genom att visa vår tilltro till deras 

förmåga”.  Hur situationen varit utan en sådan ansats vågar han inte tänka på. Lena önskar att 

hennes relation till Mia hade varit djupare. Detta skulle kunnat givit mer av tillit och bättre 

förutsättningar för familjearbetet. Även om hon är nöjd med hur Berghaga utfört sitt uppdrag 

runt Jessica, menar hon att ”med fokus på helheten kunde vi ha gjort mer”. Även om Jessica idag 

har ”klivit ur”, bevaras det rådande familjemönstret. Lena befarar att lillebror nu får inta den plats 

som Jessica lämnat.. 
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6.2 Sammanfattning 
 

 

Mias och Jessicas uppdrag till familjearbetarna, var att hjälpa Jessica till en bättre kontakt med sin 

pappa. I övrigt fanns inget uttalat uppdrag runt vilket familjearbete som skulle bedrivas. 

Inledningsvis besökte familjearbetarna familjen kontinuerligt, men efterhand förändrades 

relationen. Enligt familjearbetarna uppfattade Mia att de tog parti för Jessicas pappa, mot henne. 

Mia själv, menar att hon kände sig orättvist behandlad av personalen och ”inte lyssnad till”. Det 

uppstod konflikter, som hon anser kunde ha undvikits om hon hade fått mer information, bland 

annat om Jessica, från Berghagas sida. Familjen och familjearbetarna är överens om att Jessicas 

tid på Berghaga har fått positiva effekter, och att även olika utspel och konflikter som varit, spelat 

en viktig roll. Genom att personalen kunnat hantera dessa, har Mia och Johans befarade scenario 

med fortsatt inlåsning, inte besannats. Jessica har förändrats, och enligt familjearbetarna har 

hennes syn på båda sina föräldrar blivit mer nyanserad. Mia menar att även hennes sätt att förstå 

Jessica har förändrats, bland annat till följd av Lenas sätt att bemöta och ”bråka” med henne. 

 

Familjearbetet avtog till följd av att familjearbetarna uppfattade att arbetet bedrevs mer utifrån 

deras vilja än utifrån familjens önskan. Familjearbetet borde ha gjorts mer tydligt, menar man. 

Dels genom att begära in uppdrag för detta från socialtjänsten. Dels genom att tydliggöra 

Berghagas förväntningar på föräldrarnas medverkan. Familjearbetarna inledde dessutom sin 

relation med familjen med tilltro till resurser som den efterhand visade sig sakna. Mia uppfattar, 

att det fanns förväntningar på henne att höra av sig oftare till Berghaga än vad hon har orkat. 

Familjearbetet framstår i vissa avseenden som paradoxalt. Å ena sidan, menar familjearbetarna att 

de genom att ”tränga sig på” familjen, i tron på deras förmåga, har gjort dem viktiga och på så 

sätt upprättat dem. Å andra sidan, är det först genom denna närhet som familjearbetarna blivit 

varse, hur begränsade föräldrarnas förutsättningar att möta sina barns behov kan vara, och till 

följd av detta kan familjearbetet – och den kontinuerliga kontakten med föräldrarna – avbrytas. 

När Jessica placerades på Berghaga, var målet att hon på sikt skulle flytta hem igen. När 

placeringen blev mer långvarig än vad man inledningsvis trott, och Jessica närmade sig 

artonårsåldern, blev målet istället att ”arbeta ut” henne i annat boende. Även detta bidrog till att 

familjearbetet avtog. Idag får familjen viss information om Jessicas situation, men i övrigt finns 

ingen direkt kontakt eller något samarbete mellan familjen och Berghaga. Även om familjearbetet 

har upphört, uppfattar inte Mia relationen som avbruten. Genom att hon kom Lena och Staffan 

så nära, upplever hon att de alltid kommer att finnas kvar.  
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Kapitel 7. Ett tappat barn 
 
 

Dotter inskriven vid sexton års ålder i juli år 1999. Behandlingsplacering med eftervård mars till september år 

2001 och därefter utskriven. 

 

”Det känns som om vi har tappat ett barn” säger Maggan. Hon och Svenne bor med sina två 

yngsta barn, katt och hund, på landet cirka femton mil från Berghaga. Deras två döttrar har flyttat 

hemifrån. En av dem bor nära föräldrahemmet medan Emma, nitton år, efter att ha skrivits ut 

från Berghaga bosatt sig i institutionens närområde. Svenne har dessutom två vuxna söner från 

ett tidigare äktenskap. Efter att både Maggan och Svenne gått hemma under flera år (Maggan på 

grund av paniksyndrom och Svenne som arbetslös) har situationen förändrats. För ett och ett 

halvt år sedan fick Svenne en OSA plats inom kommunen och har idag fast anställning. Maggan 

läser på Komvux, och säger att hon har återfått sitt självförtroende. 

 

”Emma” säger Maggan, ”har haft det svår ändå sedan dagis”. Hon har alltid varit extremt lång, 

kraftig och klumpig med stora fötter – och, hon har haft svårt att få kamrater. Familjen har  aldrig 

haft några kontakter med socialtjänstens för Emmas skull, utan det var genom deras son Jocke 

som tanken på Berghaga väcktes. Staffan från Berghaga arbetade tidigare på ett behandlingshem 

där Jocke placerats för utredning. När Emma kom dit och hälsade på, träffade hon både Staffan 

och hans fru Lena. Emma och Lena pratade med varandra, och när Lena berättade att hon skulle 

öppna Berghaga, bestämde sig Emma för att hon ville komma dit. ”Det kom som en chock” 

säger Maggan, men eftersom Lena var den första person Emma visat sådant förtroende och själv 

valt att öppna sig för, ”var det bara att acceptera”.  Vid denna tidpunkt mådde Maggan psykiskt 

dåligt. Även Emma mådde dåligt av att bo hemma. Hon var vilsen, och i  stort behov av att 

komma underfund med sig själv. ”Vi fixade det inte, så vi fick låta dem ta över istället. Det var 

ändå hemskt” säger Maggan, ”att låta någon annan fostra vår barn”. Det Maggan och Svenne ville 

ha, var stöd så att Emma skulle kunna komma hem igen. Men redan från början hade Maggan 

känslan av det inte skulle bli så. ”Berghaga kändes så långt bort”. Även om det var bra att Emma 

fick bo någon annanstans, och trots att familjen var delaktiga i allt som hände, framför allt 

telefonledes, var det svårt att hålla kontakten. Ekonomin utgjorde en klar begränsning. Genom 

att familjen fick bilersättning när de kom till möten Berghaga kallade till, och genom att dessa 

möten hölls relativt tätt, kunde Maggan och Svenne ändå hälsa på Emma med viss 

regelbundenhet. ”Men det kändes konstigt” säger Maggan. ”Hon skulle ju inte vara där. Hon 
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skulle ju vara hemma, här hos oss”. Utredningen av Jocke ledde till att han placerades. När även 

Emma blev placerad, kändes det inte bara som ett misslyckande utan som ett dubbelt misslyckande 

för Maggan och Svenne. Efterhand har känslan av misslyckande avtagit. Dels genom att 

personalen, både på Berghaga och på behandlingshemmet där Jocke var placerad, sade att barnen 

fått med sig en bra uppfostran i grunden. Dels genom att Maggan och Svenne har kunnat jämföra 

sig med andra föräldrar vars barn varit placerade. Den egna familjen, menar Maggan, framstår 

som en kärnfamilj vid en sådan jämförelse. En familj där ungdomarna alltid varit välkomna hem, 

och där föräldrarna dessutom alltid kommit när de kallats till möten.  

 

Den inledande kontakten med Berghaga var ”tumultartad. Det var så snurrigt i början” säger 

Maggan. För det första visste föräldrarna inte vad det var för människor som jobbade på 

Berghaga. För det andra det var ovant att inte Emma fanns hemma. Det var ovant även för 

Emma, och för det tredje hamnade Svenne på kant med en (före detta) delägare till Berghaga. 

Han hotade henne, och blev polisanmäld. Emma rymde, och familjen kände sig på grund av 

avståndet, hjälplös. Efterhand har det bara blivit bättre, och inga nya konflikter har uppstått. 

 

Familjearbete var inget man inledningsvis talade med Maggan och Svenne om. ”Vi hade inga 

förväntningar för egen del” säger Maggan. ”Vi fick släppa våra egna känslor för att det skulle bli 

bra för Emma”. Stödet till dem som föräldrar kom efterhand, och framför allt genom Klas. ”Vi 

valde Klas” säger Maggan, ”eftersom han var en gammal alkoholist som kunde förstå våra upp- 

och nedgångar. Kontakten med Klas var en höjdare”. Under ett antal år hade familjens kontakt 

med socialtjänsten handlat om Maggans och Svennes alkoholvanor. Klas kunde hjälpa dem på ett 

sätt som ingen gjort tidigare. ”Klas har inte tvingat oss, utan bara pratat. Vi har frågat, och han 

har svarat. Han har bara pratat och det kändes skönt!” Det var betydelsefullt att sätta ord på att 

de var alkoholister, och få det beteende som följer på detta bekräftat av någon ”som är som oss, 

fast han är myndighetsperson.” Det slöts ett avtal om samtalskontakt var tredje vecka. Samtalen 

fortsatte fram till att Klas blev långtidssjukskriven, och avslutades i och med att Emmas placering 

upphörde. När Jocke skrevs ut från sin placering, stod det för första gången ingenting om 

föräldrarnas alkoholmissbruk i hans dokumentation. Det visar, menar Maggan, att både hon och 

Svenne hanterar detta på ett helt annat sätt idag. Maggan säger att hon har blivit starkare under 

den tid som Emma varit placerad (bland annat har hon lättare att vara tydligt och att sätta gränser 

gentemot barnen), men att skälen till detta kan vara många. En orsak kan vara att hennes pappa 

blev sjuk och senare avled, men det är framför allt tack vare att Svenne fick jobb som hela deras 

situation har förbättrats. ”Det vände allt” som Maggan säger. Hon kan se hur även Svenne har 
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förändrats under denna tid. Tidigare åkte han ogärna på möten föräldrarna kallades till, men 

efterhand har han valt att komma med. Han har åkt både för Maggan skull - för att dela ansvaret 

med henne, och för barnens skull - för att visa att båda föräldrarna bryr sig. Denna förändring 

har Svenne själv stått för, och är inte som Maggan ser det, något resultat av familjearbete från 

Berghagas sida. Men Maggan berättar om flera händelser som visar hur familjearbetarna har 

stöttat familjen på ett sätt som går utöver vad man rent arbetsmässigt skulle kunna förvänta sig.  

En sådan händelse var när Maggans pappa dog, och Lena på eget initiativ skjutsade hem Emma 

till sin familj. Hon lånade dem dessutom pengar, så att alla kunde komma fina och välklädda till 

begravningen. ”Sånt” säger Maggan, ”betyder massor”.  

 

Efter att Emma skrevs ut från Berghaga, har det inte blivit som Maggan hade hoppats på. Det 

Maggan sörjer över, är att Berghaga har legat så långt borta. Emma började sitt nya liv på 

Berghaga, och när hon nu har flyttat ut i eget boende är det där, i trakten av Berghaga, som hon 

har slagit rot.  Hade hon inte varit placerad så lång borta, hade hon istället slagit rot närmare sitt 

föräldrahem. Relationen hade sett annorlunda ut än idag, då varken Maggan eller Svenne vet 

något om livet hon lever eller vännerna hon umgås med. De tror att det finns anledning till oro, 

och Maggan skulle önska att det fortfarande fanns kontakter mellan Berghaga och Emma. För 

hennes egen del och för Svennes, så är kontakten avslutad. ”Nu är vi så starka i oss själva. Men” 

säger hon, ”om vi skulle behöva det, så skulle vi fortfarande kunna ringa till Klas.” Även om 

tiden på Berghaga har spelat roll för Emma och gjort henne mer stark i sig själv, är känslan hos 

Maggan och Svenne att ”vi har tappat ett av våra barn”. 

 

 
7.1 Familjearbetarnas bild. Ett lyckat familjearbete men en misslyckad 

placering 

 

Familjearbetarna har i genomsnitt träffat Emmas föräldrar två gånger per månad. 

 

”Det här är den familj där det skett mest genomgripande förändringar rent familjemässigt”, säger 

Klas. Det första intrycket var dock att familjen hade stora problem, ”en familj med 

multiproblem”. Förutom Svenne och Maggans kraftiga alkoholmissbruk, hade Maggan dessutom 

panikångest. Till följd av denna vågade hon inte vara ensam. En konsekvens av detta, var att även 

Svenne stannat hemma – och förlorat sin A-kassa. Familjens ekonomi var helt i botten. De var 

beroende av socialtjänsten, som hanterade hela deras ekonomi.  
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Inledningsvis fanns inget tydligt uppdrag för familjearbete, bland annat beroende på att 

föräldrarna hade kontakter med socialförvaltningens öppenvård i hemkommunen. ”Efter två till 

tre månader” säger Lena, ”bestämde vi oss för att vi måste arbeta aktivt med detta par”. När 

uppdraget väl formulerades, inleddes en tät kontakt mellan familjen och familjearbetarna. Fokus 

skulle riktas mot föräldra – barn relationen. Det föreföll angeläget att hitta en rimlig nivå för hur 

föräldrarna kommunicerade med sina barn. Dittills hade  föräldrarna ”pratat om allt” i barnens 

närvaro. En annan intention med familjearbetet, var att medla mellan familjen och socialtjänsten. 

Familjen var fientligt inställd till socialtjänsten, och kände sig kränkta av den. Medlingen 

fungerade inledningsvis bra. Handläggaren på socialtjänsten hade ett systemiskt tänkande, och 

kom till möten med Berghaga och familjen. Svenne och Maggan blev med tiden mindre fientligt 

inställda. Den medlande funktionen upphörde i och med en omorganisation inom familjens 

hemkommun. Omorganisationen ledde bland annat till byte av handläggare, men även till att 

socialsekreterare från öppenvården som nu kom till olika möten, saknade beslutsrätt. Lena menar, 

att en av de speciella svårigheter som mött i arbetet, har varit relationen till socialförvaltningen. 

”Det har tagit mycket känsloenergi” säger hon. ”Det har krävts mycket ilska, mycket energi inför 

möten. Det har varit fel personer (från socialförvaltningen) som varit med. `Soc´ har varit 

otydliga, och sånt har tagit mycket tid att reda ut”. Familjearbetarnas ambition blev även att 

tydliggöra det egna uppdraget i förhållande till socialtjänsten. Det skedde en uppdelning där 

socialtjänsten skulle fortsätta handlägga familjens ekonomiska bistånd, och Berghaga skulle föra 

samtal med föräldrarna om deras alkoholmissbruk och om vad som hände runt Emma. En effekt 

av att det dröjde innan familjearbetet kom igång, menar Lena, var att även familjearbetarna blev 

otydliga i sina kontakter med familjen – och i kontakten mellan Emma och hennes föräldrar. ”Vi 

tog helt parti för Emma, `tyckte synd´ om henne och drogs in i henne innan familjearbetet 

påbörjades” säger Lena.   

 

”Det föräldrastöd vi ville erbjuda dem” säger Klas, ”var att hjälpa dem rent socialt.. Att få makt 

över sin ekonomi”. På så vis, menar han, skulle Berghaga kunna bidra till att upprätta hela 

familjen. Svenne började arbetsträna inom kommunen, men han visste inte vad detta skulle leda 

till – om han skulle få någon ersättning eller något arbete. Svenne frågade inte heller, utan som 

Klas säger, så ”fogade han sig bara”. Vid ett samtal mellan Klas och Svenne, formulerade de 

tillsammans alla (relevanta) frågor som Svenne skulle vilja ställa till kommunens företrädare med 

anledning av arbetsträningen. ”Även om det var något som mognat fram under lång tid inom 

Svenne, så hände något genom det samtalet” säger Klas. Han menar, att bland annat detta samtal, 

bidrog till att klargöra för Svenne att han hade makt att styra över sitt eget liv. Arbetsträningen 
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ledde till en OSA- anställning med lön. Svenne fick arbetskamrater, tyckte det var roligt att gå till 

jobbet, fick bekräftelse på att han var duktig och han fick snart uppdraget att ”basa” över andra. 

”Sammantaget” säger Klas, ”gjorde detta att han reste sig ur fåtöljen, och han blev som en helt 

annan människa.” Ekonomin förbättrades vilket blev en upprättelse för hela familjen, och inte 

minst för barnen. Yngsta flickan sade att hon nu ”fått en vanlig pappa som går till jobbet”. Lena 

menar, att familjearbetarna gav Svenne stöd att bli starkare i sin papparoll. Från att Maggan 

tidigare varit den som skött alla kontakter, kunde familjearbetarna exempelvis fråga efter Svenne 

när de ringde till familjen. ”Vilket skapade viss turbulens…”  

 

Samtalen runt alkohol var det främsta stödet familjearbetarna gav Maggan. Klas uppfattar att det 

egentligen var Maggans problematik som försatt familjen i situationen de befann sig i när 

Berghaga fick kontakt – även om familjearbetarna inledningsvis hade bilden av Svenne ”som 

alkoholisten”. Samtalen runt alkoholmissbruket  gav paret nya kunskaper och insikter om 

drickandet och dess konsekvenser, men samtalen fick även andra effekter. Lena uppfattar att 

samtalen för det första legaliserade  missbruket. ”När vi väl så att säga `lagt upp drickandet på 

bordet´, så var det som om vi legaliserade det för dem; `Ser Du Klas, att jag har druckit en 

kvarting?`”. För det andra, kom paret att betrakta familjearbetarna nästan som vänner. ”Om de 

ringt när de varit berusade” säger Lena, ”har de inte tagit oss på allvar när vi sagt att det inte är 

ok”.  Ett annat stöd som Maggan var i behov av, var hjälp att sätta gränser i förhållande till alla 

barn, men även att kunna skilja ut Emma och hennes särskilda situation ur ”barnen”. 

Familjearbetarna såg även att Maggan hade behov av terapi. Klas uttrycker att han i efterhand är 

missnöjd med att de inte tryckte på mer, och motiverade Maggan till en sådan kontakt. ”Vi 

bedriver inte själva någon familjebehandling, så våra samtal har ju inte haft den kontinuiteten”, 

menar Klas.  

 

Familjearbetet förändrades i takt med att familjen förändrades. Kontakten blev mer inriktad på 

att stärka upp, och ge positiv bekräftelse runt förändringar sin skedde. Tillsammans fortsatte man 

samtalen om alkoholmissbruket, exempelvis runt fallgropar i nykterheten och återfall. Man 

samtalade även om hur Svenne och Maggan skulle återskapa det sociala liv som gått förlorat 

genom åren av missbruk.  Klas har dock inte ändrat sitt sätt att se varken på Svenne eller Maggan 

under arbetets gång. Han menar, att de hela tiden varit raka i kommunikationen och 

känslomässigt ärliga. ”Så här djävligt har det varit”. Det enda som förändrats, eller upphört, var 

”trasslet” runt ekonomi när Svenne och Maggan i början, som Klas säger,  ”försökte få det bättre 

på vår (Berghagas) bekostnad”. Eftersom alla deras pengar gick till socialtjänsten, menar han att 
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det var begripligt att de försökte få ut det mesta av respengar och matpengar från Berghaga. 

Efterhand minskade Berghaga normen för matpengar i samband med flickornas hemresor, och 

beslöt även att inte längre betala ut någon form av ersättning i förskott. Därefter har inget vidare 

”trassel” inträffat. Berghaga, menar Klas, har nog bidragit till att familjen började förändras. 

Genom samtalen, genom kontakten men inte minst genom att ”påpeka att man har makt över sitt 

eget liv. De var inväxta i socialtjänsten, men utan att ifrågasätta”.  När Svenne började jobba, 

förändrades även detta. Han deltog aktivt under möten, och började ifrågasätta olika saker. ”Han 

blev rakryggad”.  

 

Lena ser en paradox med familjearbetet som bedrivits. Även om arbetet runt just den här familjen 

är det som har fungerat bäst och där synbara förändringar skett,  menar hon att arbetet ändå inte 

avslutades. ”Det känns” säger hon, ”som om alkoholen fått för stort utrymme på bekostnad av 

förhållningssätt”. Arbetet runt familjen har dessutom ”tvingat oss att titta på vad vi egentligen 

skall göra i förhållande till familjer”. Situationen med en multiproblemfamilj som inte släppte  in 

socialtjänsten, ledde till att familjearbetarna kom att göra saker som egentligen inte ålagt dem. 

”De (föräldrarna) har fått av oss, vad de egentligen skulle ha fått av `soc´”, säger Lena. Även 

andra faktorer har påverkat arbetet runt familjen. Emma var Berghagagårdens första placering, 

och familjearbetet runt Svenne och Maggan det första som inleddes. Erfarenheterna från detta 

arbete och ”alla fällor vi har trillat i” menar Lena, ”har gjort oss tydliga i förhållande till andra 

familjer”. En särskild svårighet har det geografiska avståndet (32 mil tur och retur) varit. Till följd 

av familjens dåliga ekonomi och Maggans panikångest, har det i första hand varit familjearbetarna 

som fått resa till möten med familjen. Även om Klas i stort sett är nöjd med den kontakt 

familjearbetarna har haft med Svenne och Maggan, och med ”vad det blev”, så är han inte nöjd 

med Berghagas arbete runt Emma. ”Det är ett fullständigt misslyckande vad det gäller Emma” 

säger han.  Berghaga borde ha erbjudit Emma behandling utifrån att hon är barn till missbrukare. 

Som sådant, har hon dels en dålig självbild och dels förmågan att ljuga och manipulera. Berghaga 

lyckades aldrig riktigt bryta igenom hennes dåliga självbild, annat än under tillfälliga perioder. 

Emmas utflytt i eget boende skedde alldeles för tidigt. Innan personalen förstått att allting inte 

var så bra som hon lät påskina, hade hon dragits in i ”destruktiva kretsar i stan” och etablerat 

kontakter utanför Berghagas kontroll. När sedan Berghagas uppdrag att följa upp Emma 

avslutades, ville hon inte längre ha någon kontakt (eller insyn, som Klas ser det) med Berghaga. 

”Emma” säger han, ”hade behövt vara inskriven här under en lång tid. Även om hon klarade sig 

bra inom verksamheten på Berghaga, hade hon inte den sociala kompetens vi trodde, att klara sig 

bara med ett stöd från oss”. Lena instämmer, och önskar att Berghaga fått arbeta vidare både 
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med Emma och hennes familj. Arbetet avslutades utan att en separationsfas fick äga rum. ”En 

konsekvens av detta” menar Lena, ”kan vara att vi lärt oss vikten av att stärka inför separationen, 

och att vi tar oss an separationsfasen tidigare”. 

 

Båda familjearbetarna säger att kontakten med Svenne och Maggan alltid varit positiv. 

Familjearbetarna har känt sig välkomna. Det har aldrig varit några konflikter. Svenne och Maggan 

har varit ärliga och öppenhjärtliga. Kommunikationen har varit rak. ”Även om det varit mycket 

skoj och skratt, så har det alltid funnits en seriositet i samtalen.”  Trots detta har familjen inte 

velat träffa familjearbetarna för ett avslutande samtal nu när uppdraget är slutfört. Lena och Klas  

är osäkra över skälet till detta.  

 

 

 

7.2 Sammanfattning 
 
 

Föräldrarnas och familjearbetarnas bild av deras kontakt i samband med Emmas placering på 

Berghaga, uppvisar stora likheter. Båda parter talar om en relation som efter viss inledande 

turbulens, fungerat bra och utan konflikter. Familjesituationen beskriver man på ett likartat sätt, 

även om Klas tydligare betonar familjens besvärliga ekonomiska situationen och deras totala 

beroende av socialtjänsten. Till skillnad från vissa andra föräldrar, har Maggans och Svennes 

förutsättningar varit tydliga från början. Familjearbetarnas bild har egentligen inte förändrats, 

utan föräldrarna har istället tagit de resurser de har haft i anspråk på ett nytt sätt. Under tiden 

som Emma varit placerad på Berghaga, har familjens situation markant förändrats till det bättre. 

Man är överens om att vändpunkten kom när Svenne började arbeta, och familjen fick egna 

inkomster. En rad olika faktorer har medverkat till att familjen idag uppfattar sig som stark. En 

del av dessa tillskriver Maggan Berghaga. Även om föräldrarna inte hade förväntningar på något 

familjearbete, gav samtalen runt deras  alkoholberoende ett bra stöd. Ett annat, indirekt stöd, gav 

Berghaga dels genom bekräftelsen av Emmas goda uppfostran, och dels genom föräldrarnas 

möjlighet att jämföra sin egen ”kärnfamilj” med andra familjer som, de upplevde, hade sämre 

förutsättningar. Vissa insatser av mer personlig karaktär var betydelsefulla. Klas tror att kontakten 

med familjearbetarna spelade roll, framför allt genom att de betonade betydelsen av att återta 

kontrollen över ekonomin, men också genom att betona rätten till (Svennes och Maggans) makt 

över det egna livet. Familjearbetare och föräldrar är även överens i sitt missnöje med det 

geografiska avståndet. Familjearbetarna, för att det har inneburit långa resor för dem. 
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Föräldrarna, för att det har påverkat deras relation till Emma. Varken föräldrarna eller 

familjearbetarna är nöjda med resultatet av Emmas placering på Berghaga. Föräldrarna ser 

avståndet och det faktum att Emma nu slagit rot långt hemifrån, utanför föräldrarnas kontroll, 

som en källa till oro. Emma är lättpåverkad och hamnar lätt i fel sällskap. Familjearbetarna är av 

samma uppfattning, men anser misstaget vara att Emma placerades på Berghaga under för kort 

tid, och att hon allt för snart slussades ut i eget boende.   
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Kapitel 8. Avslutande sammanfattning 
 

 

Följande kapitel sammanfattar föräldrars och familjearbetares uppfattningar om positiva inslag 

och effekter av familjearbetet som bedrivits, men också svårigheter och brister som framkommit 

genom föreliggande utvärdering. 

 
 

8.1  Samtalens betydelse 
 
  

Familjearbetarnas intentioner med arbetet runt familjerna, har för det första varit att fokusera på 

hur föräldrarna kunnat stärkas för att tillgodose sina flickors behov. För det andra, att ena 

flickornas två familjesystem i ett gemensamt förhållningssätt till dottern. Det vill säga, att förmå 

(de biologiska) föräldrarna rikta fokus från sin egen konflikt mot dotterns behov. Avsikten har 

dock inte varit att arbeta med, eller ”reda i”, deras inbördes relation på ett sådant sätt som vissa 

föräldrar önskat (Göran). För det tredje har familjearbetarnas intention varit, att etablera en 

annorlunda föräldra – barn relation. Med Mia och Maggan var avsikten att byta ut deras 

kompismässiga relation med sina döttrar, till en tydligare relation mellan mor och dotter. En 

relation utifrån klara gränser, inte minst för vad man som mamma talar med sin dotter om. Med 

Conny, Peter och Svenne har avsikten varit att stärka deras pappa-roll i förhållande till flickorna. 

Andra intentioner har varit att stärka det inom familjerna som varit bra, att klargöra sådant som 

föräldrarna varit osäkra på men även att erbjuda föräldrarna vila efter en tung och arbetsam 

period med dottern. Familjearbetarnas intentionen i samtalen med Svenne, var att stärka såväl 

hans som familjens egenmakt, inte minst i förhållande till socialtjänsten. Samtalen fyllde en 

funktion både för att upprätta honom socialt, och att ge stöd att återta kontrollen över 

privatekonomin. I efterhand anser Klas att familjearbetarna borde ha ”tryckt på” mer för att få 

Maggan att gå i samtalsterapi. Berghagas möjligheter att bedriva kontinuerliga och strukturerade 

samtal av sådan karaktär, är begränsade. Lena kan i efterhand se, att de samtal som förts i allt för 

hög grad varit inriktade på parets alkoholproblematik. Till följd av detta, menar hon, har andra 

väsentliga frågor fått stå tillbaka. På samma sätt kom samtalen med Inger och Conny att allt för 

mycket fokusera på Inger och hennes behov. I efterhand menar familjearbetarna, att samtal med 

både Göran, Conny och Mia borde ha kommit till stånd.  
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Föräldrarnas uppfattningar 

 

Möjligheten att samtala med familjearbetarna, har spelat en stor roll för tre av föräldraparen. Både 

Rosita och Inger säger sig ha haft ett stort, och uppdämt behov av att få prata. Ett behov som 

familjearbetarna har mött, och givit mer utrymme åt än kvinnorna hade förväntat sig. Samtalen 

har fyllt flera funktioner. De har för det första fungerat som en ”säkerhetsventil” när föräldrar 

samlat på sig allt för många händelser och känslor. De har för det andra hjälpt föräldrar att sätta 

ord på sina egna känslor, och sin egen förståelse runt situationen/situationer som uppstått runt 

dottern. Flera av föräldrarna anser, att samtalen har hjälpt dem att se och förstå både sitt eget och 

dotterns agerande bättre. Samtalen har bland annat bidragit till att göra svåra situationer mer 

konkreta och begripliga. För Rosita har den roll hennes kulturella bakgrund spelat, blivit tydligare. 

Svenne och Maggan har fått insikt om, och erkänt sitt alkoholberoende. Mia har framför allt lärt 

sig något nytt genom Lenas sätt att hantera hennes dotter. Samtalen har dessutom spelat en viktig 

roll, då de gjort föräldrar tydliga inför varandra. Genom att familjearbetarna varit både man och 

kvinna, har föräldrarna talat om sådant de inte har kunnat tala om på tu man hand. Samtalen har 

dessutom bidragit till att stärka både Peter och Svenne i deras papparoll. Även om ett sådant stöd 

också var Connys önskan, fick samtalen om hans papparoll stå tillbaka till förmån för praktiska 

frågor som uppstod runt barnen. Ett par av mammorna har inte haft någon önskan om en 

djupare samtalskontakt. Mia fick ett erbjudande som hon tackade nej till. Ann-Britt var direkt 

negativt inställd till samtal runt hennes eller Leifs personliga liv och bakgrund. Däremot hade 

Göran stora förväntningar på kontakten med familjearbetarna. Han såg möjligheten till 

fördjupade samtal runt hans egen problematik. En problematik som han menade hade genererat 

Marias, hans dotters, svårigheter. Även om Klas ingav ett förtroende som skulle möjliggjort 

sådana samtal, kom de aldrig (till Görans stora besvikelse) till stånd. 

 

 

8.2 Att överlämna ansvaret  
 

 

Möjligheten att, genom döttrarnas placering på Berghaga, bli befriad från ansvar har haft stor 

betydelse för vissa föräldrar. Tre av mammorna har haft egna psykiska svårigheter, två av dem i 

form av paniksyndrom. Inger har varit långtidssjukskriven till följd av fibromyalgi. Flertalet 

föräldrar beskriver, att de vid tiden för döttrarnas omhändertagande varit mycket uttröttade och 

haft ett eget dåligt mående. Mammorna uttrycker stor lättnad över att ha fått lämna över ansvaret 
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för sina flickor till Berghaga. När Berghaga har tagit över, och framför allt när LVU har trätt i 

kraft, har mammorna kunnat släppa sin oro. Att i en tid när det egna orken har tagit slut, få 

överlämna ansvaret har varit en enorm lättnad. Denna upplevelse delas inte av Maggan. Även om 

hon insåg att Emma behövde annan hjälp än vad hon och Svenne förmådde erbjuda henne, hade 

hon hela tiden känslan av att det var fel att Emma var borta -  hon skulle ju vara hemma i 

familjen. Samma känsla uttrycker Rosita, men samtidigt var hon en av de ”uttröttade” mammorna 

som kände lättnad när Berghaga tog över. Görans situation kan till viss del beskrivas som den 

motsatta. Hans strävan var att stärka relationen till Maria, men resultatet av hennes placering, 

upplever såväl han som Annika, har blivit att de kommit längre från Maria än tidigare. De säger 

sig vara mer kluvna än tidigare, och har ”tappat gnistan”. 

 

Att bearbeta skulden 

 

Familjearbetarna betonar vikten av att stödja föräldrar som, genom att deras barn är placerade, 

känner sig osäkra och misslyckade. Ambitionen var att hjälpa Rosita bli av med sin skuld och 

osäkerhet, att hjälpa Conny bearbeta skulden över att (i sitt missbruk) ha varit en frånvarande 

pappa. Denna skuld, menar familjearbetarna, har hindrat honom från att sätta gränser för Josefin. 

Hos Ann-Britt har, tvärtom, avsaknaden av skuld försvårat familjearbetet i och med att hennes 

motivation till förändring varit låg. 

 

Föräldrarnas upplevelse 

Sättet att förstå och förhålla sig till ”misslyckandet” att få sitt barn placerat på institution, har 

förändrats för flera av föräldrarna. För Svenne och Maggan avtog upplevelsen av att vara oduglig, 

vid jämförelsen med andra familjer. När de ställde sitt dubbla misslyckande med två placerade 

barn, i relation till splittrade familjer man mötte genom Berghaga, väcktes stolthet över den egna 

kämpande kärnfamiljen. Att personalen dessutom påpekat hur väluppfostrade deras barn var, 

bidrog ytterligare. Skulden hos ett par mammor minskade, när även Berghaga misslyckades med 

flickorna på samma sätt som mammorna själva gjort, men också när Berghaga lika lite som 

föräldrarna själva vetat hur man, som Rosita säger, skulle få flickorna på rätt väg. Även samtalen 

med familjearbetarna har bidragit till att eliminera skuldkänslor. Dels genom att familjearbetarna 

kunnat ge andra förklaringar till en flickas agerande än att mamman ”varit oduglig”. Dels genom 

att skulden hänförts till den frånvarande föräldern. Inger  och Conny  menar att det i huvudsak är 

Marita, som uppfostrat barnen, som är skuld till barnens svårigheter. Ju tydligare 

familjearbetarnas bild av Marita blivit, desto mindre skuld har Inger och Conny känt. För Göran 
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kvarstår skuld i två bemärkelser. Dels den grundläggande (ännu outredda) konflikt med Marias 

mamma som han tolkar som grundorsaken till dotterns svårigheter. Dels den tilltagande känslan 

att, av familjearbetarna, blivit utpekad som syndabocken i familjesystemet.  

 

 
8.3  Betydelsen av att medla mellan familjesystemen 

 
 
 
För familjearbetarna har medlingen mellan två kontrahenter, vars konflikt orsakat eller bidragit till 

flickornas svåra situation, varit en huvuduppgift i familjearbetet. Uppdraget att medla, har dock i 

de flesta fall varit svårt att uppfylla. Medlingen mellan Saras, Jessicas och Josefins biologiska 

föräldrar har misslyckats, även om relationen i vissa fall har förbättrats. Negativa effekter av 

utebliven medling är bland annat att en frånvarande förälder kan fortsätta att utöva stor makt 

”bakom kulisserna”, att föräldraarbetarna förhindrats skapa sig en egen bild av en frånvarande 

förälder men även att möjligheten att få till stånd ett för båda föräldrarna gemensamt 

förhållningssätt gentemot dottern, har omintetgjorts. Även om medlingen mellan Svenne och 

Maggan och socialtjänsten fungerade bra inledningsvis, omullkastades den av omorganisationen 

inom den aktuella socialförvaltningen. 

 

Föräldrarnas upplevelse 

Föräldrarnas förväntningar på familjearbetarnas medling, har genomgående varit låga. 

Föräldrarna har bedömt möjligheterna som små, och menar att även familjearbetarna fått det 

klart för sig efter hand. Trots detta har medlingen fått positiva effekter, om än andra än de 

avsedda. För Rosita blev medlingen ett sätt att visa sin goda vilja för familjearbetarna. För Inger 

innebar medlingen att både familjearbetarna och Josefin fick ”rätt” bild av Marita, och hennes 

oförmåga att ta hand om Josefin. Ann-Britt menar att medlingen och mötena mellan 

föräldraparen gav familjearbetarna en bild, möjlig att använda i det vidare arbetet. Men 

aggressionerna som synliggjordes under möten som kom till stånd fick egentligen, menar hon, 

negativa effekter. För Mia och Jessica däremot, var medlingen mellan Jessica och hennes pappa 

det huvudsakliga uppdraget till Berghaga. För Jessicas del med positiva effekter. 
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8.4 Relationen mellan familjearbetare och föräldrar 
 
 

Familjearbetarna upplever att flera familjer var avvaktande i den inledande kontakten, men att en 

närhet växte fram i takt med att relationen fördjupades. Familjearbetarna anser att de själva 

inledningsvis var otydliga i relationen till Svenne och Maggan genom att i allt för hög grad ta parti 

för Emma. Dessutom hamnade Svenne i konflikt med en tidigare delägare. När relationen väl 

etablerats blev kontakten tät, och god. Relationen till Rosita och Peter både prövades och 

fördjupades. Dels till följd av krisen polis anmälningen av Peter skapade. Dels genom en 

trafikolycka Sara, tillsammans med personal från Berghaga, var med om. Relationer som skapats 

har varit av olika karaktär. Vissa familjer har uppfattat Klas och Lena som vänner. 

Kommunikationen har varit rak, ärlig och fri från konflikter. När familjearbetarna uppfattats som 

vänner, har detta dock medfört vissa svårigheter. Dels har inte Svenne och Maggan riktigt tagit 

familjearbetarna på allvar när de markerat vissa gränser. Dels kan kontakten med Inger och 

Conny bli svår att avsluta. Relationen till exempelvis Mia, Ann-Britt och Göran har varit av ett 

annat slag. Ett framträdande drag har varit bristen på, eller frånvaron av, en rak och ärlig 

kommunikation. Familjearbetarna menar att de fått ”jaga” både Mia och Ann-Britt, och att ingen 

av dessa båda mammor tagit någon egen kontakt varken med Berghaga eller med sina flickor. 

Mammorna har uppfattat familjearbetet som hotfullt. Det är dessutom mellan Mia och 

familjearbetarna (Lena), och Göran och familjearbetarna (Lena) som konflikter har uppstått. 

Vissa relationer har förändrats till följd av Klass sjukskrivning, och han beklagar att 

överlämningen till ny personal inte har underlättats för berörda föräldrarna. 

 

Föräldrarnas upplevelse 

För ett par av familjerna, har familjearbetarnas tillgänglighet varit stor. Det har i synnerhet gällt de 

två familjer som geografiskt befunnit sig närmast Berghaga. Tillgängligheten har inte bara avsett 

besök och personliga möten, utan även telefonkontakt. De två familjerna har fått både 

familjearbetarnas privata- och mobiltelefonnummer. Tillgängligheten har varit stor både genom 

möjligheten att ta kontakt i princip när som helst under dygnet, men också genom att 

familjearbetarna har varit flexibla och anpassat möten och besök till familjernas förhållanden. 

Avseende konflikter mellan familjearbetare och föräldrar, ser tre föräldrapar att frånvaron av 

konflikter utgjort en viktig del av den positiva relation som etablerats. En mamma, Mia, menar 

tvärtom att just konflikter som uppstått spelat en avgörande roll för framväxten av tillit. Hon 

anser dock, att konflikterna hade kunnat undvikas om hon fått utförligare information runt sin 

dotter. Svenne hade en inledande konflikt med en tidigare delägare på Berghaga. Konflikten 
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upphörde i och med att delägaren försvann, och har inte påverkat relationen till familjearbetarna 

ytterligare. Flera familjer uttrycker att familjearbetarna blivit mer än professionella yrkesutövare, 

och man beskriver relationen i termer av vänskap. Den stora tillgängligheten har för Rosita visat, 

att familjearbetarnas engagemang för familjen gått utöver det professionella. Även Maggan pekar 

på insatser som gjort som sträcker sig utöver det yrkesmässiga. Det faktum att man uppfattat 

familjearbetarna som mänskliga, på samma nivå och som något helt annat än ”klurifaxar” som 

terapeuter, socialarbetare eller psykologer har bidragit till känslan av vänskap. Mia säger sig vara 

förvånad över att kontakten blev så personlig, och tror att den till följd av detta kommer att bestå 

även efter avslutat uppdrag runt Jessica. För Göran och Annika har relationen till 

familjearbetarna haft en annan karaktär. I början när Maria placerades, åkte de till alla möten och 

hade ett stort engagemang runt Maria. När familjen utökades med småbarn, blev det mer 

komplicerat både praktiskt och ekonomiskt att ta sig till Berghaga. Deras upplevelse är dock, att 

familjearbetarna inte har haft någon förståelse för detta och inte heller varit flexibla nog att 

underlätta för familjen. Det finns en förtroendefull inställning till Klas, men Lena uppfattas 

varken som professionell eller som vän, snarare som antagonist. Konflikter mellan framför allt 

Lena och Göran, har förstärkt både Görans känsla av att vara utsedd till syndabock, och bristen 

på förtroende för Berghagas professionalitet i familjearbetet. Det familjearbete som enligt 

informationsmaterial skulle utföras på Berghaga, har kanske utförts till 10%, anser Annika.  

 

För några av föräldrarna (Ann-Britt, Mia och Göran), har för dem betydelsefulla personer på 

Berghaga försvunnit efter hand.  Eftersom föräldrarna uppfattat Klas som en viktig person som 

man har etablerat en trygg relation till, innebar det faktum att han blev sjuk och tvingades 

långtidssjukskriva sig, en svårighet. Inte bara det faktum att just Klas inte längre fanns till hand, 

utan dessutom att hans funktion inte ersattes. Ingen särskild person kom i hans ställe, utan 

föräldrarna uppfattade att kontakten med Berghaga spreds ut på olika personer inom 

personalgruppen. Personal som föräldrarna inte alltid kände till. Den kontinuerliga kontakt som 

Klas hade hållit med familjerna, bland annat för att fortlöpande berätta om deras flickor, 

upphörde. Personalens kontakt med föräldrarna, blev istället att lämna praktisk information som 

tider för flickornas hemresor etcetera. Dessutom kan varken Göran eller Ann-Britt förstå varför 

kontakten med Marias kontaktperson har upphört. När Jessicas kontaktperson slutade på 

Berghaga, fick inte heller Jessica eller Mia information runt detta, vilket i stället gav upphov till 

onödiga spekulationer. Oklarheter som dessa, menar föräldrarna, har skapat såväl otrygghet som 

ett minskat förtroende för familjearbetet. 
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8.5 Att se med samma – eller med förändrade ögon 
 
 
Familjearbetarna menar, att deras sätt att se på föräldrarna har förändrats under arbetets gång. 

Bilden av att skala en lök får beskriva detta. Lager efter lager tas bort och man kommer efterhand 

allt närmare kärnan, det egentliga problemet. Mycket uppdagas utmed resans gång. Bilden av 

enskilda personer förändras. Bilden av Svenne som den egentliga orsaken till svårigheterna inom 

Emmas familj, förändrades och nyanserades när Maggans relation till alkohol och hennes 

paniksyndrom tydliggjordes. På samma sätt förändrades bilden av Göran och av Inger. 

Tryggheten och stabiliteten familjearbetarna tillskrev dem inledningsvis, visade sig sakna grund. 

Även bilden av Ann-Britt förändrades – och förändras fortfarande, anser familjearbetarna. 

Familjearbetarna beskriver en process, där de inledningsvis har haft en stor tilltro till föräldrarnas 

egna resurser och möjligheter att med adekvat stöd kunna tillgodose sina flickors behov på ett 

nytt och tillräckligt sätt. Efterhand har det i flera fall (Göran, Ann-Britt och Mia), uppdagats att 

föräldrarnas egna svårigheter och personliga problem, varit så omfattande att deras 

förutsättningar att tillgodose barnens behov varit otillräckliga. Även om föräldrarna bedöms ha 

gjort sitt bästa, har detta inte varit nog. Familjearbetarnas grundläggande antagande, att alla 

familjer kan få det stöd de behöver för att återförenas med sina flickor, har visat sig sakna 

relevans i vissa familjer. Detta har i sin tur lett till att familjearbetarna har ändrar målet för 

familjearbetet. Istället för att ”arbeta” flickorna hem till sina föräldrar, har målet blivit att 

förbereda dem för eget boende. (Dessa beslut har även sammanhängt med flickornas ålder.) 

Genom att se föräldrarnas begränsningar, har det även blivit tydligt vad Berghaga – i föräldrarnas 

ställe – fått lov att ge till flickorna. Detta gäller dock inte Rosita och Peter, och heller inte Svenne 

och Maggan. Dessa föräldrapar har istället vuxit efter hand. Familjearbetet förändrades i  stället 

på så vis, att familjearbetarna efterhand anpassade sig och gav positiv bekräftelse av nya steg 

föräldrarna tog.  

 

Föräldrarnas upplevelse 

Flera föräldrar upplever, att familjearbetarna har delat deras eget sätt att se på sin dotter eller på 

dotterns frånvarande mamma/pappa, och inte minst, att se bakom deras (dotterns eller den 

frånvarande förälderns) ”felaktiga” versioner av situationen. I flera fall har föräldrarna haft en 

bristande tillit till att familjearbetarna verkligen skulle kunna uppfatta förhållandena på samma 

sätt som man själv gjorde, det vill säga, se det med samma ögon. Men när så har skett, har det 

haft en avgörande betydelse för att gott samarbete mellan föräldrar och familjearbetare kommit 
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till stånd. Ann-Britt menar dock, att det tog onödigt lång tid innan familjearbetarna ”såg”. Det 

hade gått fortare, menar hon, om de litat till det hon som mamma påtalade. Även om Göran och 

Annika är trygga med att Maria är på Berghaga, skiljer sig deras seende av Maria från det de 

uppfattar familjearbetarna har. Bland annat anser Göran och Annika, att fokuseringen på Marias 

symptom istället för på föräldrarna som orsakat hennes svårigheter, genererar skuld hos Maria. 

För Görans del har kontakten med Berghaga grundlagt en upplevelse av att visserligen ha blivit 

sedd, men till skillnad från övriga föräldrars upplevelse - illa sedd. 

 

Vissa föräldrar pekar på skillnader mellan det bemötande man har fått från socialtjänstens 

handläggare och personalen på Berghaga. Både Rosita och Johan menar att olika arbetsvillkor ger 

upphov till dessa skillnader. Berghaga har helt andra möjligheter att umgås med flickorna, och 

kan därför se och förstå mer av vad som sker i familjerna. Inom socialtjänsten blir familjen 

dessutom bara ett ärende bland många. Kontakten blir av mer tillfällig, kortsiktig karaktär och tas 

främst när något inträffat. På Berghaga inträder ett lugn, både genom att planeringen blir 

långsiktig men också därför att samtalen med föräldrarna blir mer personliga. Ett par föräldrar 

har en synnerligen negativ inställning till socialtjänsten, och en bristande tilltro till handläggarnas 

förmåga. 

 

 

8.6 Ett avslutat - eller avtagande familjearbete 
 
 

Familjearbetarna menar att familjearbetet runt Jessica och Maria, i och med att målet för arbetet 

med flickorna förändrats, har avslutats. Kontakten består därmed huvudsakligen av att 

personalen lämnar aktuell information till föräldrarna. Klas menar dock att familjearbetet skall 

återupptas, men fokusera på föräldrarnas stöd till flickorna i deras nya, vuxna livssituation.  

 

Föräldrarnas uppfattning 

Tre föräldrapar uppfattar att kontakten med familjearbetarna har förändrats efter hand. Mia och 

Marias båda föräldrapar förmedlar samma upplevelse av hur en inledningsvis intensiv kontakt 

med familjearbetarna, övergått i telefonkontakter där i princip vem som helst ur personalgruppen 

ringer, men endast för att lämna praktisk information. Det tidigare pågående samtalet mellan 

föräldrar och familjearbetare har avstannat. Göran upplever dessutom att han i dagsläget inte ens 

får denna information på samma villkor som Ann-Britt, utan att han nås av den först i tredje 

hand. Det förefaller oklart för föräldrarna att familjearbetet har avslutats, och på vilka grunder. 
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Det är däremot helt klart för Emmas och Saras familjer att arbetet, i och med flickornas 

utskrivning, är avslutat. Föräldrarna menar, att de inte heller har något behov av familjearbetarnas 

stöd längre. I dagsläget klarar man sig själva. Båda föräldraparen säger sig ha blivit starkare, men 

om Rosita anser att hon även kan förhålla sig lugn även i förhållande till Sara och hennes liv, är 

oron för Emma ständigt närvarande för Maggan och Svenne.  

 

Döttrarnas situation 

 

Maria är fortfarande placerad på Berghaga. Både Göran och Ann-Britt är trygga med denna 

placering. Även om Ann-Britt anser att arbetet runt Maria har tagit lång tid, säger hon att Maria är 

som en annan person idag. Inte minst Marias samtal med sin kontaktperson Iris, har spelat en 

viktig roll i detta. Familjearbetarna ser att både Maria och Jessica har gjort framsteg och mognat 

under tiden på Berghaga. Även Jessica är fortfarande inskriven på Berghaga. Mia anser att 

Berghaga har gjort mer för Jessica än vad hon hade trott de skulle kunna göra. Arbetet runt  

Josefin, Sara och Emma är avslutat. Conny anser att arbetet runt Josefin genomfördes och 

slutfördes på det sätt han och Inger hade önskat. Rosita är nöjd med arbetet runt Sara. Det har, 

menar hon, blivit tydligt att alla gjort vad de har kunnat för att hjälpa henne, men att det nu är 

upp till Sara att rätta till sitt liv. Familjearbetarna är, precis som Rosita, nöjda med hur uppdraget 

runt Sara har utförts. De är, som Rosita, trygga med att det kommer att gå väl för Sara. Maggan 

och Svenne upplever däremot att placeringen på Berghaga inneburit att de har förlorat sin dotter. 

Hon har, genom en placering långt från hemmet, etablerat ett nytt liv bortom såväl familjens som 

Berghagas kontroll. Familjearbetarna delar Svenne och Maggans sorg över hur situationen för 

Emma har utvecklats, och beklagar de omständigheter som bidragit till det liv Emma idag lever. 

  

 

8.7 Ett familjearbete med barnsjukdomar 
 
 
 
I familjer där familjearbetet kan betecknas som lyckat, lyfter familjearbetarna fram olika faktorer 

som varit av betydelse, och som de är nöjda med. Kontakten med föräldrarna har kännetecknats 

av en positiv kontakt, en frånvaro av konflikter, öppenhet, ärlighet och en rak kommunikation. 

Det har förts en förutsättningslös öppen dialog. Familjearbetarna och föräldrarna har varit 

överens om strategier och gemensamt provat olika lösningar. De är särskilt nöjda med arbetet 

runt Svenne och Maggan. Föräldrarnas förmåga att hantera alkoholen på ett bättre sätt, den 

förändrade ekonomiska situationen och Svennes stärkta (pappa-) roll, har inneburit en upprättelse 
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för hela familjen. Även om familjearbetet med Inger och Conny fortsatte efter att det var avslutat 

runt Josefin, har dessa förutsättningar varit rådande även i de ”brandkårsutryckningar” som 

arbetet kommit att bestå allt mer av. I arbetet runt Mia och hennes familj, är familjearbetarna 

nöjda med att de dramatiska utspel som tidigare ägde rum mellan Mia och Jessicas biologiska 

pappa har avtagit. I arbetet runt Göran och Ann-Britt är det däremot svårt för familjearbetarna 

att lyfta fram insatser eller effekter av familjearbetet som de i efterhand känner sig nöjda med.  

 

Familjearbetarna uttrycker missnöje med sin arbetsinsats även på andra punkter. Svårigheterna att 

medla mellan olika familjesystem är en källa till missnöje. Ovilja från endera parten och 

geografiskt avstånd är en förklaring till detta. Svårigheten att få tillåtelse att arbeta med hela det 

inblandade nätverket en annan. Familjearbetarna är dessutom  mindre nöjda med det sätt på 

vilket de har relaterat till vissa personer. Klas uttrycker missnöje över att han inte handskades mer 

varsamt med Göran, och över att han inte, genom enskilda samtal, minskade Görans rädsla och 

osäkerhet. Lena är i sin tur missnöjd med att hon inte i tillräckligt hög grad lyckades skapa tillit 

mellan sig och Mia, något som hade underlättat familjearbetet. Dessutom tror hon, att enskilda 

samtal med Klas hade gagnat Conny. Sådana samtal kom emellertid inte till stånd. Ett tydligt 

missnöje kommer till uttryck runt hur uppdraget runt Emma har utförts. Till följd av utebliven 

behandling för Emma i egenskap av barn till missbrukare, en allt för kort behandlingstid samt en 

otillräcklig separationsfas betecknas arbetet som misslyckat.  

 

Familjerna som ingår i föreliggande utvärdering, är Berghagas första ”föräldrageneration”. 

Flickorna till dessa föräldrar, var de första som placerades på Berghaga efter att institutionen 

startade. Till följd av detta kom arbetet runt familjerna att vara behäftat med en rad, som 

familjearbetarna säger, ”barnsjukdomar”. (Det missnöje familjearbetarna uttrycker ovan, 

sammanfaller i hög grad med vad de uppfattar som sådana barnsjukdomar).  

 

Otydlighet runt uppdragen – en första barnsjukdom 

En första barnsjukdom, är otydligheten runt uppdragen för familjearbetet. Otydligheten från 

familjearbetarnas sida visavi föräldrarna, både vad det gäller uppdraget för familjearbetet och 

förväntningarna på såväl familjearbetare och föräldrar, är en källa till missnöje. En orsak till 

otydligheten, är att familjearbetarna inte har begärt in tydliga uppdrag från socialtjänsten. En 

annan orsak har varit familjearbetarnas egen oklarhet runt vad deras uppdrag egentligen bestått 

av. Detta har aktualiserats i arbetet runt Svenne och Maggan, där familjearbetarna anar att de tagit 

över för mycket av arbete som egentligen varit ålagt socialtjänsten att utföra. Det har även 
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aktualiserats i arbetet med Inger och Conny och deras ”utökade” familj där familjearbetarna varit 

med och ”trasslat” för mycket. Otydligheten runt uppdraget har påverkat förväntningarna på det 

arbete som skall utföras. För det första familjearbetarnas förväntningar på sig själva, men även 

föräldrarnas förväntningar på familjearbetarna. Otydligheten har i vissa fall lett till att föräldrarnas 

förväntningar på familjearbetarna har varit orealistiska. För det andra skulle en ökad tydlighet 

även kunnat klargöra vilka förväntningar familjearbetarna egentligen (men outtalat) har haft på 

föräldrarna, deras engagemang och delaktighet i arbetet runt dottern.  

 

För höga ambitioner – en andra barnsjukdom 

En annan av barnsjukdomarna, har familjearbetarnas allt för höga ambition varit.  

Familjearbetarna menar, att ambitionen varit allt för hög i relation till både föräldrars vilja 

(exempelvis Mia), föräldrars ork (exempelvis Ann-Britt) och till föräldrars förmåga att ge sina 

barn adekvat stöd (exempelvis Göran). Av olika skäl uppfattar familjearbetarna således att de har 

velat mer, än vad föräldrarna själva har gjort. Den höga ambitionen har i vissa fall varit en källa 

till missnöje, och familjearbetarna önskar att de tidigare insett behovet av vila och avlastning hos 

exempelvis Ann-Britt.  

 

Att utgå från sina egna referensen – en tredje barnsjukdom 

En annan barnsjukdom som hänger samman med detta, är att familjearbetarna i sin bedömning 

av föräldrarnas förmåga och vilja, utgick från sina egna erfarenheter och referenser runt hur en 

förälder bör agera och engagera sig i sitt barn. Den inledningsvis höga ambitionen, inbegrep även 

familjearbetarnas stora tillgänglighet för föräldrarna. De menar dock, att orsaken till att 

tillgängligheten minskat efter hand, främst är att arbetsbördan blev för stor. Annars har 

tillgängligheten haft en positiv effekt för familjerna.  

 

Otillräckligt fokus på helheten – en fjärde barnsjukdom 

Ytterligare en barnsjukdom är att familjearbetarna i startskedet inte var tillräckligt medvetna om 

betydelsen av att i ett tidigt skede få tillgång till flickornas båda biologiska föräldrar. När så inte 

skedde, gick de inledningsvis miste om information om flickans och familjens historia som hade 

varit av betydelse för arbetet. De fick heller inte möjlighet att skapa sig en egen bild av den 

”frånvarande” föräldern. I flera fall, menar familjearbetarna att de med fokus på helheten hade 

kunnat göra mer för olika familjer. Med helheten avses då, ett arbete där de haft en annan tillgång 

såväl till båda de biologiska föräldrarna men även till ett utökat nätverk där även en tredje 

generation involveras i arbetet. Detta möter dock svårigheter, dels avseende enskilda personers 
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vilja att ta del, dels avseende den praktiska och tidsmässiga möjligheten för familjearbetarna att 

utöka familjearbetet ytterligare runt enskilda familjer.  

 

Erfarenheterna från arbetet med den första föräldragenerationen, och de fällor familjearbetarna 

föll i då, har haft stor betydelse för den egna medvetenheten, och för hur arbetet utformats 

därefter. Arbetet runt Mia och hennes familj, och den ”splitting” som personalgruppen 

genomgick under detta arbete, är ett tydligt exempel på en sådan dyrköpt, men givande erfarenhet 

för Berghaga. 

 

Att lyckas – eller misslyckas 

 
Avslutningsvis visar föreliggande utvärdering på en rad intressanta omständigheter, väl värda att 

beaktas av personalgruppen på Berghaga. Det tycks för det första, finnas en skiljelinje mellan 

familjearbetarnas bedömning av vilket familjearbete som betecknas som lyckat respektive mindre 

lyckat. ”Lyckat” familjearbete, eller arbete de är nöjda med, kännetecknas av en rak och ärlig 

kommunikation samt av att familjearbetare och föräldrar har varit överens. En fråga som 

materialet väcker, är om föräldrar med förmåga till rak och ärlig kommunikation gynnas, emedan 

föräldrar som saknar vilja eller förmåga att upprätta sådan kommunikation med familjearbetarna 

missgynnas. Familjearbetet riktat mot Svenne respektive Göran erbjuder en intressant jämförelse. 

Arbetet runt Svenne och hans familj har – trots ett större geografiskt avstånd till Berghaga än för 

Görans familj – varit omfattande. Familjearbetarna har haft uppdraget att föra kontinuerliga 

samtal med Svenne och Maggan utifrån deras alkoholmissbruk. Man har varit dem behjälpliga i 

att reda i deras ekonomiska situation, och i vissa avseenden erbjudit dem ett stöd utöver det rent 

”professionella”.  Arbetet med föräldrarna har dessutom fortgått även efter att beslut om ett eget 

boende för Emma tagits. Görans önskemål om hjälp att bland annat bearbeta sin egen 

problematik har inte tillgodosetts. Inte heller har något familjearbete bedrivits, varken med Göran 

eller Ann-Britt, efter att beslut om Marias framtida flytt till eget boende tagits. Även 

familjearbetet runt Jessicas familj upphörde i och med att samma beslut togs. Samtliga dessa 

föräldrar tillhör dem vars oförmåga att tillgodose sina barns förmåga uppdagats efterhand, men 

de är dessutom föräldrar vars förmåga eller vilja till en öppen och rak kommunikation i vissa 

avseenden betecknas som bristande. Dessutom har konflikter uppstått i föräldrarnas relation till 

Berghaga, och inte minst Annika har riktar tydlig kritik mot verksamheten. Trots att bilden av 

Conny och Inger och deras problematik uppdagats efterhand på ett likartat sätt (som för Mia, 

Göran och Ann-Britt), har familjearbetet fortgått även efter att arbetet runt Josefin avslutats. Den 
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geografiska närheten är en förklaring till detta. Tänkbart är att den positiva relationen till 

familjearbetarna är en annan.  

 

En annan intressant iakttagelse är, att flera familjer anser att det inte är det ”lyckade” arbetet runt 

deras flickor som upprättat deras självkänsla som föräldrar, utan det faktum att även Berghaga 

”misslyckats” på samma sätt som föräldrarna själva gjort. Emedan upplevelsen av skuld i flertalet 

familjer eliminerats, bland annat genom detta ”misslyckande”, kan man ana det motsatta när det 

gäller Göran och Annika. För Göran har familjearbetet resulterat i att han, trots önskan om 

delaktighet, underkänts som förälder. Berghagas misslyckade medling mellan honom och Ann-

Britt, har dock fått den positiva effekten att Göran och Ann-Britt på egen hand hittat ett sätt att 

kommunicera. Genom processen som familjearbetarna beskriver, har synliggörandet av enskilda 

föräldrars (o)förmåga, dels fått till följd att målet för arbetet förändrats från att ”arbeta” flickor 

hem till dessa föräldrar – mot att arbeta dem ut i eget boende. Dels har Berghaga uppfattat som 

sin uppgift, att kompensera föräldrarnas uppenbarade brister genom att ge flickorna det 

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

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

Familjearbetarna ger olika besked om huruvida ett arbete för att stärka föräldrarnas förmåga att 

stötta sina flickor i deras nya livssituation kommer att påbörjas eller inte. 

 

Familjearbetarna uttrycker sitt missnöje med effekterna av barnsjukdomar som i flera avseenden 

påverkat arbetet runt denna första föräldrageneration. Utvärderingen som genomförts vid 

Berghagagården under år 2002, ger dock för handen att familjearbetarna har lyckats upprätthålla 

balansen mellan att, å ena sidan, genomgå en tydlig initierande utvecklingsfas, samtidigt som de, å 

andra sidan, givit vad berörda familjer uppfattar som ett relevant stöd. Undantaget från detta, är 

de misslyckanden som framstår tydliga för såväl familjearbetare som berörda familjer; Emma - 

det tappade barnet, och Göran – det svarta fåret. En uppföljning av arbetet som bedrivits runt 

efterkommande familjer, skulle göra tydligt i vilken mån påtalade svårigheter har korrigerats, och 

ytterligare ökat förutsättningarna för ett väl utfört familjearbete 
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