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Förord 
 
 
 
På väg. Att vara på väg kännetecknar för mig mötet med Berghagagårdens HVB – hem för 
flickor i Bergslagen.  
 
Berghagagården är för det första på väg som en nystartad verksamhet med knappt två år bakom 
sig, men också i sin strävan att befästa sin egen inriktning bland de erbjudande som idag riktas till 
unga flickor. Berghagagården är dessutom tydligt på väg i en annan bemärkelse; genom att redan 
från verksamhetens inledningsskede på olika sätt korrigera sin färdriktning vilket också, som den 
följande rapporten visar, betyder att såväl ansvariga som övriga medarbetare ständigt måste pröva 
och ompröva såväl de rätta - som de avvägar man följt. Berghagagården förefaller således ha en 
lång och spännande vandring framför sig.  
 
Uppdraget på Berghagagården blev även för mig ett alldeles nytt steg, och jag tackar professor 
Bengt Börjeson, min vägledare genom arbetet men även ansvariga och medarbetare på 
Berghagagården för den öppenhet och det förtroende som visats mig. 
  
 
  
     
    Charlotte Engel 
    Uppsala i november 2000 
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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 Berghaga HVB - hem för 
flickor. Ansvarig för utvärderingen är doktorand Charlotte Engel. 
  
I samråd med ansvariga på Berghagagården har en modell för den kontinuerliga utvärderingen  
utformats. I enlighet med denna har under oktober och november månad år 2000 en första 
delstudie genomförts som fokuserar hur personalen tolkar och tillämpar den för Berghagagården 
aktuella modellen för ett miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete. Med föreliggande rapport 
samt en muntlig avrapportering för Berghagagårdens personalgrupp under januari månad är 
uppdraget under innevarande år att betrakta som slutfört. 
 

 
 
 
 
Uppsala den 30 november 2000 
 
 
 
Charlotte Engel, doktorand 
Forskningsavdelningen 
Sköndalsinstitutet 
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Sammanfattning 
 

 
Berghagagården HB är ett relativt nystartat hem för vård och boende där man tar emot flickor i 
åldern tretton till tjugo år med psykosociala problem för utredning och behandling enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. (LVU). 
Berghagagården har i dagsläget sex platser, samt en ordinarie personalgrupp bestående av 
föreståndare/socialpedagog, biträdande föreståndare/socionom, fyra heltidsanställda 
behandlingsassistenter samt en relativt stadigvarande vikariegrupp om tre personer. 
Verksamhetsinnehållet beskrivs som ett miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete med 
utgångspunkt i en systemisk grundsyn med tre hörn; den miljöterapeutiska behandlingen i 
boendet på Berghagagården, familjearbetet samt samarbetet med skola och praktikhandledare.  
 
Den miljöterapeutiska behandlingen på Berghagagården beskrivs som en medveten behandling 
för att främja utvecklingsprocesser hos ungdomarna. All aktivitet runt flickorna skall således 
härledas till miljöterapi och behandlingspersonalen skall i ord och handling arbeta mot bestämda 
mål. På Berghagagården finns en liten och samarbetad personalgrupp, väl medveten om de 
påverkansmöjligheter som finns såväl hos behandlingspersonalen som i dagliglivets strukturer.   
 
Det framkommer dock att det finns osäkerheter inom personalgruppen inför en 
behandlingsmetod man uppfattar som mycket svår, och en bristande överensstämmelse i 
förståelsen av miljöterapi som metod, eller metodologi, ett begrepp som Bengt Börjeson föredrar att 
använda i sin avslutande kommentar. Det miljöterapeutiska arbetet är kanske den verkliga 
akilleshälen i Berghagagårdens behandlingsprogram, skriver han. För att utveckla ett genuint 
miljöterapeutiskt arbetssätt och förhållningssätt där själva behandlingsprocessen bland annat 
inbegriper oavlåtligt pågående diskussioner om oklara regler, diskussioner i vilka även klienterna 
bör vara inbegripna, kan en ganska så auktoritativ handledning och handledare utgöra en för 
Berghagagården nödvändig förutsättning.  
 
Ett annat av behandlingsarbetets tre hörn utgör kontakterna med skola och praktikhandläggare. I 
den föreliggande utvärderingen påvisas svårigheten  med att å ena sidan ge de flickor som är 
placerade på Berghagagården tillträde till den av olika skäl så viktiga skolgången inom den 
kommunala skolan, och att å andra sidan ”utsätta” dem för den riskmiljö gymnasieskolans 
Individuella program utgör idag.  Utvärderingen påvisar vidare behovet av att på ett tydligare sätt 
stärka flickornas motkrafter inför mötet med bland annat skolan. Hittills har skolgången varit det 
första som ordnats för flickorna efter inskrivningen vid Berghagagården. Enligt en annan modell 
skulle flickorna istället genom olika steg kvalificera sig för skolgång. En sådan modell skulle 
fungera som ett ”hjälp-jag” för personal som annars tenderar att tappa strukturer runt rutiner och 
aktiviteter, men även som ett verktyg för att skapa motivation hos flickorna. Föga populära eller 
skrämmande åtaganden som att diska eller våga sig ut i egna aktiviteter kan sporras av utsikten att 
få ta del av det tonårsliv som skolgången inrymmer.  
 
Utifrån ett systemiskt synsätt utgör det tredje hörnet, familjearbetet, förutsättningen för att en 
positiv förändring hos flickorna skall komma till stånd under behandlingstiden men även för att 
denna förändring skall bli bestående efter återkomsten till hemmet. 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 huset vidare till föräldrarna, som det goda exemplet som skall väcka till insikt och 
inspirera en förändring även hos dem. 
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Den föreliggande utvärderingen  lyfter fram två svårigheter i det familjearbete som bedrivs. För 
det första hur avsaknaden av tydliga uppdrag för arbetet, dels från socialtjänsten och dels från 
familjerna själva, leder till svårigheter avseende struktur, kontinuitet samt dokumentation. För det 
andra hur definitionen av familjearbetet som miljöterapeutiskt utifrån den förmedlande funktion 
som beskrivs ovan, saknar relevans. 
 
En svårighet som sammanhänger med detta, är den för Berghagagården speciella konstruktionen 
av ett miljöterapeutiskt ungdoms – och familjearbete. Den teoretiska tanken bakom detta – att 
familjearbetet är miljöterapeutiskt genom att familjearbetarna förmedlar praktiska erfarenheter 
från ungdomsarbetet vidare till familjerna för att befrämja förändring -  visar sig vara svår att 
omsätta i det praktiska arbetet. Såväl intentionen med- som definitionen av familjearbetet som 
miljöterapeutiskt bör således omdefinieras. Ramarna för familjearbetet behöver klargöras, bland 
annat hur det fortsättningsvis skall relatera till ungdomsarbetet i huset. Även kopplingen mellan 
kontaktpersonerna i huset och familjerna bör tydliggöras emedan det inom personalgruppen 
finns önskemål om både en ökad direktkontakt- och om en fortsatt tydlig gräns mellan 
husarbetare och familjer. Bengt Börjeson förespråkar en fortgående informationskonfrontation mellan 
de två sociala arenor som miljöterapin respektive familjearbetet utgör, ett tillskapande av en 
gemensam arena där alla medarbetare har möjlighet och skyldighet att ta del av de komplicerade 
mängderna information som genereras såväl i arbetet med flickorna som med deras föräldrar. 
 
Verksamheten vid Berghagagården kan sammanfattningsvis sägas befinna sig i en initialfas. Den 
föreliggande utvärderingen lyfter fram vissa av de utvecklingstendenser som kännetecknar detta 
initiala skede. För det första en tendens att korrigera initiala misstag. Det ägarbyte som företogs 
relativt snart efter att verksamheten startat kan utgöra ett exempel. För det andra att de första 
stegen mot en medveten kompetensfördjupning har tagits, bland annat genom de 
vidareutbildningar fyra av den ordinarie personalgruppen om sex personer för närvarande 
genomgår. En tredje utvecklingstendens kan erkännandet av att det sätt på vilket verksamheten 
konstruerats innefattar motsättningar sägas utgöra. Ett exempel på en sådan motsättningar utgör 
”praxishierarkin” där ordinarie personal respektive vikarier i viss mån utgör två skilda kategorier 
inom verksamheten.  
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Inledning 
 
 
Berghagagården är ett relativt nystartat hem för vård och boende (enligt 69 § punkten 1, 
Socialtjänstlagen). Tillstånd beviljades av länsstyrelsen i Västmanlands län i maj månad år 1999 
för en verksamhet som riktar sig till flickor i åldern tretton till tjugo år. Sedan starten har en 
ombildning skett av huvudmannaskapet och i det nya handelsbolaget, Berghagagården HB, ingår 
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 då 
Berghagagården idag inte kan erbjuda den kompetens som erfordras för denna grupp. Under det 
första verksamhetsåret har vikten av ett familjearbete i de placerades flickornas familjer kommit 
att betonas i allt högre grad, och familjens villighet att delta i familjearbetet uppges vara ett krav 
inför en eventuell placering. 
 
Berghagagården beskriver verksamhetsinnehållet som ett 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.  Antalet platser har sedan verksamhetsstarten utökats från fem till 
idag sex platser. Berghagagården har hittills tagit emot nio placeringar; tre utredningsplaceringar 
på åtta till tio veckor enligt SoL (Socialtjänstlagen) varav en övergått i en behandlingsplacering på 
Berghagagården, tre placeringar enligt SoL som övergått i LVU (Lagen om vård av unga) samt tre 
placeringar enligt LVU. 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. Placerande kommuner har hittills varit Nynäshamn, Finspång, Hallstahammar, Årjäng, 
Fagersta, Sandviken samt hemkommunen Köping. Inledningsvis var avsikten att 
behandlingstiden skulle uppgå från sex till tolv månader men den har i de flesta fall förlängts 
ytterligare. Hittills har en akut utskrivning skett samt en utskrivning till hemmet med ett fortsatt 
uppföljningsuppdrag för Berghagagården. En flicka har flyttat till eget boende i Köping men är 
fortfarande inskriven på Berghaga. 
 
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, fyra heltidsanställda behandlingsassistenter med 
schemalagd tjänstgöring (varav en tjänst för närvarande är vakant) samt en relativt stadigvarande 
vikariegrupp om tre personer. Inom personalgruppen finns en dokumenterad erfarenhet av 
arbete inom socialtjänsten och på behandlingshem av olika karaktär samt en särskild kompetens 
inom missbruksrelaterat – och familjearbete. Under innevarande hösttermin har två 
behandlingsassistenter påbörjar en två-årig utbildning i miljöterapi och föreståndare samt 
biträdande föreståndare steg I utbildning i psykoterapi. 
 
 

Bakgrund 
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Allt sedan starten för cirka ett och ett halvt år sedan har verksamheten vid Berghagagården varit 
stadd i utveckling. Vissa bärande tankar har funnits med redan från början, bland annat synen på 
förändringsarbete vilken legat till grund för kombinationen av ungdoms- och familjearbete. 
Därutöver har en rad faktorer, vid sidan av att Berghagagården är ett nystartat HVB - hem, 
bidragit till att verksamheten ”bara rullat på” och således är i behov av en närmare granskning.  
 
En sådan faktor är att Berghagagården ganska snart efter starten hade fyra placeringar, det vill 
säga innan arbetssätt och rutiner hunnit ”sätta” sig. Detta innebar att arbetet i viss mån tog form 
mer utifrån omedelbara behov och situationer än utifrån grundläggande reflexioner om 
vårdinnehåll och ideologiska utgångspunkter. Ett sådant mer ”impulsstyrt” arbetssätt förstärktes 
dessutom av att Berghagagården accepterat placeringen av en flicka som personalen efter hand 
visade sig sakna förutsättningar att hantera, en  situation som kom att prägla verksamheten under 
det första halvåret. En annan faktor som spelat roll är bytet av huvudmannaskap. Efter interna 
konflikter mellan initiativtagarna till verksamheten köptes en ägare - och tillika biträdande 
föreståndare, ut under Berghagagårdens första år. 
 
Vid sidan av en extern utvärdering som en fortgående och önskvärd kvalitetssäkring finns således 
ett mer omedelbart behov av att få en stabil grund för verksamheten där det vårdinnehåll och den 
grundläggande ideologi man formulerat är i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. 
En reflekterad grund utgör dessutom förutsättningen för att verksamheten vid Berghagagården 
skall vidareutvecklas, vilket man bedömer är nödvändigt främst av två skäl; för det första för att 
möta en förändrad efterfrågan där behovet av placeringar för flickor med en psykiatrisk diagnos 
ökar, och för det andra då utveckling uppfattas som en viktig faktor för en verksamhet som 
eftersträvar en konstant och engagerad personalgrupp.  
 
 
Syfte  och material  
 
Syftet med denna första del av den kontinuerliga utvärderingen är att tydliggöra den 
behandlingsideologi som Berghagagården omfattar. Detta skall ske genom en granskning av 
förhållandet mellan den modell för ett miljöterapeutiskt ungdoms- och familjearbete som 
verksamheten uppges utgå ifrån och den faktiska utformningen av det vardagsarbete som bedrivs. 
Personalen står i fokus för denna granskning. För det första synliggörs de olika sätt på vilka 
personalen tolkar den aktuella behandlingsideologin och för det andra, i vilken mån de uppfattar 
att denna överensstämmer med verksamheten vid Berghagagården. 
 
Studien kan på så sätt påvisa dels de olikheter i uppfattningar som föreligger inom 
personalgruppen samt i vilken mån dessa uppfattningar bedöms som acceptabla och önskvärda – 
eller inte, och dels de olikheter som kan föreligga mellan intentioner och utfört arbete. En effekt 
av detta kan vara att det arbete som utförs bör förbättras för att svara upp mot uttalade 
intentioner, en annan att vissa intentioner bör förändras emedan de saknar relevans och är 
orealistiska i förhållande till den praktiska vardagsverksamheten. 
 
Efter denna första del av utvärderingen av Berghagagården kommer en longitudinell studie av ett 
behandlingsförlopp att genomföras. Intentionen är, att med början våren år 2001, följa en flicka 
och hennes familj från den första kontakten med Berghagagården till flickans återkomst till 
hemmet efter avslutad placering.  
Metod 
 
Utvärderingen av verksamheten vid Berghagagården bygger på ett ganska bestämt val av 
perspektiv – ett perspektivval som också inneburit ett sätt att arbeta metodiskt. 
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Tanken bakom de flesta utvärderingsstrategier är att det existerar någon form av verksamhet och 
att det är denna existerande verksamhet som skall bedömas, granskas, utvärderas. Detta är en 
tämligen naiv kunskapsteoretisk utgångspunkt – verkligheten existerar som något oberoende av 
observatören och det är detta existerande faktum som är utvärderingens förmål. Ett helt annat 
sätt att närma sig utvärderingsuppgiften är naturligtvis ett ”socialkonstruktivistiskt” 
betraktelsesätt. Forskaren/utvärderaren konstruerar en bild – sin bild – av verksamheten och det 
är denna konstruktion som är själva utvärderingsprodukten. Jag tror att detta synsätt, det social-
konstruktivistiska, är det kunskapsteoretiskt rimliga men det har däremot avsatt relativt få spår i 
den samhällsvetenskapliga forskningen och än mindre rörande arbetssättet i samband med 
utvärderingar. 
 
Jag skall i detta sammanhang inte ge mig i kast med en diskussion av de här diametralt motsatta 
kunskapsteoretiska ståndpunkterna. För mig är emellertid den relevanta frågeställningen – hur har 
jag som forskande person konstruerat min bild av Berghagagården och vilka anspråk på giltighet 
har den uppfattning jag kommit fram till? Svaret är till synes ganska banalt. Jag har arbetat med 
intervjuer, i allt väsentligt ostrukturerade men riktade mot vissa övergripande frågeställningar som 
jag i förväg diskuterat med mina uppdragsgivare. Därtill har jag funnits i verksamheten som ( i 
viss mån) deltagande observatör under ett antal dagar. Jag har kunnat följa arbetsdagens gång, 
lyssnat till samtal mellan medarbetarna sinsemellan och mellan medarbetarna och flickorna som 
vistas på Berghagagården. Jag har naturligtvis också observerat samspelet flickorna emellan. Min 
roll har varit ganska oproblematisk, åtminstone till synes. Jag har berättat om min arbetsuppgift 
precis som den är utan några tillrättalägganden. 
 
Men mitt perspektivval (se ovan) har kommit till uttryck på det sätt jag har genomfört och 
behandlat mina intervjuer. Jag tror inte jag kan få tag på några färdiga och väl grundade 
uppfattningar om tillvaron på Berghagagården via intervjuerna. Det finns naturligtvis bland alla 
aktörerna uppfattningar om verksamheten men dessa uppfattningar modifieras och kvalificeras 
under intervjuernas gång. Det är dessa av samtalen med intervjuaren skapade bilder av 
verksamheten som jag därefter har valt att presentera för mina intervjupersoner i grupp – för att 
konfrontera dem med deras skilda tolkningar och mottolkningar.    
 
Även gruppsamtalen påverkar deltagarnas tolkning av det arbete som bedrivs. Jag arbetade så att 
jag vid ett första gruppsamtal bandade samtalet och skrev ut det ord för ord. En redigerad 
version av detta samtal presenterades ånyo för gruppen. Detta sätt att medvetet förstå 
uppgifterna under intervjuerna som provisoriska ställningstaganden som deltagarna är beredda – 
eller inte beredda – att förändra är följdenligt det social-konstruktivistiska perspektivet som jag 
beskrivit. Men själva metoden att arbeta så är inte ny. För ett antal år sedan var tekniken att 
intervjua och via stegvisa återföringar till intervjupersonerna bygga upp en verklighetsbild ett 
metodiskt arbetssätt som ofta användes, ofta benämnd som ett arbetssätt enligt den så kallade 
Delphi-metoden. Denna metod kan användas på ett stringent, ibland nästan tvångsmässigt sätt – i 
mitt fall har det närmast varit själva idén att stegvis bygga en verklighetsförståelse som varit 
vägledande.1 Vilken tillförlitlighet och viktigare! – giltighet har så den bild av Berghagagården som 
jag kommit fram till? Denna avgörande fråga har inte ett definitivt svar. Jag tror inte att det finns 
väl definierade kriterier med vilkas hjälp frågan kan besvaras. Men det finns flera var för sig 
otillräckliga prövningar som ger delar av svaret. Hur bedömer personalen den givna analysen? 
Har forskaren använt ´fakta´ vid uppbyggnaden av tolkningen som är relevanta? Är forskarens 
diskussion användbar eller inte för en fördjupad självreflexion från personalens sida? Är 

                                                 
1 En relativt lättillgänglig beskrivning av Delphi-metoden på svenska är Bengt Börjesson  och Kenneth Sunds 
rapporter från ”Socialt arbete i förändring. Måluppbyggnadsprojektet” 1977 (stenciler) 
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slutsatserna teoretiskt rimliga i relation till den teoretiska diskurs som existerar inom 
kunskapsområdet? Och framför allt – kan forskarens diskussion användas av dem som berörs av 
bedömningen? 
 
Disposition 
 
Den föreliggande rapporten omfattar fyra kapitel som beaktar de tre ”hörn” - familjearbete, 
miljöterapeutiskt ungdomsarbete samt skola och praktik – som verksamheten på Berghagagården 
bygger på, samt för det fjärde relationen mellan det familje- och ungdomsarbete som bedrivs. 
Strukturen för rapportens kapitel följer studiens arbetsgång. Varje kapitel inleds med en 
bakgrundsteckning som i huvudsak bygger på genomförda intervjuer. Därefter återges den första 
återkopplingen, det material som presenterades vid detta tillfälle samt personalens kommentarer 
och den andra återkopplingen efter samma mönster. Därtill avslutas kapitel tre, fyra och fem med 
kommentarer av professor Bengt Börjeson. 
 
Rapporten inleds dock med en sammanfattande ”ideal” bild av verksamheten vid 
Berghagagårdens HVB – hem för flickor såsom den förmedlas genom de inledande intervjuerna.  
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Kapitel 1. Den ideala bilden av Berghagagården 
 
Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts kan verksamheten vid Berghagagården 
sammanfattas i den följande ”ideala” bilden av hur verksamheten konstruerats. Denna bild har 
fått tjäna som avstamp för de diskussioner som förts vid återkopplingar mellan utredare och 
personalgrupp; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flickan 
Huset 
Tonårsvärlden 

         Familjearbetet 
  
        Socialtjänsten 
 
        Familjerna 

 
 
 
                                                          

          ”Vanliga världen” 
 
Utgångspunkt för den verksamhet som bedrivs är de flickor som, frivilligt eller enligt lagen om 
vård av unga, placeras på Berghagagården. På själva Berghagagården, i huset där flickan bor, finns 
regler och strukturer för det vardagliga livet samt de praktiska sysslor som sammanhänger med 
detta. I huset utförs bland annat elevobservationer, sociala intervjuer och självskattningar. 
Utanför huset finns ”tonårsvärlden” där flickans egna aktiviteter och fritid i form av besök på 
caféer, bio och skoldanser tillsammans med skolgång eller praktikplats utgör en i viss mån 
kontrollerad verklighet. Verksamheten i huset och deltagandet i tonårsvärlden utanför utgör 
tillsammans en ”skyddad verkstad”. Där kan personalen pröva sig fram till vilka förhållningssätt 
som är verkningsfulla för att hjälpa flickan att klara av mötet med bland annat droger och träna 
flickan i att hålla regler och överenskommelser. Det är genom detta miljöterapeutiska arbete som 
flickan skall beredas för målet med behandlingen – att återvända till sin familj och att med 
familjen som utgångspunkt klara av mötet med den ”vanliga världen” utanför Berghaga. 
 
Runt den ”skyddade verkstaden” fyller familjearbetet för det första funktionen av ett filter mellan 
flickor och husarbetare* och familjerna utanför. En sådan filterfunktion bidrar till att husarbetarna 
frikopplas från ansvar för familjekontakter och kan fokusera på- och lojalisera sig med flickorna. 
För det andra har familjearbetarna en förmedlande funktion genom att ansvara för och förmedla 
övergripande beslut ”in” till flickorna. Detta bidrar i sin tur till en lugnare miljö  
 
* I det följande används beteckningen ”husarbetare” för den personal som har sin tjänstgöring förlagd till 
Berghagagården, samt beteckningen ”familjearbetare” för dem som i huvudsak arbetar med föräldrar, socialtjänst och 
övriga kontakter utanför Berghagagården. 
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inne i huset. Familjearbetarna förmedlar dessutom husarbetarnas erfarenheter från det 
miljöterapeutiska skeendet runt flickan vidare till föräldrarna, men även sina erfarenheter av 
familjerna tillbaka till husarbetarna som på så sätt får en större förståelse för flickans belägenhet. 
För det tredje fyller familjearbetet en förhandlande funktion dels mellan mammans respektive 
pappans nya familjesystem, och dels mellan dessa familjer och socialtjänsten. 
 
 
 

1:1 Det övergripande målet för verksamheten 
 
Det övergripande ”ideala” målet för verksamheten vid Berghagagården är att flickorna skall 
återvända till sina familjer. Genom att förmedla det miljöterapeutiska arbete som befrämjar en 
positiv förändring hos flickan vidare till familjen som ett gott, och praktiskt exempel på ett nytt 
sätt att förhålla sig till sin ungdom befrämjas även en positiv förändring hos familjen. Denna 
förändring är i sin tur av vikt för att flickans förändring skall bli bestående. 
 
Mål som går att uppnå  
Delar av personalgruppen uttrycker sig hoppfullt när det gäller möjligheten att uppnå detta 
övergripande mål, men betonar samtidigt hur oerhört svårt det arbete som skall utföras är. Det 
betraktas dock som ett realistiskt mål, och ett mål som har betydelse för att arbetet på 
Berghagagården skall vara trovärdigt. En annan typ av mål för verksamheten är de mål som ingår 
i Berghagagårdens behandlingsplaner och som inför varje placering formuleras i samråd mellan 
familjen, flickan och socialtjänsten. Trots den svårighet som kan föreligga när alla parter skall 
enas runt ett gemensamt mål, bedöms även dessa som realistiska och möjliga att uppnå. 
Målsättningen måste dock  ställas i relation till de resurser som familjearbetarna har att tillgå, men 
även här framkommer uppfattningen att målen utifrån att det idag finns två familjebehandlare är 
relevanta.  
 
Ett mål som kan vara svårt att uppnå 
Hos andra inom personalgruppen kommer en större tvekan till uttryck inför huruvida det 
övergripande målet att flickorna skall återvända till sina familjer är realistiskt. Det finns för det 
första en osäkerhet inför de nuvarande placeringarna och huruvida det kommer att vara möjligt 
att återförena dessa flickor med sina familjer och få dem att fungera i det sammanhanget. Ett 
hinder kan vara att föräldrarna mår allt för dåligt, eller att problemen i familjerna är för svåra för 
att rätta till. När så är fallet är det inte rimligt att man via ett behandlingshem för unga flickor 
skall kunna förändra situationen i hemmet. Då måste annan hjälp till. I sådana situationer kan inte 
Berghagagårdens mål vara att få föräldrarna att må bra, utan att skapa självständiga flickor som 
kan stå på egna ben.  
 
Nya mål för familjearbetet 
Det finns ett klart konstaterande att det kommer att placeras flickor på Berghagagården som inte 
kan återvända hem. När så är fallet förändras målen för familjearbetet. Om ett mål blir att rusta 
flickor för att klara sig själva, blir ett annat att även hjälpa familjer att klara sig utan flickornas 
hjälp. En annan uppgift blir att ”trygga” föräldrar med att deras barn kommer att klara sig på 
egen hand men också att påvisa hur man som föräldrar kan bidra positivt i flickans nya situation. 
När det är frågan om flickor som är för unga för ett eget boende finns inga mallar för hur detta 
skall hanteras. Om det visar sig att en ung flicka inte kan återvända till sitt hem är en 
långtidsplacering under kanske en femårsperiod ingen lösning. Under förutsättning att familjen 
går in i en aktiv förändring och söker hjälp exempelvis för sin missbruksproblematik skulle 
flickan under ett begränsat antal år kunna placeras på Berghaga i väntan på att det skall bli möjligt 
att återvända hem. 
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1:2 Vårdinnehållet 
 
Vårdinnehållet på Berghagagården utgår enligt informationsmaterialet från en ”systemisk 
grundsyn med tre hörnstenar; den miljöterapeutiska behandlingen i boendet på Berghagagården, 
det väl utvecklade familjearbetet samt samarbetet med skola och praktikhandledare”.2 Vi kan 
således addera ytterligare en figur till den ”ideala” bilden av Berghagagården; 
 
 
 
 
 
               Familjearbete 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 Miljöterapi          Skola och praktik  
 
 
 
I de följande kapitlen framkommer hur de ”ideala” bilder som presenteras ovan inrymmer olika 
svårigheter, inte minst då de bygger på en integration av två olika synsätt till ett gemensamt  
miljöterapeutiskt ungdoms och familjearbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB-hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.3 
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Kapitel 2. Familjearbetet - ett första hörn 
 
 
I Berghagagårdens informationsmaterial framhålls att det övergripande målet för det 
familjearbete som bedrivs är att flickorna så snart som möjligt skall återvända till sina familjer 
eller till andra lämpliga former för boende på hemorten. Genom att för det första underlätta i 
relationerna mellan flicka, vårdnadshavare, skola och socialtjänst, och för det andra stödja och 
stärka föräldrarna samt medla mellan flickornas olika familjesystem menar man att detta mål kan 
uppnås.  
 
Familjearbetet betecknas som miljöterapeutiskt. Det föräldrastöd man erbjuder för att återge  
säkerheten i föräldrarollen bygger på delaktighet i vardagsarbetet runt ungdomarna på 
Berghagagården. Personalens kommunikation med eleverna ger föräldrarna en modell för det 
egna handlandet och erbjuder möjligheter för föräldrarna att träna i att på ett nytt sätt sätta 
gränser för sina ungdomar, samt för separerade familjepar att enas runt gemensamma riktlinjer 
för praktiska frågor, ramar och normer.  
 
Att medvetandegöra föräldrarna om betydelsen av samarbete runt eleven utgör således en 
utgångspunkt för Berghagagårdens familjearbete.3 

 
 

2.1 Bakgrund 
 
Familjearbetet utgjorde redan från början en av de grundstenar verksamheten skulle bygga på, 
och initiativtagarna var överens om att verksamheten vid Berghagagården skulle inriktas på såväl 
flickor som deras familjer. Hur arbetet skulle utformas var dock inledningsvis oklart, och man var 
omedveten om hur omfattande ett familjearbete skulle bli - både avseende tidsåtgång och antalet 
aktuella personer. Ett familjearbete runt fem flickor skulle uppskattningsvis kunna beröra upp till 
femtio personer. Vilka personer som utgjorde flickans familj och som således skulle inkluderas i 
familjearbetet utgjorde ytterligare en oklarhet.  
 
I inledningsskedet fanns tanken att kommunerna utifrån ett förebyggande syfte skulle placera 
flickor med en psykosocial problematik och relationsstörningar på Berghagagården som genom 
kortare, intensiva insatser skulle hjälpa familjer att 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 av de flickor som placerats såväl som 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. 
 
 
En systemisk grundsyn 
 
Ett av skälen till att bedriva ett familjearbete är att skapa förutsättningar för att en positiv 
förändring hos flickan skall bli bestående även efter återkomsten till familjen. Ungdomar 

                                                 
3 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB-hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.4ff 
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återformas snabbt till sina gamla roller, så hållbara förändringar bygger på att även familjerna 
förändrats. Intentionen med familjearbetet på Berghagagården uppfattas avvika från ett 
traditionellt institutionsarbete med ungdomar som för det första endast behandlar symptom hos 
ungdomen och där, för det andra, det är institutionen som genom sina aktiviteter står för den 
förändring som skall ske. Genom ett sådant arbetssätt löper ungdomar som fungerar väl inom 
institutionen risk att efter avslutad placering återfalla i gamla mönster i en oförändrad 
familjesituation. På Berghagagården beskriver man detta genom bilden av den blå familjen vars 
flicka färgas röd på institutionen för att sedan vid hemkomsten återta familjens blå färg. Målet för 
det egna familjearbetet blir således en parallell förändring av såväl flickans som föräldrarnas 
kulörer. 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 allt förändringsarbete.  
 
 
Orsak till placeringar 
 
Familjearbetarna menar att den primära orsaken till de placeringar man har idag, är att flickornas 
familjer har tappat greppet om - och förlorat kontrollen över sina barn. En bakomliggande orsak 
till detta uppges vara att det råder en obalans i familjesystemen. När så är fallet är det dels svårt 
för familjemedlemmarna att må bra, och dels svårt för föräldrarna att hantera sina ungdomar. 
Gemensamt för föräldrarna till de flickor som idag är placerade på Berghagagården är att det 
förekommer eller har förekommit ett uttalat missbruk antingen hos mamman eller pappan, samt 
att fem vårdnadshavare av sex lever med annan person än flickans biologiska förälder. Inte sällan 
finns djupgående och ofta ouppklarade konflikter mellan dessa två nya familjesystem. Syftet med 
familjearbetet blir således att befrämja ett förändringsarbete såväl inom de båda familjerna som 
med avseende på relationerna familjerna emellan.  
 

 
En pågående  inventering av familjerna 
 
Utifrån målsättningen att flickan skall återvända till hemmet är det av vikt att den fysiska miljön 
på Berghaga - den materiella standarden samt utbudet av sysselsättning och aktiviteter – håller en 
rimlig nivå, så nära flickornas hemförhållanden som möjligt. Det är således viktigt att 
familjearbetarna har en kontinuitet i kontakten med familjerna för att få en god insyn i de 
förhållanden under vilka familjerna lever.  En utveckling har skett inom familjearbetet genom att 
man idag på ett mer aktivt sätt ”hittar” och involverar den förälder som inte själv tar aktiv del i 
flickans vardag eller placering. Att få tillgång till båda föräldrarna är av betydelse för att skapa den 
enighet som behövs för att utforma och befästa relevanta gränser för flickan, men även för att 
såväl familjebehandlarna som flickan skall få tillgång till båda föräldrarnas familjehistoria. Ibland 
har familjearbetarna ”missat” en förälder i periferin som sedan visat sig inneha information av 
stor betydelse för arbetet. I takt med att ny information om- eller av föräldrarna framkommer 
eller med att deras beteenden blir allt mer tydliggjorda säger sig familjearbetarna tendera att flytta 
sina positioner mellan föräldrarna. Man påtalar risken för att den förälder som är bäst på att 
framställa sig i ”god dager” exempelvis på familjemöten, skall ges ett tolkningsföreträde.  
 
 
Föräldrarnas uppdrag runt flickan 
 
Betydelse av att den förälder som är vårdnadshavare formulerar sitt uppdrag till Berghagagården 
betonas, men också att detta vävs samman med önskemål från såväl flickan som handläggare från 
placerande kommun. Detta kan innebära att den första behandlingsplan som formuleras inför 
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placeringen utgår ifrån den minsta gemensamma nämnare som parterna kan enas om. Ett 
exempel kan vara uppdraget att erbjuda flickan skydd, ett annat att få struktur runt hennes 
skolgång eller att förbättra kommunikationen mellan flickan och hennes föräldrar. 
Behandlingsplanen skall därefter, med samtliga parter närvarande, revideras kontinuerligt vilket 
Berghagagården i dagsläget saknar rutiner för. 
 
I vissa fall har det uppdrag som flickan tillsammans med en av föräldrarna formulerat visat sig 
vara ett ”mission impossible”, ett omöjligt uppdrag. Uppdraget från flickan och flickans mamma 
kan vara att förbättra relationen mellan flickan och flickans pappa som lever med en ny familj. 
Svårigheter som möter är exempelvis att mamman inte tillåter en tidigare ”svart” bild av pappan 
att förändras, att hon drar sig undan när kontakten med pappan ökar eller att familjearbetarnas 
relation med pappan påverkar mammans förtroende för dem negativt. En svårighet av annat slag 
kan vara att önskan om utökad kontakt inte har någon motsvarighet hos den andra föräldern, 
eller den andra förälderns nya partner. 
 
I de familjer som man hittills har arbetat med, har det visat sig att den nya partnern har haft en 
stor betydelse för i vilken mån familjen varit tillgänglig för ett familjearbete. I vissa familjer där 
den nya partnern förhåller sig avvaktande till såväl en utökad kontakt med flickan som till ett 
förändringsarbete i den ”nya” familjen blir familjearbetet begränsat. Familjearbetarna påtalar 
upplevelsen av att inte nå den person som egentligen har den största makten att påverka 
situationen inom familjen. Det finns också erfarenheter av att den nya partnern hotat lämna 
familjen när ansvaret för den ”krångliga” tonårsflickan kommit allt för nära. Inte sällan, menar 
familjearbetarna, underblåser dessutom den nya partnern de ouppklarade konflikter som kan 
finnas mellan flickans föräldrar. 
 
 
Ett familjearbete i det fördolda… 
 
Ett av kriterierna för att ta emot en placering är att flickans familj är tillgänglig för ett 
familjearbete. Det inledande uppdraget formuleras dock med fokus på flickan. En placering 
uppfattas alltid som ett misslyckande från föräldrarnas sida. Att i ett inledningsskede rikta 
uppmärksamheten mot- och presentera den förväntan som finns på föräldrarna att medverka i ett 
förändringsarbete skulle kunna upplevas som hotfullt. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 
föräldrarna väljer bort Berghagagården som alternativ. Om skydd kan utgöra den minsta 
gemensamma nämnaren för uppdraget runt flickan, kan vila eller stöd att sätta gränser utgöra 
densamma för en uttröttad förälder. Emedan man därefter inte reviderar behandlingsplanen 
föreligger en risk att såväl metoden för- som målet med Berghagagårdens familjearbete förblir 
outtalat och diffust för föräldrarna. I ett fall har dock ett mer specifikt uppdrag formulerats, och 
en familj har ansökt om särskilt bistånd att med hjälp av familjearbetarna bearbeta sitt 
alkoholmissbruk.  
 
 
… med ett bakomliggande syfte 
 
Hos Berghagagårdens personal och handläggare från placerande kommuner finns en gemensam 
förväntan på insatser för föräldrarna, och familjearbetet har kommit att uppfattas som det 
särskilda med Berghagagården. Även om inget klart uppdrag formuleras för hur detta arbete skall 
bedrivas runt den enskilda familjen, så finns ett mer eller mindre uttalat bakomliggande syfte, 
dock okänt för familjerna. Ett exempel på ett sådant bakomliggande syfte kan vara att 
familjearbetarna, genom att få till stånd möten mellan två stridande familjesystem och upprätta 
umgängesavtal runt helgvistelser och liknande, även skall kunna förändra familjernas fokus från 
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sitt inbördes krig till de behov som flickan har. Ett annat kan vara att familjearbetarna i arbetet 
med att hjälpa föräldrarna upprätthålla gränser avseende tider och regler även har en 
bakomliggande önskan att tillskapa nya gränser. Relationen mellan föräldrar och barn är ofta  
gränslös i bemärkelsen att den mer liknar ett ”kompisskap”, som bland annat kännetecknas av ett 
utbyte av privata och även intima erfarenheter, än en förälder - barn relation. Genom att befrämja 
nya roller där föräldrar och barn skiljer ut sig från varandra finns önskan om att föräldrarna skall 
få en ny auktoritet samt att ungdomarna skall befrias från såväl ansvar för- som insyn i 
föräldrarnas privata sfär. 
 
 

2.2 Behov av utveckling 
 
En utveckling av det familjearbete som bedrivs efterfrågas på ett antal punkter; 
 
Behov av struktur, kontinuitet och dokumentation 
Det framkommer att familjearbetet allt sedan starten befinner sig i en fortgående 
utvecklingsprocess, främst avseende familjearbetets yttre ramar samt dokumentation. Det finns 
fortfarande brister när det gäller såväl struktur för arbetet som kontinuitet i familjekontakterna. 
Detta menar familjearbetarna, är inte brister som återverkar negativt på familjerna, utan brister 
som framför allt utgör ett extra slitage på familjearbetarna själva. En bristande framförhållning 
och långtidsplanering kan både ge en ojämn, ”hoppig” frekvens i familjemöten men även ge 
arbetet karaktär av ”brandkårsutryckningar”. Detta kan i sin tur leda till att familjearbetarna får en 
orimlig arbetssituation genom att bli allt för tillgängliga för familjerna. Det kan dessutom leda till 
att  familjerna får svårt att förutse kommande möten. I övrigt anses utformning och 
genomförande av möten, samtal och övriga kontakter med familjerna som väl fungerande. 

 
Ett utökat nätverk 
Det nätverk familjearbetet riktas mot har utökats från att inledningsvis omfatta vårdnadshavaren 
med familj till att även inkludera den andra biologiska föräldern med sin nya familj. Det finns en 
önskan om att utöka nätverket ytterligare med andra för flickorna viktiga personer, exempelvis 
mor – och farföräldrar. I  dagsläget är dock detta på grund av tidsskäl svårt att genomföra. En av 
medarbetarna i huset menar att idealet bör vara att ”inbegripa allt”.  
 
Utöka stödet till föräldrarna 
Det finns en önskan om att utöka stödet till föräldrarna, exempelvis genom att vid behov kunna 
erbjuda dem individualterapi. I dagsläget är inte heller detta möjligt, dels beroende på det 
geografiska avståndet mellan Berghagagården och föräldrarnas bostadsort, och dels beroende på 
en arbetsbelastning som redan idag upplevs som tung. Det vore dock möjligt att tydligare än vad 
som sker idag motivera föräldrarna och förmedla vikten av att de vid behov skaffar en 
samtalskontakt i den egna hemkommunen. 
 
Förändra arbetsvillkoren för familjearbetarna 
Inte bara familjearbetarna själva ser behovet av att förändra sina arbetsvillkor, utan även 
husarbetarna noterar att arbetsbelastningen inom familjearbetet är hög. En förklaring kan vara 
den pågående processen att få arbetet att ta form, en annan den höga ambitionsnivån och en 
tredje att arbetet kanske är så komplext att ytterligare resurser måste avsättas för detta. Förutom 
familjearbetarnas önskan att skapa en tydligare struktur och kontinuitet i sitt arbete behövs en 
översyn av hur man disponerar sin tid – och om man använder den på ett effektivt sätt. 
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2.3 En första återkoppling 

 
 
Vid den första återkopplingen deltog hela den ordinarie personalgruppen samt en vikarie och en 
praktikant från socialhögskolan. Mot bakgrund av de inledande intervjuerna med 
personalgruppen presenterades vid detta tillfälle för det första olikheter som framkommit i sättet 
att se på familjer och på syftet med familjearbetet, och för det andra de svårigheter 
familjearbetarna säger sig brottas med idag. Svårigheter som å ena sidan kan tolkas som effekter 
av bristen på uttalade uppdrag för det familjearbete som bedrivs, och som å andra sidan skulle 
vara möjliga att avhjälpa om tydliga uppdrag förelåg. I det följande återges inledningsvis 
utredarens presentation och därefter personalgruppens reflexioner.  
 
 
En enhetlig syn – eller inte? 
 
Inom personalgruppen återfinns olika uppfattningar om huruvida det finns en enhetligt syn på 
familjearbetet hos medarbetarna – eller inte; 
 
Det finns en enhetlig syn på familjearbetet  
Husarbetarna upplever att det finns en ganska enhetlig syn på familjearbetet hos medarbetarna, 
och att man är överens om det betydelsefulla i att få med familjen, en uppfattning som dessutom 
förstärks genom den positiva förändring man upplever sker hos föräldrarna. Den bild 
husarbetarna har av familjearbetet bygger dock främst på vad familjearbetarna själva förmedlar på 
personalmöten genom sin presentation av- och sina resonemang runt kontakterna med familjer 
under den gångna veckan.  
 
Det finns en enhetlig syn men tolkningen av skeendet kan vara olika  
En familjearbetare menar att man i stort sett är överens inom personalgruppen och att det finns 
en grundläggande konsensus som förstärks av de ständigt pågående diskussionerna runt 
familjerna. Skillnader mellan medarbetare avseende erfarenhet och kunskap kan dock ge olika 
tolkningar, exempelvis av skeendet inom familjer. 
 
Det saknas en enhetlig syn  
En andra familjearbetare menar att det saknas en enhetlig syn på familjearbetet, vilket  förklaras 
av en dålig insyn i det arbete som bedrivs. Detta sägs i sin tur bero på brister hos familjearbetarna 
avseende såväl skriftlig dokumentation som muntlig avrapportering. Även om det finns vissa 
insikter hos personalgruppen om vad familjearbetet innebär, är det sällan dessa kommer till 
uttryck exempelvis under personalmöten.  
 
 
Familjerna som ”rätt” – eller som ”fel”? 
 
Det finns en gemensam uppfattning i personalgruppen om familjearbetets stora betydelse och om 
det övergripande målet att flickorna skall återvända hem, men det framkommer olikheter i sättet 
att se på de familjer vars barn är placerade på Berghagagården. Om företrädare för ett synsätt i 
högre grad betonar familjen som i grunden ”fel” ligger betoningen hos företrädare för ett annat 
synsätt på familjen som i grunden ”rätt”. Dessa olika synsätt ger i sin tur olika förståelse för det 
familjearbete som utförs/skall utföras – och vilka svårigheter som möter i detta. 
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Att uppfostra – och omforma föräldrarna  
Ett sätt att förstå de svårigheter som leder till att flickor placeras på Berghagagården är att se 
familjerna och flickornas hemförhållanden som orsak. Problemen är i grund och botten inte 
flickornas, och det stora arbetet åligger egentligen inte dem utan deras föräldrar. När familjen 
identifieras som orsak till de svårigheter som uppkommit, följer ett synsätt som tar sin 
utgångspunkt i det som är ”fel” i familjen. Syftet med familjearbetet förstås utifrån detta som att 
familjerna skall uppfostras eller formas om mot en större överensstämmelse med den ordning 
och de regler som bland annat är rådande på Berghaga. Om familjearbetet innebär att man skall 
fostra föräldrarna genom att  tala om  hur dom skall förhålla sig till sina barn, måste det betraktas 
som en särskild svårighet att få vuxna människor att tänka om. Det kan även föreligga en risk att 
föräldrarna inte tänker om utan för att bevara sin stolthet istället förlägger skulden på det barn 
som är placerat. Det är barnet det är fel på – vilket det faktum att (eventuella) övriga barn klarar 
sig hemma bevisar… 
 
 
 
  Uppfostra/omforma familjen (vikarier) 
 
  Familjen 

Ta vara på familjen resurser/insikter (ordinarie) 
 
 
 
Inte att omforma – utan ta vara på familjernas resurser  
Ett annat sätt att se på familjen tar istället sin utgångspunkt i det som är ”rätt”. Utifrån ett sådant 
synsätt blir syftet med familjearbetet inte att omforma eller förändra föräldrarna, utan den 
förändring som eventuellt kommer till stånd skall vara ett resultat av att familjearbetarna för det 
första arbetar fram föräldrarnas positiva sidor, bygger vidare på-, uppmuntrar och förstärker 
dessa, och för det andra på samma sätt hjälper stridande föräldrapar att se styrkan hos varandra 
och skapa ett lagarbete runt det gemensamma barnet. Framför allt familjearbetarna betonar 
betydelsen av att en förändring måste ta sin utgångspunkt i föräldrarnas egna insikter. Ett sätt att 
befrämja sådana insikter är att låta det miljöterapeutiska arbete som bedrivs runt ungdomarna på 
Berghagagården tjäna som förebild. Genom att synliggöra bland annat skälen till de regler och 
förhållningssätt som utgör grunden för arbetet kan man påvisa ett alternativ till hur livet runt 
ungdomarna kan organiseras. Ett annat sätt är att hitta och knyta an till en punkt i föräldrarnas 
egna livshistorier där man som förälder tror sig ha handlat fel eller har haft en önskan att 
organisera livet på ett annorlunda sätt. En särskild svårighet i familjearbetet är att konsekvent 
utgå ifrån familjernas egna förutsättningar – och undvika tillskriva människor sin egen ”karta” 
över önskvärda förändringar, en annan att få till stånd en öppen dialog. Först genom en sådan 
dialog blir det möjligt att återföra barnens svårigheter till föräldrarna och skapa en förståelse för 
hur starkt föräldrarnas situation och ”mående” påverkar barnen. Dialogen kan även bidra till att 
nya föräldragränser upprättas.  
 
 
De olika synsättet speglas även när det gäller uppfattningar om familjernas normsystem; 
 
 
Berghagagårdens uppgift är att förmedla ”nya” grundläggande värderingar 
En uppfattning som framkommer är att det finns vissa i samhället vedertagna normer för att en 
familj skall fungera bra – att ge trygghet och kärlek, värme och mat åt sina barn, att finnas till 
hands, hjälpa till med läxor och skapa en meningsfull fritid - självklara normer som ingår i 
Berghagagårdens uppgift att förmedla vidare till familjerna. 
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   Förmedla nya normer till familjen (vikarier) 
Normer 

 
Förstärka befintliga normer hos familjen (ordinarie) 

 
 
 
Normerna är de samma i familjerna och på Berghagagården  
Enligt familjearbetarnas synsätt finns i regel samma normer i flickornas familjer som på 
Berghagagården. Familjernas svårigheter är framför allt att hitta ett verksamt förhållningssätt när 
deras barn gång på gång bryter mot dessa. Syftet är således inte att hjälpa föräldrarna förändra 
sina grundläggande normer utan att förändra sitt sätt att upprätthålla dessa. Berghagagården kan 
pröva ut och förmedla verkningsfulla förhållningssätt vidare till föräldrarna. Inte sällan riktas 
fokus mot att vidmakthålla relevanta gränser för flickorna - hur länge dom får vara ute, när 
sängbyten, städning och liknande skall ske. 
 
 
Ett familjearbete i det fördolda 
 
Vid en jämförelse med hur uppdraget runt den placerade flickan formuleras på olika nivåer 
framkommer tydligt att  motsvarande uppdrag saknas för det familjearbete som bedrivs; 
 
 

Gemensamt mål: 
Återföra flickan till familjen 

 
                   Vårdplan             Outtalad förväntan 

   
              Behandlingsplan                                    Inget uttalat uppdrag 

 
             Berghagagårdens                                        Berghagagårdens  
                 intentioner                                                            intentioner 

 
 
                                     Miljöterapeutiskt              Familjearbete 
          arbete runt flickan 
 
 
Det finns ett uttalat gemensamt mål för det arbete som bedrivs på Berghagagården, att flickan så 
snart som möjligt skall återföras till familjen. Därutöver formulerar den placerande kommunen 
antingen en vårdplan för flickan i samband med behandlingshemsvistelse på Berghagagården, eller 
ett antal frågor man vill ha besvarade genom en utredningsplacering om åtta till tio veckor. När 
flickan kommer till Berghaga för inskrivning formuleras vidare en behandlingsplan för flickan 
utifrån en minsta gemensam nämnare som både flickan, familjen och socialtjänsten kan godta. 
Det framkommer att även om det finns en mer eller mindre uttalad förväntan från socialtjänsten 
på att insatser även skall riktas mot familjen under flickans placering, formulerar de placerande 
kommunerna ingen motsvarande vårdplan för familjen, och inte heller några frågeställningar 
inför utredningsuppdrag trots att dessa skall innefatta en familjeutredning. Inte heller vid 
inskrivningen artikulerar  familjen, socialtjänsten och Berghagagården något gemensamt uppdrag 
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för det kommande familjearbetet på motsvarande sätt som sker runt flickan. Idag, menar 
familjearbetarna, tar uppdraget form i ”våra egna huvuden”, och det kan således sägas vara 
familjebehandlarna som står i fokus när målet för arbetet runt den enskilda familjen skall 
formuleras; 
 
Med familjearbetarna i fokus uppstår en obalans 
De särskilda svårigheter som familjearbetarna står inför idag är dels brist på struktur och 
kontinuitet i – och dokumentation av det arbete som utförs, och dels de svårigheter som är 
förbundna med att få tillgång till de placerade flickornas familjer. Dessa svårigheter kan förstås 
som en effekt av att familjearbetarna själva formulerar sina uppdrag. 
 
Svårigheten att få tillgång till familjerna var familjearbetarna inledningsvis inte så medvetna om. 
Först efterhand har det uppdagats hur svårt det kan vara att få till stånd möten med vissa familjer 
och hur arbetet försvåras av föräldrar som inte själva tar någon kontakt med Berghaga utan 
tvärtom drar sig undan familjearbetarnas försök att nå dem. Erfarenheten visar att den positiva 
förändring som har skett, sker i de familjer som varit tillgängliga, och därför är det av stor vikt att 
etablera en kontakt med samtliga familjer. Utifrån önskan att få föräldrarna med i arbetet runt 
deras barn har kontakten i många stycken skett på föräldrarnas villkor och med en stor 
tillgänglighet från familjearbetarnas sida. För att underlätta har familjearbetarna varit öppna för 
alla förslag – och med stor beredvillighet träffat familjer på de dagar, tider och platser som bäst 
passat dem. Efter hand har man sett vissa oönskade konsekvenser av detta. För det första att 
föräldrarna allt mer sällan kommer till Berghagagården eftersom familjearbetarna vid minsta 
motstånd, för att vara föräldrarna till lags, istället åker till föräldrarna. För det andra att den höga 
graden av tillgänglighet inte svarar upp mot Berghagagårdens miljöterapeutiska grundsyn, där de 
regler och normer som gäller för flickorna även skall få en relevans för föräldrarna och där man 
dessutom eftersträvar sunda gränser mot en omedelbar behovstillfredsställelse. En av de 
svårigheter som således möter är att hitta en balans mellan att få familjen tillgänglig – och att 
samtidigt upprätta sunda gränser.  
 

struktur 
     kontinuitet 
     dokumentation 
 
 

 
     tillgänglighet 

       Familje  
       arbetarna 

   
 
 
 
 
Effekten av att familjearbetet bygger på en outtalad önskan från familjearbetarnas sida och att det 
saknas ett tydligt uppdrag framför allt från familjer men även från de placerande kommunerna, 
förefaller bli den obalans som påtalas idag. Bristen på tydliga uppdrag och mål för dessa gör 
dessutom familjearbetet otydligt för medarbetarna och försvårar möjligheten att utforma en bra 
dokumentation. 
 
Med familjen i fokus 
Om Berghagagården istället skulle ha samma tillvägagångssätt i förhållande till familjerna som 
idag finns runt flickorna, skulle det för det första betyda att socialtjänsten formulerar sitt uppdrag 
för det familjearbete som skall bedrivas, framför allt med avseende på utredningsuppdrag. Vilka 
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är de frågor som en familjeutredning skall besvara? För det andra skulle det innebära att 
socialtjänsten tillsammans med familj och familjearbetare vid inskrivningstillfället formulerar ett 
gemensamt uppdrag. På samma sätt som runt flickorna kan detta ske utifrån den minsta 
gemensamma nämnaren, det vill säga det som föräldrarna orkar med/kan acceptera vid detta 
tillfälle vilket därefter följs upp och revideras med bestämda intervall. För det tredje är det 
tänkbart att ett av familjen formulerat uppdrag skulle skapa den balans som saknas idag; 
 
 
                                Uppdrag                                                               Insatser 
 
  
 
 
 
                                                                       Familjen 
 
 
 
 
 
 
Genom att familjen själv formulerar sitt uppdrag gör man sig tillgänglig och ger familjearbetarna 
tillträde. Överenskommelser om uppdragets innehåll och mål men även om hur ofta-, var och när 
familjemöten samt uppföljning och revidering av uppdraget skall ske ger struktur och kontinuitet 
åt såväl familjen som familjearbetarna. Uppdraget blir tydligt och avgränsat och i 
överensstämmelse med familjens eget intresse.  Strukturer ger - på samma sätt som för flickorna i 
huset – möjligheter att arbeta miljöterapeutiskt gentemot familjen och man kan gemensamt pröva 
och ompröva överenskommelser och gränsdragningar. Tydliga uppdrag kan därutöver utgöra en 
grund för dokumentation. 
 
 
Medarbetarnas kommentarer. Vi vet ju inte vad vi gör! 
 
Familjearbetarnas reaktion är att de ovanstående figurerna tydliggör svårigheter som idag möter i 
deras arbete, inte minst det diffusa uppdraget som familjearbetarna själva, utifrån sina egna 
bedömningar, formulerar. Uppdrag som dessutom inte dokumenteras på ett fullgott sätt utan 
finns i deras ”huvuden”. En annan svårighet som påtalas och som följer på otydliga uppdrag är 
att personalgruppen i stort har samma ambitioner och förhoppningar för familjer med mycket 
olika förutsättningar för förändring. För högt ställda mål, omöjliga att nå, skapar frustration hos 
personalen.     
 
I diskussionen framkommer att det är önskvärt att få tydliga uppdrag från såväl socialtjänsten 
som från familjerna själva. Detta leder i sin tur till två tänkbara sätt att förhålla sig, för det första 
till de familjer som ger ett uppdrag, och för det andra till de familjer som inte ger ett uppdrag; 
 
Familjer som ger ett uppdrag 
När familjerna formulerar sitt eget uppdrag blir detta tydligt för alla parter och man kan 
gemensamt komma överens om vad  familjearbetet skall innefatta, var man skall träffas och hur 
ofta. På så sätt blir det dessutom tydligt med vad som ingår – och vad som faller utanför 
uppdraget. Det underlättar möjligheten att ”bromsa” för att revidera eller omformulera uppdraget 
när det inte fungerar som överenskommet.  
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Familjer som inte ger ett uppdrag  
När flickor vars familjer inte önskar eller anser sig behöva hjälp från familjearbetarna för egen del 
placeras, skulle ett annat fokus och förhållningssätt bli aktuellt från Berghagagårdens sida. Fokus 
riktas från familjen till flickan, men familjearbetarna upprätthåller fortfarande en viss kontakt med 
föräldrarna. För det första för att detta  verkar lugnande på flickorna, och för det andra som ett 
sätt att efterhand få tillgång till familjen – och få ett uppdrag från dem. Med flickorna som 
utgångspunkt kan man påvisa saker som inte fungerar i hemmiljön och fråga om detta är något 
föräldrarna önskar hjälp med, men kan man även be om föräldrarnas hjälp för att förstå saker 
som sker med flickorna under behandlingstiden bättre. 
 
Även ett tredje alternativ framkommer, att man från Berghagagårdens sida helt enkelt skulle 
bortse från den familj som inte vill upprätta ett samarbete. 
 
 

2.4 En andra återkoppling 
 
 
Vid en andra återkoppling deltog fyra medarbetare, de två familjearbetarna samt två av ordinarie 
husarbetare. Samtalet återkopplades till de tre olika tänkbara sätt att förhålla sig till familjer som 
framkommer ovan. 
 
 
En placering på Berghagagården inbegriper alltid ett familjearbete 
 
Det framkommer tydligt att det tredje alternativet, att ta emot flickor utan att få tillgång till deras 
familjer, strider mot den ideologiska grundtanke som verksamheten vilar på och där en systemisk 
syn på förändring ligger till grund för arbetet. En verksamhet som bortser från familjen skulle 
uppvisa samma förhållningssätt som de traditionella institutioner Berghagagården vill profilera sig 
gentemot. En placering skall alltid innebära att familjen ställer sig till förfogande, och om familjen 
inte är villig till detta är inte Berghaga rätt plats. 
 
Bedömningen av huruvida en familj skall anses tillgänglig för familjearbete eller inte skulle kunna 
ske vid olika tillfällen; 
 
I samband med inskrivningen 
Familjearbetarnas  uppgift i samband med inskrivning kan vara att formulera de svårigheter man 
uppfattar familjen har, lyfta fram dessa för socialtjänst och familj samt precisera vilka lösningar 
man ser och vad man vill inrikta familjearbetet på. Mot bakgrund av detta får man tillsammans 
diskutera sig fram till hur uppdraget skall utformas, och familjearbetarna får ta ställning till vilket 
det minsta tänkbara uppdrag är för att Berghagagården skall åta sig en placering. Vill inte familjen 
utifrån detta gå in i ett familjearbete, är placeringen inte längre aktuellt.  
 
Under behandlingstiden 
En troligare situation, och en situation som personalen redan idag har erfarenhet av, är att det 
inledningsvis är lätt för familjen att acceptera att ett familjearbete skall bedrivas men när detta 
arbete efterhand fördjupas och ”jobbiga… otäcka saker” kommer allt närmare tenderar 
familjerna att vilja dra sig ur. En fråga som följer blir således var gränsen går för när man skall 
avsäga sig uppdraget på grund av bristande tillgänglighet hos familjen. Ett sätt för 
familjearbetarna att hantera en situation där familjens tillgänglighet minskar, är att påtala både vad 
man ser och hur man vill arbeta vidare för att behandlingstiden skall vara meningsfull, men också 
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att klargöra att Berghagagården inte bedömer det som etiskt försvarbart att endast ”förvara 
flickan”.  
 
Tillgång till båda föräldrarna  
Det finns också erfarenheter av att en (separerad) förälder vill utesluta den andra föräldern ur 
arbetet runt flickan. Även detta står i strid med grundläggande tankar om hur förändring sker och 
betydelsen av en enad vuxenvärld. Familjearbetarnas medlande funktion mellan flickornas två – 
ofta stridande – familjesystem uppfattas som mycket viktig. Det har funnits en tydlighet gentemot 
båda föräldrarna om vikten av deras medverkan, och i flera fall har man kunnat ena föräldrarna 
runt vilka gränser och regler som skall gälla för flickan oavsett vem av dem hon besöker eller bor 
hos.  
 
 

2.5 Sammanfattning 
 
 
När verksamheten vid Berghagagården startade ingick familjearbetet som en oundgänglig del av 
vårdinnehållet. Utifrån en systemisk grundsyn ansågs ett förändringsarbete i familjerna vara 
förutsättningen för att en positiv och varaktig förändring hos flickorna skulle komma till stånd. 
Familjearbetet omfattar dels en inventering av flickornas hemmiljö, nätverk och familjehistoria 
med vars hjälp arbetet runt den enskilda flickan utformas, och dels det faktiska arbetet med 
föräldrarna. Detta arbete syftar i huvudsak till att skapa enighet mellan två ofta stridande 
familjesystem men även till att förmedla nya förhållningssätt till föräldrarna inför flickans 
återkomst till hemmet. Den förändring som eftersträvats är således en förskjutning av fokus från 
separerade föräldrars interna stridigheter till deras gemensamma dotters behov. Inte minst 
behovet av en tydlig gränssättning. 
 
Två erfarenheter som hittills präglat familjearbetet är å ena sidan erfarenheten av hur avgörande 
familjernas tillgänglighet är för en positiv förändring hos flickan, och 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.  
 
Genom de samtal som förts i samband med den föreliggande utvärderingen har det framkommit 
att familjearbetet är behäftat med vissa svårigheter avseende såväl struktur för- som kontinuitet i 
familjekontakterna men även avseende dokumentation. Dessa svårigheter relateras vidare till 
bristen på tydliga uppdrag för familjearbetet, uppdrag dels från placerande kommuner men 
framför allt från berörda familjer. Om familjerna - istället för som idag familjearbetarna - 
formulerade ett tydligt uppdrag utifrån den hjälp och det stöd dom 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 och dessutom underlätta en fortgående 
dokumentation av familjearbetet.  
 
Som en effekt av de genomförda samtalen klargjordes att en placering på Berghagagården alltid 
inbegriper ett familjearbete för vilket ett tydligt uppdrag skall utformas, dels av de placerande 
kommunerna i samband med kortare utredningar, och dels av familjerna i samråd med 
socialtjänst och familjebehandlare i samband med längre behandlingsplaceringar. Detta innebär 
att Berghagagården inte kommer att ta emot flickor vars föräldrar är ovilliga att  ingå i ett 
familjearbete. 
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Kapitel 3. Det miljöterapeutiska ungdomsarbetet  -  
ett andra hörn 

 
 
I Berghagagårdens informationsmaterial presenteras miljöterapin ”som en medveten behandling 
för att främja utvecklingsprocesser hos ungdomarna. All aktivitet härleds således till miljöterapi, 
och behandlingspersonalen arbetar i ord och handling mot bestämda mål samt analyserar och 
följer de enskilda elevernas utveckling. 
 
En viktig del av behandlingen är att rutiner för vardagsgemenskapen avseende ekonomi, telefon, 
städning, skola samt aktiviteter tydliggörs, och samtalet mellan behandlingsassistenter och elever 
blir avgörande för den pågående processen. Eleverna skall kunna uppfatta mönster i personalens 
handlande och även kunna förutse hur olika situationer hanteras. Vårdtiden kan på så sätt bidra 
till att tillvaron för den enskilda eleven framstår som förutsägbar och begriplig."4 

 
 

3.1 Bakgrund 
 
När tankarna på att starta Berghagagården tog form, var den miljöterapeutiska behandlingen en 
given grundsten, och tre av initiativtagarna hade erfarenhet av ett sådant arbetssätt. Redan 
inledningsvis fanns en tydligare struktur för den miljöterapeutiska behandlingen än för det mer 
diffusa familjearbetet, och vissa ramar var givna; 
 
En blandad personalgrupp 
I och med beslutet att bara ta emot flickor och utifrån en förförståelse av bland annat de sexuella 
utspel detta kunde innebära skulle personalgruppen ha en jämn fördelning av kvinnor och män, 
och dessutom skulle ingen manlig personal arbeta ensam i huset.  
 
Rullande treveckors scheman 
Efterhand förändrades arbetssättet då bland annat farhågor om denna typ av utspel inte 
besannades. Personalen arbetar idag enligt treveckors scheman, vilket innebär att husarbetarna 
arbetar ensamma på förmiddagar samt efter klockan 23.00 på vardagar och klockan 01.00 på 
helger. Fortfarande eftersträvas dock en personalgrupp med hälften män och hälften kvinnor. 
Idag är tre av ordinarie personal män, och två kvinnor. Av de fasta vikarierna är två män och en 
kvinna. Från våren 2001 kommer dock ytterligare en kvinna att ingå i den ordinarie 
personalgruppen som i och med detta får en jämn könsfördelning. 
 
Få men tydliga regler 
Det är av betydelse att skapa få regler som alla klarar, men regler som gäller. För det första regler 
för vardagsrutiner som att gå upp och att äta lunch, att gå till skolan – men även att komma hem 
därifrån. För det andra att delta i fasta aktiviteter som ungdomsmöte på onsdagar eller städning 
på torsdagar, och för det tredje att respektera förbudet mot att slåss och mot att hota varandra 
eller personalen.  
 
Den grundläggande strukturen i huset har således funnits från början men därutöver har en viss 
utveckling skett efterhand.  För det första har vissa nya regler tillkommit, bland annat att inga 
telefonsamtal får ske efter klockan 22.00. För det andra har ansvarsfördelningen inom 

                                                 
4 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB –hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.4 
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personalgruppen förtydligats, och husarbetarna har olika ansvarsområden som miljö, inköp och 
hushållsbudget, bilar och den yttre miljön.  
 
 
Miljöterapi – en oerhört svår metod 
 
Det framkommer att personalen uppfattar arbete utifrån en  miljöterapeutisk metod som oerhört 
svårt, och att det ställer stora krav på professionalitet. För det första måste husarbetarna både 
kunna tillåta utåtagerande beteenden och använda sig av dessa på ett konstruktivt sätt. För det 
andra skall det alltid finnas en tanke bakom och ett mål med allt som sker runt flickorna på 
Berghagagården. Detta ställer i sin tur krav på att ett miljöterapeutiskt tänkande är integrerat i 
såväl intellekt som känsla; att stå ut, att vänta in - och samtidigt förstå varför. Ibland, säger en 
husarbetare, kan det vara svårt att hitta målet med att flickorna exempelvis bara ligger på sina 
rum. Det kan dessutom upplevas som frustrerande att utföra vardagssysslor i väntan på att 
”något” skall hända, och att det kan ta så lång tid både att bygga upp en förtroendefull relation 
och att se någon förändring hos flickorna.  
 
Det påpekas att den miljöterapeutiska metoden ännu inte ”sitter i ryggraden”. Husarbetarna  
skulle i större utsträckning än vad som sker behöva prata om syftet bakom olika handlingar och 
aktiviteter. Om exempelvis en resa till fjällen företas, skall det finnas ett uttalat syfte med resan 
för varje flicka. Detta syfte, kanske att träna utifrån en sociala fobi eller att träna på att sätta 
gränser, skall klargöras för flickorna innan man reser. Det påtalas dessutom att det 
miljöterapeutiska arbetet överlag får för lite utrymme på personalgruppens måndagsmöten. Detta 
skapar i sin tur en osäkerhet hos familjearbetarna, bland annat när vissa rutiner i huset ”vinglar” 
och inte upprätthålls. Ingår detta i ett medvetet förhållningssätt från husarbetarnas sida, eller är 
det effekter av att man tappat struktur i huset?  
 
En viktig uppgift för Berghagagården är således att skapa en gemensam kunskapsbas runt 
miljöterapi framför allt hos husarbetarna. Ett sätt att tillföra nya kunskaper är att de husarbetare 
som idag deltar i en miljöterapeutiska utbildning för sina nyförvärvade kunskaper vidare till den 
övriga personalgruppen.  
 

 
Sysslor, aktiviteter och fritid 
 
Såväl sysslor i huset som fritidsaktiviteter ingår i den struktur som eftersträvas för flickorna på 
Berghagagården. Med fritidsaktiviteter avses för det första den egna aktivitet flickorna skall ha, 
dans, teater eller liknande, och för det andra delaktigheten i ett ”vanligt” tonårsliv utanför 
Berghagagården. Det sätt på vilket flickorna väljer och vidmakthåller sina aktiviteter skall även 
ingå i de elevobservationer husarbetarna gör. Om syftet med den egna aktiviteten är att få nya 
kontaktytor men även att göra något på egen hand utan de övriga flickorna i gruppen, skulle 
flickornas deltagande i tonårslivet främst kunna förstås som ett tillfälle för Berghagagården  att 
hjälpa och träna flickorna till ett nytt förhållningssätt, dels till pojkar och dels till en miljö med 
tillgång till såväl alkohol som droger. 
 
 
Att ha en egen fritidsaktivitet 
När Berghagagården var nystartat och skolgången för flickorna ännu inte hade ordnats, var 
personalgruppen mycket engagerad i att ordna aktiviteter för dem. Aktiviteter som ibland kom till 
mer utifrån personalens önskemål än flickornas. Idag finns en tydlig önskan att förslag och idéer 
istället skall komma från flickorna själva, vilket dock sällan sker med den påföljden att endast en 
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av flickorna har en egen aktivitet. Flera av husarbetarna betonar betydelsen av  olika aktiviteter, 
både fysiska aktiviteter som ett alternativ till att bara träffa killar och kompisar och aktiviteter i 
huset, ”något att ha för händerna”, dels för att inte ha tråkigt, och dels för att inte behöva ge sig 
iväg någon annanstans när man väl kommit hem från skolan. Det framkommer dock en viss 
osäkerhet hos vikarierna huruvida det finns ett syfte med att flickorna skall ha tråkigt i huset? 
 
 
Att ta del i det vanliga tonårslivet 
Det går inte att utestänga flickor i tonåren från den värld där det finns ”killar”. Dom måste ta  del 
i en tonårsvärld även om där finns ett utbud av droger och alkohol. En intention hos 
husarbetarna är att skapa nya förutsättningar för flickorna att stå emot ett tidigare levnadssätt. 
Detta innebär att flickorna måste få komma ut, prova och träna på att förhålla sig på ett nytt sätt. 
Ett sådant sätt att träna kan vara att personal inledningsvis följer med flickorna på hip-hop caféer 
och liknande för att sedan, om det fungerat väl, låta dem åka på egen hand - men med vetskap 
om att urinprov kommer att tas efter hemkomst till Berghaga. Husarbetarna menar att urinprov 
dels kan erbjuda flickorna ett skydd mot sig själva, och dels kan ge dem en giltig anledning att 
säga nej om dom blir erbjudna droger.  
 
Placeringar enligt LVU kan ur detta perspektiv ha en positiv effekt. Det tvång som lagen 
innefattar ger Berghagagården en möjlighet att pröva nya förhållningssätt i de fall då flickor bryter 
mot regler, exempelvis genom att rymma för att nyttja droger. Flickorna återförs, och 
husarbetarna kan pröva ett nytt sätt för att sedan ”släppa ut” dem igen och se om det fungerar 
bättre – om inte, så kan man ånyo ”hala in dom” för att pröva ännu en gång. En frivillig placering 
kan däremot innebära att flickan ”misslyckas” vid ett tillfälle, och därefter väljer att inte återvända 
till Berghaga. 
 
 
Samtal  
 
I inledningsskedet när Berghagagården var nystartat, förde familjearbetarna strukturerade samtal 
med flickorna. Det visade sig dock att ord inte var verkningsfulla för vissa flickor, och ansvaret 
för samtal kom allt mer att överlåtas till husarbetarna. Samtalen i huset tar form dels utifrån 
flickornas egen ”matchning” av vem ur personalen man vill samtal med och om vad, och dels 
utifrån oplanerade händelser eller utbrott där såväl det plötsliga agerandet som det icke-styrda 
samtalet bedöms få en stor trovärdighet. För några av husarbetarna är det framför allt när 
diskussioner eller samtal med flickorna kommer till stånd som man uppfattar att man gjort något 
av vikt. Men det framkommer även en viss rädsla, inte bara hos vikarierna, inför att göra ”fel” på 
ett sätt som skulle kunna skada flickorna, exempelvis genom att föra samtal som man egentligen 
inte behärskar. 
 
Familjearbetarna för fortfarande regelbundna samtal när det ingår i behandlingsuppdraget eller 
om flickorna själva så önskar men även i samband med vissa händelser. Samtal med 
familjearbetarna i samband med en rymning markerar allvaret i det inträffade och händelsen förs 
från huset närmare mot familjen och socialtjänsten. 
 
 
Vikarierna 
 
När det schema utformades som fortfarande gäller för husarbetarna, utgick detta ifrån att de två 
familjearbetarna tjänstgjorde i huset två kvällar i veckan samt att flickorna skulle tillbringa 
helgerna hos sina familjer. Idag har familjearbetarna ingen schemalagd tjänstgöring i huset, och 
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det är sällan huset är tomt på helgerna vilket innebär att verksamheten är beroende av vikarier i 
snitt fyra kvälls- och nattpass i veckan. Tre personer utgör en relativt konstant vikariegrupp, och 
samtliga genomgår för närvarande högskoleutbildningar av relevans för arbetet på 
Berghagagården, dels socionomprogrammet på högskolan i Örebro, och dels 
missbruksvårdsprogrammet på högskolan i Eskilstuna. Att studera samtidigt som man som 
vikarie skaffar sig praktiska erfarenheter betecknas som mycket positivt, och möjliggör en direkt 
koppling mellan teori och den situation som möter på Berghagagården. 
 
I husarbetarnas arbete ingår en hel del vardagssysslor – att skjutsa och hämta flickorna, 
matlagning, städning, ungdomsmöten, kvällsmöten och veckoplaneringar men det vikarierna 
personligen upplever som sina viktigaste uppgifter är att vara tillsammans med flickorna och 
finnas till hands om dom behöver prata, diskutera eller om något annat behov skulle uppstå. 
Genom att just finnas till hands kan man förmedla en trygghet och visa flickorna att dom kan lita 
på personalen - att personalen ”står kvar även när det stormar”. Det finns en tydlig önskan att 
”hjälpa tjejerna med det man kan.” Det finns dock både hos vikarier och vissa andra inom 
personalgruppen en känsla av otillräcklighet och av att inte kunna tillräckligt mycket för att vara 
flickorna till hjälp som man önskar. Flera säger sig dessutom sakna kunskap om olika begrepp 
som används i samtalen runt flickorna. Det finns en tydlig vilja att utvecklas och att bli duktigare i 
sina uppgifter på Berghagagården.  

 
3.2 Behov av utveckling 

 
Det framkommer synpunkter på att det miljöterapeutiska ungdomsarbetet behöver utvecklas 
inom vissa områden; 
 
Utveckla förfarandet runt utredningsplaceringar 
Berghagagården har hittills tagit emot två utredningsuppdrag om vardera åtta veckor. Under 
dessa veckor söker personalen genom observationer, samtal och familjeutredning svar på  givna 
frågeställningar från flickornas hemkommuner. Det framkommer synpunkter på att 
Berghagagården, dels till följd av att vara en relativt nystartad verksamhet där strukturen i alla 
avseenden ännu inte har satt sig, och dels till följd av yttre faktorer som påverkat 
personalgruppen, i vissa avseenden brister i sitt utredningsförfarande. Även om det finns 
erfarenhet av ett sådant förfarande hos vissa av husarbetarna är det av vikt att samtlig personal 
förbereds på de särskilda krav ett utredningsuppdrag ställer. För det första spelar 
dokumentationen en viktigare roll än vid längre behandlingsplaceringar. Den måste dels vara mer 
detaljrik, och dels omfatta mer av ”torr” objektiv fakta än av subjektiva upplevelser hos 
personalen. För det andra är det av vikt att hela personalgruppen, inte bara den aktuella flickans 
kontaktperson, bidrar med observationer och synpunkter till den pågående utredningen. För det 
tredje måste personalen vara medveten om att uppdraget runt en flicka som är placerad för 
utredning är just att observera – och inte att tillrättalägga hennes beteende eller situation. 
 
Utveckla överlämningen 
Den överlämning, eller avrapportering som sker mellan personal som går av – och personal som 
går på sina arbetspass skulle kunna förbättras. Genom en checklista skulle överlämningen kunna 
struktureras upp så att den som går hem på ett tydligare sätt frigörs från ansvaret, och den som 
kommer får den information som behövs för att överta det. Ett önskemål som framkommer är 
att personalen dessutom gavs tillfälle att exempelvis i samband med överlämningen summera 
dagen eller arbetspasset och det som känts bra eller mindre bra. 
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Ett utvecklat kontaktmannaskap? 
Det finns en uppfattning om att den kontaktman som varje flicka får ibland blir allt för viktig, 
och att det är svårt att veta huruvida detta är bra eller dåligt för flickan. En tanke som 
framkommer är att varje flicka istället skulle ha två kontaktmän – dels för att motverka att en 
person blir för viktig, och dels för att skapa en större kontinuitet i kontakten. Med de scheman 
man arbetar utifrån idag finns kontaktpersonen vissa veckor endast tillgänglig dygnet mellan 
onsdag och torsdag (bortsett från personalmötet på måndagar). Detta medför i sin tur att det blir 
svårt för kontaktmannen att hålla sig informerad om vad som sker runt den ”egna” flickan, vilket 
ställer ytterligare krav på bra överlämningar. 
 
 

3.3 En första återkoppling 
 
Vid den första återkopplingen deltog hela den ordinarie personalgruppen samt en vikarie och en 
praktikant från socialhögskolan. Mot bakgrund av de inledande intervjuerna med 
personalgruppen presenterades vid detta tillfälle för det första olikheter som framkommit i sättet 
att förstå det miljöterapeutiska ungdomsarbetet och för det andra den osäkerhet som föreligger 
inom vikariegruppen. I det följande återges inledningsvis utredarens presentation och därefter 
personalgruppens kommentarer.  
 
 
Yttre ramar som sekundära – eller som primära? 
 
I de inledande intervjuerna framkommer att personalgruppen uppfattar att det finns en 
gemensam grundsyn på vad ett miljöterapeutiskt ungdomsarbete innebär, men att de stora 
skillnader som finns inom personalgruppen avseende utbildning, kunskaper och praktisk 
erfarenhet såväl som de olika anställningsvillkoren även genererar olikheter. Dessa olikheter 
avspeglar sig bland annat i vilken vikt man tillskriver de yttre ramarnas betydelse för det 
miljöterapeutiska arbetet. Synen på struktur och regler tycks variera beroende på om man är 
ordinarie personal eller vikarie i huset. 
 
 
    Yttre ramar sekundära (ordinarie) 
  
Struktur 
  Regler 
 
    Yttre ramar primära (vikarier) 
 
 
Den ordinarie personalen betonar de yttre ramarnas betydelse ur ett ”inifrån – och ut” perspektiv 
där ramarna skapar förutsättningar för en inre förändring. Medarbetare inom den ordinarie 
personalgruppen definierar syftet med det miljöterapeutiska arbetet på de följande sätten; 
 
Struktur skapar situationer som synliggör  
Ett syfte med miljöterapi är att den tydligt strukturerade vardagsmiljön och de göromål som ingår 
i denna skapar möjligheter till konflikt och ett utåtagerande - situationer som inbjuder till att saker 
sker mellan flickorna och mellan flickorna och behandlarna. Dessa situationer tjänar dessutom 
som underlag för observationer. Ett sådant arbetssätt ställer stora krav på personalens 
professionalitet att såväl tillåta som att använda sig av flickornas utåtagerande. 
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Att se, förstå och bistå 
Syftet är att iaktta flickorna. För det första att se hur dom beter sig i vissa sammanhang. Genom 
det vardagliga man gör tillsammans med flickorna kan personalen uppmärksamma både det dom 
brister i - och försöka reparera detta, och det dom är bra på - och förstärka och uppmuntra detta. 
För det andra att vara uppmärksam på hur enskilda flickor mår för att bekräfta att man som 
personal ser och förstår hur de har det men även för att ge omsorg utifrån detta. 
 
Praktiska göromål för ansvar och dialog  
Ett syfte med miljöterapin är att de praktiska göromålen skall befrämja en känsla av ett  
gemensamt ansvar. När flickorna tar ett sådant ansvar befrämjar detta i sin tur såväl upplevelser 
av delaktighet och solidaritet som en positiv självbild. Gemensamma sysslor tjänar dessutom 
syftet som möjliggörare för personalen att under mindre dramatiska förhållanden få till stånd en 
dialog med flickorna. 
 
Att låta den inre världen komma fram  
Miljöterapin syftar till att hjälpa flickorna att våga släppa ut det som finns i deras inre värld. Att 
”få igång” dom och samtidigt visa att man som vuxen kan härbärgera allt dom säger eller visar 
upp, men också att man kan ge andra eller nya  svar och förklaringsmodeller till det som sker. 
 
Hos vikarierna finns en tydligare betoning på de yttre ramarna som betydelsefulla i sig, och att det 
bland annat är genom att få flickorna anamma sunda yttre ramar som man skapar förutsättningar 
för deras (åter)inträde i samhället; 
 
Inte en fristad utan en förberedelse att fungera i samhället  
Syftet med miljöterapin är att i en miljö så rimligt lik flickornas hemmiljö som möjligt men med 
en tydlig struktur och med tillgång till personal att prata med, förbereda flickorna för ett 
fungerande liv. För det första genom att få flickorna anamma de vardagsstrukturer de behöver 
för att fungera i familjeliv och samhällsliv, och för det andra genom att uppfostra flickorna där 
dom brister i det vardagliga. Det kan exempelvis gälla att lära dem komma upp i tid, bädda 
sängen och sköta sin hygien, att äta ordentligt och ha ett bordsskick eller att vårda sitt språk. 
 

 
Mognad förr än regler? 
 
Det finns en gemensam uppfattning om att ansvariga på Berghagagården gjort valet att förr 
betona betydelsen av att flickorna mognar till insikt om vikten av gemensamt ansvar och av att 
utföra sysslorna i huset,  än att strikt hålla sig till regler och strukturer. Även här föreligger en viss 
skillnad mellan ordinarie personal och vikarier där ordinarie personal förr ser positiva effekter – 
där vikarierna ser svårigheter för flickorna i en bristande struktur; 
 
 
 
    Mognad förr än regler (ordinarie) 
Mognad    
 Regler 
    Brist på regler skapar otrygghet (vikarier) 
 
     
 
Ramarna i huset har satt sig hos flickorna 
Hos några av den ordinarie personalen påtalas att det skett en positiv utveckling hos flickorna i 
huset. En förklaring uppges vara att man inom personalgruppen blivit tryggare med varandra och 
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mer entydiga i sina budskap till flickorna, och en annan att personalen har begränsat sin 
tillgänglighet. Till följd av detta upplever man att flickorna utvecklats till att bli mer självständiga, 
mindre beroende av ständig kontakt med personalen och mer benägna att vara på sina rum för att 
läsa, skriva eller dylikt vilket aldrig skedde inledningsvis. De rutiner och ramar som finns i huset 
sägs ha ”satt” sig i flickorna, som känner sig trygga med det. Behovet av att testa och pressa 
gränserna har i stort sett upphört. Flickorna kan idag spontant erbjuda sin hjälp, plocka undan 
från bordet eller tacka för maten – vilket heller aldrig skedde tidigare. Det förekommer knappast 
något tal om droger, vilket förklaras med att flickorna har varit på Berghagagården under en 
längre tid, skyddade från missbrukarvärlden. 
 
Otydliga ramar skapar otrygghet 
Under placeringen på Berghagagården skall flickorna delta i de vardagliga göromålen i huset. Det 
finns en uppfattning hos vikarierna att Berghagagården valt ett förhållningssätt i detta som förr 
bygger på att flickorna skall komma till insikt om – och mogna in i dessa uppgifter  än på kravet 
att dessa rutiner och sysslor skall utföras. Det är inte att sysslan blir utförd som är det viktiga, 
utan det mervärde det ger i form av nya insikter. Effekter av detta synsätt är för det första att 
rutinerna anpassas efter varje flickas individuella nivå och för det andra att detta gör situationen 
mer arbetsam med återkommande diskussioner runt dessa rutiner. Ett tydligt inrutat schema 
skulle skapa en enklare och tryggare situation för såväl personal som flickor – hur skall man 
åstadkomma samma trygghet i det sätt man valt här? För det tredje uppfattas detta synsätt leda till 
en låg grad av delaktighet. Ibland deltar inga flickor i sysslorna, ibland vill alla vara delaktiga vilket 
skapar konflikter som i sin tur leder till att ingen vill vara med… Det finns dock vissa rutiner som 
alltid fungerar – onsdagsmöten, kvällsmöten samt torsdagsstädningen.  
 
”Bestraffning” istället för att ”nöta in” ramar och rutiner 
För det fjärde uppfattas den låga graden av delaktighet leda till att olika rutiner inte nöts in, vilket 
i sin tur påkallar ett behov av olika ”straff” när det inte fungerar. Mobiltelefonen dras in eller 
flickan får utegångsförbud. Detta kan utgöra en särskild svårighet för vikarierna som har svårt att 
hålla sig à jour med vilka straff som gäller för olika flickor. Det kan dessutom utgöra en svårighet 
för flickorna som inte alltid i förväg vet vilka konsekvenser deras handlande kan få, och det  finns 
osäkerhet huruvida flickorna förstår varför personalen exempelvis drar in mobiltelefonen. Om 
dom inte förstår varför detta sker, är det då rätt sätt att handla på? Det kan behövas en större 
tydlighet inför vilka gränser och regler som gäller exempelvis inför den kommande veckan, men 
även vilka konsekvenserna av en överträdelse blir. 
 
 Det individuella anslaget uppfattas även som positivt då det ger en större likhet med hemmiljön, 
där även föräldrar använder sig av olika bestraffningar i form av utegångsförbud och liknande. 
 
 
Vikariernas situation 

 
Vikarierna på Berghagagården uppfattar att det finns en mer eller mindre uttalad förväntan på hur 
man som vikarie skall  förhålla sig till flickorna. För det första bör man invänta att flickorna själva 
tar initiativ och väljer vem dom önskar kontakt med. Inte sällan väljer dom bort vikarier som 
mindre ofta finns i huset. För det andra skall vikarier i första hand ta ansvar för vardagliga sysslor 
och överlåta behandlingsarbetet till den ordinarie personalen. Detta kan, för det tredje, upplevas 
som en förväntan på vikarier att inte skall gå in situationer man inte klarar av och där man kan 
göra mer skada än nytta. 
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Oklara roller 
Det framkommer en osäkerhet inför vilken roll man som vikarie skall inta. Det är svårt att riktigt 
veta vem man skall vara, och hur man skall vara i huset och i olika situationer som uppstår. Bland 
annat påtalas den svåra balansen mellan att å ena sidan klara av att ta konflikter, och att å andra 
sidan veta när man ska - respektive inte ska ta dessa konflikter med flickorna, men även den svåra 
balansen mellan att låta flickorna ta initiativ till kontakt – och att själv, som vikarie, våga ”störa” 
dom. Om det hos vikarien finns en önskan om en mer nära relation till flickorna, föreligger 
dessutom en osäkerhet huruvida detta ingår i arbetsuppgifterna eller ej. En annan svårighet är 
oklarheten runt beslut. För det första vilka beslut man som vikarie har rätt att fatta och ”vad man 
får bestämma om” när man är i huset. För det andra finns en osäkerhet runt vilka övergripande 
beslut som fattas på måndagsmötena där inte vikarierna deltar. När man inte känner den 
beslutslinje som gäller för de olika flickorna leder detta till en tvekan i beslutssituationer. Det blir 
svårt att fatta beslut, dels så att dessa inte strider mot andra beslut, och dels då man som vikarie 
saknar egen erfarenhet att grunda besluten på. Varje beslut blir det första. 
 
Tillgången till förebilder 
Det framkommer att tillgången till förebilder spelar stor roll för att man skall bli trygg i sin 
arbetsuppgift. Att se och erfara hur familjearbetarna hanterar konflikter och bedriver samtal eller 
hur husarbetarna hanterar olika situationer i det dagliga är av stor betydelse. Genom vikariernas 
arbetstider kan det dock vara svårt att få en sådan insikt i hur de andra jobbar. 
 
 
Medarbetarnas kommentarer. Det är svårt att vara vikarie! 
 
I återkopplingen framhölls för det första att betoningen av regler och struktur, samt av regler och 
strukturer i förhållande till att vänta in flickornas mognad varierade mellan vikarier och ordinarie 
personal, och för det andra att det förelåg en osäkerhet inom vikariegruppen. En ordinarie 
personal bekräftade detta och menade att vikarierna inte bara kände sig osäkra utan även trötta 
och slitna, samt att de dessutom upplever att de varken syns eller får kredit för det arbete och det 
stora ansvar dom axlar. Därutöver präglas arbetet av ”snabba turer” vilket bland annat återverkar 
på överlämningarna personal emellan. Tongivande i det samtal som följde var de tre medarbetare 
som tillika är ägare. Två av de förklaringar som gavs till situationen inom vikariegruppen hade  
ingen koppling till den faktiska arbetssituationen på Berghagagården, utan relaterades dels till de 
allmänna arbetsvillkoren som timanställd, och dels till olika personliga faktorer som kan påverka. 
En tredje förklaring utgick från den egna otydligheten hos dem själva som ytterst ansvariga för 
verksamheten. 
 
Livet som vikarie 
Livet som vikarie innebär för det första att man inte kan ha en total kontroll på allt som sker i 
verksamheten och runt flickorna. Det finns dock en öppen inbjudan för vikarierna att vara med 
på den genomgång som sker varje måndag och där såväl familjearbete som särskilda 
omständigheter som berör flickorna tas upp under en hel dag. Ingen ersättning kan dock utgå för 
vikarierna eftersom detta skulle vara orimligt i en situation med en större vikariegrupp än de tre 
som idag finns att tillgå. Livet som vikarie ställer för det andra stora krav på flexibilitet – att 
kunna gå in och ut ur olika sammanhang och situationer. För det tredje är det vikariernas ansvar 
att tacka nej till arbetspass om belastningen blir för stor. Det har framförts till vikarierna att även 
om så sker, kommer ansvariga från Berghagagården fortsätta ringa och efterfråga deras tjänster. 
 
Personliga faktorer som påverkar 
Om osäkerheten i första hand ges en förklaring utifrån arbetsvillkoren som vikarie, förklaras den 
trötthet som påtalas för det första av det faktum att vikarierna är nya inom behandlingsarbete. 
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Man blir trött av att vilja förstå, och i början av en karriär är viljan att förstå stor. Man blir trött av 
att inte förstå syftet med det man gör, och inte minst kan det vara svårt i ett sammanhang som 
bygger på en miljöterapeutisk grund. Tröttheten kan för det andra sammanhänga med andra 
faktorer i livet än de professionella. Är man verksam inom ett ”människovårdande yrke” är risken 
stor att man förklarar perioder av trötthet förr med den yrkesmässiga delen av livet istället för att 
se helheten där det dels kan vara orimligt att kombinera heltidsstudier med ett timvikariat, och 
där det dels är viktigt att ha det ”hyfsat stabilt” i sitt privatliv. 
 
Otydlighet hos ansvariga  
En tredje förklaring utgår ifrån den otydlighet ansvariga på Berghagagården kan se hos sig själva. 
För det första en otydlighet runt beslutsfattandet vilket bland annat fått till följd en, som det 
uppfattas, överdriven rädsla hos vikarierna för att göra fel och att fatta fel beslut. För det andra 
har överlämningarna av information från  den personal som slutar sitt pass till den som går på 
inte varit tillräckligt tydliga – eller övertydliga, när överlämningen skett till vikarier. För det tredje 
anges upplevelsen av att vara jämlika inom personalgruppen som ytterligare en orsak till 
vikariernas osäkerhet. När man arbetar tätt tillsammans och i hög grad förlitar sig på varandra 
glömmer man ibland som ansvarig och ”erfaren” att vikarierna inte har samma kunskapsgrund, 
och förmedlar således inte kunskap vidare till dem på ett sätt som dom skulle vara betjänta av.  
 
 

3.4 En andra återkoppling 
 
Vid en andra återkoppling deltog fyra medarbetare, de två familjearbetarna samt två av ordinarie 
husarbetare. Samtalet var tänkt att, utifrån vad som presenteras nedan, ytterligare belysa 
omständigheter runt vikarierna som en eventuell effekt av att Berghagagården står inför ett nytt 
steg i sin utvecklingsprocess. En fråga skulle vara huruvida en viss ”nybyggaranda” präglad av ett 
ömsesidigt beroende under ett första år av uppbyggnad nu till följd av en allt mer tryggad tillvaro 
är på avtagande. Av tidsmässiga skäl gavs dock ej utrymme för detta samtal. 

 
 
Personalgruppen – Berghagagårdens styrka…  
 
I de inledande intervjuerna framkommer att det som medarbetarna över lag uppfattar som den 
största styrkan på Berghagagården är personalgruppen. Olika faktorer lyfts fram som man menar 
har betydelse för det klimat och den goda personalkänsla som råder; 
 
Nybyggarandan 
Det finns en nybyggaranda i en personalgrupp som är lojal och tålig. Medarbetarna ”står pall” för 
mycket och är dessutom förändringsbenägna. 
 
Den lilla gruppen 
I den lilla gruppen kommer man varandra nära och blir samspelta och eniga. Det finns en ödmjuk 
inställning och en öppenhet som gör att medarbetarna pratar mycket med varandra, är tillåtande i 
sina samtal och får upp saker till ytan – ”det finns inget som ligger och pyr”. En liten, fast  
vikariegrupp är också av betydelse. 
 
Sammansättningen 
Även sammansättningen inom personalgruppen spelar roll, både att det finns personer av olika 
kön och ålder men också med mer eller mindre av utbildning och erfarenheter. 
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Gemensamma erfarenheter  
Under den tid som verksamheten pågått har personalgruppen genomgått vissa dramatiska 
händelser, bland annat en svår och akut utskrivning av en flicka och en allvarlig bilolycka. Dessa 
och andra händelser har visat hur personalen slutit sig samman och varit solidariska. Oavsett 
funktion eller om man varit i tjänst eller inte har medarbetarna funnits till hands. 
 
Jämlikhet  
Inom personalgruppen finns en jämlikhet och en delaktighet som även ger medarbetarna ett stort 
mått av eget ansvar. 
 
 
… och svaghet 
 
Personalsituationen utgör dock ett mynt med två sidor. Samtidigt som personalen uppfattas som 
den främsta styrkan på Berghagagården utgör den idag också den svaga punkten; 
 
Den lilla gruppen 
Emedan verksamheten bygger på få personer blir den också sårbar i samband med sjukdom eller 
om någon säger upp sin tjänst. Ett tydligt exempel är familjearbetet som är uppbyggt runt två 
personer. Genom såväl den specifika kompetens som det sätt på vilket dom är ”samarbetade” blir 
familjearbetarna i dagsläget svåra att ersätta. I en liten personalgrupp finns dessutom ett 
ömsesidigt beroende vilket innebär att alla påverkas när situationen i arbetsgruppen förändras 
eller ruckas. På samma sätt påverkas de placerade flickorna av såväl den goda stämningen inom 
personalgruppen som av en mer orolig situation. 
 
Det familjära sammanhanget  
Den sårbarhet ett ömsesidigt beroende kan skapa i den lilla gruppen blir än större när flera i 
personalgruppen dessutom lever i – eller har nära personliga relationer. Detta ger för det första 
en ökad känslighet när något inträffar. Händelser runt en person återverkar genom det familjära 
sammanhanget på i stort sett samtliga medarbetare. En andra effekt av de nära relationerna 
uppges vara en viss sammanblandning där det kan vara svårt för övrig personal att veta huruvida 
konflikter egentligen berör det professionella sammanhanget eller är av mer privat natur. En 
tredje konsekvens av det familjära sammanhanget är att det ställer högre krav på professionalitet 
– dels hos dem som har nära relationer, och dels hos dem som önskar föra fram kritik inom 
gruppen. Det ställer större krav att föra fram kritik mot medarbetare som är nära vänner, men 
även att föra fram kritik då tre av idag fem ordinarie medarbetare dessutom är ägare. 

 
Det familjära sammanhanget ger också vinster, såväl tids- som trygghetsmässigt emedan flera 
medarbetare sedan tidigare har privata eller arbetsmässiga relationer som således inte behöver 
byggas upp inom ramen för den nya verksamheten.  
 
Det framkommer en önskan om att hitta en balans mellan personalgruppen som både styrka och 
svaghet för att ge en ökad stabilitet och trygghet åt verksamheten. Detta skulle i sin tur inverka 
positivt på den inre miljön i huset vilket även återverkar på flickorna. 
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Från nybyggaranda till tryggad existens? 

 
Det påtalas att personalgruppen kännetecknats av en ”nybyggaranda” där delaktighet, lojalitet och 
jämlikhet varit framträdande drag.  
 
En fråga som var tänkt att tas upp till diskussion i en andra återkoppling var huruvida denna 
nybyggaranda varit kännetecknande för en första uppbyggnadsfas i Berghagagårdens ännu korta 
historia. En av vikarierna sade i den inledande intervjun, att om personalkänslan inom 
arbetsgruppen försvann, skulle fler inom personalgruppen fara illa av det höga arbetstempot. 
Skulle den osäkerhet och trötthet som sägs föreligga inom vikariegruppen, men även den 
”arbetsgivarmässiga” tolkningen av deras situation kunna utgöra ett tecken på att Berghaga som 
handelsbolag är på väg in i ett mer stabilt skede där en inledande nybyggaranda med ett tydligare 
ömsesidigt beroende spelat ut sin roll? 
 
En andra fråga som var tänkt att följa på detta, är hur vikariernas roll och funktion på bästa sätt 
skall tydliggöras i förhållande till en mer, inte minst ekonomiskt, tryggad och stabil verksamhet. 
De vikarier som deltog i denna studie genomgår samtliga högskoleutbildningar relevanta för 
arbetet på Berghaga, och kan således utbildningsmässigt inte betraktas som mer ”nybörjare” än 
viss ordinarie personal. Det förefaller istället vara faktorer som delaktighet och erfarenhet som är 
av betydelse för att befrämja en ökad trygghet för vikariegruppen. En väsentlig fråga framför allt 
för det miljöterapeutiska arbetet i huset som är beroende av en liten och samstämmig 
personalgrupp är hur vikariegruppen på bästa sätt kan få en ökad insyn inte minst i det 
bakomliggande syftet med det arbete som bedrivs. Genom det lilla sammanhanget med ett 
begränsat antal såväl flickor som ordinarie personal och vikarier sker en ömsesidig påverkan även 
mellan personal och flickor. Den roll som tillskrivs vikarierna inom personalgruppen kan således 
även påverka den roll och legitimitet de får i förhållande till flickorna vilket i sin tur kan påverka 
dels den för arbetet viktiga enigheten i personalgruppen, och dels vikariernas förutsättningar att 
exempelvis fatta och vidmakthålla beslut.  
 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Det miljöterapeutiska ungdomsarbetet ingick med samma självklarhet som familjearbetet i 
vårdinnehållet när verksamheten vid Berghagagården tog form. 
 
Skeendet runt flickorna i huset har ytterst syftat till att skapa förutsättningar för dem att klara av 
det ”verkliga livet” utanför Berghagagården bättre än vad som var fallet innan  placeringen. De 
sätt på vilka man önskat förbättra deras förutsättningar kan sägas ha legat på tre olika nivåer; för 
det första har man velat erbjuda flickorna en yttre trygghet genom att personal alltid funnits till 
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hands i huset och kunnat möta olika behov som uppstått. För det andra har strukturer och regler 
i huset skapat möjligheter för personalen att se såväl brister som resurser hos flickorna vilka 
utifrån detta kunnat stärkas respektive bekräftats. Regler har även skapat situationer av 
utåtagerande som dels givit personalen ny kunskap om flickorna men även hjälpt flickorna att 
leva ut sin ”inre värld”. För det tredje har det varit med huset som utgångspunkt personalen 
provat ut förhållningssätt med vars hjälp flickorna skall klara att vidmakthålla gränser och krav i 
förhållande till tonårsvärlden utanför. I den mån personalen funnit sådana fungerande 
förhållningssätt har tanken varit att förmedla dessa  vidare till föräldrar som genom att anamma 
dem skulle kunna återta en ofta förlorad kontroll över sina barn. 
 
Genom den föreliggande utvärderingen framkommer att personalgruppen uppfattas vara styrkan 
i det arbete som utförs. Styrkan finns i en liten, samarbetad, jämlik och enig personalgrupp vilket 
är av stor betydelse inte minst för det miljöterapeutiska arbetet i huset. Det visar sig dock att 
personalen uppfattar miljöterapi som en mycket svår metod och att det finns en känsla av 
otillräcklighet och osäkerhet inom personalgruppen. Vikarier och familjearbetare som inte är 
delaktiga i ungdomsarbetet på samma sätt som ordinarie huspersonal får exempelvis svårt att 
tolka en ibland bristande struktur i huset. Skall man förstå flickornas låga deltagande i 
vardagssysslor eller avsaknad av egna fritidsaktiviteter som just brister i strukturen eller skall det 
förstås utifrån ett bakomliggande syfte där husarbetarna väntar in flickornas egen vilja, mognad 
eller insikt? Det förefaller som om den lilla gruppen för det första inte är enig i den bemärkelsen 
att man har samma förståelse för det arbete som utförs i huset, och för det andra att den inte är 
jämlik i bemärkelsen att alla medarbetare får samma möjligheter till en fördjupade förståelse av 
bakomliggande motiv och syften med det arbete som utförs. Utifrån den betydelse man tillskriver 
en enig och samarbetad personalgrupp finns ett behov av att klargöra vilken roll man bedömer 
att vikarier skall ha i en arbetsgrupp som utgår ifrån ett miljöterapeutiskt arbetssätt.  
 
 
 

3:6 Kommentar rörande det miljöterapeutiska arbetet 
Prof. Bengt Börjeson 

 
Den miljöterapeutiska arbetet har en framträdande roll i Berghagagårdens behandlingsprofil. Man 
presenterar det miljöterapeutiska synsättet som ”en medveten behandling för att främja 
utvecklingsprocesser hos ungdomarna”. Den analys som ges i rapporten visar emellertid att det 
miljöterapeutiska arbetet kanske är den verkliga akilleshälen, den svaga punkten, i 
Berghagagårdens behandlingsprogram. Det finns föga av överensstämmelse om innebörden av 
denna ”behandlingsmetod” och de skillnader som finns är systematiska till sin natur. De som har 
det dagliga arbetet med flickorna på Berghaga ser mer till behovet av klara strukturer, regler och 
”gränssättning” medan de ansvariga för verksamheten – de som också är mer avlägsna i det 
dagliga arbetet – mer ser miljöterapin som en slags ideologisk grundhållning, ett sätt att förstå 
”förändringens villkor” från asocialitet till socialt accepterat handlande från flickornas sida. 
 
Jag håller naturligtvis med om att miljöterapin är en komplicerad metodologi (jag föredrar ordet 
metodologi eftersom detta begrepp också innefattar de värdemässiga förutsättningarna för den 
miljöterapeutiska verksamheten). Det visar inte minst den skrift som nyligen publicerats i vårt 
land (Miljöterapi, red.: Anders Hagqvist, Björn Widinghoff, 2000). Det är, tror jag, möjligt att göra 
tydligt det dilemma man befinner sig i vid Berghagagården utifrån det miljöterapeutiska 
betraktelsesättet. Miljöterapin utgår från att behandlingsmiljöns totalitet är av betydelse och att all 
personal är bärare av en terapeutisk potential, inte endast de som teoretiskt och formellt 
betecknas som behandlare. Från början var alltså den miljöterapeutiska diskursen en utmaning 
mot den oreflekterade och hierarkiska behandlingsverksamheten vid mentalsjukhusen och där 
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blindheten var nästan total när det gällde förståelsen av de dagliga rutinernas destruktiva 
betydelse för  patienterna. I denna mening har miljöterapin en mycket klar förankring på 
Berghagagården. Man är fullständigt klar över behandlingspersonalens påverkningsmöjligheter 
och att ”dagliglivets struktur” har stor betydelse. Men längre når inte klokskapen. Man hamnar nu 
i en osäker och delvis motsättningsfylld diskussion om hur de olika personaluppgifterna skall 
definieras (problemet är satt på sin spets när det gäller vikariernas sätt att arbeta), vilka strukturer 
och regler som skall gälla osv. 
Ett exempel som belyser detta dilemma. Vid min gamla institution där vi arbetade med många 
föräldrar med alkoholmissbruk som manifest problematik hade vi eviga och aldrig avslutade 
diskussioner om vilka ”regler” som skulle gälla beträffande alkohol på Barnbyn. Var det tillåtet att 
dricka om man gjorde det kontrollerat och måttligt? Fick personalen dricka på sina 
personalfester? Om man hade en fest tillsammans med personal och klienter – gällde olika regler 
för dessa kategorier? Om någon bröt mot givna regler – skulle man ”varnas” och vid upprepade 
återfall avvisas från byn? Skulle man med andra ord avvisas därför att man visade upp det 
problem som man kommit till institutionen för att få behandling för? O s v. 
 
Det finns två poänger i mitt resonemang. Om man verkligen förstår ”det miljöterapeutiska 
arbetets väsen” så måste man förstå att diskussionen om oklara regler är oändligt mycket 
värdefullare än färdiga och taget-för-givna regler. Det är själva den oavlåtliga diskussionen, 
omtagningarna, motsättningarna, tveksamheterna som är den viktiga behandlingsprocessen. Men detta förutsätter 
att man inbegriper klienterna i denna oavslutade och delvis ångestfyllda process. Det är i båda dessa 
avseenden nästan alla institutioner stannar upp eller blir lamslagna – inför svårigheten att stå ut 
med den inte på förhand definierade lösningen och inför utsikten att arbeta med den antipati och 
ångestaktualisering hos klienterna som ett medansvar innebär. 
  
Jag inser naturligtvis att man måste vara strategisk. Man kan inte släppa loss hur mycket oro som 
helst och det måste finnas vissa grundläggande normer – t ex mot våld, mobbing. Men själva den 
miljöterapeutiska grundprincipen är att approximera livets oförutsägbarhet och därmed låta de 
konstruktiva och ”läkande” krafterna få ett spelrum. 
     
Jag tror också att man knappast klarar av att inom en institution förmå utveckla ett genuint 
miljöterapeutiskt arbetssätt och förhållningssätt utan en ganska så auktoritativ handledning och 
handledare. 
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Kapitel 4. Skola och praktik – ett tredje hörn 
 
 
Ett tredje hörn i verksamheten vid Berghagagården utgör samarbetet med skola och 
praktikhandledare. Flickorna  är i skolför ålder och deltar i skolarbetet vid den kommunala 
skolan, dels högstadieskolan i Kolsva och dels gymnasieskolan i Köping. När en flicka skall 
skrivas in vid skolan sammanträffar ansvarig familjearbetare med syokonsulent, rektor, 
utbildningsledare och berörda lärare. Enligt Berghagagårdens informationsmaterial presenteras 
vid detta tillfälle flickans bakgrund med avseende på tidigare skolgång, mognadsnivå och 
eventuell psykologutredning men också utifrån särskilda behov som bör tillgodoses under 
skoltiden. En familjearbetare ingår på ett naturligt sätt i skolans arbete runt enskilda elever, och 
träffar under vårdtiden skolans utbildningsledare varje vecka, samt vid behov även kurator eller 
enskilda lärare. När en enskild flicka av olika skäl inte kan ingå i skolarbetet på heltid, utarbetas 
individuella lösningar tillsammans med skolans utbildningsledare. En sådan lösning kan bland 
annat omfatta praktik. Praktikhandledare är någon lämplig personal på praktikplatsen som 
ansvarig från Berghagagården träffar varje vecka för utvärdering.5 
 
 

4.1 Bakgrund 
 
Kort efter att verksamheten startat i juli månad 1999 fanns tre flickor placerade på Berghaga. Två 
av flickorna var i skolför ålder men det dröjde en bit in på höstterminen innan skolgång för dessa 
samt praktik för en tredje, 18-årig flicka kom i gång. Idag går en flicka i högstadiet, tre på 
gymnasiet (varav Berghagagårdens kontakt med en flicka är ett uppföljningsuppdrag efter återflytt 
till hemmet) och en flicka gör praktik i ett närliggande stall. 
 
 
Praktik 
 
Innan verksamheten hade tagit form, fanns en tanke hos initiativtagarna att bygga upp ett nätverk 
gentemot det lokala näringslivet som en sätt att få tillgång till praktikplatser för placerade flickor. 
Det har dock visat sig att praktik kan ordnas via det Individuella programmet på gymnasiet (IV). 
Personalen upplever det som viktigt att praktiken sköts genom skolan som en del av flickornas 
”normalisering”.  Erfarenheterna av praktik för flickorna är positiv – dels att det finns goda 
förutsättningar att få praktikplatser som överensstämmer med flickornas önskemål, och dels att 
praktiken har blivit mer ett steg på vägen än ett sätt att kompensera en bristande närvaro i skolan. 
Det är dock bara enstaka flickor man i dagsläget kan relatera sina erfarenheter till. 
 

 
Skolan, att återta gamla mönster – på den nya orten 
 
Genom den utvecklingsprocess som Berghagagården allt sedan starten för ett drygt år sedan 
genomgår uppdagas efterhand nya förhållanden. Gymnasieskolan som hittills betraktats som en 
av de positiva faktorer som bidrar till att skapa nödvändig struktur i flickornas tillvaro, har 
efterhand visat sig även spela en negativ roll ur ett behandlingsperspektiv. Till skillnad från  

                                                 
5 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB –hem för flickor” Köping2000-06-11 s.6 
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högstadieskolan där alla elever går tillsammans, skiljs ”svaga” elever ut på gymnasienivån och 
Berghagaflickorna i dubbel bemärkelse – dels genom att gå på det Individuella programmet och 
dels genom att vara inskrivna vid ett behandlingshem. De svårigheter som är förbundna med 
flickornas skolgång framstår allt tydligare och situationen för de flickor som går på 
gymnasieskolan i Köping, den närmsta tätorten, bedöms i vissa fall som allvarlig. Genom sina 
ofta ofullständiga skolbetyg och dåliga studieresultat skrivs flickorna in på IV, där de flesta elever 
har en likartad och problematisk  social situation. Flickorna har således snabbt etablerat sig i 
sammanhang i staden som direkt motverkar syftet med placeringen på Berghagagården och där 
det förekommer såväl kriminalitet som missbruk. Skolan har i vissa fall blivit den arena där 
tidigare mönster har återuppstått eller kunnat vidmakthållas.  
 
En positiv bieffekt av detta är dock att tidigare dolda företeelser och gäng i den närbelägna 
tätorten blivit synliga genom den uppmärksamhet personalen riktar mot de miljöer där flickorna 
rör sig.  

 
 
Skolgången utgör ett dilemma 
 
I vissa avseenden skulle man kunna beteckna Berghagagården som den skyddade verkstad där 
personalen laborerar fram nya förhållningssätt som skall befrämja positiva förändringar i 
flickornas sätt att efterleva gällande regler. Förhållningssätt som vidare kan överföras till 
familjerna som på så sätt får verktyg för att återta kontrollen över sina barn. Fritiden har mer eller 
mindre svarat upp mot detta syfte och personalen har på olika sätt hjälpt flickorna att ta del av ett 
tonårsliv på ett bra sätt. Skolan har hittills fyllt funktionen av en yttre struktur där betoningen 
legat vid att flickorna skall åka till och komma hem ifrån skolan samt delta på lektionerna. Till 
skillnad från fritidsaktiviteterna där personal funnits med och tränat flickorna i att möta och stå 
emot ”verkligheten” utanför Berghaga, har flickorna i stort sett lämnats ensamma i det dagliga 
mötet med skolan.  
 
Det framkommer olika tankar om hur skolans negativa påverkan kan stävjas. En tanke har varit 
att personal skulle finnas med i skolan, vilket dock skulle öka flickornas utsatta position som 
inskrivna på behandlingshem ytterligare. En annan tanke är att starta en egen skola eller erbjuda 
egen undervisning. Detta skulle dock utgöra ett stort och resurskrävande projekt, och skulle 
dessutom innebära att flickorna gick miste om ett socialt umgänge utanför Berghagagården - och 
att Berghagagården i sin tur gick miste om möjligheten att hjälpa flickorna att träna på att 
integreras och fungera i det vanliga samhället. Man står således inför ett dilemma när man å ena 
sidan önskar ge flickorna struktur och normalisera deras liv genom skolgången men där 
situationen på IV å andra sidan motverkar intentionerna med det miljöterapeutiska 
ungdomsarbetet. 
 
Dilemmat med skolan, säger en medarbetare, är samma dilemma som med livet i övrigt. Under 
en period behöver flickorna skydd från livet, för att sedan gå ut och prova på nytt. Om eller när 
det blir för smärtsamt eller svårt är det dock personalens uppgift att gripa in. Även om flickorna 
ännu inte klarar av att möta världen utan att bli påverkade eller dras med i ett negativt skeende 
kanske behandlingstiden ändå har bibringat dem en bättre grund för att stå emot.  Det kan även 
vara så, menar en annan medarbetare, att flickorna kommer från hem som varit välordnade och 
att dom således redan har en grund, och att det är den som Berghagagården skall sträva efter att 
befästa.  
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4.2 En första återkoppling 
 
Vid den första återkopplingen deltog hela den ordinarie personalgruppen samt en vikarie och en 
praktikant från socialhögskolan. Genom de inledande intervjuerna framkom för det första att det 
föreligger vissa svårigheter i det miljöterapeutiska arbetet i huset med avseende på att få flickorna 
delaktiga såväl i de vardagliga sysslorna som engagerade i egna aktiviteter, och för det andra att 
situationen i gymnasieskolan utvecklats på ett sätt som personalen inledningsvis inte hade haft 
med i beräkningen. När verksamheten vid Berghagagården presenteras ingår såväl sysslor som 
fritidsaktiviteter i det miljöterapeutiska arbete som bedrivs i huset emedan  skola och praktik 
utgör ett separat hörn för verksamheten.  Vid denna återkoppling presenterades en bild av hur 
skola och praktik förr tycks sammanhänga med det miljöterapeutiska arbetet än utgöra ett sådant 
separat ”tredje hörn”.  
 
I det följande återges denna bild samt personalgruppens kommentarer till densamma. 

 
 
Ett haltande tredje hörn 
 
Om man beskriver det miljöterapeutiska arbetet på Berghagagården som en skyddad verkstad, är 
syftet att träna flickorna i att förhålla sig på ett nytt sätt till de regler och gränser som gäller på 
Berghagagården och som motsvarar ett ”normalt” tonårsliv. Personalen kan pröva olika 
förhållningssätt för att finna ut hur flickan klarar olika grader av eget ansvar och av frihet i den 
ändå kontrollerade tonårsvärld hon lever i under behandlingstiden. En träning inför hemkomsten 
till familjen och den vanliga vardagsmiljön. Idag omfattar denna träning i första hand flickornas 
deltagande i gemensamma tonårsaktiviteter som skoldanser, hip-hopcaféer och liknande samt den 
yttre strukturen för skolgång - att  åka till skolan, delta i lektionerna och att komma hem efter 
skoldagens slut. Två viktiga moment faller således utanför den träning och kontroll som den 
”skyddade verkstaden” kan erbjuda – dels den egna fritidsaktivitet varje flicka skall ha, och dels 
skeendet i skolan.  
 
Det tredje hörnet, skola och praktik, framstår ur detta perspektiv inte som ett hörn för sig, utan 
på ett tydligt sätt relaterat till det miljöterapeutiska arbetet där de olika inslagen skulle kunna 
graderas från det ”lättaste” till det ”svåraste” på följande sätt;   
 
 
      Egen aktivitet 
 

   Kontrollerat deltagande i tonårsliv
  

  Kontrollerad skolgång och praktik 
 

   (Förhållande till livet) 
 
 
Utifrån denna modell skulle syftet vara att träna flickorna steg för steg, från det lättaste med den 
egna aktiviteten via ett kontrollerat deltagande i utbudet av tonårsaktiviteter till det egentligen 
största steget, att på egen hand klara av livet på gymnasieskolan. Ur detta perspektiv har flickorna 
hittills, utan  egentlig kontroll eller förberedelse börjat med den miljö som visat sig vara den 
svåraste att möta – skolan. 
 
 



   41 

Personalens kommentarer. Vikten av att förstärka motkrafterna 
 
Från Berghagagårdens sida har syftet med att placera flickorna i skolan så snart som möjligt dels 
varit att genom skolan erbjuda dom ett visst skydd, och dels att ge dom strukturer som motsvarar 
ett ”vanligt” tonårsliv. Därutöver har lärandet i sig varit en viktig faktor – att erbjuda en  
möjlighet att komplettera och läsa upp ofta ofullständiga grundskolebetyg. Efter hand har 
personalen blivit varse att kulturen på gymnasieskolan har förändrats och inte motsvarar den bild 
man tidigare har haft. Det individuella programmet sägs fungera som ett  ”behandlingshem” där 
flickorna dels blir utsatta för påverkan som bidrar till att negativa mönster upprepas eller 
förstärks, och dels bygger upp kontaktnät som sedan finns med  även under fritiden. Idag, menar 
personalen, motverkar egentligen närvaron i skolan syftet med behandlingen på Berghagagården. 
Skolan synliggör den svåra balansen mellan att skydda flickorna från negativa influenser – och att 
samtidigt skapa delaktighet för dem i det vanliga livet.  
 
Det är ett faktum, menar personalen, att flickorna söker sig till ”lika barn” och kommer att 
fortsätta göra så, och det är ett orimligt mål för Berghaga att förändra det umgänge flickorna 
själva väljer i skolan. Det man istället kan göra är att för det första ha en tydligare kontroll och 
hålla i dom på ett bättre sätt än vad föräldrarna har klarat av. Redan idag är det exempelvis ett 
krav att alltid komma ”hem” efter skolan innan det blir aktuellt med andra aktiviteter. För det 
andra är det ett viktigt miljöterapeutiskt anslag att påvisa andra saker och andra miljöer som kan 
utgöra motkrafter som på sikt kan såväl stärka flickorna att stå emot påverkan som att välja andra 
kamrater. Den ovanstående modellen kan tjäna ett pedagogiskt syfte genom att tydliggöra hur 
dessa motkrafter förstärks genom att flickorna inledningsvis tränas i det lättaste för att efterhand 
kvalificera sig även för det allra svåraste, för skolan. 
 

 
4.3 En andra återkoppling 

 
Vid en andra återkoppling deltog fyra medarbetare, de två familjearbetarna samt två av ordinarie 
husarbetare. Samtalet kom dels att handla om hur den givna modellen skulle kunna omsättas i 
praktiskt handlande, men även hur ett sådant synsätt kunde få positiva effekter för de svårigheter 
som möter idag. 

 
 
Idag är även det allra lättaste svårt 
 
Utifrån den bild som presenteras ovan tydliggjordes hur olika moment som kan sägas ingå i den 
miljöterapeutiska träningen kan relateras till varandra och hur de kan ordnas efter svårighetsgrad. 
Personalgruppen ansåg att denna modell bidrog till ett annat tänkande där skolan istället för att 
vara det första moment flickorna möter är något som de borde beredas för genom att först 
passera en rad lättare moment. I de inledande intervjuerna framkom att det föreligger stora 
svårigheter redan med det lättaste av dessa moment, nämligen att få in flickorna i egna aktiviteter. 
För att ytterligare synliggöra svårigheten med att omsätta det man säger sig göra i praktiskt 
handlande, fogades även de dagliga sysslorna i huset in i modellen. Det föreligger stora  

svårigheter redan när det gäller flickornas delaktighet i de dagliga sysslorna. 
Även om personalen allmänt upplever att graden av delaktighet är för låg, 
anges olika förklaringar till detta. En förklaring är att en låg delaktighet kan 
sammanhänga med att personalen inväntar en mognad hos flickorna eller 
hos någon speciell flicka. En brist på struktur kan således uppstå när en 
förväntan på en insikt om betydelsen av ett gemensamt ansvar eller av  att 
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diska föreligger. En annan förklaring är att personalen ibland väljer att utföra sysslorna själva, 
antingen som den enklaste vägen eller som ett tillfälle till en stunds eftertanke men även utifrån 
en egentligen missriktad omsorg som låter flickorna ”slippa” ifrån sina sysslor, en omsorg som 
dock inte anses gagna flickorna på sikt. En tredje förklaring uppges vara att de dagliga rutinerna 
är mer individuellt anpassade än faktiska vilket i sin tur leder till  att rutiner inte nöts in. 
Betydelsen av att genom de lättare momenten skapa motkrafter till ett idag allt för 
överdimensionerat tonårsliv betonas av personalen – men vad är det som gör det så svårt? 
 

 
Personalens kommentarer.  Det saknas en tydlig struktur 
 
Verksamheten är ung och antalet flickor personalen bygger sina erfarenheter på är begränsat, men 
trots de svårigheter som alltid sägs föreligga med att ”få in ungdomar i normaliteten” så kan 
personalen se den betydelse egna aktiviteter har haft för flickorna. Under en period hade alla 
flickor egna aktiviteter. Det hade en positiv inverkan dels genom en begynnande kontakt med 
andra ungdomar som inte bodde på hem eller hade samma problematik, och dels genom den 
glädje och stolthet flickorna upplevde genom att lära sig något nytt.  
 
Ett större behov av motkrafter än väntat 
Trots att det finns en erfarenhet inom personalgruppen såväl av dessa positiva effekter som av att 
det går att få in flickorna i egna aktiviteter så har rutinerna för detta fallit. På ett övergripande plan 
har man inte tillräckligt uppmärksammat situationen i skolan kontra den betydelse positiva 
motkrafter får i förhållande till denna. I den praktiska verksamheten har det saknats struktur och 
framförhållning vilket fått till följd att personalen inte har ”hållit i” flickorna tillräckligt hårt i 
pågående aktiviteter och heller inte aktivt föregripit att flickorna står utan aktiviteter när en ny 
termin startat. Runt enskilda flickor har strukturen dessutom  raserats i samband med rymningar 
och annat. Hittills, säger man, har arbetssättet mer styrts av den elevgrupp som funnits än av en 
grundläggande struktur som finns - oavsett vilka flickor som för tillfället är placerade. 
 
Rädsla kontra krav 
En särskild svårighet utgör kombinationen av en grundläggande rädsla hos flickorna inför att 
påbörja egna aktiviteter – och personalens sätt att vänta in flickornas egen vilja. Att ha en egen 
aktivitet har inte hittills framställts som något krav, och eftersom personalen inte heller har 
kunnat motivera flickorna genom att påvisa några tydliga vinster med aktiviteterna – så har viljan 
sällan infunnit sig. 

 
Att invänta mognad - ett uttryck för bristande struktur 
Det återkommande talesättet att flickorna skall mogna till insikt om betydelsen av gemensamt 
ansvar eller av egna aktiviteter härleds i samtalet till bristen på struktur. När den saknas eller 
personalen inte vet var gränserna går så lutar man sig mot talesättet att ”dom får mogna”.  
 
Nya möjligheter – och svårigheter 
 
Det framkommer att den föreslagna modellen kan utgöra ett möjligt sätt att skapa den struktur 
personalen upplever saknas idag, men att miljön i skolan samtidigt måste förstärkas. Att förändra 
strukturer i huset innebär även särskilda svårigheter när en tidigare generation flickor skolar in 
nykomlingar i ett gammalt arbetssätt; 
 
En modell för struktur och motivation 
Det finns en gemensam önskan om en tydligare struktur. Den givna modellen skulle för det 
första kunna tjäna som ett pedagogiskt hjälpjag för personalen, och skulle för det andra kunna 
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utgöra ett sätt att tydliggöra för flickorna vilka krav som gäller men även de vinster som är 
förbundna med dessa. Delaktigheten i sysslorna i huset och en egen aktivitet är ett krav som när 
de är uppfyllda ger en ökad frihet att göra saker gemensamt eller på egen hand utanför 
Berghagagården. När flickorna klarar av de regler och gränser som är förbundna med detta har 
man kvalificerat sig för skolgång. Eftersom gymnasieskolan idag fyller många av tonårslivets 
funktioner för flickorna förefaller skolgång vara ett relevant mål för flickorna att eftersträva.  
 
Behov av att förstärka den inre miljön runt flickorna på gymnasieskolan 
Det föreligger även ett behov av att förstärka flickornas inre miljö i skolan genom en utökad eller 
förändrad relation till lärarkollegiet på det Individuella programmet. Idag träffar en av 
familjearbetarna lärarkollegiet varje vecka och vid akuta situationer. Syftet med den kontakt som 
funnits hittills sägs ha varit oklart och kontakten tillkom främst utifrån Berghagagårdens önskan 
att finnas tillgängliga och att visa sin ambition att sköta flickornas skolgång på ett bra sätt. Det 
fanns dessutom en osäkerhet hos lärarna inför vilka flickor som skulle börja skolan, och 
kontakten med personal från Berghaga utgjorde en viss trygghet. Lärargruppen på IV var dock 
inledningsvis splittrad avseende huruvida man skulle ta emot flickorna eller ej. Även idag 
upplever personalen att det föreligger en tveksamhet hos vissa lärare inför relationen till personal 
från Berghaga och inför den allt mer sociala funktion som följer på den elevgrupp som finns på 
det Individuella programmet. Vissa lärare sägs sakna egentligt intresse för flickorna bortsett från 
närvaro och studieresultat medan andra uppfattas ha ett tydligt engagemang. Vid den tidigare 
återkopplingen gjordes en jämförelse med den kontakt som finns med högstadieskolan och som 
enligt överenskommelse sker per telefon varje vecka. I dagsläget skulle en sådan kontakt vara 
otillräckligt på gymnasieskolan där relationen istället behöver ytterligare förstärkas. 
 
Ett generationsskifte som försvårar 
Idag står Berghagagården inför ett generationsskifte där en första ”generation” flickor är på väg 
att bytas ut mot en ny generation. Personalen påtalar de svårigheter som kan föreligga om nya 
strukturer skall förankras i en gammal elevgrupp eller hos nya flickor som skall infogas i en 
gammal elevgrupp.  En kommentar som följer på detta är att det kunde vara lämpligt – om än 
svårt att genomföra – att  tömma huset för att ta emot den nya generationen med en mer 
genomarbetad struktur. 
 
 

4.4 Sammanfattning 
 
Enligt de grundtankar utifrån vilka verksamheten vid Berghagagården formulerades vilade 
vårdinnehållet på tre ben – familjearbete, miljöterapeutiskt ungdomsarbete samt skola och 
praktik. Skolan sågs inledningsvis som betydelsefull emedan skolgången dels skapade struktur och 
ett normaliserat tonårsliv och dels erbjöd visst skydd samt möjligheter att komplettera 
ofullständiga grundskolebetyg. Erfarenheterna av skolgång på högstadiet och av praktik har varit 
positiva medan omständigheterna runt skolgången på gymnasieskolan efterhand uppdagats som 
allt mer bekymmersamma. Flickorna från Berghagagården går på gymnasieskolans Individuella 
program där flertalet elever har en problematisk social situation liknande deras egen. Skolgången 
har i många stycken kommit att fylla en motsatt funktion till vad som var tänkt, och sägs i vissa 
fall motverka själva syftet med placeringen på behandlingshem. De kontakter flickorna knyter i 
skolan och som även finns med under deras fritid bidrar till att gamla mönster som 
Berghagagården strävar efter att ersätta med nya istället återupprepas eller förstärks. 
Konsekvenserna av skolsituationen har uppdagats relativt nyligen och personalgruppen har hittills 
inte uppfattat hur stort behovet av motkrafter till skola och tonårsliv har varit.  
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En effekt av de samtal som förts i samband med utvärderingen är klargörandet att det även 
fortsättningsvis är viktigt att flickorna ingår i det sociala sammanhang som skolan utgör, men att 
det behövs en tydligare pedagogisk modell för att öka flickornas förutsättningar att klara av 
sådana sammanhang på ett gott sätt. Ett förslag på en sådan modell utgår från att vårdinnehållet 
på Berghagagården inte längre skulle bygga på tre hörn, utan att skola och praktik istället formar 
en gemensam struktur med det miljöterapeutiska arbetet i huset. En sådan struktur skulle tjäna ett 
pedagogiskt syfte genom att de olika momenten inordnades i ett kvalificeringssystem, från det 
lättaste till det svåraste. Ett första steg skulle således bli att skapa en stabil grund där flickorna tar 
ansvar för och sköter de vardagliga sysslorna i huset men även skaffar sig en egen fritidsaktivitet. 
Först när dessa ”motkrafter” är i funktion har flickorna kvalificerat sig för deltagande i tonårslivet 
utanför Berghagagården, inledningsvis med personal närvarande för att sedan om det fungerat 
bra, gå ut på egen hand. Idag är skolgången det första som ordnas när flickor kommer till 
Berghagagården. Enligt denna modell är skolan istället det sista, svåraste men också mest 
attraktiva steget för flickorna att ta. Modellen skulle dessutom fungera som ett ”hjälpjag” för 
personalen att upprätthålla kravet på struktur såväl hos sig själva som hos flickorna, men även 
som ett verktyg för att skapa motivation hos flickorna även inför skrämmande eller föga populära 
åtaganden.  
 
 
 

4:5 Kommentar till samspelet med skolan och praktiken 
Prof. Bengt Börjeson 

 
Enligt min uppfattning är detta avsnittet av rapporten mycket klarläggande: det beskriver det 
viktiga inslag i behandlingsprogrammet som elevernas skolgång utgör och det beskriver också 
vilka kloka tankar som legat till grund för samarbetet med skola och praktikhandledare. 
 
Jag har själv erfarenhet av arbete på – ett till Barnbyn knutet – tonårshem och där vi valde 
lösningen att ha en ”egen” skola för våra elever eftersom avståndet mellan deras livssituation och 
skolans krav var så stort. Nu är problemet delvis annorlunda. Dels kvarstår naturligtvis 
utmaningen att få eleverna vid Berghaga att kunna ställa upp på skolans krav och schemalagda 
tider osv, dels finns i den svenska skolan, inte minst inom gymnasieskolan, de problem företrädda 
som flickorna själva brottas med, t ex missbruk. Det s k  individuella programmet är således ofta 
ett uppsamlingsheat för ungdomar med både pedagogiska och sociala handikapp. Att ”anpassa 
sig till skolans värld” kan alltså för eleverna vid Berghaga innebära att de går in i de sociala 
riskmiljöer som finns inom eller i anknytning till skolan.  Vad göra?  I texten finns en rad kloka 
resonemang som jag inte skall upprepa. Personligen tror jag att man möjligen skulle kunna ha 
någon form av pedagogisk assistent som arbetade vid Berghaga och som kunde förstärka den 
positiva socialiseringen som ändå skolans vardagsarbete ger möjlighet till – men detta är en från 
min sida föga utvecklad tanke.  
 
Det är naturligtvis viktigt att man fortsätter de kritiska diskussionerna om denna aspekt av Berghagagårdens 
behandlingsarbete inom personalgruppen! 
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Kapitel 5. Relationen mellan det miljöterapeutiska  
ungdoms- och familjearbetet 

 
I Berghagagårdens informationsmaterial uppges att det ”bedrivs ett miljöterapeutiskt ungdoms- 
och familjearbete”.6 I de inledande intervjuerna påtalas att det har funnits en teoretisk 
överensstämmelse inom personalgruppen om betydelsen av att kombinera ett ungdoms- med ett 
familjearbete, ett ”vinnande koncept” som något uttrycker det. Det framkommer dock vissa 
oklarheter för det första vad som är kännetecknande för ett miljöterapeutiskt familjearbete, och 
för det andra hur man skall förstå relationen mellan det miljöterapeutiska arbete som bedrivs å 
ena sidan runt flickorna i huset och å andra sidan gentemot familjerna utanför huset. 
 
Vad är miljöterapi inom familjearbetet? 
Hur bedriver familjearbetarna miljöterapi? Ansvarig för familjearbetet säger sig inte veta vad 
miljöterapi egentligen är, och det framkommer en osäkerhet även hos husarbetarna hur den 
miljöterapi familjearbetarna omfattar ser ut. Ett sätt att förstå det miljöterapeutiska  inslaget i 
familjearbetet är att se det som en gemensam träning för flickan och familjen. Flickan tränar sig i att 
åka tåg och passa tider i samband med sina hemresor samtidigt som hela familjen tränas i att hålla 
sig informerade och göra tydliga överenskommelser runt detta. Ett annat synsätt utgår ifrån att ett 
viktigt inslag i ett miljöterapeutiskt arbete är att lyfta fram resurser och positiva sidor hos enskilda och 
att förstärka dessa. Eftersom familjearbetarna ser på föräldrarna på samma sätt som husarbetarna 
ser på flickorna ur denna synvinkel är familjearbetet att betrakta som miljöterapi.  
 
Det har även framförts kritik mot familjearbetarnas allt för stora tillgänglighet för familjerna. 
Utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv skall det alltid finnas ett syfte och en tanke med allt man 
gör. I huset lär man ungdomarna att kunna vänta - vilken har familjearbetarnas tanke med att vara 
så disponibla varit? 
 
Relationen mellan husarbetare och familjearbetare 
När verksamheten startade och familjearbetarna även hade schemalagd tjänstgöring i huset var 
ansvarsfördelningen mellan hus- och familjearbetare mer sammanblandad än vad den är idag. 
Relationen mellan de olika funktionerna var oklara, vilket i sin tur skapade en oro i huset. Idag 
har den tid familjearbetarna tillbringar på Berghagagården minskat, bland annat till följd av de 
många resor som företas, och ansvaret för skeendet i huset har efterhand allt tydligare förts över 
till husarbetarna. Hos vissa medarbetare har detta skapat en osäkerhet. Att ha familjearbetarna till 
hands gav tidigare en trygghet. Man har även noterat hur en oro uppstår i huset när 
familjearbetarna idag finns tillgängliga. För det första förändras en trygg rollfördelningen bland 
annat genom att auktoriteten förskjuts från husarbetare mot ”beslutsfattare”. För det andra 
tenderar familjearbetarna i ”hastigheten” tillmötesgå flickornas önskemål på ett sätt som strider 
mot tidigare beslut i huset. Tänkandet hos familjearbetarna är dessutom mer globalt och 
systemiskt medan husarbetarna förr utgår ifrån individnivå. Detta leder till olika perspektiv – och 
beslut i det dagliga arbetet. När det gäller beslut i huset har emellertid husarbetarna företräde, om 
man inte tillsammans resonerar sig fram till varför ett annat beslut bör fattas.  
 
 

5.1 En första återkoppling  
 
Vid den första återkopplingen deltog hela den ordinarie personalgruppen samt en vikarie och en 
praktikant från socialhögskolan. Genom de inledande intervjuerna framkom att familjearbetet 

                                                 
6 Informationsmaterial ”Berghagagården HVB – hem för flickor” Köping 2000-06-11 s.3 
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och det miljöterapeutiska ungdomsarbetet inte samverkar på ett önskvärt sätt och att framför allt 
fyra faktorer kan sägas återverka på möjligheten – eller svårigheten att få det miljöterapeutiska 
arbetet i huset att ”kugga i” med det familjearbete som bedrivs. En första faktor utgör de olika 
fokus som finns hos hus- respektive familjearbetare, en andra faktor utgör en omvänd förväntan 
på det som betecknas som mognad och tydlighet, en tredje faktor är de olika uppfattningar som 
föreligger om vad det är som skall kugga i och en fjärde faktor utgör olikheterna avseende 
uppdragen runt flickorna respektive runt familjerna.  
 
I det följande presenteras inledningsvis dessa fyra faktorer och därefter personalgruppens 
kommentarer;  
 
 
Olika fokus 
 
Ett syfte med den kombination av ungdoms- och familjearbete som bedrivs är att den förändring 
som förhoppningsvis sker under behandlingstiden skall bli bestående. Husarbetare och 
familjearbetare utgår dock från olika fokus i det förändringsarbete som eftersträvas. För 
husarbetarna framstår flickornas förändring som det primära och familjernas förändring som 
sekundär och ett sätt att befästa förändringen hos flickorna efter återkomsten till hemmet. Om 
flickorna förändras, ”färgas röda”, under behandlingstiden måste även deras familjer ändra färg. 
 
Familjearbetarnas fokus är ett annat. De framhåller tydligare att det i första hand är familjernas 
förändring som måste befrämjas och som är det primära för att även flickornas förändring skall 
bli bestående. Ungdomar genomgår många och snabba förändringar under sina tonår, och för att 
få en varaktig förändring till stånd hos flickorna måste i första hand familjerna ”färgas röda” och 
vara stabila i sina nya positioner.  
 
 
Omvänd förväntan på mognad – och på tydlighet 

 
Det framkommer en viss gemensam men omvänd förväntan hos familje- respektive husarbetare. 
Betydelsen av mognad och av insikt förr än av  regler och struktur, betonas hos husarbetarna 
avseende flickans förändring och av familjearbetarna avseende familjernas förändring. Denna 
mognad förutsätter dock en tydlighet. För att flickans mognad skall befrämjas förväntar sig 
husarbetarna en tydlighet i familjearbetet avseende de regler och gränser som gäller för familjerna. 
På samma sätt förutsätter familjernas mognad en tydlighet i regler och gränser för flickan i huset 
avseende tider, sysslor, fickpengar och annat. Ett förhållningssätt som bygger på mognad inom 
den ”egna målgruppen” tycks förutsätta en tydlighet hos ”den andra målgruppen” vilket ger en 
struktur att förhålla mognaden hos de egna, flickorna respektive familjerna, till. Utifrån 
familjearbetarnas perspektiv blir detta ett dilemma när de strukturer och gränser som skall tjäna 
som ett gott exempel för föräldrarna vinglar och blir otydliga - utifrån husarbetarnas inväntande 
av flickornas mognad förr än att upprätthålla struktur. På samma sätt ser husarbetarna svårigheter 
med att befästa vissa gränser hos flickorna om inte familjearbetarna eftersträvar desamma hos 
familjerna. 
 
En konsekvens av detta blir, att om fokus riktas mot familjen ökar kravet på struktur och 
tydlighet i det miljöterapeutiska arbetet runt flickan, men om fokus istället riktas mot flickan 
krävs ett tydligare miljöterapeutiskt arbete även riktat mot familjen.  
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Vad är det som skall kugga i? 
 
Samverkan mellan det miljöterapeutiska ungdomsarbetet och familjearbetet är idag otillräcklig. 
Inom personalgruppen finns olika uppfattningar om vilka de kuggar är som inte greppar 
varandra, men också om vad som är orsak till detta; 
 
Familjearbetare och husarbetare 
I den ideala modell av verksamheten på Berghagagården som presenteras i kapitel 1, beskrivs 
familjearbetet som den ”ring” som omsluter den skyddade verkstad som husarbetarnas 
ansvarsområde utgör. Denna ring fyller en förmedlande, en förhandlande och en filterfunktion 
mellan familjerna och det som sker runt flickorna i huset. Två personer ”utanför” huset sköter 
familjearbetet och kontakterna med familjer och socialtjänst. Detta ger flera positiva effekter, för 
det första för familjerna som får en tydlig bild av gällande beslutsordning - det är familjearbetarna 
som är dörren till Berghagagården och beslutsfattare i kontakten mellan flickor, familjer och 
socialtjänst. För det andra får det en rad positiva effekter för dem som arbetar i huset. Miljön i 
huset blir lugnare på kvällar och nätter när de stora besluten fattas av andra än husarbetarna. Det 
kan dessutom vara en nyttig träning för flickorna att inte omedelbart få besked utan att vänta tills 
familjearbetarna kommer i tjänst. Husarbetarna får en större frihet att ”lojalisera” sig med 
flickorna vilket bland annat kan innebära möjligheter för flickorna att prata av sig utan krav på 
avrapportering till föräldrarna. Denna lojaliseringen kan dessutom förstärkas genom att 
husarbetarna genom familjearbetet får kunskap om till familjerna och deras agerande. Genom  
sådan information kan den frustration man ibland känner inför ”okända” föräldrars agerande 
elimineras. 
 
 
Familjearbetare               förmedlande roll    Husarbetare  
 
 
 
De medarbetare som ser positivt på dessa funktioner hos familjearbetet uppfattar att det som inte 
kuggar i idag är relationen mellan familje- och husarbetare. Genom att familjearbetarna inte 
uppfyller sin förmedlande funktion på ett fullgott sätt utan brister såväl avseende information och 
återkoppling till den övriga personalgruppen som i sin dokumentation minskar husarbetarnas 
möjlighet att ha insikt i och komma med synpunkter på familjearbetet, men även att förmedla 
uppdrag till familjearbetarna. Att få kuggarna att gå ihop blir för det första en fråga om att få 
bättre insikt och förståelse för varandras arbetssätt. Familjearbetarna måste bli bättre på att 
dokumentera och avrapportera, men därutöver måste hela personalgruppen lära känna varandra 
och varandras arbetsuppgifter bättre. För det andra är det en fråga om tid - och att arbetssättet 
med tiden kommer att slipas till. 
 
 
Kontaktpersoner och familjer 
Inte alla medarbetare uppfattar den beskrivna modellen som ideal, utan anser tvärtom att 
familjearbetarnas funktion som ett filter i viss mån utgör ett hinder. Genom denna filterfunktion 
får inte husarbetarna en tillräckligt hög grad av direktkontakt med de placerade flickornas 
familjer. Detta leder till att Berghagagården går miste om möjligheten att förmedla mer än 
principiella erfarenheter vidare till familjerna - som i sin tur går miste om direktkunskap om vad 
som sker i huset och hur kontaktpersoner fattar beslut och faktiskt agerar i alla de vardagliga 
händelserna runt deras barn. 
 
 
Kontaktpersoner                                        direktkontakt         Familjer 
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Enligt detta synsätt är det relationen mellan kontaktpersoner och familjer som är otillräcklig. Det 
som saknas är således ett tydliggörande av hur kontaktpersonernas uppdrag i relation till 
föräldrarna skall se ut.  
 
Flickor och familjer 
Ytterligare en uppfattning som framkommer är att den länk som fattas för att familjearbetet och 
det miljöterapeutiska arbetet skall kugga i på ett fullgott sätt, är den mellan flickorna som är på 
behandling och deras familjer på hemorten.  
 
 
Flickor              Berghagagården  Familjer 
     
 
Familjearbetarnas intention är att föräldrarna, när man återberättar för dom hur husarbetarna 
arbetar runt deras barn, skall återreflektera detta till sig själva och komma till insikt om att de 
rutiner och förhållningssätt som fungerar bra på Berghaga kanske även skulle fungera i hemmet. 
En svårighet är dock att det ofta finns andra saker som föräldrarna är mer intresserade av att tala 
om än det miljöterapeutiska arbetet runt deras barn. En orsak kan vara att det miljöterapeutiska 
arbetet runt flickorna handlar mycket om att skapa relevanta gränser, något som föräldrar som 
lever i ett kompisskap med sina döttrar kan ha svårt för. En annan att  nya partners inte alls vill 
ändra eller anpassa sitt liv till de nya fungerande förhållningssätt som utprövats på 
Berghagagården. Familjer som inte är intresserade av någon förändring är nöjda med att flickan 
får skydd samt att man själv som förälder blir befriad från oro. 
 
 
Olikheter i  uppdragen 

 
En fjärde faktor som kan påverka relationen mellan det miljöterapeutiska ungdomsarbetet och 
familjearbetet är olikheten avseende de uppdrag – eller den brist på uppdrag som ligger till grund 
för det arbete som skall utföras. Den otydlighet som följer på bristen av klara uppdrag för 
familjearbetet kan utgöra ytterligare en förklaring till att kuggarna mellan det miljöterapeutiska 
ungdomsarbetet och familjearbetet idag inte griper i varandra.  
 

 
Personalens kommentarer. Familjearbetet fungerar inte miljöterapeutiskt idag 
 
Den teoretiska grundtanken är att det familjearbete som bedrivs är miljöterapeutiskt i den 
bemärkelsen att familjearbetarna, genom att förmedla de nya förhållningssätt som personalen i 
huset prövat sig fram till och som fungerar för familjernas ungdomar, skall väcka en insikt och en 
önskan om att omfatta samma förhållningssätt i familjerna. I samtal med personalen 
framkommer att detta teoretiska antagande inte fungerar i praktiken. Det är framför allt två 
svårigheter som får förklara detta;  
 
Familjearbetarna får förmedla effekter av ett arbete dom inte känner till 
En första svårighet består i att familjearbetarna som framför allt vill träffa föräldrarna för att tala 
om deras situation istället får till uppgift att förmedla information om det arbete som sker runt 
ungdomarna i huset. Familjearbetarna säger sig dessutom sakna de uppgifter som föräldrarna 
efterfrågar. Man har varken egna erfarenheter av olika situationer som inträffat eller en 
helhetsbild av arbetet runt flickorna. Detta leder i sin tur till att familjearbetarna förmedlar 
andrahandsinformation byggd på mer fragmentariska uppgifter vidare till familjerna.  
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Om ett miljöterapeutiskt familjearbete skulle definieras som en metod att inspirera familjesystem 
till förändring genom att förmedla effekter av den miljöterapeutiska behandling som bedrivs runt 
deras barn, så saknar Berghagagårdens familjearbetare såväl den motivation som de 
vardagserfarenheter som skulle krävas för detta.  
 
 
 
   Familjen 
 
 
 
 
    
                                    

            Familje-                  kunskap om flickan          Det miljöterapeutiska  
                                      arbetet              arbetet i huset  
                     kunskap om familjen   
  
 
 
Figuren ovan visar situationen som den är idag. Kontaktpersonerna, som har den kunskap om 
det vardagliga arbetet runt flickorna som familjerna efterfrågar, förmedlar information till 
familjearbetarna som i sin tur förmedlar denna vidare till familjerna. Den information som 
familjearbetarna förmedlar tillbaka till huset tenderar dock att första hand handla om mötet med 
föräldrarna och deras situation. Till synes små saker som familjerna tar upp runt flickorna och 
som kan vara av stort intresse för personalen i huset riskerar på så sätt att gå förlorade.  
 
Enligt modellen nedan skulle familjearbetarnas uppdrag inte alls definieras som miljöterapeutiskt 
utan utgå ifrån ett medlande, förmedlande och föräldrastödjande arbete. Det miljöterapeutiska 
arbetet skulle enbart bedrivas i huset, där kontaktpersonerna förmedlade information direkt till 
föräldrarna och på så sätt fick direktkunskap om flickan tillbaka. På personaldagarna skulle 
således husarbetarna förmedla information om arbetet runt flickorna, och familjearbetarna om 
arbetet runt familjerna; 
 
  
   Familjen 
 
 
 
 
 
                                             

                Familje-            Det miljöterapeutiska  
                  arbetet               kunskap om flickan          arbetet i huset  
    
                   kunskap om familjen 

  
 
Det finns ett visst motstånd mot att husarbetarna skulle överta eller utöka kontakten med 
familjerna. En medarbetare befarar att det skulle ske på bekostnad av för det första den lugna 
miljön i huset och för det andra av den lojalisering med flickorna som är möjligt idag – både i 
förhållande till föräldrarna men också rent tidsmässigt. Som arbetet i nuläget bedrivs i huset 
upptas tiden av flickorna – inte av telefonsamtal med deras föräldrar.   
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Ett miljöterapeutiskt familjearbete kan bara ske genom praktisk handling 
En andra svårighet med att definiera familjearbetet som miljöterapeutiskt är uppfattningen att det 
inte är nog att förmedla effekter medelst ord. Det enda som skulle vara verkningsfullt för att 
befrämja en förändring för familjerna enligt miljöterapeutisk metod är handling – att föräldrarna 
tillsammans med personal får pröva sig fram i nya förhållningssätt gentemot sina ungdomar, på 
plats på Berghaga.  
 
 

5.2 En andra återkoppling 
 
Vid en andra återkoppling deltog fyra medarbetare, de två familjearbetarna samt två av ordinarie 
husarbetare. Under samtalet förstärktes uppfattningen att såväl valet att beteckna familjearbetet 
som miljöterapeutiskt som den teoretiska tanke man haft att initiera förändring hos familjerna 
genom att förmedla effekterna av skeendet  i huset varit ogenomtänkta. Även om det finns 
positiva erfarenheter av att som husarbetare förmedla sitt tänkande och förhållningssätt runt 
enskilda flickor vidare till föräldrarna, så framstår ändå inte definitionen ”miljöterapeutiskt 
familjearbete” som relevant för vårdinnehållet på Berghagagården.    
 
 

5.3 Sammanfattning 
 
Berghagagården byggde sin verksamhet utifrån en systemisk grundsyn enligt vilken möjligheten 
att få bestående förändringar hos flickorna var avhängig ett parallellt förändringsarbete inom och 
mellan den enskilda flickans olika familjesystem, mamman och pappan med sina nya familjer. En 
teoretisk modell konstruerades för hur ungdomsarbete och familjearbete skulle relatera till 
varandra och skapa en synergieffekt, ett ”miljöterapeutiskt ungdoms – och familjearbete.” Utifrån 
denna modell fick familjearbetet dels en självständig funktion i förhållande till verksamheten i 
huset, bland annat genom att fatta alla övergripande beslut men också i arbetet att medla och 
förhandla mellan föräldrar och mellan familjer och socialtjänst, och dels en filterfunktion mellan 
huset och familjerna. Denna funktion hade framför allt två syften; för det första att möjliggöra 
den skyddade verkstaden i huset, och för det andra att använda effekterna av skeendet i huset 
som ett verktyg ut i förändringsarbete med familjerna. Ett miljöterapeutiskt familjearbete skulle 
alltså, genom att förmedla fungerande förhållningssätt som utprövats runt flickorna i huset vidare 
till familjerna, befrämja insikter hos föräldrarna som i sin tur tänktes leda till förändring.  
 
Under utvärderingen framkom att ungdoms- och familjearbetet inte ”kuggar” i varandra på ett 
önskvärt sätt. Detta uppfattades sammanhänga med en rad olika faktorer varav den mest 
avgörande förefaller vara familjearbetarnas bristande tilltro till grundtanken med ett 
miljöterapeutiskt familjearbete. För det första, när syftet är att förmedla information begränsas detta 
av att familjearbetarna å ena sidan saknar tillgång till de uppgifter familjerna efterfrågar, men även 
av att familjerna å andra sidan kan sakna intresse för den information familjearbetarna skall 
förmedla. För det andra är familjearbetarnas huvudsakliga intresse och kompetens förr att föra 
samtal utifrån familjernas belägenhet än att förmedla information runt barnen. 
 
En effekt av utvärderingen är tydliggörandet att såväl intentionen med- som definitionen av 
familjearbetet som miljöterapeutiskt saknar relevans. Det föreligger således ett behov av att 
revidera vårdinnehållet för verksamheten. För det första behöver personalgruppen diskutera hur 
man skall omdefiniera och klargöra ramarna för det familjearbete som bedrivs, och för det andra 
hur familjearbetet fortsättningsvis skall relateras till det miljöterapeutiska arbete som sker i huset 
men även hur den praktiska kopplingen mellan husarbetare och familjer skall se ut. Inom 
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personalgruppen finns önskemål såväl om ett tydligare uppdrag gällande kontaktpersonernas 
direktkontakt med familjerna som om en fortsatt tydlig gräns mellan husarbetare och familjer. 
 
 
 

5:4 Kommentar till relationen mellan det miljöterapeutiska  
ungdomsarbetet  och familjearbetet 

Prof. Bengt Börjeson 
 

Den kanske viktigaste ingången för att förstå arbetet vid Berghagagården, och då i synnerhet 
personalens svårigheter, 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 
miljöterapeutiska arbetet kunna anlägga ett på praktiska erfarenheter av familjearbetet fördjupat 
synsätt – detta är Berghagas unika ambition. 
 
Jag tror det är omöjligt att förstå hur samspelet mellan dessa sociala arenor skall gestaltas om man 
enbart ser detta som ett informationsproblem. Det finns ett svårt informationsproblem men 
detta problem är mer symtom på ett mer djupgående dilemma som jag tror det är viktigt att man 
verkligen begrundar. Så här ser informationsproblemet ut. På Berghagagården har den 
miljöterapeutiska personalen en mängd kunskaper om flickornas sätt att fungera ”i vardagen”, om 
konflikter och glädjeämnen. Dessa kunskaper finns det små möjligheter att delge de ansvariga för 
familjebehandlingen – alltså det första informationsproblemet. Det andra: erfarenheter från 
samtalen med familjerna delges endast sporadiskt till övriga medarbetare. Med detta synsätt blir 
rekommendationen att man skall skärpa sig, ”dokumentera” bättre osv. Skuldkänslorna blir 
arbetsgivare åt medarbetarna. 
 
Min uppfattning är att man skall göra en omdefinition där frågan är (1) hur man skall låta 
familjesamtalen styras av kunskaper om det miljöterapeutiska arbetet och (2) hur det 
miljöterapeutiska arbetet skall ge impulser åt familjearbetet. Det finns ett drastiskt sätt att ”lösa” 
problemet på – alla medarbetarna deltar i båda aktiviteterna. En andra strategi är att man öppnar 
en arena, inte för informationsgivning, men för informationskonfrontation.  
Den övergripande frågan är hur man skall arbeta med flickan och hennes familj och detta 
uppdrag styrs av principiellt tre omständigheter: (1) uppdragets natur (”beställningen” från sociala 
myndigheter), (2) den professionella kompetensen och värdegrunden och (3) de gradvis 
inhämtade kunskaperna – ofta kontroversiella – om hur behandlingsarbetet i alla dess aspekter 
framskrider.  Man ser alltså behandlingsarbetet som ett öppet åtagande – trots ingångarna (1) och 
(2) härovan – och där alla medarbetarna har möjlighet och skyldighet att ta del av de 
komplicerade mängderna av information.  
 
Personligen tror jag att detta är ett svårt sätt att arbeta men det är denna väg som leder till en 
fördjupad professionalitet och i det långa perspektivet är en sådan professionsfördjupning 
antagligen av stor betydelse för Berghagagårdens utveckling och överlevnad. 
 
 
 


