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Till skillnad från andra länder har institutionsvården 
ökat kraftigt i Sverige och antalet flickor som blir pla-
cerade enligt lagen om vård av unga (LVU) blir allt-
fler. Barn och unga placeras framförallt på institutio-
ner som inte drivs i offentlig regi. 

Ersta diakoni är en så kallad non-profitorganisation 
som bland annat driver två behandlingshem för ut-
satta flickor, Lännahemmet och Marsta gård. Den här 
rapporten ger en inblick i arbetet vid dessa institutio-
ner där man bland annat har utvecklat behandlings-
modeller som på olika sätt försöker bidra till att ge 
flickorna nya anknytningsmönster. Studiens resultat  
ställs också i relation till relevant forskning om trau-
man, anknytning och bemästrande. 

Forskningsavdelningen publicerar forskningsresultat 
från olika större projekt och uppdrag. Vi har en skrift-
serie, en särtrycksserie och en arbetsrapportserie. Ar-
betsrapportserien avser främst att ge möjlighet att 
publicera delrapporter och delresultat från större stu-
dier, aktuella kunskapsöversikter och uppsatser. För-
teckning över publikationer från Sköndalsinstitutet 
finns på föregående sidor.
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FÖRORD

Ersta diakoni är en så kallad non-profit organisation som arbetar med hälso- och sjukvård, 
social verksamhet samt utbildning. En av de sociala verksamheterna är Ersta flickhem som 
består av behandlingshemmen Lännahemmet och Marsta gård som båda tar emot så kallade 
traumatiserade flickor mellan 13 och 19 år. 

Under senare år har alltfler flickor i Sverige tvångsomhändertagits enligt lagen om vård av 
unga (LVU) och placerats på olika typer av institutioner. En ansenlig del av dessa ungdomar 
bor på institutioner som drivs av non-profit sektorn eller den ideella sektorn. Lännahemmet 
och Marsta gård är två exempel på detta. 

Syftet med denna studie har varit att dokumentera de båda hemmens behandlingsmodeller 
samt att analysera vilka delar av behandlingsinnehållet som skulle kunna motsvara de place-
rade flickornas behov enligt aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Verksamheterna har erbjudits möjlighet att i denna rapport kommentera studiens resultat 
men har avstått från att göra det.

Lars Svedberg
Forskningsföreståndare, professor
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INLEDNING

Ersta flickhem består av de båda behandlingshemmen Lännahemmet och Marsta gård. Hu-
vudman för hemmen är Ersta diakoni som är en idéburen non-profit-organisation, det vill 
säga den drivs utan vinstutdelning och de eventuella överskott som uppstår går tillbaka till 
verksamheten. Ersta diakoni bildades år 1851 och organisationen definierar i dag sina tre 
kärnområden som 

�. sjukvård
�. socialt arbete
3. utbildning och forskning. 

Ersta diakoni poängterar att visionen och målet är att ”leverera något extra”. Visionen med 
Ersta diakoni beskrivs i verksamhetsberättelsen (2005) som att man ”ska se, identifiera och 
arbeta för och med människor vilkas livserfarenhet och människovärde är hotade”. Organi-
seringen av Ersta flickhem såg vid denna studies genomförande ut på följande sätt:

Bilden visar den del av Ersta diakonis verksamhet som består av Ersta flickhem med de båda 
enheterna Lännahemmet och Marsta gård. Vid tiden för denna studies genomförande fanns 
det en enhetschef  för varje enhet. 
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I beskrivningen av Ersta diakonis verksamhetsidé poängterar man att arbetet ska utgå från en 
kristen humanistisk grundsyn och vara en diakonal mötesplats

Ersta diakoni har alltid trott att det finns en plan med varje människas 
liv. Att varje människa är önskad just därför att hon existerar. Denna 
tro kommer ur den kristna människosynen och är ett omistligt värde 
för vår framtid. I en tid där stora förändringar är att vänta är det viktigt 
att komma ihåg att människan alltid måste sättas i centrum. Utifrån vår 
vision och mission är det dessutom väsentligt att i första rummet ställa 
den människa som på olika sätt hamnar utanför trygghet, gemenskap och 
värdigt liv (Ersta diakoni �00�).

Den dagliga verksamheten finansieras till största delen genom avtal med stat, landsting, kom-
mun och Svenska kyrkan men också genom privata gåvor och donationer. Under flera år har 
verksamheten gått med underskott och även om slutresultatet under �00� visade på ett över-
skott går dock fortfarande flera av kärnverksamheterna med underskott. I sin verksamhets-
berättelse påpekar Ersta diakoni att privata gåvor och donationer kommer att få allt större 
betydelse för organisationen.
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DEL I. BAKGRUND

Den följande studien Ersta flickhem – Lännahemmet och Marsta gård är uppbyggd av fyra delar. 
I den första delen ges en bakgrund till det aktuella området tillsammans med en beskrivning 
av hur denna studie är uppbyggd och genomförd. Den andra delen beskriver Lännahemmets 
verksamhet och i den tredje delen är det Marsta gård som är i fokus. I den fjärde delen görs 
en jämförelse av Ersta flickhems båda enheter Lännahemmet och Marsta gård. Studien av-
slutas med några reflektioner som uppkommit under arbetet. 

Del I, Bakgrund består av tre kapitel. I det första, Flickor på institution, ges en kortfattad bild av 
ungdomar som blir tvångsomhändertagna och placerade inom institutionsvården. Kapitlet 
innehåller också en kort presentation av Lännahemmet och Marsta gård. 
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1. FLICKOR På INSTITUTION

I detta kapitel beskrivs i ett första avsnitt att gruppen omhändertagna flickor ökar. Avsnit-
tet innehåller även några karaktäristika om barn och ungdomar som blir placerade inom 
samhällsvården. I ett andra avsnitt, Lännahemmet och Marsta gård – en introduktion, ges en kort 
presentation av enheterna.

Gruppen omhändertagna flickor ökar
Varje år tvångsomhändertas ett stort antal ungdomar enligt lagen om vård av unga (LVU). 
Under �004 var �0 000 barn och unga i åldrarna 0–�0 år placerade i familjehem, på hem för 
vård och boende – så kallade HVBhem – eller på särskilda ungdomshem (Överlien 2006b). 
Under denna period ökade gruppen unga kvinnor ��–�7 år som tvångsomhändertogs med 
33 procent. Till skillnad från i andra länder har institutionsvården ökat kraftigt i Sverige, och 
barn och unga placeras framförallt på institutioner som drivs i privat regi. Hela 90 procent 
av institutionsvården för barn och unga finns i dag inom den privata och ideella sektorn 
(Winnerljung et al. �007). Tidigare var det främst pojkar som omhändertogs av samhället. 
Anledningen var oftast ”vanartighet”, något som historiskt sett var förbehållet pojkar. Under 
senare år har dock antalet flickor och unga kvinnor som tvångsomhändertagits ökat. Över-
lien (2006a) lyfter i en artikel fram att även internationella studier visar att allt fler flickor blir 
omhändertagna, anhållna och hamnar inför domstolen. Både svensk och internationell forsk-
ning visar att barn har svårigheter att göra sin röst hörd i domstolsprocesser om tvångsvård. 
Forskning visar också att flickor ofta omhändertas av andra skäl än pojkar. Schlytter (1999) 
beskriver att flickornas normavvikande sexualitet ofta är en viktig aspekt i förhandlingspro-
cessen om omhändertagandet i motsats till pojkarna vars sexualitet sällan omnämns. 

Tydliga könsskillnader
Genusperspektiv är ett relativt nytt begrepp inom ungdomsvården. Allmänna Barnhuset 
(�003) uppmärksammade vid konferensen Har sociala problem ett kön? att genusperspektivet 
inte bara handlar om att flickor och pojkar är olika, agerar olika och har olika slags pro-
blem. Det handlar också om personalens bemötande och synsätt men också om vilka ord 
som används. Man underströk behandlingspersonalens viktiga roll bland annat när det gäller 
normpåverkan, exempelvis hur ungdomar ska kunna förstärkas i kvinnorollen utan att det 
som betraktas som destruktivt i den rollen samtidigt förstärks. Hydén (2003) lyfte även fram 
vikten av att se misshandlade kvinnor främst som ”överlevare” och inte som ”offer”. Hen-
nes forskning visar att hjälpmöjligheter går förlorade om inte den som vill hjälpa ser och 
kategoriserar kvinnorna som något annat än bara offer. Andra frågor som ställdes i samband 
med Allmänna Barnhusets konferens var hur ungdomar som vistas långa tider på en enkönad 
institution ska kunna slussas ut till den vanliga omvärlden efter behandlingstidens slut.
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Överlien (2006a) beskriver att de tre kriterierna för tvångsomhändertagande av ungdomar 
– drogmissbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende – används olika beroende på ung-
domarnas kön. I Statens institutionsvårds, SiS:s, statistik märks en tydlig könsskillnad. 70 
procent av de 15-åriga flickorna som placerats på institution har socialt nedbrytande beteende 
som placeringsorsak (en ungdom kan ha flera placeringsorsaker) där bland annat en destruktiv 
sexualitet och vagabondage ingår. Dessa kriterier används sällan eller aldrig när det gäller pojkar. 
Att olika kriterier används beroende på kön är dock inget nytt ur ett historiskt perspektiv. 
Överlien lyfter bland annat fram Lundström och Sallnäs genomgång av 1902 års barnavårds-
lagstiftning som visar att skillnaderna mellan hur man behandlat pojkar och flickor varit så 
stora att man kan tala om ett pojkåtgärdssystem respektive flickåtgärdssystem. Hon nämner 
vidare även Gustav Jonssons forskning från 70-talet om flickor på glid, där Skå-Gustav be-
nämner omhändertagna flickor som sexualflickor. 

Nyare forskning (Överlien 2006a) pekar på att trots de stora skillnaderna mellan hur 
man betraktar och definierar pojkar respektive flickors problem och trots ett ökat antal tvångs-
omhändertagande av flickor så har dagens institutionsvård inte förändrats utan är byggd och 
anpassad för att passa främst pojkar. Grundpelarna är kontroll och disciplin, beroende på att 
pojkarna (fortfarande) i första hand definieras som förövare. Unga kvinnor ses därför som 
problematiska eftersom de inte passar in i den befintliga institutionella ramen. De definieras 
som svårare att arbeta med, deras problem är djupare och de anses vara i större behov av skydd. 
I motsats till pojkarna definieras flickor i första hand som offer – inte som förövare och detta 
är en av utmaningarna för institutionsvården, menar Överlien, nämligen ”att behandla flickor 
som primärt ses som offer i en ram som är bestraffande i sin form”. 

Allmän skolplikt
Skolplikt gäller även för barn och ungdomar som omhändertas och placeras på institution. 
Detta innebär att när socialtjänsten placerar skolpliktiga barn och ungdomar på institution 
måste även skolgången ordnas. Men frågan man kan ställa sig är om det är skolgången el-
ler behandling och social fostran av olika slag som ska prioriteras? I en FoU-rapport (�004) 
lyfter Sonde fram resultaten från den begränsade forskning som finns och pekar på att de 
institutioner som satsar på utbildning för ungdomar uppvisar klart bättre behandlingsresul-
tat. Även ungdomarna själva värderar skolgången högt. Andra svenska studier visar att barn 
och ungdomar som fått vård inom socialtjänsten har lägre utbildningsnivå än befolkningen 
i stort. Sämst förutsättningar för att få en nå en högre utbildningsnivå som vuxen har den 
grupp som blivit omhändertagen under tonåren (Winnerljung et al �007). Om detta beror 
på att ungdomarna inte får samma tillgång till utbildning eller om det beror på andra fakto-
rer är dock inte helt klarlagt. Sammanfattningsvis visar dock både svensk och internationell 
forskning att skolan är viktig för ungdomarnas behandlingsresultat och att det finns ett starkt 
samband mellan framsteg i skolarbetet, lägre kriminalitet och bättre utvecklingsmöjligheter 
efter behandlingstiden. 

Det finns institutioner i både offentlig, privat och ideell regi. De icke offentliga institu-
tionerna och behandlingshemmen kan drivas både som aktiebolag eller i stiftelseform, med 
eller utan en uttalad ideologi eller vision. Under senare år har antalet privat drivna hem blivit 
allt fler. Lännahemmet och Marsta gård är två av de många institutioner i privat regi med en 
idéburen organisation som huvudman och som vänder sig till flickor och unga kvinnor som 
utsatts för sexuella övergrepp eller andra typer av trauman. 
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Lännahemmet och Marsta gård – en kort introduktion
Lännahemmet och Marsta gård ligger under Ersta diakonis sociala verksamhet och är två 
hem för vård och boende, så kallade HVB-hem. Lännahemmet har fem platser och Marsta 
gård har tillstånd att ta emot sju flickor. Lännahemmet startades 1952 för ungdomar i socialt 
utsatta situationer. I dag beskrivs målgruppen för Lännahemmet som ”flickor i åldern 13–19 
år som blivit traumatiserade genom att de har utsatts för fysiska, psykiska trauman och/el-
ler sexuella övergrepp” (Ersta diakoni �00�). Marsta gård startades i augusti �003 av fyra 
behandlingsassistenter från Lännahemmets personalgrupp�. Målgruppen för Marsta gård är 
traumatiserade flickor i åldern 13–19 år som utsatts för sexuella övergrepp och andra kränk-
ningar�.

Upptagningsområdet för de båda hemmen är hela landet och verksamheten bedrivs 
enligt socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga (LVU)3. Flickorna som bor på hemmen 
är ofta i mycket psykiskt dåligt skick med självskadebeteende och har kraftigt utagerande som 
problemlösningsstrategier. Många av dem kommer direkt från barn- och ungdomspsykiatrin, 
BUP, eller från § ��-hem där de varit inlåsta, ibland med övervakning dygnet runt.

Lännahemmet och Marsta gård har ingen garanterad finansiering utan verksamheten 
finansieras via biståndsbeslut från respektive placerande kommun. Dygnsavgiften var under 
�00� på Lännahemmet 3 ��0 kronor och på Marsta gård 4 300 kronor per dygn. 

I förvaltningsberättelsen beskriver Ersta diakoni (�00�) att den sociala verksamheten 
under senare år haft ekonomiska problem som bland annat berott på låg beläggning på Län-
nahemmet och Marsta gård. I årsberättelsen beskriver stiftelsen (Ersta diakoni �00�) att allt 
fler kommuner av kostnadsskäl undviker långvariga placeringar och i stället använder sig av 
alternativa behandlingsformer, oftast inom öppenvården på lokalnivå. För att möta kom-
munernas behov breddade därför Ersta diakoni under �00� Lännahemmets målgrupp till 
att omfatta även traumatiserade tonårsflickor som inte nödvändigtvis har utsatts för sexuella 
övergrepp4. Denna förändring har medfört att beläggningen på Lännahemmet ökade från 2,9 
flickor under 2004 till 3,4 flickor under 2005. Även på Marsta gård har beläggningen under 
motsvarande period ökat något, från 4,0 flickor till 4,1 flickor�. 

Lännahemmet ligger i Skogås i Huddinge kommun och Marsta gård ligger 1,5 mil från 
Nynäshamn. Till att börja med var tanken att Lännahemmet och Marsta skulle bli en behand-
lingskedja i två steg så att flickorna först kom till det skyddade boendet Marsta gård, där man 
också har vaken nattpersonal. Där skulle anknytningsarbetet med hjälp av hästar som över-
gångsobjekt påbörjas. När flickorna hade börjat kunna knyta an och var lite stabilare skulle 
de flytta till Lännahemmet som fungerar som ett mer öppet behandlingshem där flickorna 
går i skolan utanför hemmet. Denna studie visar dock att det inte fungerar så i dag. I de båda 
hemmens verksamhetsberättelser (Lännahemmet �00�, Marsta gård �00�) beskriver enhets-
cheferna att samarbetet mellan Lännahemmet och Marsta gård minskat. Men från båda håll 

�  En psykolog, en socionom, en beteendevetare/gestaltterapeut/psykosyntesterapeut samt en familjebehandlare/
systemteoretiker. 
�  Skillnaden mellan Lännahemmets målgrupp och Marsta gårds målgrupp, som den beskrivs på hemsidan, är således att 
Lännahemmet även tar emot traumatiserade flickor som inte har utsatts för sexuella övergrepp, medan Marsta gård endast 
tar emot dem som utsatts för sexuella övergrepp. I personalens beskrivningar lyfter man även fram andra skillnader, se del 
II och III av denna studie. 
3  Lagen om vård av unga som innebär tvångsplacering. Lagen är till för unga som utsätts för t.ex. misshandel eller på 
något annat sätt riskerar att skadas. Den kan även användas för att skydda unga som utsätter sig själva eller andra för 
en påtaglig risk för skada t.ex. genom kriminalitet, självskadebeteende eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
(Norström och Thunved 1999).  
4  Efter denna studies genomförande har även Marsta gård breddat sin målgrupp till att omfatta traumatiserade flickor 
som inte nödvändigtvis har utsatts för sexuella övergrepp.
�  Denna utveckling ligger, enligt enhetschefen, helt i linje med den planering som gjordes när Marsta gård startades.
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poängteras vikten av en fortsatt samverkan när det gäller exempelvis marknadsföring. Resul-
tatet av ett minskat samarbete mellan de båda enheterna märks tydligt i den här rapporten. 
Båda hemmen tar emot flickor från 13 till och med 19 år. Men medan Lännahemmet beskrev 
sin målgrupp som traumatiserade flickor som kan ha utsatts för ”fysiska, psykiska och/el-
ler sexuella övergrepp” (Lännahemmet �00�), med bland annat självskadeproblematik, hade 
Marsta gård valt en smalare och som de själva beskrev en något ”tyngre” målgrupp som 
utgjordes av traumatiserade flickor som utsatts för sexuella övergrepp, har självskadeproble-
matik och är i behov av mer övervakning än Lännahemmets målgrupp. Under arbetet med 
denna studie har det blivit tydligt att Lännahemmet och Marsta gård har utvecklats till två 
HVB-hem med snarlika målgrupper men framför allt till två hem med skilda behandlingsmo-
deller och förhållningssätt till flickorna�.

�  Under tiden för denna studies genomförande blev enhetschefen för Lännahemmet sjukskriven och slutade senare sin 
anställning på Ersta diakoni. Ny enhetschef  för Lännahemmet blev enhetschefen för Marsta gård. Utvecklingen till att ha en 
enhetschef  för de båda enheterna kommer troligtvis att påverka både samarbetet mellan de båda enheterna och innehållet i 
verksamheten. 
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2. SYFTE, METOD OCh DISPOSITION

Det andra kapitlet inleds med en översikt av innehållet i den här rapporten. Därefter beskrivs 
syftet tillsammans med en översikt av hur studien är upplagd samt en metodbeskrivning. 

Begreppet behandlingsmodell
Inledningsvis presenteras här ett centralt begrepp som kommer att användas i denna rapport, 
nämligen begreppet behandlingsmodell. I den här studien kommer begreppet att användas i en 
vidare betydelse än vanligt. Här omfattar behandlingsmodell de båda hemmens totala verksam-
het, det vill säga miljöterapin, de olika typerna av individualterapi, hästverksamheten, skol-
verksamheten, familjearbetet samt samarbetet med socialtjänsten och andra utomstående 
parter. Här ingår även personalens inställning till sitt arbete, deras förhållningssätt till varan-
dra och till flickorna eftersom det har visat sig att detta i mycket hög grad har påverkat både 
behandlingsmetod, behandling, sätt att organisera det dagliga livet på hemmen och således 
även flickornas möjligheter till förändring och utveckling. Det är också mot bakgrund av en 
sådan förståelse av begreppet behandlingsmodell som de olikheter som presenteras i ett av-
slutande kapitel framträder som tydligast. 

Kort översikt av rapportens innehåll
Den här rapporten består av fyra delar. Del I inleddes med en forskningsöversikt av flickor 
på institution tillsammans med en introduktion av Ersta flickhems två behandlingshem Län-
nahemmet och Marsta gård. I detta, det andra kapitlet Rapportens innehåll – studiens uppläggning 
beskrivs studiens forskningsdesign tillsammans med syfte och metod. I kapitel tre, Några teo-
retiska referensramar presenteras teorier som bäst beskriver och fördjupar förståelsen av denna 
studie tillsammans med forskning om trauman och övergrepp men också om motståndskraf-
ter och skyddande faktorer samt vad som behövs för att underlätta en traumabearbetning 
och läkning. 

I del II, Lännahemmet, tecknas en bild av Lännahemmets behandlingsmodell utifrån persona-
lens berättelser. I kapitel fyra Lännahemmet – en introduktion, presenteras behandlingshemmet. 
Därefter, i kapitel fem, Strukturer och gränser, beskrivs behandlingsmodellen utifrån individu-
ella personalintervjuer och fokusintervjuer med personalgruppen.7 I kapitel sex Lännahemmet 
– ett hem för flickor?, undersöker jag hur personalen menar att Lännahemmets behandlingsmo-
dell är anpassad till traumatiserade flickor och deras specifika behov. I kapitel sju ”Flickan” 
på Lännahemmet, fördjupas personalens bild av vilka konsekvenserna av sexuella övergrepp är 
tillsammans med en beskrivning av hur de ser på ”flickan” som bor på hemmet. Del II avslu-

7  Vid det första återkopplingstillfället deltog fem behandlingsassistenter samt enhetschefen. Vid det andra 
återkopplingstillfället deltog sex behandlingsassistenter samt enhetschefen. Två behandlingsassistenter var på mammaledighet 
och kunde inte närvara vid varsitt av de två tillfällena. 
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tas med ett avsnitt där socialtjänstens bild av Lännahemmet presenteras av socialsekreterare 
som har placerat flickor på Lännahemmet.

I del III, Marsta gård, tecknas bilden av Marsta gårds behandlingsmodell utifrån personalens 
berättelser. I kapitel åtta, Marsta gård – en introduktion, presenteras Marsta gård. I kapitel nio, 
En fråga om balans… lyfts några teman fram som berör motsatsförhållanden och dilemman i 
behandlingsmodellen. Materialet baseras på individuella personalintervjuer tillsammans med 
fokusintervjuer med personalgruppen. I kapitel tio, Marsta – ett hem för flickor? fördjupas bil-
den av Marstas behandlingsmodell som utvecklats av personalen med hästterapi och där 
terapirummet flyttats ut till att omfatta hela gården. 

Rapportens fjärde och sista del, del IV, Två olika behandlingsmodeller, mejslar i kapitel elva, Län-
nahemmet och Marsta gård, ut de båda hemmens olika behandlingsmodeller i en jämförande 
analys. Studien om Ersta flickhem avslutas med några slutord, där dilemman och frågeställ-
ningar lyfts fram som uppmärksammats under arbetet med denna rapport. 

Syfte
Rapporten har två syften. Det första är att beskriva Lännahemmet och Marsta gårds respek-
tive behandlingsmodell. Det andra syftet är att analysera vilka delar av behandlingsmodellen 
som svarar mot de behov som traumatiserade flickor har enligt relevant forskning.

Följande frågeställningar har varit aktuella under arbetet med rapporten:

·	 Finns det en gemensam bild av behandlingsmodellen på respektive hem? Hur ser i 
sådana fall denna bild ut?

·	 Vad är det som är gemensamt och vad skiljer sig åt mellan Lännahemmets behand-
lingsmodell och det sätt som Marsta gård valt att arbeta på?

·	 Hur relaterar respektive behandlingsmodell till relevant forskning om traumatise-
rade flickor som utsatts för sexuella övergrepp och som har en självskadeproblema-
tik?

Metodbeskrivning
Arbetet med den här studien bygger på ett bestämt val av perspektiv som i sin tur inneburit 
ett bestämt sätt att arbeta metodiskt. Vid många studier och utvärderingar liknande den här 
finns en bakomliggande tanke om att det existerar någon form av verksamhet och att det är 
denna specifika verksamhet som ska granskas, beskrivas, bedömas och utvärderas. I denna 
tanke finns ofta ett antagande om att det också finns en korrekt eller en felaktig beskrivning 
av denna existerande verksamhet. Dessa frågor tillhör det vetenskapsfilosofiska fältet och är 
ständigt föremål för en diskussion. Här kommer jag att nöja mig med att redogöra för det val 
av perspektiv och metod som legat till grund för den här studien. 

Utgångspunkten för den här studien är ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Det inne-
bär att verkligheten konstrueras av individer och kollektiv till något existerande och verk-
ligt (Sahlin �00�) och denna konstruerade verklighet går att fånga och beskriva med hjälp 
av empiriska undersökningar. Detta synsätt innebär också att resultatet av dessa empiriska 
undersökningar är en konstruktion. Den intressanta och relevanta frågan är då hur jag som 
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forskande person konstruerat min bild av Lännahemmet och Marsta gård. Studien av Erstas 
flickhem har genomförts som två olika moment. Det huvudsakliga syftet med studien var att 
i ett första moment fånga och beskriva behandlingsinnehållet som det uppfattas, beskrivs och 
tolkas av personalen på de respektive enheterna. Ett andra och också mindre moment handlade 
om att fånga och beskriva den behandlingsmodell som bedrivs på respektive hem som den 
uppfattas och beskrivs av socialsekreterare som placerat flickor på enheterna. Resultatet från dessa 
moment har sedan ställts i relation till aktuell och relevant forskning. 

Undersökningsmetoderna har framförallt bestått av olika typer av intervjuer med per-
sonalgrupperna på de båda behandlingshemmen men även av intervjuer med några av de 
socialsekreterare som placerat flickor på Lännahemmet och Marsta gård. Dessa två olika 
moment har genomförts på samma sätt vid de två hemmen.  

En annan vetenskapsfilosofisk diskussion om de epistemologiska frågorna� som ofta 
väcks i samband med den här typen av kvalitativ studie är om den är objektiv, det vill säga 
om det är sanningen som beskrivs, eller om studien är forskarens subjektiva skildring. Patton 
(1987) drar en parallell till den klassiska frågan om sökandet efter ”sanningen” som förutsät-
ter att det finns ett rätt svar. Han poängterar att vetenskapsfilosofer numera avvisar tanken på 
att det finns en metod som verkligen är objektiv, vare sig den är av kvalitativ eller kvantitativ 
natur. I stället pekar Patton på vikten av att som forskare så förbehållslöst som möjligt söka 
efter användbar information tillsammans med en strävan efter att lyfta fram olika perspektiv, 
olika åsikter, skilda möjligheter och att presentera flera tänkbara slutsatser. Även Montuschi 
(�003) för en liknande diskussion om objektivitet och menar utifrån sin förståelse av begrep-
pet att en objektiv studie innehåller en allsidig belysning av ämnet och lyfter fram flera olika 
motstridiga perspektiv.

Vad som skildras i studien är således inte sanningen om verksamheten vid Lännahem-
met och Marsta gård i betydelsen av att det skulle kunna finnas en korrekt beskrivning och 
en felaktig. Min strävan har varit att ge utrymme för personalgruppernas uppfattningar och 
beskrivningar av de olika hemmens behandlingsmodeller tillsammans med några socialse-
kreterares uppfattningar om Lännahemmets och Marsta gårds verksamhet. I detta arbete har 
jag också använt mina iakttagelser som utvärderare. Men analyserna och tolkningarna av allt 
material som presenteras i denna rapport är mina.

Delfimetoden – ett sätt att synliggöra en bild av verkligheten
För att genomföra det första momentet har en form av delfimetoden använts. Delfi är ett 
samlingsbegrepp för olika former av intervjubaserade metoder där intervjuerna fokuseras på 
framtidsbedömning. I dessa sammanhang är syftet inte i första hand att nå en konsensus utan 
att belysa ett tema från som många håll som möjligt och synliggöra för- och nackdelar för 
olika positioner (Turnoff  och Linstone �00�). Ett annat sätt att använda den här metoden9 är 
att utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt och genom stegvisa återföringar konstruera och 
bygga en bild av verksamheten. Men som med alla metoder så finns det för- och nackdelar 
och Turnoff  och Linstone (�00�) räknar upp följande svårigheter som kan påverka arbetet 
och resultatet i gruppen vid användandet av delfimetoden:

·	 En dominerade person som indirekt eller direkt tar över processen i gruppen. 

�  Det vill säga frågor om kunskapens natur och om vilken kunskap som är möjlig att inhämta. Esaiasson et al (�004) 
exemplifierar med frågeställningar som: Är forskningsresultat objektiva i betydelsen att de kan omprövas och återskapas av andra 
forskare, eller är resultaten subjektiva och måste upplevas av varje enskild forskare?”(a.a.sid 17).
9  Konversationsdelfi är en öppnare form av delfimetoden som genomförs med hjälp av en strukturerad intervjuguide. 
Intervjuerna sammanställs och återförs till respondenterna vid ett seminarium, här kallat för återkoppling, där resultaten 
presenteras och diskuteras (Lindgren 1999). 
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·	 En ovilja hos individer att markera sin position eller ståndpunkt innan alla fakta 
lagts fram eller innan majoritetens vägval blivit synligt.

·	 En svårighet att offentligt, inför en överordnad, hävda en motstridig ståndpunkt.
·	 En ovilja att överge en position när den väl blivit offentlig.
·	 En rädsla för att lägga fram en ofärdig idé som kanske visar sig vara idiotisk och 

resulterar i att man tappar ansiktet (a.a sid.��). 

För att om möjligt överbrygga dessa svårigheter lät jag personalgruppen på Lännahemmet 
skriftligt besvara den del av den andra återkopplingen som handlade om personalens för-
hållningssätt och syn på de flickor som var placerade på hemmet. Tanken var att genomföra 
samma moment även på Marsta gård, men personalgruppen där valde att inte prioritera 
denna uppgift, varför det saknas underlag för Marsta gårds syn på flickan. 

Moment 1. Personalens bild av Marsta och Lännahemmet 
I arbetet med den här studien har en lite friare form av delfimetoden använts som kortfattat 
inneburit att personalgrupperna på de båda hemmen först intervjuats individuellt efter en 
gemensam frågeguide. Därefter bearbetades intervjuerna, och de teman och frågeställningar 
som blivit synliga i materialet sammanfattades och lyftes fram. Fokus under detta arbete har 
framförallt varit att identifiera och lyfta fram dilemman, frågor och motstridiga uppfattningar 
för att vid ett senare tillfälle kunna göra en fördjupning av dem med respektive personal-
grupp. Under detta arbete formades en bild av hur personalen uppfattade och beskrev be-
handlingsmodellen för respektive hem.

Studiens genomförande på Lännahemmet
Studien började på Lännahemmet och de individuella intervjuerna sammanfattades under 
samtalets gång och nedtecknades för hand. När samtliga personalintervjuer var genomförda 
bearbetades och sammanställdes de skriftligt. För Lännahemmet visade sig följande teman 
vara aktuella: 

·	 personalens olika roller (ständigt närvarande)
·	 behandlingsmodellen (struktur och utveckling)
·	 den starka chefen (och ”Lännahemmetkunskap”)
·	 Lännahemmet – ett hem för flickor? (ett genusperspektiv)
·	 konsekvenser av sexuella övergrepp. 

Jag spelade in det gemensamma samtalet vid den första återkopplingen med hjälp av en voice 
recorder. Sedan skrev jag ut och sammanfattade materialet i teman som jag kopplade tillbaka 
till personalgruppen vid ett andra tillfälle�0, där de vidareutvecklades och fördjupades. Vid 
den andra återkopplingen för Lännahemmet var följande teman aktuella:

·	 genusperspektivet  
·	 de värsta konsekvenserna av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp.

Under den första återkopplingen på Lännahemmet blev några av de ovan beskrivna svårighe-
terna med delfimetoden tydliga. För att få en mer differentierad bild där hela personalgrup-

�0  Samtliga fokusintervjuer som genomfördes med Lännahemmets personalgrupp och de som senare genomfördes med 
personalen på Marsta gård spelades in med en voice recorder, som är en sorts bandspelare. Efter genomlyssning har jag 
sammanfattat fokusinterjvuerna skriftligt. 
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pen kom till tals valde jag att lägga in ytterligare ett moment. Hela personalgruppen fick vid 
den andra återkopplingen även skriftligt beskriva sin syn på ”flickan” och ange vilka faktorer 
i det behandlingsarbete som bedrivs på Lännahemmet som de menade gjorde det möjligt att 
åstadkomma en förändring hos ”flickan”. Sammanlagt har nio personalintervjuer och två 
återkopplingstillfällen genomförts med personalen på Lännahemmet. 

Studiens genomförande på Marsta gård
Den process som beskrivits ovan (se nedanstående figur) har därefter med samma frågeguide 
(se bilaga �) upprepats med personalen på Marsta gård. Vid bearbetningen av de individuella 
intervjuerna från Marsta gård var det en helt annorlunda bild som blev synlig än den som 
materialet från Lännahemmet gav. Följaktligen blev även andra teman aktuella. Dessa teman 
berörde balansen mellan olika arbetsstrukturer och förhållningssätt eller roller och kunde 
delas in i två områden. Det ena området rörde de yttre strukturerna av behandlingsarbetet och 
organiseringen av vardagen på Marsta gård, till exempel:

·	 vara på jobbet – leva ett hemtrevligt liv
·	 klara gränser – jobba på gehör.
·	 tydlig arbetsroll – ”allgörare”.

Det andra området rörde de inre strukturerna, det vill säga de abstrakta, ”de mjuka” och mer 
svårfångade delarna av behandlingsmodellen. Detta område omfattade även personalens yr-
kesidentitet samt personalens förhållningssätt:

·	 professionell – privat
·	 hålla på sin integritet – äkta känslor på djupet
·	 terapeutiskt förhållningssätt – skapa relationer
·	 tydliga avslut – livslånga relationer.

Dessa teman återkopplades till personalgruppen vid Marsta gård vid en första återkoppling. 
Den första återkopplingen bearbetades och i analysarbetet valdes några områden ut att för-
djupa. Fördjupningstemat vid den andra återkopplingen var visionen om behandlingshem-
met Marsta gård med frågor som:

·	 Vilket förhållningssätt skapar relationer?
·	 Vad innebär det att man flyttat ut det ”terapeutiska rummet” till hela gården? 
·	 Hur beskriver personalen Marsta gårds terapeutiska förhållningssätt? 

Tanken var dessutom att personalgruppen på Marsta gård, på samma sätt som Lännahem-
mets personalgrupp, skriftligt skulle beskriva sin syn på ”flickan” och ange vilka faktorer i 
det behandlingsarbete som bedrevs på Marsta gård som de menade gjorde det möjligt att 
åstadkomma en förändring hos ”flickan.” Detta sista moment gick dock inte att genomföra 
på grund av att arbetssituationen vid denna tidpunkt var sådan att personalgruppen valde att 
inte avsätta tid för att besvara de skriftliga frågorna. Sammanlagt har elva personalintervjuer 
och två återkopplingar genomförts med personalen på Marsta gård. 
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Figur	1.	Undersökningsdesign	av	Lännahemmet	och	Marsta	gård.	
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Genom att använda en modifierad form av delfimetoden har det varit möjligt att vaska fram 
teman, frågor och komplikationer som sedan återkopplats till en samlad personalgrupp vid 
två tillfällen på respektive flickhem. Intentionen var att få fram en fördjupad beskrivning 
av behandlingsinnehållet på respektive hem som det beskrevs, uppfattades och tolkades av 
personalen samt personalens syn på ”flickan” och deras förhållningssätt till de flickor som 
bor på respektive hem. De båda behandlingshemmen har samma huvudman, de har ett ge-
mensamt uppdrag och en gemensam verksamhetsidé samt nästan identiska målgrupper. Vid 
genomförande av denna studie har samma intervjuguide använts vid samtliga personalin-
tervjuer men under bearbetningen och analysen av materialet framkom en tydlig bild av att 
Lännahemmet och Marsta gård var två HVB-hem med samma huvudman men med olika 
behandlingsmodeller. Dessa olikheter avspeglades i valet av teman som återkopplades till 
personalgrupperna vid fokusintervjuerna. De avspeglade sig också i presentationen av de 
båda hemmen (Del II Lännahemmet samt Del III Marsta gård). 

Moment 2. Socialsekretares bild av Lännahemmet och Marsta gård 
Det första och huvudsakliga momentet i denna studie syftade således till att fånga och be-
skriva behandlingsinnehållet som det beskrivs, uppfattas och tolkas av personalen. Det andra och 
också mindre momentet syftade till att fånga och beskriva den behandlingsmodell som bedrivs 
på respektive hem som den uppfattas och beskrivs av socialsekreterare som placerat flickor på enheterna. 
För att nå detta syfte har telefonintervjuer genomförts med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga �). Intervjuerna har sammanfattats och antecknats under samtalets 
gång. Därefter har de renskrivits och mejlats tillbaka till respektive informant som läst, kom-
menterat och godkänt materialet. Intentionen var att intervjua samtliga socialsekretare som 
hade flickor placerade på Lännahemmet och Marsta gård, det vill säga cirka 10 stycken. Efter 
kontakt med personalen på de båda hemmen fick jag fyra adressuppgifter till socialsekretare 
från Lännahemmet och två från Marsta gård��. Efter flera samtal och e-postkontakter lycka-
des jag genomföra sammanlagt fyra intervjuer. Tre med socialsekreterare som har placerat 
flickor på Lännahemmet och en med socialsekreterare som har placerat en flicka på Marsta 
gård.  

Resultaten från de moment som presenterats ovan har därefter ställts i relation till 
aktuell forskning om flickor på institution, om trauman och om sexuella övergrepp på barn 
och ungdomar. 

��  Intentionen var att jag skulle få tillgång till samliga namn men Marsta gård ville själva kontakta socialsekreterarna innan 
de lämnade ut namn till mig och resultatet blev två namn. 
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3. ÖVERLEVA OCh LEVA EFTER ERFARENhETER AV 
ÖVERGREPP OCh TRAUMA

Studien om Lännahemmet och Marsta gård innehåller flera moment, och arbetet med att 
sammanställa denna rapport har synliggjort många olika intressanta och tänkbara perspektiv 
och teoretiska utgångspunkter för den avslutande analysen. Jag har valt att lägga tyngdpunk-
ten på att presentera teorier samt aktuell forskning som bäst beskriver och fördjupar förstå-
elsen för de resultat som mina intervjustudier med personal och socialsekreterare genererat. 
Även om det, som vi ska se i kommande kapitel, fanns stora skillnader i hur personalen på 
Lännahemmet och Marsta gård beskrev respektive behandlingsmodell fanns det ändå en 
tydlig och gemensam uppfattning hos de båda personalgrupperna om att intentionen med 
det behandlingsarbete som bedrivs inte främst är att arbeta med flickornas symptom. Båda 
personalgrupperna poängterade vikten av att flickorna ska få möjlighet att bearbeta orsaken 
till symptomen, det vill säga själva traumat, övergreppet eller kränkningen. Jag har därför valt 
att lyfta fram teorier som beskriver vad som händer med barn som utsätts för olika typer av 
trauman och övergrepp. Jag lyfter även fram forskning som beskriver hur barn kan hantera 
och möta påfrestningar och vad som behövs för att underlätta en bearbetning och främja en 
positiv utveckling. 

Sexuella övergrepp – definitioner och konsekvenser
Socialstyrelsen har i ett utvecklingsprojekt (KUB-projektet) tagit fram flera expertrapporter 
kring sexuella övergrepp. Det är i huvudsak Carl-Göran Svedin som sammanställt dessa 
forskningsöversikter. Svedin är överläkare och professor vid Lunds universitet och har även 
sammanställt antologin Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar (Svedin & Bank �00�) i samarbe-
te med BUP Elefanten i Linköping, som är landstingets enhet för behandling vid övergrepp 
i barn- och ungdomsåren.

Sexuella övergrepp är ett relativt nytt begrepp som i dag används för att beskriva sexu-
ella handlingar mellan vuxna och barn (Back �00�). Begreppet sexuella övergrepp är mer 
omfattande än begreppet incest som förutsätter att det finns ett biologiskt släktskap, ett 
blodsband mellan förövaren och offret. Det finns många termer och definitioner när det gäl-
ler sexuella övergrepp mot barn. En övergripande definition av sexuella övergrepp mot ett 
barn eller en tonåring beskriver Svedin (1999) som att ”det är alla handlingar eller situationer 
med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en underårig”. (Svedin & Bank 2002). De flesta 
andra definitioner har dock någon eller några gemensamma komponenter som:

·	 att den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning
·	 att handlingen kränker barnets integritet
·	 att det är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för och inte kan ge 

informerat samtycke till
·	 att handlingen utgår från den vuxnes behov.
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Svedin poängterar vikten av att understryka barnets beroendeställning samt att barnet varken 
kan förstå innebörden av en sexuell handling eller konsekvenserna av ett sexuellt umgänge 
med en vuxen.

Stort mörkertal
Antalet polisanmälda sexuella övergrepp har totalt sett fördubblats mellan åren 1987 och 
1997, från drygt 1 000 till ungefär 2 400 anmälda brott (Svedin 1999). Varje år görs ungefär 
�–� polisanmälningar om sexuella övergrepp per � 000 barn under �� år. Av dessa anmäl-
ningar leder endast en mindre del till åtal och fällande dom. En undersökning visar att av un-
gefär 2 000 svenska 17-åringar svarade 12 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna att 
de hade blivit utsatta för sexuellt övergrepp eller ofredande (Edgardh 1992). En fjärdedel av 
övergreppen hade skett inom familjen av förälder, syskon eller annan släkting (Svedin 1999). 
Sexualbrott tillhör de brottstyper som har ett högt mörkertal. Men en jämförelse med inter-
nationella studier visar att upplevda och självrapporterade sexuella övergrepp i barndomen 
ligger någonstans i intervallet ��–�7 procent för kvinnor och �–� procent för män. Svårig-
heterna att få fram en mer exakt siffra beror på att gärningsmannen oftast är en närstående, 
att brottet är ”osynligt” och ofta begås i den privata sfären (t.ex. i hemmet). Barnets ålder, 
mognad och beroendeställning utgör ett hinder för barnet att själv göra en anmälan. Svedin 
refererar till fler undersökningar, både internationella och nationella som visar att mindre än 
hälften av alla offer inte berättar om övergreppen i nära samband med övergreppen. Många 
avslöjar inget förrän de får en direkt fråga om det, exempelvis i en forskningsundersökning.

Glömda minnen
Det är först och främst föräldrarna, oftast mamman, som barnen börjar berätta för och 
avslöjandet är mer en process än en händelse. I en undersökning (Svedin och Back 1996) 
som Rädda Barnen genomfört efter avslöjandet av barnpornografihärvorna i Huddinge och 
Norrköping berättade barnen endast om de händelser som förhörsledaren kände till, an-
tingen genom fotografier eller genom den misstänkte förövarens egen berättelse. Ju fler för-
hör som barnen deltog i desto mer berättade de. Det som barnen ”ville minnas” sist var de 
obehagligaste eller mest kränkande behandlingarna. Skuld, skamkänslor och hänsyn till både 
förövaren och föräldrar, liksom rädsla, var skäl som barnen angav för att inte berätta. Direkta 
hot var inte så vanligt men andra undersökningar (Svedin �000) visar att hemligheten, att 
bara offer och förövare känner till övergreppen, gör att barnen under perioder kan förtränga 
händelserna. 

Övergrepp med långtgående konsekvenser
I rapporten Upptäckt och konsekvenser (�000) beskriver Svedin hur övergreppen blir en akut kris 
men att de också kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av såväl barnets psykolo-
giska som sociala mognad. Svedin refererar också till McCann med medarbetare, som menar 
att varje individ har vissa förutbestämda uppfattningar och förväntningar om sig själv och 
om andra. Dessa skapas utifrån individens erfarenheter av världen. När ett barn utsätts för 
ett övergrepp rubbas de uppfattningar och förväntningar som rör säkerhet, tilltro, makt och 
självkänsla. Följden blir symptom som rädsla och ångest, förvirring, överförsiktighet, oför-
måga att lita på andra, passivitet, en känsla av meningslöshet, depression, djupgående negativ 
självkänsla och känslor av skuld och skam. Barnet kan även känna maktlöshet i och med att 
dess gränser inte har respekterats, varken känslomässigt eller fysiskt. Den vuxnes överläg-
senhet i både styrka och makt har gjort det omöjligt för barnet att få stopp på övergreppen. 
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Barnet tvingas till anpassning och uppgivenhet. Risken finns att barnet utvecklar en ”offe-
ridentitet” eller ett aggressivt kompensatoriskt beteende. Svedin lyfter även fram Ferguson 
och Mullens (a.a) resultat som visar att barn som utsätts för sexuella övergrepp löper tre till 
fyra gånger större risk än barn i genomsnitt att få någon typ av psykiska problem som vuxen. 
Flera av dem som drabbades av psykisk ohälsa hade emellertid även andra omständigheter 
som påverkade deras psykiska hälsa. Finkelhor (a.a) har visat att uppemot 40 procent av dem 
som varit utsatta för övergrepp som barn inte fick några psykiska besvär som vuxna. I denna 
grupp har flera skyddande och stödjande faktorer kunnat konstateras, till exempel en stöd-
jande familjemiljö (Romans m.fl. 1995, Spaccarellit, Kim 1995), goda resultat i studier och 
sport samt positiva, sociala kamratrelationer (Romans m.fl. 1995). Även vissa personlighets-
drag som minskat konsekvenserna av övergreppen har noterats i denna grupp, exempelvis 
hög grad av inre kontroll, hög självkänsla och en positiv copingförmåga (Svedin �000a:3�).

En amerikansk studie (Hyman & Williams 2001) av 136 vuxna kvinnor som varit utsatta för 
sexuella övergrepp som barn visade att �� kvinnor (�� procent) fungerade väl som vuxna 
(highly resilience), 40 kvinnor (29 procent) fungerade relativt bra, medan 71 kvinnor (52 
procent) fortfarande led av konsekvenser av övergreppen (nonresilient). Följande kriterier 
utmärkte gruppen som klarat sig bäst:

•	 De hade vuxit upp i en stabil familj.
•	 De hade inte varit utsatta för incest (förövaren är familjemedlem).
•	 De hade inte varit utsatt för fysiskt våld under övergreppen
•	 De hade inte blivit arresterade som unga.
•	 De hade fullgjort sin skolgång.
•	 De hade inte blivit utsatt för ytterligare traumatisering som vuxna. 

Nästan allt material som handlar om barns upplevelser av att ha varit utsatta för sexuella 
övergrepp är gjorda retrospektivt, där vuxna själva berättar om hur de hade det som barn (se 
exempelvis Bruknapp 1993). I Rädda Barnens rapport Barn som inte berättar (Svedin och Back 
1996) finns lite material kring barnens upplevelser. I rapporten intervjuas tio barn som ut-
nyttjats i svensktillverkad barnpornografi. Gemensamt för barnen är känslor av skam, rädsla 
och ångest. När ett barns sexualitet aktiveras innan det är mentalt moget för det kan känslor 
av skam väckas. Barnet har känt tillit till och investerat känslomässigt i en människa som se-
dan förgripit sig på det. Efter avslöjandet ville inget av barnen – det gällde både de som varit 
utsatta av sin biologiska pappa eller av någon annan – träffa förövaren. De barn som var mest 
välfungerande och hade integrerat händelserna i sina personligheter var de barn som hade 
ett bra socialt nätverk, stöd av sina familjer, fungerande kamratrelationer och fritidsintressen. 
Den här gruppen hade också betydligt mer stöd av professionella, exempelvis socialsekre-
terare, Rädda Barnen och BUP- eller PBU- mottagningar än de barn som fungerade sämre 
och hade fler symptom. De som fungerade sämre hade inget fungerande nätverk med familj, 
kamrater eller fritidsaktiviteter. De hade heller inte velat ha eller fått hjälp av en terapeut.

Även om hela ”paketet” av intrapsykiska faktorer, sociala faktorer och faktorer över 
tid som hjälper individen att framgångsrikt ta sig igenom ett trauma ännu inte är helt kartlagt 
finns det färdigheter att ta vara på som sannolikt kan öka möjligheterna till en framgångsrik 
utveckling. Hyman och Williams studie (2001) visar att ett stabilt och tryggt familjesamman-
hang spelar en mycket avgörande roll för individens möjligheter att bemästra svårigheter och 
trauma. Ett annat exempel är vikten för barn som varit utsatta för övergrepp att få stöd och 
hjälp att fullgöra sin skolgång, vilket bäst sker genom att stötta deras sociala nätverk. 
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Trauma, dissociation och självskadebeteende
Trauma betyder kroppslig eller fysisk skada. Wallroth och Åkerlund (2002) definierar ett 
psykiskt trauma som sviterna efter en ”händelse som är så ofattbar att den inte är möjlig att 
härbärgera psykiskt”. Konsekvensen blir en överbelastning av det psykiska systemet. Van 
der Kolk och Fisher (1995) definierar trauma som ”the experience of  an inescapable stress-
ful event that overwhelm one’s existing coping mechanisms”. Tidiga trauman sätter spår 
i den inre strukturen och fortsätter att påverka individen på olika sätt även senare i livet. 
Pöstényi (1996 i Wallroth & Åkerlund 2002) beskriver att traumat är det absolut meningslösa, i 
ordets egentliga mening. Det är något ofattbart, absolut främmande och något absolut nytt. 
Pöstényi liknar erfarenheterna vid ett svart hål, ett smärtsamt intet, omgivet av sönderslitna 
trådar av upplevelser som fortfarande är meningsfulla och som kan ge traumat någon form 
av begriplighet. Pöstényi menar att det är från den trasiga kanten till det svarta hålet som en 
eventuell reparation kan påbörjas. Förutsättningen är dock att kanten håller och att hålet inte 
”äter sig allt djupare in i vår personlighet” (1996 i Wallroth & Åkerlund 2002: 33). 

Redan i den tidiga stress- och traumaforskningen (Van der Kolk och Fisher 1995) 
fann man att många som varit utsatta för trauman hade svårt att ge en sammanhängande 
berättelse av det som hänt. Konsekvens av detta blev ”a phobia of  memory” som hindrade 
traumat från att integreras i individen och i stället separerade minnesspåren av traumat från 
medvetandet (ordinary consciousness). När individen inte förmår att organisera minnena 
till begripliga berättelser förvandlas minnesspåren av traumat till en ”omedveten fix idé” 
som inte kan bearbetas eller försvinna förrän de har blivit översatta till personliga berättel-
ser. Misslyckas man med detta kan det leda till att utveckla PTSD��, det vill säga ett tillstånd 
med bland annat muskelspänning, inaktivitet, trötthet, huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet, 
depression och ångest.

Dissociation
Dissociation är en psykiatrisk term (Egidius �000) för en mängd olika störningar som ut-
märks av att en persons själsliv blir uppdelat på olika enheter. Individen kan byta identitet el-
ler växla mellan olika identiteter, förlora minnet för viktiga händelser eller hela sitt förflutna, 
uppleva sig som lösgjord från sig själv eller som en robot. I en artikel lyfter van der Kolk och 
Fischer (1995) fram att personer som lärt sig hantera ett trauma med hjälp av dissociation 
blir sårbara och att de ofta fortsätter att använda dissociation som en copingstrategi även 
vid lättare stressituationer. Konsekvensen av detta blir att individens kapacitet att leva ett 
fullgott liv minskas. Svårigheter med en ständigt pågående dissociativ process har uppmärk-
sammats främst hos personer med erfarenheter av övergivenhet och/eller svåra trauman 
som grova sexuella övergrepp under puberteten och ungdomsåren, självskadebeteenden och 
ätstörningar, främst bulimi.

Självskadebeteende
Allt fler unga kvinnor mellan 15 och 24 år, skadar sig själva och antalet som vårdas för själv-
mordsförsök eller andra självdestruktiva handlingar har ökat under senare år. Det visar sta-
tistik från Socialstyrelsen (�00�) över vård på sjukhus för skador och förgiftningar. Flickorna 
skär sig blodiga med knivar, stenar, rakblad eller med andra vassa föremål. De skär sig inte i 
första hand för att de vill dö utan för att orka leva

 Wallroth och Åkerlund (�00�:�0) använder Armando Favazzas definition och beskri-
ver självskadande (self-mutilation) som en ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna 

��  Post-traumatic stress disorder, på svenska – post traumatiskt stress syndrom.
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kroppsvävnaden utan medveten självmordsavsikt”. Favazza delar även in självskadandet i 
grupper, dels kulturellt sanktionerat självskadande där ritualer och sedvänjor ingår, dels avvi-
kande patologiskt självskadande som är grovt, stereotypt och måttligt/ytligt. I den sistnämn-
da gruppen ingår episodiskt och repetitivt självskadande, som är de vanligaste formerna av 
självskadebeteende. Det kan bland annat handla om att skära, rispa eller skrapa sig på armar 
eller någon annanstans på kroppen, att karva in ord eller symboler i huden, bränna sig med 
tändstickor eller cigaretter eller sticka sig själv med nålar. Beteende som går under beteck-
ningen måttligt/ytligt omfattar både ytliga och lätta skador men också svårare skador som att 
skära av senor. Wallroth och Åkerlund beskriver att ett episodiskt självskadande ofta övergår 
till ett repetitivt självskadebeteende som kan eskalera till att bli både svårare och grövre. Själv-
skadebeteende betecknas som en form av missbruk, det är beroendeframkallande men kan 
också sprida sig epidemiskt på sjukhus, behandlingshem och andra institutioner. Skärande är 
också ett vanligt symptom vid PTSD, borderline personlighetsstörning och multipel person-
lighetsstörning eller dissociativ identitetsstörning.

Vem är det då som skär och skadar sig själv? Wallroth och Åkerlund (�00�) refererar 
till tidigare forskning om den typiske ”skäraren” och beskriver att hon, för det är oftast en 
hon, är ung, antingen har ett vidlyftigt sexliv eller inget alls, ofta har problem med sin sexuella 
identitet, ofta har missbruksproblem, är socialt isolerad och har svårt att etablera varaktiga 
relationer. Många ”skärare” har vuxit upp med kyliga och distanserade föräldrar som inte har 
förmått ge sitt barn tillräckligt med kärlek och ömhet och hon skär sig när hon känner sig 
sviken eller övergiven av föräldrar, partner eller någon annan viktig person. 

I en forskningsöversikt som Stiftelsen Allmänna Barnhuset (�004) sammanställt redo-
visas olika förklaringar till självskadebeteende. Forskare och kliniker hänvisar till både psy-
kologiska, biologiska och sociala faktorer samt kombinationer av dessa för att försöka förstå 
vad som ligger bakom. Man har funnit att upprepade trauman, kränkningar och försummelse 
under barndomen, särskilt tidigt innan språket har utvecklats, kan ge upphov till ett senare 
självskadebeteende. Man har även kunnat påvisa samband mellan självskadebeteende och 
fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp under uppväxtåren. Även tidiga upplevelser 
av operationer och sjukhusvistelser kan öka risken för senare självskadebeteenden. Det har 
också framkommit att många som skär sig gör det i ett tillfälligt tillstånd av dissociation, 
derealisation eller depersonalisation, det vill säga de upplever starka känslor av overklighet, 
emotionell avtrubbning och främlingskap för sig själva. Många uppger att man skadar sig för 
att häva dessa känslor av alienering och avstängdhet. De skär sig för att känna igen och för 
att återvända till verkligheten. Man har även kunnat belägga samband mellan skärande och 
ätstörningar, framför allt bulimi. 

I den psykoanalytiska forskningen om skärandets orsaker lyfter Wallroth och Åkerlund 
(�00�) fram sexuella övergrepp eller någon annan form av konkret trauma. De refererar även 
till flera forskare som hävdar att brister i barnets tidigaste utveckling, framförallt i det tidiga 
samspelet mellan mamma och barn skapar en jagskörhet med en benägenhet att uppleva 
en outhärdlig förintelseångest. Forskarna menar att om mamman inte förmår att spegla det 
späda barnet och hålla dess känslor kan barnet inte internalisera en strukturerad bild av sig 
själv. I stället bygger barnet in mamman och hennes frånvaro, alternativt en förvrängd bild 
av barnet i den egna identiteten. Detta försvårar en senare separation men påverkar även 
förmågan att reflektera över sina egna tankar och känslor. 

Målet med självskadebeteende – att skära sig – är inte att begå självmord. Wallroth 
och Åkerlund (2002) påpekar att många flickor med självskadebeteende står med ena foten 
i döden och den andra i livet. I en psykoanalytisk tolkning menar Wallroth och Åkerlund att 
flickorna ser döden som en vän, vilket innebär att de hamnar i ett tidlöst tillstånd där det inte 
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finns någon framtid. Konsekvensen av tidiga trauman och tidiga skador blir många gånger 
en omöjlighet att känna tillit och hopp. 

Salutogena perspektivet
Aron Antonovsky (1991), israelisk professor i medicinsk sociologi, var en av de första som 
mer systematiskt intresserade sig för människors resurser i stället för brister och stressfak-
torer. Han myntade begreppet salutogenes, vilket betyder ungefär hälsans ursprung och ligger 
nära begreppet bemästrande. Ur ett salutogenetiskt perspektiv ser man hälsa och ohälsa som 
två poler sin människan hela tiden rör sig mellan. Det intressanta, menade Antonovsky, är 
vad som gör att vissa människor rör sig mot den positiva polen hälsa oavsett vilka stressorer 
de utsätts för. 

En stressor definierar Antonovsky (1991) som ”…någonting som för in entropi i sys-
temet – det vill säga en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet och utan möj-
lighet till medbestämmande”. En stressor kan antingen vara en riskfaktor som bryter ned 
eller något som bygger upp och bidrar till att hälsan stärks och att individen mår bättre. När 
en människa ställs inför en stressor, det kan vara en separation, miljöombyte, förälskelse, en 
olyckshändelse, sjukdom eller dödsfall leder detta till ett spänningstillstånd som individen 
måste hantera. Om mötet med stressorn leder till sjukdom eller hälsa beror på hur pass väl 
individen kan lösa denna spänning. Faktorerna bakom detta kallar Antonovsky för generella 
motståndsresurser (GMR), som kan vara pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd etc. 
Han definierar generella motståndsresurser som att de ”skapar livserfarenheter som präglas 
av entydighet, delaktighet i att forma resultatet samt en balans mellan under – överbelast-
ningen” och på så sätt byggs en känsla av sammanhang (KASAM), upp. Antonovsky menar att 
detta är avgörande för vår förmåga att klara påfrestningar. KASAM består av följande tre 
komponenter:

·	 förstå tillvaron (comprehensibility)
·	 tro att vi kan hantera tillvaron och finna lösningar (manageability)
·	 finna en mening med att försöka (meaningfulness).

Förmågan att hantera sin livssituation på ett tillfredställande sätt innebär ett starkt KASAM. 
Ett svagt KASAM medför att personen känner sig utsatt och oförmögen att hantera och 
påverka sin tillvaro. Antonovsky rangordnar dessa tre komponenter och menar att den sist-
nämnda, att finna en mening (meaningfulness), är den viktigaste. Utan en mening med livet 
kommer vare sig hanterbarheten eller begripligheten vara på en hög nivå särskilt länge. En 
människa som bryr sig, som söker meningen, har också möjlighet att få förståelse och finna 
resurser.

Trygg bas – grunden för KASAM
Det är under de första tio åren i livet som grunden för KASAM läggs. Det som skapar 
grogrunden för motståndskrafter är en trygg, emotionell anknytning under spädbarnsåren. 
Grunden läggs när spädbarnet samspelar med omvärlden, det vill säga med dem som står för 
omvårdnaden, exempelvis mamma och pappa. Samspelet består dels i att barnet prövar och 
försöker förstå hur (om)världen fungerar, dels i det gensvar barnet får från sin omgivning. 
Bowlby (1994) definierar anknytning med att barnet når eller upprätthåller närhet till någon 
individ som bättre kan hantera världen. Vanligtvis är det modern. Barnet behöver veta att 
modern är på plats, att hon ser och uppmärksammar barnet och kan ge det stöd, skydd el-
ler tröst om så skulle behövas. Den trygghet som detta ger är en förutsättning för att barnet 
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ska våga utforska omvärlden, den utgör ”en trygg bas” som barnet ständigt återvänder till. 
Denna trygga bas är avgörande för att barnet ska kunna utvecklas optimalt, menar Bowlby. 

Nästa steg är gensvarets kvalitet. Att livet är meningsfullt för barnet innebär exempel-
vis att barnets signaler av hunger möts av mat och inte av tystnad eller kanske hårda ord. Ett 
bemötande som är förutsägbart utan att vara tillfredställande leder inte till en känsla av me-
ningsfullhet. Det som krävs är att omgivningen (i första hand föräldrarna) förmedlar till bar-
net att ”du är betydelsefull för oss”. Det tredje steget är att barnet lär sig hantera sin verklig-
het, att föräldrarna föreslår och kräver beteenden som varken underbelastar eller överbelastar 
barnet utan främjar en utveckling och mognad. Antonovsky (1991) menar att föräldrarnas 
KASAM-nivå påverkar barnets på så sätt att föräldrar med starkt KASAM troligtvis utsätter 
sitt barn för lagom stora påfrestningar och utmaningar som leder till att barnets utveckling 
går i samma riktning. Garbarino och hans kollegor (1992) pekar på att detta positiva samband 
mellan barnets motståndskraft och föräldrarnas motståndskrafter ger barnet en känsla av 
egenvärde och hopp om en möjlig framtid.

Antonovsky (1991) menar att en människas KASAM sannolikt förblir stabil genom 
hela vuxenlivet. Den som går in i vuxenlivet med en stark KASAM kommer att ha lättare att 
möta påfrestningar och förändringar och vara mer flexibel i att finna en mening i tillvaron 
och hantera och förstå deb. Tidigare erfarenheter av att saker och ting kan ordna sig gör att 
en person möter livet med tillförsikt. Livet blir mer en utmaning med möjligheter än en börda 
och belastning. För individer som har medelhög eller låg KASAM kommer vuxenlivets på-
frestningar och utmaningar att försvaga ens KASAM och livet tenderar att bli alltmer ohan-
terbart, meningslöst och kaotiskt. Det som skulle kunna höja KASAM är om olika händelser, 
möten och förändringar initierar ett nytt livsstilsmönster för individen som varar under flera 
år. Då kan en successiv förändring vara möjlig, menar Antonovsky. 

Motståndskrafter – resilience 
Resilience	– flexibilitet, motståndskrafter – är i dag en standardterm inom bemästrandeforsk-
ningen och handlar om individens förmåga att bemästra problem oberoende av påfrest-
ningarnas grad, art och tidpunkt samt oavsett om de går att lösa eller inte. Den amerikanske 
psykiatern Stephen Wolin (i Gjaerum m.fl. 1999) förklarar att ”resilience” handlar om ”att 
psyket återtar sin form efter att ha tänjts ut”. Rutter (1996) menar att stressorer antingen kan 
öka eller minska individens sårbarhet för senare påfrestningar, men vilka mekanismer det är 
som gör att processen går i ena eller andra riktningen är inte helt klarlagda. Ett antagande är 
att utgången beror på om individen klarar att bemästra påfrestningen eller inte. Om indivi-
dens copingförmåga är god kan det leda till att stressorn blir något som stärker individen in-
för kommande påfrestningar. Om individen inte lyckas bemästra stressorn blir den till något 
som bryter ned. Rutter beskriver att stress- och bemästrandeprocessen är något som sker på 
flera nivåer: på den sociala, den psykologiska och den neurokemiska. Även tidsfaktorn har 
betydelse för bemästrandeprocessen, påpekar han, såtillvida att det är summan av ackumu-
lerade händelser över tid som bidrar till att psykologiska motståndskrafter (resilience) eller 
sårbarhet uppstår hos varje enskild individ. 
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Figur	2.	Anknytningspersonens	förhållningssätt	påverkar	vilket	anknytningsmönster	
som	barnet	utvecklar,	vilket	i	sin	tur	får	konsekvenser	för	barnets	personlighetsut-
veckling.		
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ning av ambivalent typ

Desorganiserat beteen-
demönster vid återför-
eningen

Konsekvenser	i	
personlighets-
utvecklingen

Mod att utforska
världen, viss om en 
trygg bas att kunna 
återvända till.

Strävar efter emotionell
självtillräcklighet.
En ev senare 
narcissistisk diagnos
eller utveckla ett falskt
själv

Skapar osäkerhet, 
Benägen för
separationsångest. Ofta 
efterhängsen, rädd
för att undersöka 
världen

Uttalad aggressivitet

(Diagrammet bygger på författarens tolkning av Perris 1994:74,76 och Bowlby 1994:155).

Vilka mekanismer som ligger bakom förmågan till att bemästra tillvaron är ännu outforskat, 
men flera forskare menar att det ramvillkor som skapar grogrunden för motståndskrafter 
är en trygg, emotionell anknytning under spädbarnsåren. Bowlby utvecklade begreppet ”en 
trygg bas” som stod för den vuxnes pålitlighet och utgör grunden för att barnet ska kunna 
utvecklas optimalt (a.a:11). Perris (1994) beskriver fyra olika anknytningsmönster (se figur 2) 
och Bowlby talar om de konsekvenser de olika anknytningsmönstren får för barnets utveck-
ling. Dessa bindningsmönster tenderar att kvarstå även när barnet blir äldre och de erfaren-
heter som barnet får av en trygg respektive otrygg bindning påverkar personlighetsutveck-
lingen genom hela livet. Bowlby (1994) visar att man kan finna samma bindningsmönster hos 
sexåringar som de hade vid ett års ålder.

En annan undersökning visar att när barnet är ett år kan man förutsäga hur det kom-
mer att fungera i en daghemsgrupp tre och ett halvt år senare. En förklaring är att föräldern 
fortsätter att behandla barnet på samma sätt, en annan att mönstren blir självförlängande; 
ett gott mönster föder nya goda mönster liksom ett dåligt föder nya dåliga mönster. Den 
engelske barnpsykologen Peter Fonagys (i Gjaerum 1999) hypotes är att barnet från allra 
första stund utvecklar ”inre arbetsmodeller” för sitt samspel med andra, och att det är dessa 
modeller som färgar barnets senare förväntningar på andra människor. Dessa modeller kom-
mer i sin tur att prägla förhållandet till de egna barnen. På detta sätt går bemästrande och 
motståndskraft ”i arv” från generation till generation.

I sin undersökning fann Fonagy att barnet knutit separata och olika emotionella band 
med modern respektive fadern. Han fann även att om barnet fick erfarenhet av en trygg an-
knytning räckte det för att barnet skulle kunna utveckla en inre arbetsmodell för ett positivt 
samspel med andra Det finns alltså ett positivt samband mellan barnets motståndskraft och 
föräldrarnas motståndskrafter. En optimal föräldra-barnrelation med tidiga positiva erfaren-
heter (Garbarino et al 1992) skapar förutsättningar för motståndskrafter och ger barnet en 
känsla av egenvärde och ett hopp om en möjlig framtid. Barnet behöver bära med sig vet-
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skapen av att vara värdefull och en känsla av sammanhang. Även det omvända gäller menar 
Gjaerum (1999). De barn som saknar erfarenheter av vuxna som kan bemästra tillvaron har 
sämre förutsättningar att tro på den egna förmågan, vilket leder till en inlärd hjälplöshet. 
Sommerschild (i Gjaerum 1999) menar dock att det är möjligt att bryta detta mönster av 
otrygga inre arbetsmodeller. Om en annan vuxen kan komma nära barnet, i förälderns ställe 
eller som ett komplement, och initiera nya, trygga anknytningsmönster/arbetsmodeller kan 
detta leda till att barnets motståndskraft utvecklas.

Skyddsfaktorer
De skyddande faktorer som förbättrar eller förändrar en persons känslighet i förhållande till 
risker och påfrestningar i omgivningen är dels egenskaper och förmågor hos barnet själv, dels 
yttre omständigheter som påverkar barnet i en gynnsam riktning (Skerfving 1996). Skydds-
faktorer under barndomen (Gjaerum m.fl.1999) kan till exempel vara en positiv relation till 
någon vuxen, hög intelligens, bra erfarenheter i skolan, speciella talanger, fysisk attraktivitet 
och sociala färdigheter. I vuxen ålder kan det vara en stöttande äktenskapspartner, ekono-
misk trygghet, socialt stöd, stark religiös tro och terapi.

Rutter (1996) menar att ett barns förutsättning för att bemästra svårigheter inte är ett 
resultat av en specifik faktor eller bemästrandemekanism. Det avgörande är om barnet har 
utvecklat en nödvändig styrka så att det kan hitta vägar att bemästra olika situationer. Rutter 
(1985) pekar på att detta förutsätter att barnet har utvecklat ett självförtroende och en god 
självkänsla. Barnet behöver också tro på sin egen förmåga och sin duglighet att kunna klara 
av och anpassa sig till förändringar. En tredje förutsättning är att barnet förfogar över en 
repertoar av olika lösningar på de problem det möter. De skyddsfaktorer som behövs för att 
barnet ska kunna utveckla dessa färdigheter är en säker, stabil, tillgiven relation och erfaren-
heter av framgångsrika prestationer (Cleaver 1999).

Riskfaktorer
Faktorer som hämmar barnets möjlighet att bemästra tillvaron har flera forskare kartlagt. 
Werners studie på ön Kauai i Hawaii visar att fattigdom, stress, föräldrars alkoholism eller 
psykisk sjukdom samt en hemmiljö som präglas av ständiga bråk och slitningar är riskfak-
torer (Werner 1995). Finkelhor och Dziuba-Leatherman uppskattar att sexuella övergrepp i 
barndomen ökar risken för att utveckla psykisk sjukdom och/eller missbruk i vuxen ålder 
med tre till fyra gånger (i Svedin 2000 a:32). Rutter & Quinton (i Skervfing 1996) beskriver 
liknande riskfaktorer men lägger även till trängsel i familjen, kontakt med myndigheter på 
grund av sociala problem och fosterhemsplaceringar. Ytterligare riskfaktorer är barnets ålder 
och utvecklingsnivå. Yngre barn har sämre motståndskraft än äldre barn. Barn som var äldre 
än elva år när de var med om sitt första trauma visade färre symptom än de yngre barnen. 
Barn som utsatts för trauma löper också större risk att drabbas på nytt (Garbarino 1992:101, 
Hessle 1996:180). Ju fler riskfaktorer barnet lever med, desto större är risken för störningar. 
Samtidigt visar Werners studie (1995) att ungefär en tredjedel av högriskbarnen (de som varit 
utsatta för fyra eller fler riskfaktorer) växte upp till duktiga, självständiga och omtänksamma 
unga vuxna).

En copingmodell
I en copingmodell beskriver Friedrich (1990) hur barnet bemästrar ett sexuellt övergrepp 
över tid. Han tar upp kvaliteten på den påverkan som barnet dagligen utsätts för genom 
samspelet i familjen, bland kamrater, i skolan och i de professionella kontakterna. Barnets 
utveckling, mognad och förmåga att bemästra sina erfarenheter liksom familjens förmåga att 
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ta hand om det som hänt spelar in. Även andra livssituationer är av betydelse, till exempel 
föräldrars missbruk eller psykisk sjukdom (Svedin �000a:��–�0).

Friedrichs copingmodell (se figur 3) är indelad i fyra delar som alla hänger ihop och är 
beroende av varandra. I den översta delen beskriver han de faktorer som knyter an till perio-
den före övergreppet. Förutsättningar för övergreppet är att gärningsmannen är motiverad 
att genomföra ett sexuellt övergrepp mot barn, att han övervinner de inre spärrarna och att 
han övervinner de yttre hinder som kan finnas för att få kontakt med ett barn och det mot-
stånd han eventuellt möter hos barnet vid ett kontaktförsök. Här beskrivs även riskfaktorer 
hos barnet, till exempel kön (flickor är oftare utsatta än pojkar) att förpuberteten, 8–12 år är 
den mest utsatta åldern (Finkelhor och Baron 1986 i Svedin 2000b) samt att förövaren ofta 
är känd av barnet och finns i närmiljön.

Figur	3.	Friedrichs	copingmodell

Den andra delen tar upp övergreppets karaktär och bygger i stort på Finkelhor och Browns 
(1986 i Svedin 2000b) traumatogena modell som länge varit vägledande för att förstå var-
för barn reagerar så olika. Friedrich introducerar betydelsen av samspelet mellan individen 
och omgivningen och detta samspels möjligheter. För barnet innebär själva övergreppet en 
påfrestning, en stressor. Men även reaktionerna som barnet möter efter ett avslöjande är en 
stressor för barnet. Även andra stressorer kan förekomma i barnets liv och påverka hur bar-
net reagerar efter ett sexuellt övergrepp, exempelvis konflikter i hemmet eller alkoholmiss-
bruk. Barnets reaktion på omgivningens reaktioner blir till ett växelvis samspel som kan leda 
till endera en positiv eller en negativ spiral.
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Den tredje delen beskriver barnets och familjens reaktion på övergreppet och deras coping-
förmåga. Faktorer som anses påverka barnets copingförmåga är exempelvis begåvning, so-
cialgruppstillhörighet och familjesammansättning. Även nätverk, skolprestationer, problem-
lösningsförmåga och kamratrelationer spelar in. Folkman (1979) beskriver faktorer som har 
betydelse för föräldrarnas copingförmåga i samband med akut eller kroniskt stressfulla situa-
tioner (inte specifikt sexuella övergrepp). De nämner ett socialt stöd/nätverk, ett realistiskt 
och positivt värdesystem, ekonomiska resurser, förmåga att lösa problem, god fysisk hälsa 
och energi, god moral samt frånvaro av depression.

I den fjärde delen beskrivs reaktioner över tid och konsekvenser på sikt. Faktorer som 
påverkar en bearbetning och integrering av övergreppet kan vara fixering – att barnet fastnar 
i någon form av symptomatiskt beteende. Barnet kan också vara symptomfritt men utan att 
ha tillgång till sina minnen och erfarenheter, vilket innebär att senare livserfarenheter, stres-
sorer, kan utlösa det icke-integrerade traumat med symptom och beteendestörningar som 
följd (Svedin �000a).

Miljöterapi vad är det?
Både Lännahemmet och Marsta gård beskriver att de arbetar miljöterapeutiskt. I det här 
avsnittet ges en kort översikt över vad miljöterapi kommer ifrån och vad som kännetecknar 
det. Miljöterapi har sina rötter inom psykiatrin och kom till Sverige för ungefär �0 år sedan 
(Hagqvist och Widinghoff  2000). Någon enhetlig definition av begreppet miljöterapi finns 
inte, men oftast används det som ett samlingsnamn eller som en övergripande beskrivning 
av vardagsarbetet, det vill säga de dagliga rutinerna och vardagssysslorna som förekommer 
på ett behandlingshem eller institution. Dessa kan dock skilja sig åt från behandlingshem till 
behandlingshem. Crafoord (1979 i a.a 2000) definierar miljöterapi på följande vis:

”En systematisk utformning av rum, tid, mänskliga relationer och atmos-
fär inom en vårdenhet, så att den erbjuder möjligheter för avvikande eller 
missanpassade individer att finna självkänsla och kraft till lösning av de 
problem som föranlett vården”.

Jenner påpekar vikten av att inse att miljöterapi i sig inte står för en viss människosyn eller 
samhällssyn. Däremot kan den användas i olika syften. Så kan exempelvis företrädare för de 
båda linjerna, politiska eller vårdradikala, vara överens om de miljöterapeutiska principerna 
men oense om orsakerna till klientens problem och det yttersta syftet med behandlingen. I 
en analys har Jenner (2000:24) definierat de gemensamma, grundläggande principerna för 
området miljöterapi. Dessa punkter menar han beskriver miljöterapins kärna:

·	 Öppen kommunikation – Kommunikationen ska vara öppen i alla riktningar. Alla ska 
ge varandra information om vad som sker, vad som planeras och om vad man 
tycker och känner.

·	 Demokrati: Medbestämmande och medansvar till alla�3. Makten decentraliseras. Beslut och 
ställningstagande till behandlingen och institutionens skötsel kommer till vid ge-
mensamma diskussioner.

·	 Nya roller. ”Patienterna” förväntas delta i såväl egna som andras behandling och 
personalen har främst en lärarroll.

·	 Symptomtolerans. Man accepterar en viss handling och frågar i stället varför personen 
handlar på just det sättet.

�3  Här förutsätts dock att personalen tar det yttersta ansvaret för verksamheten. 
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·	 Ständig granskning – verklighetskonfrontation. Alla vardagssituationer utnyttjas för att 
bearbeta problem. 

·	 Frivillighet�4. In- och utskrivningar ska vara frivilliga och grundade på ”patientens” 
egen vilja. 

·	 Gemensamt mål. Personal och ”patienter” samverkar aktivt mot ett gemensamt mål 
för behandling och administration.

·	 Kontakt utåt. Institutionen får inte vara en isolerad ö; verksamheten måste bedrivas 
i ständig kontakt med samhället och människor utanför.  

Men även om det finns en samstämmighet när det gäller principerna är det inte säkert att 
denna även gäller för hur man ska tillämpa dem. I en studie över Berghaga, ett HVB-hem 
för flickor, påpekar Bengt Börjeson (Engel 2000) att miljöterapin utgår från att hela be-
handlingsmiljön har betydelse och att all personal är bärare av en terapeutisk potential, inte 
bara de som teoretiskt och formellt betecknas som behandlare. Detta innebär att det dagliga 
vardagslivets struktur, regler och personalens olika uppgifter blir viktiga delar av behand-
lingsarbetet. Det är dock inte färdiga och taget-för-givna regler som är det mest värdefulla. 
Börjeson menar i stället att diskussionen om�� vad som ska gälla har mycket större betydelse för 
behandlingsprocessen. 

”Det är själva den oavlåtliga diskussionen, omtagningarna, motsättning-
arna, tveksamheterna som är den viktiga behandlingsprocessen. Men 
detta förutsätter att man inbegriper klienterna i denna oavslutade och 
ångestfyllda process” (a.a: 37). 

Börjeson påpekar samtidigt att det måste finnas grundläggande normer och gränser för vad 
som är acceptabelt, exempelvis när det gäller mobbning och våld. Samtidigt konstaterar han 
att den miljöterapeutiska grundprincipen är att ”approximera livets oförutsägbarhet och där-
med låta de konstruktiva och ’läkande’ krafterna få ett spelrum”. För att detta ska vara möj-
ligt att genomföra på ett behandlingshem krävs det, menar Börjeson, en relativt auktoritativ 
handledning och handledare.

Sammanfattande kommentar
I den här korta forskningsöversikten har vi sett vilka konsekvenser ett trauma, sexuella över-
grepp eller andra kränkningar kan få för ett barn. Jag har även lyft fram teorier som poäng-
terar vikten av att barn får en trygg anknytning och vad Bowlby kallar för en trygg bas under 
uppväxtåren. Forskningen om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om motståndskrafter och om 
barns möjligheter att skapa nya och trygga anknytningar även längre upp i åldrarna visar dock 
att ett trauma och övergrepp inte nödvändigtvis behöver innebära livslånga svårigheter. Pro-
fessionell hjälp att berätta och bearbeta traumat, trygga familjesammanhang, fungerande so-
ciala nätverk och en fullgjord skolgång nämns som viktiga faktorer för individens möjligheter 
att bemästra svårigheter och trauman. Men forskning visar också att obearbetade trauman 
sätter spår i individens inre struktur och fortsätter att påverka henne på olika sätt även senare 
i livet. Avslutningsvis har jag lyft fram några definitioner av miljöterapi och också beskrivit de 
punkter som kännetecknar miljöterapins kärna. I nästa del av denna studie ska vi möta Län-
nahemmet och titta lite närmare på den behandlingsmodell som man enligt personalgruppen 
där arbetar med.

�4  Poängen med frivillighet är att ”patienten” ska ha möjlighet att välja miljöterapi som alternativ till annan vård.  
��  Min kursivering. 
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DEL II. LÄNNAhEMMET

I del II av rapporten Ersta flickhem – Lännahemmet och Marsta gård tar vi del av hur perso-
nalgruppen beskriver Lännahemmets behandlingsmodell. I kapitel fyra, Lännahemmet – en 
introduktion ges först en kort beskrivning av Lännahemmet. Därefter, i kapitel fem, Struktur 
och gränser, beskriver personalgruppen sin verksamhet och den behandlingsmodell man har 
på hemmet. Kapitel sex, Lännahemmet – ett hem för flickor? lyfter fram genusperspektivet i be-
handlingsmodellen och granskar hur personalen menar att modellen är anpassad för flickor. 
I nästkommande kapitel sju, ”Flickan” på Lännahemmet, får personalgruppen beskriva sin bild 
och sitt förhållningssätt till de flickor som bor på hemmet. Kapitlet avslutas med att några 
av de socialsekreterare som placerat flickor på Lännahemmet ger sin syn på hemmet och 
behandlingsmodellen.
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4. LÄNNAhEMMET – EN INTRODUKTION

Detta kapitel inleds med en kort introduktion av Lännahemmet tillsammans med en presen-
tation av den personalgrupp som arbetar där. Lännahemmet är ett öppet hem för vård och 
boende, ett så kallat HVB-hem. Det ligger i Skogås utanför Stockholm och tillhör Huddinge 
kommun. Hemmet tar emot fem flickor i åldern 13 till och med 19 år för boende och be-
handling (Ersta diakoni 2006). Under tiden för denna studie bodde i genomsnitt tre flickor 
på hemmet. Eftervård har bedrivits med två flickor (Lännahemmet 2005). Målgruppen är 
flickor som blivit traumatiserade genom att ha blivit utsatta för fysiska, psykiska och/eller 
sexuella övergrepp. På Ersta diakonis hemsida (�00�) beskriver man att man vänder sig till 
flickor som blivit försummade eller övergivna som barn och fysiskt och psykiskt misshand-
lade. Flickorna kan ha blivit sexuellt ofredade eller våldtagna, upplevt krig, terror, tortyr eller 
bevittnat när någon anhörig blivit det. Dygnsavgiften var 3 ��0 kronor under �00�.

Uppdraget 
Den individuella behandlingen för varje flicka bygger på ett uppdrag från socialtjänsten. 
Utifrån uppdraget formulerades en behandlingsplan tillsammans med flickan, familjen och 
socialtjänsten. Varje månad hade personalgruppen behandlingskonferens då den senaste må-
nadens arbete utvärderades gentemot punkterna i behandlingsplanen. Detta dokumenterades 
och användes vid de regelbundna mötena personalgruppen hade med socialtjänsten ungefär 
var sjätte vecka. Behandlingsplanen reviderades vid behov.

Personal – utbildning och tidigare arbetserfarenhet
Personalgruppen på Lännahemmet bestod vid tiden för studiens genomförande av nio per-
soner, varav två var mammalediga. Det var åtta behandlingsassistenter och en enhetschef  
med 7� procent tjänstgöringsgrad. Dagtid fanns det två behandlingsassistenter i tjänst och 
nattetid fanns en sovande jour som kunde väckas vid behov. Personalgruppen hade flera års 
erfarenhet av att arbeta med flickor som blivit traumatiserade på grund av fysiska, psykiska 
och/eller sexuella övergrepp. I genomsnitt hade de arbetat omkring 3,� år på Lännahem-
met och samtliga hade gått längre eller kortare kurser, seminarier eller utbildningar under 
anställningstiden. Gruppen bestod av sju kvinnor och två män, varav en var vikarie. Fyra 
kvinnor var socionomer varav en hade en förskollärarutbildning i botten. Tre, varav en man, 
var socialpedagog, en man var läkepedagog��. En av socialpedagogerna gick dessutom en �-
årig steg �-utbildning till familjeterapeut på halvtid. En behandlingsassistent var barnskötare 
men hade också en skådespelarutbildning, en �-årig behandlingsassistentutbildning samt en 

��  Utbildning som antroposoferna i Järna driver. 
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grundutbildning till psykodrama regissör. Enhetschefen var förutom socionom även legiti-
merad psykoterapeut, med utbildning i traumatologi, EMDR�7 samt Lifespan integration��.

Behandlingsmodellens innehåll 
Behandlingsmodellen på Lännahemmet beskrevs som en miljöbaserad terapi där en daglig 
samvaro med vuxna skapade ett klimat för pågående samtal. I denna modell ingick familje-
terapi, kontaktmannaskap, individuella samtal, skola samt nätverksarbete när, som man ut-
tryckte det, det fanns behov. Lännahemmet arbetar med traumabehandling och i detta arbete 
tillämpade de systemiska, kognitiva och psykodynamiska behandlingsteorier och metoder. 
Även EMDR-behandling och Lifespan Integration kan ingå som behandlingsmetoder. Kon-
taktmannaskap innebar att varje flicka blev tilldelad två kontaktpersoner som hon skulle byg-
ga en relation med. Kontaktpersonerna ansvarade för två strukturerade samtal varje vecka 
samt för journalskrivandet. De ansvarade även för allt praktiskt som rörde flickan och alla 
hennes kontakter i det sociala nätverket. I samarbete med enhetschefen ansvarade kontakt-
personerna också för att behandlingen följde den behandlingsplan som gjorts i samarbete 
med socialtjänsten, familjen och flickan.

Familjearbete 
Lännahemmet erbjuder familjesamtal �–� gånger i månaden, beroende på avstånd och för-
äldrarnas möjligheter att komma till Lännahemmet. Enhetschefen, legitimerad psykotera-
peut, och några av behandlingsassistenterna höll i familjesamtalen på Lännahemmet. I de fall 
det inte var möjligt att arbeta med familjen riktade man i stället sig till det familjehem som 
fungerade som ställföreträdande föräldrar. Familjearbetet bestod också av täta telefonkon-
takter med flickornas anhöriga samt att flickorna var fjärde helg åkte hem till anhöriga eller 
till familjehemmet. Lännahemmet arbetade även med nätverksmöten vid behov. 

Skola
 Tillsammans med ESS-skolorna19 i Stockholm drev Lännahemmet en egen skola med grund-
skoleundervisning i basämnena. Undervisningen i basämnena var helt individualiserad till 
och med kunskapskraven för årskurs nio. Vid behov kunde även gymnasieskolgång ordnas 
eller en kombination av skola och praktik. Lännahemmets skola var belägen i Skogås, ett 
par busstationer från behandlingshemmet. Ett av målen med behandlingen var att flickorna 
skulle klara av en normal skolgång. Skolverksamheten finansierades med elevbidraget från 
flickans hemkommun via ESS-skolorna i Stockholm.

�7  EMDR, ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ” är en psykoterapeutisk metod som kan minska besvär 
efter tidigare upplevelser av trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även 
om traumat ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan kan effekterna av detta påverka det dagliga 
livet genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, 
känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv. EMDR har också använts 
för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra 
tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra 
typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt (Föreningen EMDR Sverige �00�).
��  Livslängd, livscykel. En verbal och kroppsbaserad metod för att bearbeta och integrera tidigare traumatiska händelser (i 
barndomen.). 
19  ESS står för: elevstöd, socialtjänst och sjukhus. Bedriver undervisning för barn och ungdomar som är placerade inom 
socialtjänsten och/eller inlagda på sjukhus. 



4�

Fritid
Dagtid åkte flickorna i väg till skolan. Eftermiddagarna och kvällarna tillbringade de på Län-
nahemmet. De fritidsaktiviteter som flickorna hade på Lännahemmet�0, bestod av en indivi-
duell fritidsplanering där flickan tillsammans med sin kontaktperson kunde åka iväg för att 
exempelvis träna, gå hos en sångpedagog eller shoppa. 

Utvecklingsområden
Under både de enskilda intervjuerna och fokusintervjuerna poängterade personalen att Län-
nahemmets personalgrupp var en arbetsgrupp i ständig förändring och utveckling. I sam-
band med den andra återkopplingen fick de möjlighet att konkretisera detta. Inom området 
förändring och utveckling lyftes flera olika områden fram, som att eftervården borde utveck-
las tillsammans med flickornas skolgång och fritid. Andra områden som beskrevs var upp-
följning av tidigare behandling, utbildning av personalen samt högre personaltäthet.

Sammanfattande kommentar
Lännahemmet är ett skyddat boende, ett så kallat HVB-hem och målgruppen är flickor mel-
lan 13 och 19 år som utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra typer av trauman. Över-
vägande delen av flickorna är placerade enligt LVU, det vill säga tvångsplacerade. Personal-
gruppen hade både praktiska erfarenheter och teoretisk kunskap kring trauman och sexuella 
övergrepp och det fanns en kontinuerlig kompetensutveckling i personalgruppen bestående 
av deltagande i enstaka seminarier men också längre fort- och vidareutbildningar tillsammans 
med en extern handledning. 

Familjearbetet på Lännahemmet bestod av familjesamtal i de fall det var möjligt till-
sammans med täta telefonkontakter med flickornas anhöriga samt nätverksmöten vid behov. 
En utgångspunkt var att flickorna var fjärde helg åkte hem till anhöriga eller familjehemmet. 
Flickornas skolgång organiserades genom ESS-skolorna i Stockholm och studierna var indi-
viduellt anpassade. Fritiden tillbringade flickorna till stor del på Lännahemmet och aktivite-
terna utgjordes av träning och shopping med respektive kontaktman. Någon flicka hade även 
regelbunden sångträning. 

De utvecklingsområden som personalen lyfte fram var eftervård och uppföljning samt 
flickornas skolgång och fritid. Det fanns även önskemål om utökad personalutbildning och 
en högre personaltäthet. 

�0  Här skiljer sig uppfattningarna mellan personal och socialsekreterare och flickor om vad som är organiserad 
fritidsverksamhet. Enligt personalen fanns det organiserade aktiviteter under tiden för den här studiens genomförande, 
enligt socialsekreterare fanns det brister i kontinuiteten på aktiviteter.  
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5. STRUKTUR OCh GRÄNSER

De inledande individuella intervjuerna�� med personalen på Lännahemmet visade att det 
rådde en stor samstämmighet inom personalgruppen. Det fanns en konsensus i hur personalen 
beskrev och uppfattade verksamheten. I en bearbetning av intervjuerna utkristalliserades fyra 
teman i personalens beskrivningar: 

·	 personalens roller 
·	 behandlingsmodellen 
·	 den starka chefen och ”Lännahemmetkunskap”
·	 Lännahemmet – ett hem just för flickor?

Men det fanns också ett område där samstämmigheten inte var lika stor. Uppfattningarna 
om vilka konsekvenser sexuella övergrepp får för de flickor som utsatts för sådana visade sig 
variera inom gruppen. 

Personalens roller – ständigt närvarande
I bearbetningen av intervjuerna med personalen identifierades en rad olika roller de hade 
– och förväntades ha – på Lännahemmet: som vuxna, som personal, som kontaktperson, 
förebild, gränssättare och vikarie. Rollen som vuxen innebär kort att vara en medmänniska. 
Som medmänniska menar personalen att man tar ansvar, fattar beslut och är tydlig – men 
utan att inta en kompisroll. Rollen som personal innebär att man ser till att vardagen fungerar 
för flickorna. Man är en närvarande samtalspartner för alla flickor. Som personal balanserar 
man och gör hela tiden avvägningar mellan personligt och privat. Att vara personlig innebär 
att flickorna kan veta om man är gift, sambo eller singel. De kan få veta vad ens partner och 
barnen heter. Gränsen mot att vara privat gick vid detaljer om familjen. Rollen som kontakt-
person innebär att man ansvarar för en till två flickor. Man har individuella samtal med flickan 
en gång i veckan, ansvarar för kontakten med socialsekreteraren, flickans familj och nätverk 
samt för det praktiska runt flickan. En vuxen som ”är lite extra”. Ytterligare roller som per-
sonalen identifierade var dels förebild, och dels gränssättare. Som förebild handlar det om att 
skapa tillit, visa att det finns vuxna att lita på och som man kan få stöd av. Som gränssättare 
handlar det om att hålla på de gränser som gjorts upp, tider som ska passas. Att man som 
personal står ut och står kvar även när flickorna mår dåligt och är utagerande.  

Den främsta uppgiften eller viktigaste rollen är enligt personalen att vara vuxen just i 
betydelsen av att stå ut – stå kvar i mötet med flickorna. Just mötet med flickan fördes fram 
som ett viktigt moment i behandlingen. Möten sker hela tiden, dygnet runt. Dessa möten ska 
vara bekräftande, uppmuntrande, ge vägledning i vardagen, vara relationsskapande och åter-
kopplande. Sociala referensramar skapas för flickorna och det blir både ett personligt möte 

��  Nio intervjuer är genomförda med personalen på Lännahemmet med både ordinarie personal, vikarie samt två som för 
tillfället var mammalediga. 
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och ett möte ur yrkesrollen. Personalens systematiska överlämningsmöten lyftes även fram 
som en viktig del i behandlingsmodellen – för personalen som individer och grupp men i 
förlängningen också för flickorna och behandlingsarbetets utformning. I intervjuerna kunde 
fyra olika typer av möten mellan personal och flickor urskiljas:

1. Professionella möten. Mötet med flickan utifrån yrkesrollen, som behandlare och som perso-
nal. 
2. Personliga möten. Tanken är att både flickan och personalen skulle lära sig något. Personalen 
kan berätta något om sig själv, sin familj. Exempelvis att en personal hade det jobbigt eller 
vad pojkvännen hette, men inte varför hon mådde dåligt eller när/hur personalen ”förlorade 
sin oskuld”.
3. Sociala, dagliga möten. Möten, exempelvis runt matbordet, var viktiga och flera ur personal-
gruppen poängterade att de skulle vara trevliga. 
4. Personalens systematiska överlämningsmöte. Detta skedde två gånger per dag då personalen 
”handleder varandra”. Fokus låg inte främst på det praktiska och konkreta som hänt utan 
man lyfte fram det som hänt med flickan under dagen. Man arbetade också med personalens 
egna upplevelser. ”Vad händer i mig när hon blir så där aggressiv?” ”Hur agerar jag utifrån 
det?” Oftast var enhetschefen med och gav återkoppling, bekräftade och delade med sig av 
sin kunskap och sina erfarenheter. Detta blev verktyg för personalen i arbetet med flickorna. 
Personalgruppen beskrev att de var i en process, i ett lärande. Att det var ett öppet klimat i 
arbetsgruppen och att inga hemligheter fick finnas. 

Behandlingsmodellen – struktur och utveckling
När personalen vid de inledande individuella intervjuerna beskrev Lännahemmets behand-
lingsmodell nämnde samtliga det miljöterapeutiska arbetet som en första och viktigaste del. 
Grundidén i Lännahemmets miljöterapi och arbete var att människan mår bra av struktur. 
Strukturer var A och O i behandlingsarbetet poängterade samtliga i personalgruppen. Man 
beskrev en struktur på hemmet med gemensamma, uttalade regler. Det fanns utarbetade 
dagsrutiner, veckorutiner, helgdagsrutiner och speciella ritualer vid helgdagar och fester. Per-
sonalgruppen menade att en förutsägbar vardag skapade trygghet vid kaos. Flera poängte-
rade även vikten av en hemlik miljö, att den var vacker och kärleksfull samt att det serverades 
god mat i en ren miljö.

Andra delar av behandlingsmodellen som beskrevs var kontaktmannaskap, familjear-
bete, individuella samtal, nätverksarbete vid behov samt skolan. Vid en analys av intervjuerna 
med personalen framkom tre viktiga komponenter/delar i Lännahemmets behandlingsmo-
dell. Det var samtal och möten men framför allt strukturer. Personalen betonade samfällt vikten 
av att ha gränser, rutiner och ritualer. Men samtidigt som betydelsen av strukturer framhölls, 
beskrevs den egna personalgruppen som en flexibel grupp, präglad av ett öppet klimat och 
ett ifrågasättande, se figur 4. 
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Figur	4.	En	flexibel	arbetsgrupp	med	fasta	ramar.

Varje måndag är det personalmöte mellan nio och fyra. Det är ett forum för diskussion och 
tid för gemensamma beslut. Man beskrev dessa tillfällen som ”ett bra feedbacksystem” och 
menade att ”man får säga vad man tycker” och att samtliga i personalgruppen blev sedda 
och hörda. Personalen beskrev sig själva som en speciell arbetsgrupp som hela tiden utveck-
lades och var i en process. De påpekade att enhetschefen inte tillät gruppen att ”stå still och 
stampa” utan att utveckling var ett ”måste” för personalen på Lännahemmet, vilket man 
menade var positivt.

Så å ena sidan tonade bilden fram av en personalgrupp med en ”fyrkantighet” där 
gränser och strukturer poängterades och å andra sidan formades en ”rörlig” bild av en mer 
svårfångad process som pågick i denna grupp. Vid ett samtal med hela personalgruppen 
påpekades att struktur och utveckling var olika dimensioner av arbetet och att dessa två 
egentligen inte kunde förhålla sig till varandra. Någon menade att bilden visade två olika 
frågor och två olika strukturer av livet på Lännahemmet som förutsatte varandra och möjlig-
gjorde en utveckling. Den övre bilden, fyrkanten, visade en sorts yttre struktur och beskrev 
personalens roller och behandlingsmodellens ramar. Den undre figuren visade det inre livet, 
det som var rörligt. 
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Bonussystemet – straff  eller belöning?
På Lännahemmet fanns en ram, en struktur, som gällde för alla flickor och som inte var för-
handlingsbar. Inuti denna ram hade flickorna individuella beslut som utgick från deras behov 
och deras beteenden på hemmet. Det som inte var förhandlingsbart var tider för mat och 
samlingar, att ha en matdag samt en städdag i veckan samt hur beslutsprocessen fungerade 
på Lännahemmet. Man menade att reglerna skapade trygghet för flickorna. Det som var för-
handlingsbart var flickornas personliga restriktioner, deras mobilanvändning, samt graden av 
rörelsefrihet. Lännahemmet hade även ett bonussystem där grunden var en så kallad ”hygien-
peng” på 25 kronor i veckan. Den fick flickorna oavsett om de skötte sina sysslor eller inte. 
Ovanpå denna ”hygienpeng” kunde de få bonus om de närvarade vid morgonmötena och 
middagarna, gick till skolan och var på sina rum klockan elva på vardagskvällarna. Ett villkor 
för att få ut bonusen var att flickorna deltog i veckostädningen Totalt kunde veckopengen bli 
�00 kronor inklusive ”hygienpengen”. En av behandlingsassistenterna påpekade att ur per-
sonalens synvinkel handlade det om intjänad bonus, men menade samtidigt att flickorna såg 
bonussystemet som avdrag på veckopengen, det vill säga som ett bestraffningssystem.

Den starka chefen och ”Lännakunskap”
I de inledande intervjuerna blev det tydligt att personalen uppfattade enhetschefen som en 
stark chef. Man beskrev att det huvudsakligen var hon som skapade strukturerna och för-
medlade kunskap till arbetsgruppen. Det var utifrån hennes bilder, spegling, bekräftelse och 
förklaringar som mycket av personalgruppens förståelse för behandlingsarbetet formades. 
Den konsensus som rådde föreföll i många stycken vara direkt relaterad till Lännahemmets 
enhetschef, som också bekräftade bilden av den starka chefen. Hon kände även igen den från 
annat håll, men uppfattade bilden av sig själv som ”den starka chefen” som provocerande. 
Enhetschefen menade att det nu ”råkade vara” hon som är kunskapsbärare och att hennes 
intention var att dela med sig av sin kunskap till personalgruppen. 

Enhetschef  som ger ”Lännakunskap” och skapar konsensus
Under de två samtal som hållits med hela personalgruppen kom den konsensus som blivit 
synlig att relateras till vad personalen kallade för ”Lännakunskap” och som de menade finns 
”i huset”. När enhetschefen började fanns det en kunskap på Lännahemmet som man sedan 
byggt vidare på. Enhetschefen menade att det som beskrivits i den fyrkantiga bilden fortfa-
rande gäller. Det som förändrats är innehållet i den rörliga bilden, som handlar om personal 
i utveckling och om processen i personalgruppen.

Figur	5.	”Lännakunskap”	-	en	kunskap	i	utveckling.
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Det har inte alltid funnits samma samstämmighet, varken när det gäller personalens rol-
ler, behandlingsmodell eller förhållningssätt till flickorna. Man menade också att det funnits 
kunskap, beteenden och förhållningssätt hos personalen som inte varit bra. I dag beskrevs 
innehållet i ”Lännakunskap” som delvis annorlunda. I dag poängterades förutsägbarhet och 
man menade att detta var något som flickorna hade saknat tidigare. Man beskrev att flickorna 
behöver en förutsägbar vardag, gränser och vuxna som står ut och står kvar för att kunna 
utvecklas inom dessa ramar. 

Lännahemmets personalgrupp beskrev att det är de som bestämmer om och när grän-
serna ska ändras. Enhetschefen påpekade dock att ”verkligheten ger facit” och att gränserna 
och rutinerna mer ska ses som en bild av vad personalen försöker göra. Hon förtydligade att 
Lännahemmet får ett uppdrag från socialtjänsten och att personalen utifrån detta uppdrag 
sedan får sina uppgifter. Även om personalen utför uppgifterna utifrån respektive person och 
färdigheter finns det en transparens i arbetet, menade hon, ”eftersom allt var samlat under 
samma tak”. Gränserna, det fyrkantiga, är förutsättningen för att personalen sedan kan vara 
olika och ändå ge flickorna samma svar. Lännahemmets fasta gränser, rutiner och perso-
nalgruppens samstämmighet om sina olika roller skapar en trygghet för flickorna, menade 
man. Det ger flickorna något att ”studsa emot”, som de uttryckte det. När flickorna testar 
gränserna får de samma svar, oavsett vem de vänder sig till i personalgruppen. Detta är något 
positivt, menade man. Det ger en förutsägbarhet.

Sammanfattande kommentar
Som vi har sett kännetecknades uppfattningarna inom personalgruppen av en stor samstäm-
mighet, en konsensus, i hur man beskrev och uppfattade behandlingsmodellen. Betoningen 
låg på struktur och gränser, där bonussystemet var en del av den sammanhållande ramen. 
Man menade att dessa faktorer skapade möjligheter till anknytning, underlättade traumabear-
betning och möjliggjorde en gynnsam utveckling för flickorna. Bakom denna samstämmighet 
fanns en stark enhetschef  som stod för den övervägande delen av kunskapsinhämtningen 
och kunskapsförmedlingen till personalgruppen. Personalgruppen beskrev hur denna sam-
stämmighet vuxit fram under de senaste två åren med enhetschefen som ledare. Det var hon 
som hade ”väckt” saker och ”fått igång” personalgruppen och fått dem att ”bli intresserade 
av att bli bredare”. Den här nya samstämmigheten, konsensus om behandlingsmodellen, 
kallade personalen för ”Lännakunskap”. Om det nu fanns en specifik ”Lännakunskap” blir 
en intressant fråga om denna kunskap var särskilt anpassad till flickor och dessutom till 
flickor som har blivit utsatta för trauman och/eller sexuella övergrepp. I följande kapitel ska 
vi undersöka vad ”Lännakunskapen” bestod av samt i vilken mån hemmet var anpassat att ta 
emot just flickor i en sådan situation.
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6. LÄNNAhEMMET – ETT hEM FÖR FLICKOR?

En intressant aspekt på den behandlingsmodell Lännahemmet erbjuder är om och i sådana 
fall på vilket sätt detta är ett hem speciellt anpassat för flickor och för flickors specifika behov, 
och för det andra till flickor som utsatts för trauma och/eller sexuella övergrepp. Det blir 
också intressant att se vad det innebar att arbeta med flickan som norm som personalgrup-
pen beskriver det, och vilka konsekvenser detta får för en behandlingsmodell med två be-
handlingsplatser: en inre och en yttre behandlingsplats, där den ”inre” platsen beskrevs som 
könsneutral medan den ”yttre” beskrevs som könsspecifik. 

Ett hem speciellt anpassat för flickor?
Lännahemmets målgrupp är flickor, men när personalen fick frågan om deras behandlings-
modell var särskilt anpassad för flickor hade samtliga i personalgruppen först svårt att svara. 
Jag tolkar det som att man antingen inte hade reflekterat över huruvida Lännahemmet var 
särskilt anpassat till flickor, och dessutom till flickor som utsatts för trauma och/eller sexuella 
övergrepp, eller menade man att detta var något så självklart att man därför hade svårt att 
svara. Sammanfattningsvis menade Lännahemmets personalgrupp att behandlingsmodellen 
var speciellt anpassat till traumatiserade flickor – med undantag för traumabehandlingen som 
uppfattades som könsneutral. Detta tema som först togs upp i de individuella intervjuerna 
vidareutvecklades under de två fokusintervjuerna. De uppfattningar som då framkom om 
hur ”flickperspektivet” synliggörs på Lännahemmet kan inordnas under följande fyra kate-
gorier: 

•	 kvinnokunskap
•	 flickhus
•	 flickaktiviteter
•	 flickbeteende.

1. Kvinnokunskap 
Personalen beskrev att det på Lännahemmet fanns en kunskap som förts vidare från en 
personal till en annan, men också från en kvinna till en annan eftersom de flesta i personal-
gruppen är och har bestått av kvinnor��. Detta har, menade man, skapat en speciell kvinno-
kunskap på Lännahemmet, särskilt när det gäller sexuella övergrepp. Större delen av perso-
nalgruppen saknade erfarenhet av att arbeta med pojkar och hade svårt att tänka sig in i hur 
behandlingsmodellen skulle kunna fungera på pojkar. 

��  Mats Hilte (2003) beskriver att behandlingshem för ungdomar har som uppgift att skapa social kontroll, struktur och 
ordning i ungdomars liv som tidigare präglats av oordning. Denna kontroll består dels av teknik, till exempel hur man 
går i skolan och fungerar i samhället, dels av en moralisk kontroll som innebär att behandlarna påverkar ungdomarna i 
en viss riktning. En riktning som präglas av de normer som personalen själva bär med sig men som också påverkas av 
organisationens normer och som i sin tur påverkas av omvärlden. Hilte menar att kunskapen på en institution förs vidare 
via berättelsen, det vill säga genom sättet att arbeta, tänka och handla. Det är denna kunskap som här benämns som 
Lännakunskap och som jag försökt att fånga och beskriva. 
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2. Flickhus
Någon påpekade att ”hela huset är anpassat för flickor”, att ”vi tänker i flickor och har anpas-
sat sysselsättningen för flickor”. Enhetschefen menade att detta inte bara påverkade behand-
lingsmodellen utan också husets inredning. 
 

Jag kan inte tänka mej att vardagsrummet hade sett ut som det gör om det varit 
killar. Jag kan inte tänka mej att huset hade sett ut som det gör då.

En av de kvinnliga behandlingsassistenterna menade att möblering, inredning och aktiviteter 
bestämdes dels av att det var flickor som bodde där, dels av att personalgruppen till huvud-
delen var kvinnor. ”Om det varit pojkar som bott här hade det inte sett ut så här”, kommen-
terade hon.

3. Flickaktiviteter 
Det fanns inga gemensamma organiserade fritidsaktiviteter på Lännahemmet utan de var in-
dividuellt utformade efter varje flickas behov och önskemål. Personalen menade att aktivite-
terna i huset troligtvis utformades på olika sätt beroende på om det bodde flickor eller pojkar 
där eftersom flickor har ”städning, pyssel, dockhus och pojkar gillar pingis och biljard.” 

4. Flickbeteende
En behandlingsassistent som tidigare arbetat med pojkar menade att det krävdes olika mo-
deller beroende på om det var pojkar eller flickor. Till exempel var det skillnad på hur man 
fysiskt tog i flickor respektive pojkar. Det var även skillnad på språket sinsemellan pojkarna 
men också mellan pojkarna och personal som hade haft en hårdare karaktär. Andra skillnader 
som lyftes fram var att ”flickor intrigerar mer” och att personalen på Lännahemmet därför 
behövde vara mer lyhörd och ”kunna läsa mellan raderna”. 

Med flickan som norm?
Flickor som grupp är underordnade, utsatta och osynliga i samhället, vilket har medfört att 
de inte fått de resurser som de behöver, menade man på Lännahemmet. Det är också en av 
anledningarna till att Ersta diakoni valt att arbeta med dessa flickor. Flickornas svaga position 
påverkade både behandlingsarbetet och personalens förhållningssätt, menade enhetschefen. 

Här på Lännahemmet är flickorna norm. Vi anpassar oss inte efter kil-
larna här, utan det är tjejerna som är normen här. Det är en stor skillnad.

I detta samtal framkom att personalgruppen hade en speciell syn på vad som är kvinnligt 
respektive manligt. Man menade att män står för gränser och ordning och kvinnor står för 
rörelse och upplösning. Konsekvensen av dessa olikheter mellan könen blir att män och 
kvinnor också har olika behov. Enhetschefen förklarade det så här:

Män och kvinnor uttrycker också sina personligheter på olika sätt. Och det tänker 
jag att det är inte fel eller rätt. Men om vi uttryckte det så här… om vi gjorde på 
ett manligt sätt här, vi som är kvinnor för flickorna… skulle det vara kokkolokko. 
Och det skulle vara kokkolokko om jag skulle ha påtvingat för mycket av det så 
att säga kvinnliga sättet. Alltså påtvingat. Jag vill ju dela det. För i den manliga 
strukturen har vi gränser och ordning och i det kvinnliga finns det lite mera av 
rörelse och upplösning… om man tänker sig väldigt generellt. Så vi måste spegla 
båda systemen utan att bli förtryckande. Det är en svårighet.
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Inre och yttre behandlingsplats
I de gemensamma samtalen med personalgruppen vidareutvecklades resonemanget om Län-
nahemmets behandlingsmodell var speciellt anpassad för flickor. Under dessa fokusintervjuer 
framkom att behandlingsarbetet på Lännahemmet pågår på två ”platser”, en yttre och en inre 
plats. Den inre behandlingsplatsen var där berättelsen, tankarna och känslorna fanns och den 
platsen menade man var mänsklig eller könsneutral. Det var där traumabearbetningen ägde 
rum. Den delen av behandlingen passade för alla som blivit utsatta för någon typ av trauma. 
Man beskrev att skadan som orsakat traumat har kommit utifrån och skadat flickan inuti, 
vilket i sin tur påverkade hennes beteende och relationer till andra människor. Enhetschefen 
menade att beteenden och symptom uppstod utifrån de oberättade berättelserna. Därför var 
det viktigt att berätta berättelsen, att sätta ord på det som har hänt. För när historien berättas 
kommer känslorna, och det är känslorna som styr deras (flickornas) beteenden. Känslor och 
tankar som finns på den inre behandlingsplatsen påverkar det arbete som ska utföras på den 
yttre behandlingsplatsen.

Den yttre behandlingsplatsen uppfattades däremot som könsspecifik och det var på denna 
yttre behandlingsplats som symptomen yttrade sig. En uppfattning som hela personalgrup-
pen tycktes dela var att det var i processen, när minnen, känslor och tankar uttrycktes i hand-
lingar, symptom och beteenden som det blev en skillnad mellan pojkar och flickor, mellan 
män och kvinnor. De exempel som personalgruppen lyfte fram var att flickor oftare skär sig, 
får ätstörningar och blir sexuellt utagerande. På den inre behandlingsplatsen fanns minnena, 
berättelserna och känslorna. På den yttre behandlingsplatsen uttrycktes symptomen som var 
olika för flickor och för pojkar. När berättelsen berättades var det viktigt att bli förstådd, me-
nade Lännahemmet. Man beskrev detta som en process som böljade fram och tillbaka mellan 
de två behandlingsplatserna, dock utan att man närmare kunde beskriva hur man anpassat 
behandlingen efter flickornas specifika symptom. 

Ytterligare en dimension fördes in i samtalet av den manliga personalen som påpekade 
att man inte fick glömma att flickorna är tonåringar också och har sina beteenden utifrån det. 
Under de ett till två år som flickorna bodde på Lännahemmet blev personalgruppen ställfö-
reträdande föräldrar och stod för den ”den vanliga uppfostran”, som han uttryckte det. 

I ett försök att fördjupa resonemanget om vad ”annan behandling” innehöll fram-
trädde en bild där personalen framförallt förstärkte det kvinnliga/flickiga med exempel som 
handlade om husets inredning samt vilka aktiviteter som anordnades för flickorna. Någon 
poängterade dock att målet inte var att uppfostra flickorna till en ”bra flicka”. Enhetschefen 
påpekade att flickor som varit utsatta för övergrepp i regel varit utsatta av en man och att 
övergreppet inneburit att flickorna förlorat relationen till män men också till kvinnan/mam-
man. Därför behövde flickorna först återbygga en relation till den första relationen�3, det vill 
säga till någon idé om den första relationen. Hon menade att de behövde bli ”hela kvinnor” 
och kunna relatera till sin egen kvinnlighet. 

Flickorna behöver forma sin identitet och det gör de efter mamman. 
Det är enklare, fast svårare. Nu kommer vi in på djupare psykologiska 
nivåer. Men jag tänker på identitetsskapandet – dom är ju tjejer och vi 
är kvinnor. Och du är man, (hänvisar till den manliga personalen) du får 
representera den goda manligheten. Och vi får representera den goda 
kvinnligheten. Den gränssättande och vänliga… tåliga.

�3  Den första relationen, den första anknytningen, se Bowlby (1984)  Här tolkar jag att enhetschefen syftade på modern 
som den första relationen..
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Sammanfattande kommentar
Lännahemmet menade att man inte främst arbetade med symtomen utan med det bakomlig-
gande traumat. Man beskrev att en nyckelpunkt i detta arbete var den oberättade berättelsen. 
Stress och traumaforskningen (Van der Kolk och Fisher 1995) visar att ett obearbetat trauma 
kan leda till svåra symptom och bli till en ”omedveten fix idé” för den drabbade. En viktig 
del i traumabearbetningen är att hjälpa individen att organisera sina minnen till personliga 
berättelser, vilket Lännahemmet beskrev som arbetet på den ”inre behandlingsplatsen” som 
man menade var könsneutral.

Lännahemmet är ett hem för flickor och en möjlig sammanfattande tolkning av Län-
nahemmets genusperspektiv är att personalen tog flickperspektivet så för givet att de hade 
svårt att redogöra för vad det egentligen innebar�4. Men när personalgruppen beskrev hur 
man anpassat hemmet för flickor framträdde en närmast oreflekterad och ytlig bild byggd på 
traditionella schabloner om manligt respektive kvinnligt. Man förklarade ”flickperspektivet” 
med att flickan var norm på Lännahemmet och i personalgruppen fanns ett resonemang om 
att flickornas traumatiska upplevelser av övergrepp, oftast utförda av män, hade påverkat 
flickornas identitet som kvinna och att det därför var nödvändigt att hon först blev en ”hel 
kvinna”, som man uttryckte det. Det var också därför det inte var aktuellt att flickorna skulle 
lära sig att gränsöverskrida till vad man skulle kunna kalla för generellt ”manliga aktiviteter” 
eller utveckla traditionellt ”manliga egenskaper” och få bredda sin könsrepertoar. 

Den bild som tecknades av hemmets ”flickighet” präglades av en stereotypisk bild 
av könsrollerna med uppfattningar som kan tolkas som att personalgruppen stod nära en 
biologistisk syn�� på vad en man respektive en kvinna är. Personalgruppens generella slut-
satser om hur flickor och pojkar är och hur de agerar, exempelvis att flickor är mer ”sexuellt 
utagerande” men också att de ”intrigerar mer” och därför behövde personalen ”läsa mellan 
raderna” fick förmodligen genomslag både i förhållningssättet till flickorna och i metodut-
vecklingen av behandlingsarbetet. Liksom uppfattningar om att manliga strukturer står för 
gränser och ordning medan det kvinnliga kännetecknas av vänlighet, tålighet och av rörelse 
och upplösning. En viktig fråga är om inte personalgruppens sätt att se på flickorna och på 
sin egen kvinnoroll snarare låser fast flickorna i en stereotyp kvinnoroll än ger dem möjlig-
heter till utveckling? 

�4  Det var endast en av behandlingsassistenterna som uttryckte tankar om Lännahemmet och behandlingsmodellen ur 
ett genusperspektiv och som hade ett problematiserande förhållningssätt till frågan om vad det var för bild av ”kvinnan” 
respektive ”mannen” som förmedlades till flickorna som bodde på hemmet.
��  I detta synsätt betonas olikheterna mellan könen som man menar har biologiska förklaringar. Det vill säga man agerar 
som man gör på grund av att man är den man är, man eller kvinna Till skillnad från den feministiska teoribildningen som 
utgår från att manligt och kvinnligt är kulturellt och socialt konstruerade, det vill säga man blir den man är på grund av hur 
man agerar (Ambjörnsson �003).
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7.  ”FLICKAN” På LÄNNAhEMMET

I det föregående kapitlet beskrevs Lännahemmet som ett ”flickhem” där flickan var norm 
och där personalen menade att behandlingsmodellen var anpassad till flickor som varit ut-
satta för trauman och/eller sexuella övergrepp. I det här kapitlet ska vi titta lite närmare på 
hur personalgruppen beskriver de flickor som bor i detta ”flickhem”. Först låter vi persona-
len beskriva sin, delvis olika, uppfattning om den värsta konsekvensen av sexuella övergrepp. 
Därefter lyfts personalens bild av ”flickorna” fram. Vad uppfattas flickan ha med sig när 
hon kommer till Lännahemmet? Vad uppfattas hon ha med sig när hon lämnar hemmet? 
Vad uppfattar personalen att det krävs för att denna förändring ska inträffa? Hur beskriver 
personalgruppen flickans framtid?

Den värsta konsekvensen
I inledningen till kapitel två presenterades fyra teman runt vilka det fanns en samstämmighet 
eller konsensus inom personalgruppen. Det fanns dock ett tema där samstämmigheten inte 
var lika stor och det handlade om vilka konsekvenser sexuella övergrepp kan få. Lännahem-
mets personalgrupp var inte överens om vilken den värsta/svåraste/allvarligaste konsekven-
sen var för en flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp. I personalintervjuerna lyftes 
några olika saker fram som att det var ett tillitsbrott, att det handlade om ett/flera borttap-
pade ”jag”��, att det var en permanent skada och att flickorna dissocierar. En övergripande 
betydelsefull faktor som flera berörde var tidpunkten för övergreppet. Vid övergrepp i tidig 
ålder, innan en anknytning hunnit komma till stånd blir skadorna större, poängterade de 
flesta. Jaget och gränserna kring det har inte hunnit formera sig och flickans självkänsla har 
inte byggts upp.

Tillitsbrott. En gemensam uppfattning inom personalgruppen var att sexuella övergrepp var 
ett tillitsbrott. Övergreppet ledde till att flickorna fick bristande tillit till livet och vuxenvärl-
den. Den som skulle skydda dig ”dödar dig”, i bemärkelsen förstör eller förhindrar anknyt-
ningsprocessen. 

Ett borttappat ”jag”. En personal menade att den värsta konsekvensen av ett övergrepp var att 
flickorna ”helt har tappat bort sitt jag”, en annan att hon blivit ”avidentifierad, att känslan 
av att vara människa har tagits ifrån henne”. Någon nämnde känslan av att alltid vara fel, att 
känna skuld och känslan av att inte ha någon rätt att leva. Till traumatiseringen uppfattades 
också höra att flickans egna gränser suddats ut vilket kan innebära att hon ”blir ett fritt vil-
lebråd bland männen”. Någon lyfte fram att många flickor utsätter sig själva för destruktiva 
handlingar som prostitution, att skära sig, tablettmissbruk, suicidförsök med mera. 

��  I efterhand har den senare enhetschefen kommenterat den tidigare enhetschefens beskrivning av ”ett borttappat jag”.  
Nuvarande enhetschef  menar att det som åsyftas sannolikt är ”när det mer konstruktiva jaget minskar i förmågan att styra 
det egna handlandet och att andra, mer destruktiva, delar kan vara mer styrande.” Han menar att detta är något som är en 
del av dissociationen.
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Permanent skada. Någon menade att flickorna aldrig kommer att kunna ha ”vare sig ett nor-
malt fungerande socialt eller sexuellt liv”. Flickorna är så skadade att ”hela deras vuxenliv är 
förstört”.

 En ur personalgruppen påpekade att:

… det finns flickor även hos oss som inte kommer att bli helt återställda 
och få ett schyst vuxenliv. De är så väldigt skadade. Det handlar om 
flickor som har bott här för många år sedan och som Lännahemmet har 
kontakt med nu efteråt. De här flickorna kommer tillbaka till hemmet.

En annan personal protesterade mot ordet ”permanent skada” och menade att det var så 
väldigt starkt. 

Det innebär att de aldrig kan få ett fungerande liv när det står så där, för 
mej. Sen att dom bär med sig sina minnen, både i huvudet och i krop-
pen, och i vissa situationer i livet pluppar det fram. Du kommer alltid att 
ha kvar dina minnen, de går inte att sudda ut, men du kommer att kunna 
leva med det, hantera det. Och tiden här ska också ge dem att de ser att 
det går att förändra saker och ting. Och att det gör man hela livet, arbetar 
med sig själv och förändrar och resonerar i relation till vad man nu än är 
sen, arbetsplatser, familjen.

Dissociation. En annan konsekvens som samtliga berörde var att flickor som utsatts för sex-
uella övergrepp dissocierar�7. Personalen förklarade det med att flickorna utvecklade flera 
personligheter efter ett trauma. Det är vanligt att ”de själva är jättesmå medan de andra 
(personligheterna) är större”. Enhetschefen ritade en teoretisk modell (se bilden nedan) som 
personalgruppen använder för att förstå flickornas beteende. Denna modell används också i 
samtalen med flickorna för att hjälpa dem att förstå sig själva och för att normalisera det som 
har hänt. Modellen används även i samtalen med föräldrarna, familjen och socialtjänsten. 
Problemet uppstår, påpekade enhetschefen, när EP-delarna blir större än själva UNP-delen, 
vilket hon menade var konsekvensen av en grav dissociation.

UNP = Uppenbart normal personlighet
EP = Erfarenhetsbaserad personlighet 

�7  Psykiatrisk term för en mängd olika störningar. Utmärkande är att en persons själsliv blir uppdelat på olika enheter så 
att hon/han byter identitet eller växlar mellan olika identiteter, förlorar minnet för viktiga händelser eller hela sitt förflutna, 
upplever sig lösgjord från sig själv eller som en robot (Egidius �000). 



��

Enligt personalgruppen på Lännahemmet dissocierar människor vid ett trauma. Man beskrev 
att dissociationen ser olika ut beroende på vilken typ av trauma det handlade om och vem det 
drabbade. De flickor som kom till hemmet var de som dissocierade kraftigare än andra. De 
tillhörde den grupp som utvecklat fler personligheter och personligheter i varandra, som inte 
känner till varandra. Det vill säga flickorna hade delat upp sin personlighet i flera delar som 
levde mer eller mindre sina egna liv. I behandlingsarbetet använde personalen förutom olika 
typer av stöd- och terapisamtal även tekniker som EMDR och Lifespan Integration.

Personalens bild av flickorna
För att få en bild av hur personalgruppen såg på flickorna de arbetade med i behandlingen 
fick samtliga i personalen ge en skriftlig beskrivning av hur de uppfattade flickorna när de 
först kommer till Lännahemmet. Hur ska flickorna vara och vad ska de ha med sig när de 
lämnar Lännahemmet och vad menade man krävdes för att den uppfattade förändringen 
skulle kunna ske? Slutligen fick personalen ge sin bild av hur de tänker sig flickorna i framti-
den. Vilka bestående förändringar kommer att finnas kvar? Vad kan motverka sådana föränd-
ringar? Vilken roll har Lännahemmet haft i detta förändringsarbete? Under de gemensamma 
samtalen hade man kommit överens om att den värsta konsekvensen av ett sexuellt över-
grepp var en permanent skada och detta kan inträffa om flickorna inte får hjälp att bearbeta 
det som har hänt. På Lännahemmet hände det dock något som gjorde att skadan inte blir 
permanent. Frågan blir då: Vad är det som personalen uppfattar händer i behandlingen på 
Lännahemmet?  

Flickorna som kommer till Lännahemmet
Det var en mörk bild personalen tecknade av hur de uppfattade flickorna när de kom till 
hemmet. Flickorna beskrevs med ord som självdestruktiva, fyllda med sorg, ilska, skam, 
rädsla och hat. Man menade att flickornas känslor läckte över och blockerade kontakten med 
flickornas egna resurser, färdigheter och förmågor. Att flickorna hade en negativ självbild 
och att de brottades med identitetsfrågor som ”vem är jag”? ”Är jag värd något?” 

Flickorna som lämnar Lännahemmet
Bilden av hur personalen ville att flickorna skulle vara och vad de skulle ha med sig när de 
lämnade hemmet var betydligt ljusare. Flickornas inre process beskrevs med ord som trau-
mabearbetning, högre självkänsla, att få vara tonåring och att påbörja ett positivt identitets-
bygge. Flera lyfte fram vikten av att flickorna hade en tro på och ett hopp inför framtiden. 
Andra begrepp som användes var självförståelse och medvetenhet om traumat, en tilltro till 
livet och till vuxna som finns i flickans närhet. 
När det gällde den yttre processen hade personalen förväntningar på en ordnad skolgång, 
fungerande relationer till vuxna samt att flickorna lärt sig att sätta gränser för vad de själva 
vill och klarar av. Personalen hade även förhoppningar om att flickorna slutat med sitt de-
struktiva beteende.

Flickorna i framtiden
Personalgruppens bild av hur de tänkte sig flickorna i framtiden tecknades med övervägande 
positiva penseldrag. Ett sammanfattande tema var tillit och hopp och att flickorna skulle bära 
med sig erfarenheten av att vuxna sett och bekräftat dem, att det finns vuxna som man kan 
lita på och som står kvar. Men också att flickorna hade fått kunskap om de övergrepp de varit 
med om och att flickorna också skulle ha lärt sig att det är möjligt att be om hjälp om gamla 
eller nya minnen kommer upp och livet blir alltför svårt. 
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Enhetschefen använde sig återigen av dissociationsbilden och ritade en cirkel som symbo-
liserade den ”uppenbart normala” personligheten, UNP. På denna uppenbart normala per-
sonlighet ritade hon mindre emotionella personligheter, EP, som små utstickande satelliter. 
Runt alltihop ritade hon slutligen en linje som fångade in satelliterna tillsammans med den ” 
normala personligheten”. Hon beskrev att målet med behandlingen på Lännahemmet är att 
delarna ska integreras med varandra i personligheten:

Det handlar om en sorts integrationsprocess. Då, det är inte så lätt med be-
handlingsmetoder för att integrera. Vi letar överallt i världen. Det finns inte 
alltid så bra behandlingsmetoder, för du kan inte prata allt tillrätta. Det kommer 
ny forskning om integrationsprocessen som vi försöker följa. Utan en inte-
gration blir det permanent skada. Men det kommer ändå alltid vara delar som 
blir permanent skadade. Det kommer alltid att finnas minnen och det kommer 
att bli flashbacks, tror jag. Många har också svårt med sexualiteten när de blir 
vuxna. ��

Sparade trauman och oberättade berättelser
Under samtalen med personalgruppen påpekade man att sparade trauman som inte blivit 
bearbetade och berättelser som inte blivit berättade förr eller senare ofta kommer upp i livet. 
Detta var också något som de försökte att förbereda flickorna på. Man pratade också om att 
de minnen och upplevelser som flickorna redan hade berättat kan återkomma. I samband 
med detta har personalen poängterat vikten av att flickorna söker hjälp, antingen från någon 
vuxen de har i sin närhet eller att de återknyter kontakten med Lännahemmet. I några fall 
har även en extern terapi påbörjats. Antingen under tiden flickan är kvar på hemmet eller i 
samband med utflyttningen. 

Förutsättningar för förändring
Men vad är det då i behandlingen på Lännahemmet som ska bidra till att flickan genomgår 
denna förvandling? Från en självdestruktiv, utagerande tonåring till en fungerande tonåring, 
medveten om sina styrkor och svagheter, som har fungerande relationer till vuxna och som 
sköter sin skolgång. Personalen beskrev två olika ”platser” där behandlingen/förändringen 
pågick i ett samspel med varandra. Det var dels de yttre ramarna och strukturen på behand-
lingshemmet, dels flickornas inre processer. När det gällde de yttre ramarna av behandlingen 
lyfte personalen fram vikten av struktur och gränser i en förutsägbar vardag, att det fanns 

��  Här pekar enhetschefen på en viktig brist inom forskningen. Det finns ännu ingen väldokumenterad och evidensbaserad 
behandlingsmetod när det gäller traumabearbetning. Däremot finns det vissa faktorer som jag tidigare lyft fram som man 
menar är skyddande och som också är viktiga för en positiv utveckling, exempelvis stabila relationer, det vill säga att 
individen kan knyta an till en annan person i en positiv och trygg anknytning. Andra saker som poängteras är välfungerande 
nätverk och genomförd skolgång.
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fungerande vuxna som bekräftade och stod kvar i ett samtal och i ett samspel med flickorna. 
Man nämnde även omtanke och kärlek från personalen som nödvändiga delar av behand-
lingen. Beträffande flickornas egna inre processer framkom teman som traumabearbetning 
genom samtal samt att flickan lyckades utveckla redskap och strategier för att kunna gå vi-
dare. 

hinder för förändring
Hinder för flickans utveckling kunde finnas på flera plan, menade personalen. På individnivå, 
det vill säga flickans egna inre resurser, kunde det handla om att flickan har ett sådant be-
teende att hon inte kunde vara kvar på Lännahemmet, exempelvis rymde, prostituerade sig 
eller var alltför självdestruktiv, det vill säga i en så hög grad att flickan behövde låsas in och 
ha övervakning dygnet runt. På en strukturell nivå kunde det handla om ekonomi men också 
om relationerna och samarbetet mellan Lännahemmets personal och flickornas familjer eller 
med socialtjänsten och andra myndigheter. 

Socialtjänstens syn på Lännahemmet
I föregående avsnitt beskrev personalgruppen på Lännahemmet den behandlingsmodell som 
de arbetar efter. I det här avsnittet kommer tre av de socialsekreterare som har placerat 
flickor på Lännahemmet att ge sin bild av Lännahemmets behandlingsmodell och kontakten 
mellan hemmet och socialtjänsten. Vid tiden för denna studies genomförande bodde fyra 
flickor på Lännahemmet29.

Flickorna hade varit placerade mellan cirka fyra och nio månader och planen var att 
de skulle stanna mellan sex månader och upp till två år. I ett fall var placeringen avgjord från 
början, i ett fall hade socialtjänsten en övre gräns på cirka två år men placeringen omprö-
vades var sjätte månad efter dels hur flickan själv utvecklats men också hur hennes sociala 
situation med familj och nätverk hade utvecklats. I ett fall visade det sig att placeringstiden 
kunde avslutas tidigare efter en bedömning av Lännahemmets personal samtidigt som soci-
altjänsten hittat ett familjehem som var anpassat för flickans behov.

Socialsekreterarna har fått kännedom om Lännahemmet via kollegor, en jourhems-
organisation eller genom sökningar på Internet. En socialsekreterare hade även begärt in 
referenser från grannkommunen. Anledningar till att de valde just Lännahemmet var bland 
annat:

·	 positiva omdömen från kollegor
·	 nära till flickans familj
·	 att det är en liten enhet enbart för flickor
·	 hur Lännahemmet beskrev sin behandlingsmodell – som väl anpassad efter flickors 

behov
·	 hur Lännahemmet beskrev sitt traumaarbete
·	 hur Lännahemmet beskrev sitt familjearbete 
·	 att personal och enhetschef  på Lännahemmet gav ett positivt intryck.

29  Tanken var att intervjua samtliga ansvariga socialsekreterare som har eller har haft flickor placerade på Lännahemmet 
och jag fick namnuppgifter till fem stycken av personalen. Trots ihärdiga försök att nå och boka telefontid med dessa har 
det inte varit möjligt att nå samtliga. Sammantaget har tre telefonintervjuer genomförts med socialsekreterare som har 
flickor placerade på Lännahemmet. Efter genomförd intervju har jag sammanställt anteckningarna och mejlat tillbaka dem 
till respektive informant som läst och kommenterat materialet.
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Den bild av Lännahemmets behandlingsmodell som två av socialsekreterarna gav stämde väl 
överens med den bild som personalgruppen själva gav under intervjuer och återkopplingen 
och som beskrivits i tidigare avsnitt. Det man poängterade var framförallt traumabearbet-
ningen och familjebehandlingen samt att det fanns gränser och strukturer på hemmet. Den 
tredje socialsekreteraren kunde inte beskriva behandlingsmodellen mer än att hon visste att 
Lännahemmet arbetade med självskadebeteende. Två stycken uttryckte viss besvikelse över 
att det utlovade familjearbetet inte hade kommit igång som planerat eftersom enhetschefen 
som ansvarat för det blivit sjukskriven. Samtidigt beskrev samtliga av socialsekreterarna att 
de själva inte bedrev något familjearbete med flickans anhöriga. Detta arbete överlämnade 
man till Lännahemmet. Den kontakt socialtjänsten hade med familjen verkade handla mest 
om praktiska saker. 

De tre socialsekreterarna träffade ”sin” flicka var sjätte vecka. Oftast skedde detta 
möte på Lännahemmet tillsammans med en eller båda kontaktpersonerna. Ibland har även 
en eller båda av flickans föräldrar eller familjehemsföräldrar varit med. Alla beskrev att ”de-
ras” flickor påbörjat en positiv utveckling under den tid de varit placerade på Lännahemmet. 
De uttryckte särskilt en tillfredställelse att skolgången fungerade för flickorna. Däremot var 
två kritiska mot vad man beskrev som ”lite för klent med fritidsaktiviteter”, och att det var 
”dåligt organiserat och liten variation”. En konstaterade att ”det blir nog ganska mycket tid 
på Lännahemmet för flickorna”. Trots detta, och trots ett delvis uteblivet familjearbete, kan 
vi konstatera att de här tre socialsekreterarna i stort sett var nöjda med placeringarna på Län-
nahemmet. 

Sammanfattande kommentar
Lännahemmet vänder sig till flickor mellan 13 och 19 år med en mycket speciell problema-
tik och bakgrund. Målgruppen är traumatiserade flickor som bevittnat eller utsatts för våld 
och/eller sexuella övergrepp. Personalgruppen beskrev att de inte i första hand arbetade med 
symtomen utan med den bakomliggande problematiken, det vill säga själva övergreppet eller 
traumat. En allvarlig konsekvens som personalen lyfte fram var att flickorna dissocierar. En 
annan konsekvens av tidiga övergrepp var att flickorna inte kunnat utveckla positiva anknyt-
ningsmönster. I utformningen av behandlingsmodellen har Lännahemmet valt att poängtera 
struktur och gränser i en förutsägbar vardag. Detta menade man var verksamma faktorer för 
att kunna skapa nya, positiva anknytningsmönster tillsammans med fungerande vuxna som 
finns till hands och bekräftar flickorna med kärlek och omtanke. 

Vi kan konstatera att socialtjänsten i stort var nöjda med placeringarna på Lännahem-
met. Trots brister i familjearbete och brister i flickornas organiserade fritid var deras samlade 
bedömning att flickorna påbörjat en positiv utveckling under sin placering. Vi kan också 
konstatera att familjearbetet var något som socialtjänsten lämnade över till Lännahemmets 
personal. Socialtjänstens egna kontakter med flickans anhöriga rörde mest praktiska saker. 
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DEL III. MARSTA GåRD

Den tredje delen av rapporten Ersta flickhem – Lännahemmet och Marsta gård beskriver utveck-
lingen på Marsta gård och den behandlingsmodell som där håller på att växa fram. Som vi 
kommer att se är det helt andra teman som blev synliga i intervjuer och samtal med Marstas 
personalgrupp än vad som var fallet vid Lännahemmets. Kapitel tio, Marsta gård – en kort 
introduktion ger en översiktlig beskrivning av gården och behandlingsmodellen. I kapitel elva, 
En fråga om balans… presenteras några av de teman som framkommit i de individuella per-
sonalintervjuerna och som man brottas med dagligdags på gården. Kapitel tolv, Marsta – ett 
hem för flickor? fördjupar det som främst skiljer Marsta gård från Lännahemmet, nämligen ett 
individuellt förhållningssätt. I det sista avsnittet av del III får socialtjänstens syn på Marsta 
gårds behandlingsmodell komma fram genom socialsekreterare som har placerat flickor på 
Marsta gård.
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8.  MARSTA GåRD – EN INTRODUKTION

Detta kapitel inleds med en kort presentation av ett behandlingshem med hästverksamhet 
och av den personalgrupp som arbetar där. I ett andra avsnitt ges en beskrivning av vad 
ridterapi är och inom vilka områden den används. Därefter ges i ett tredje avsnitt en kort 
presentation av hur man arbetade med utsatta flickor och hästar på Stall Frossarbo, som varit 
en inspirationskälla för utvecklingen av vad som i ett fjärde avsnitt beskrivs vara det som vid 
en första anblick är det som mest karaktäriserar Marstas behandlingsmodell, nämligen häst-
verksamheten och ridterapin på Marsta gård. 

Ett behandlingshem med hästverksamhet
Marsta gård ligger på landsbygden cirka �,� mil från Nynäshamn. Gården är belägen vid 
skogsbrynet i utkanten av ett litet samhälle och består av en större huvudbyggnad, stall, uthus 
och en länga med konferensrum och sovrum för personal med bakjour. Marsta är ett skyddat 
boende för flickor mellan 13 och 19 år som varit utsatta för fysiska och psykiska kränkningar 
och/eller sexuella övergrepp. Skyddat boende innebär att ingen får komma oanmäld till går-
den. Restriktionerna gäller även släkt, vänner och medarbetare.

Under de snart tre år som Marsta funnits till har det varit mycket turbulens när det 
gäller ledarskapet på hemmet. Större delen av den här tiden har personalen arbetat utan 
en chef  på plats. Detta har naturligtvis påverkat arbetet och personalen och troligtvis även 
flickorna. Sedan starten i augusti 2003 har totalt 13 flickor bott eller är nu boende på Marsta 
gård. I genomsnitt har behandlingstiden varit �,�–� år. Marsta gård har tillstånd att ta emot 
sju flickor (Marsta gård 2005). Vid tiden för denna studie bodde fem flickor på gården. En 
av dessa var på väg att flytta ut till en utslussningslägenhet för fortsatt eftervård. Under 2005 
har i genomsnitt fyra flickor bott på Marsta gård. Under 2006 kommer platserna att utökas 
till sex stycken. Dygnsavgiften under �00� var 4 300 kronor.

Uppdraget
Det primära arbetet beskrivs i årsberättelsen (Marsta 2005) som ”att med flickan i fokus res-
pektera och ge behandling till de flickor som blivit sexuellt utsatta”. Det individuella arbetet 
med varje flicka bygger på det uppdrag som Marsta gård får från socialtjänst eller landsting. 
Utifrån detta uppdrag formuleras en behandlingsplan med långsiktiga mål tillsammans med 
flickan, familjen och socialtjänsten. Behandlingsplanen följs upp ungefär var sjätte månad 
och revideras vid behov. Dessutom upprättas en arbetsplan med kortsiktiga mål som uppda-
teras med en till tre månaders intervaller. 
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Personalen – utbildning och tidigare yrkeserfarenhet
Personalgruppen på Marsta30 bestod av åtta kvinnliga behandlingsassistenter, en manlig en-
hetschef, nattpersonal3� samt en manlig snickare på �0 procent. Dagtid arbetade minst tre 
behandlingsassistenter i tjänst och nattetid fanns en vaken personal till hands för flickorna. 
Varje natt sov en dagpersonal över och en bakjour3� kunde nås per telefon. Fem i personal-
gruppen hade tidigare arbetat på Lännahemmet, fyra av dem hade varit ansvariga för upp-
byggnaden av Marsta Gård. Ytterligare en behandlingsassistent hade varit på Marsta sedan 
starten. De andra hade arbetat på gården mellan sex månader och cirka �,� år. Enhetschefen 
hade varit på Marsta gård drygt ett år. När det gällde utbildning och tidigare erfarenheter 
av behandlingsarbete fanns det en stor spridning i personalgruppen, men få av dem hade 
genomgått någon utbildning eller vidareutbildning under de år som Marsta bedrivit verksam-
het. Några hade deltagit i kortare eller längre kurser med teman som sexuella övergrepp och 
barn i riskzon. Personalgruppen hade även regelbunden extern handledning.

En av behandlingsassistenterna var socionom och familjeterapeut, steg �, en var psy-
kolog och hade en treårig hypnosterapeututbildning. En var systemvetare med en ettårig 
familjebehandlingsutbildning, en annan var beteendevetare, gestaltterapeut samt diplomerad 
psykosyntesterapeut. En hade en tvåårig grundutbildning i sociometri, en treårig familjete-
rapiutbildning, ridinstruktörsutbildning samt gått kurser i psykodrama, gruppsykoterapi och 
en riktad utbildning i sexuell övergreppsproblematik. En behandlingsassistent var under-
sköterska med erfarenheter av att ha arbetat som personlig assistent, en var barnskötare och 
tidigare familje-/jourhemsförälder. Enhetschefen var legitimerad psykolog, legitimerad psy-
koterapeut och hypnosterapeut. Han har även utbildning i EMDR33 och familjesamtal samt 
har gått riktade utbildningar i sexuell övergreppsproblematik.  

Det fanns också ett par behandlingsassistenter som inte hade några erfarenheter av 
behandlingsarbete innan de kom till Marsta gård. En hade varit kock med eget företag och 
en annan arbetsledare på Ericson. Dessa två hade under anställningstiden på Marsta deltagit 
i en ettårig internutbildning om familjerelationer på Roslagens elevhem respektive en ettårig 
distansutbildning för socialpedagoger på Tollareds folkhögskola

Behandlingsmodellens innehåll  
Behandlingsmodellen på Marsta beskrivs som en strukturerad, flexibel miljöterapi med häst-
verksamhet34. Här ingår individualterapi, ridterapi eller EAT3�, viss kognitiv beteendeträning 
samt familjearbete. Personalen beskriver att arbetet vilar på en psykodynamisk grund och 
man menar att dessa delar kompletterar varandra. I individualterapin kan även hypnostekni-
ker och EMDR ingå som behandlingsmetoder. Varje flicka har individuellt utformade regler 
som utgår från flickans behov. 

30  Vid tidpunkten för denna studies genomförande.
3�  Nattpersonal med �,�3 procents tjänstgöringsgrad. 
3�  Denna bakjour servade även Lännahemmet och kan kallas in per telefon och vara på något av hemmen inom två timmar 
vid behov. Bakjouren har även rätt att beordra in extra personal. 
33  EMDR, ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ” är en psykoterapeutisk metod som kan minska besvär 
efter tidigare upplevelser av trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även 
om traumat ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan kan effekterna av detta påverka det dagliga 
livet genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, 
känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv. EMDR har också använts 
för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra 
tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra 
typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt (Föreningen EMDR Sverige �00�).
34  Hästverksamheten är inkorporerad i EAT (equine assisted therapy). 
3�  Hypnostekniker kan införlivas i EAT som har liknande effekt som EMDR, se not 33 ovan. 
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Miljöterapi 
Vardagslivet på gården följer hästarnas rytm och behov, vilket exempelvis innebär att dagen 
börjar med att hästarna får mat och skötsel, därefter är det frukost och morgonmöte för alla 
i köket. Miljöterapins yttre, konkreta moment kan handla om att lära flickorna att sköta sin 
hygien, laga mat, tvätta, våga ringa ett samtal med mera. De inre, mer abstrakta momenten 
som lyftes fram var att hela miljöterapin beskrevs som ett anknytningsbygge där innehållet 
består av tillit, samarbete och relationer. Tyngdpunkten i detta bygge var mötet mellan per-
sonal och flickan och flera underströk att förutsättningen för att flickorna skulle kunna börja 
knyta an är att det blir ett äkta möte med äkta känslor. I detta anknytningsbygge är tanken att 
personalen skulle vara vägvisare och förebilder. Både på det konkreta planet när det handlade 
om att visa hur man sköter hästarna, lagar mat, tvättar och så vidare. Men också när det gällde 
de mer abstrakta delarna som att genom ord och handling visa hur man skapar och behåller 
relationer. Hur man visar glädje, ilska och sorg och hur man hittar lusten i vardagen. Tanken 
med miljöterapin var att flickorna ska uppleva och lära i en familjeliknande miljö med vissa 
strukturer, där det finns trygghet och vad man beskrev som ”ett hållande”3�. Marsta arbetade 
mycket med skydd eftersom flickorna inte klarade att vara ensamma. Det beskrevs som ett 
mycket personalkrävande upplägg som innebar att personalen var med flickorna hela tiden, 
dygnet runt.

Familjearbete 
På Ersta diakonis hemsida (Ersta �00�) beskrivs familjearbetet på Marsta gård på följande 
vis:

Familjearbetet varierar utifrån förutsättningarna i flickans familj. Det kan 
exempelvis vara familjeterapi. Om inte ursprungsfamiljen finns att tillgå 
sker familjeterapin med ex. fosterfamilj eller annan anhörig. Samtliga 
föräldrar/fosterföräldrar/anhörig till de placerade deltar i regelbundna 
familjesamtal. Nätverksarbete bedrivs i de fall det är möjligt. 

Under tiden för denna studies genomförande bestod familjearbetet av regelbunden telefon-
kontakt med föräldrar och vårdnadshavare samt familjesamtal där det var möjligt. I ett fall 
pågick en individualterapi med en anhörig, men man poängterade att Marsta inte arbetade 
med förövarna. En av behandlingsassistenterna var ansvarig för föräldrakontakten och syftet 
med denna var, enligt henne, bland annat att hålla föräldrarna ”välvilligt inställda till flickor-
nas placering på Marsta” då de flesta flickorna var tvångsplacerade37. 

Skola 
Det tidigare samarbetet om en gemensam skola i Lännahemmet hade vid tidpunkten för den-
na studie upphört. Skolverksamheten hade flyttat till Skogås och det stora avståndet innebar 
att de flickor som bodde på Marsta endast sporadiskt kunde delta i undervisningen. Någon 
individuell hemundervisning på Marsta som ett alternativ för de flickor som inte klarade av 
de långa resorna erbjöds inte under tiden för denna studies genomförande. Detta innebar att 
man, trots rådande skolplikt, inte kunnat erbjuda samtliga flickor en fungerande skolgång. 
Den flicka som höll på att avsluta sin behandling och flyttat till egen lägenhet hade genom-
fört sina gymnasiestudier. 

3�  Detta hållande  beskrevs omfatta både den fysiska miljön där grinden var gränsen, men också den sociala miljön där 
personalen hela tiden fanns tätt intill flickorna på så sätt att de visste var flickorna var, vad de gjorde och hur de mådde. 
37  En positiv inställning till behandlingshemmet och flickornas placering från föräldrarnas sida är en viktig förutsättning 
för att behandlingen ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt (Engel �000). 
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Fritidsverksamhet
Eftersom ingen av flickorna gick i skolan tillbringade de hela sin tid på Marsta. Några ord-
nade fritidsaktiviteter i vanlig bemärkelse fanns inte. Personalen poängterade att hästarnas 
skötsel, utflykter tillsammans med personal, shopping och skogspromenader var en del av 
behandlingen och målet var att allt man gjorde på gården tillsammans med flickorna skulle 
ha ett terapeutiskt syfte. De flesta flickor som bodde på Marsta hade tidigare varit inlåsta på 
olika typer av institutioner och därför hade man som grundregel att nyinflyttade inte fick gå 
ensamma utanför gårdens staket de första sex månaderna3�.  

Utslussningsboende/eftervård 
Efter behandlingstiden kan Marsta gård erbjuda flickorna utslussningsboende i egen lägen-
het. Under en period får flickan fortsatt stöd av två kontaktpersoner från Marsta tillsammans 
med en psykolog/terapeutkontakt cirka tre gånger i veckan.

Utvecklingsområden 
I det stora hela uttryckte personalgruppen tillfredställelse med sina nuvarande arbetsuppgif-
ter. Men de som arbetat en längre tid på Marsta lyfte fram några viktiga utvecklingsområden 
som att förtydliga personalens arbetsområden, utveckling av EAT39, kompetensutveckling 
samt flickornas skolgång. Det fanns även önskemål om att utveckla familje- och anhörigarbe-
tet till att omfatta mer strukturerade samtal och att anordna familjegrupper med de familjer 
som det var möjligt att arbeta med. 

Dagverksamheten var det samlade namnet på hästverksamheten och ridterapin. Sedan 
�00� har den EAT-ansvarige varit frikopplad från det schemalagda arbetet ”i huset” i �4 
dagarsintervaller, för att utveckla och samordna behandlingsmetoden EAT. Önskemålet var 
dock att ha en ansvarig för EAT på heltid, fem dagar i veckan. 

Ett annat utvecklingsområde var kompetensutveckling av personalgruppen, bland an-
nat överlämningen vid personalombytet som var ett område flera i personalgruppen menade 
behövde stärkas och utvecklas.  

Ridterapi
Ridterapi är sedan flera decennier en vedertagen sjukgymnastisk behandlingsform inom re-
habiliteringen och habiliteringen för både barn och vuxna vid en rad olika funktionsned-
sättningar som till exempel stroke, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning och rygg-
/nackproblem (Hippocampus 2006). Enligt FRDI40 är det ridterapeutens grundprofession 
som ska ge riktlinjerna för verksamheten. 

Ridterapi används även inom svensk psykiatri, om än i begränsad omfattning (Halvars-
son & Ekström �000).4� Inom psykiatrin menar man att de många terapeutiska möjligheterna 
gör hästen och ridningen användbar på flera olika plan, till exempel som sjukgymnastik, ar-
betsterapi, psykoterapi, social träning med mera (Jämtlands läns landsting 2006). Från 1990-
talet och framåt har det dock publicerats flera studier där man använt ridterapi för olika 
psykiatriska störningar, som ätstörningar, psykotiska sjukdomar, depressioner och aggressivt 
beteende. I studien Ridterapi refererar Halvarsson och Ekström (2000) till Scheidhacker som 

3�  Enligt uppgift från en av behandlingsassistenterna. 
39  Det vill säga hästverksamheten, där ridterapin är en del. 
40  Internationell huvudorganisation för terapeutisk ridning.
4�  I sökningar via databaser på Internet har det dock varit svårare att finna studier där man använt ridterapi i behandling av 
flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Sökningar har gjorts på databaserna Academic Search Elite, Social Service 
Abstracts, Socindex och First Search med hjälp av sökordet ”horse therapy” samt på den svenska databasen Libris med 
sökordet ”ridterapi”/”hästterapi”.
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menar att kommunikationen under ridningen är icke-verbal och liknar den tidiga mor-barn-
relationen. Den tidiga kommunikationen mellan mor och barn kännetecknas av en äkthet i 
relationen och består av kroppslig uttrycksförmåga, gester och emotionell intention. Denna 
kommunikation kan överföras i relationen mellan ryttare och häst. Syftet med behandlingen 
är att öka kroppskännedom, kommunicera och samspela med hästen genom bland annat 
kroppsspråk (icke-verbal kommunikation), träna balans, koordination, rörlighet, styrka och 
uthållighet samt att reglera fysisk och psykisk spänning. Syftet är också att bryta isolering 
och genom att umgås med andra i grupp lära sig hantera sin rädsla inför något som är stort, 
starkt och i viss mån skrämmande. Det kan ge en möjlighet att vara modig och utveckla sin 
inre styrka, ersätta negativa tankar och få positiva erfarenheter, få en möjlighet att styra si-
tuationen, träna tydlighet och konsekvens i verbal och icke-verbal kommunikation samt ge 
möjlighet att ta fram viljekraften och att sätta mål. Men också ge möjligheter att hitta egen 
kontroll, alternativt släppa den egna kontrollen. Studiernas resultat (Halvarsson och Ekström 
�000) visar att man efter ridterapin hos patienterna kunnat notera mera normalt ätbeteende, 
större ansvar och kontroll för sin egen situation, bättre kroppskännedom, ångestreducering, 
stigande självkänsla, positivare självbild samt bättre förmåga att kommunicera verbalt och 
icke verbalt. 

Sedan 2005 finns en högskoleutbildning i ridterapi i Östersund. Intresseföreningen för 
ridterapi,4� arbetar för att förankra en gemensam terminologi inom området och man rekom-
menderar att den som använder ridterapi som behandlingsmetod har adekvat högskoleut-
bildning, beroende på vilken inriktning behandlingen har, exempelvis sjukgymnast, arbets-
terapeut, läkare, psykolog, logoped, specialpedagog eller inom social omvårdnad. Förutom 
grundutbildningen bör behandlaren även ha avlagt godkänt ryttarmärke II enligt Svenska 
Ridsportsförbundet och ha ryttarkunskaper motsvarande ett Lätt C-program i dressyr. 

Stall Frossarbo
Ett annat sätt att använda sig av hästen i behandlingsarbetet är Stall Frossarbo ett exempel 
på. Frossarbo var ett hem med särskild tillsyn, ett §12-hem, endast för flickor mellan 15 och 
�� år. (I dag är detta behandlingshem nedlagt.) Den bärande tanken bakom var att ”spränga 
det traditionella terapeutiska rummet” beskriver Sven Forsling43 (�00�) som menade att det 
terapeutiska rummet var låst av terapeuten, av den terapeutiska metoden. Rummet begrän-
sade även i tid och fysiskt utrymme och medförde att klienten blev låst i sitt sätt att reagera. 
Hans vision var att terapi skulle vara allt det som händer mellan terapeuten, ungdomarna och 
hästarna i vardagen på hemmet. I detta skulle testningar och tolkningar komma naturligt och 
leda till en äkta tillit. 

På Stall Frossarbo var tanken att hästen skulle fungera som ett övergångsobjekt för de 
flickor som bodde där, men hästen blev mer än ett objekt för flickorna. Forsling beskriver 
hur flickorna först vågar närma sig hästen, hur en kontakt skapas och hur många flickor 
själva börjar sköta hästen och så småningom också lära sig att hantera och rida den. Forsling 
beskriver hur känslan av att ha makt över ett så stort djur tillsammans med vetskapen om 
att hästen också är en gränssättare gör att flickorna växer. Stall Frossarbos terapeutiska idé 
sammanfattas i fem steg: 

�. ”Vågasteget”, som handlar om att våga säga ja. Det är ett ja till att våga börja pröva 
något nytt men också till risken att misslyckas. Det är ett ja till hästen och till hela 
livet. 

4�  EAT, Equine Assisted Therapy.
43  Forsling är psykolog och forskare och har varit chefspsykolog för §12-vården inom Stockholms läns landsting. Han drev 
Stall Frossarbo mellan 1987 och 1999.
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2. ”Maktsteget”, som innebär att flickan sköter sin häst och märker att hon har fått 
makt över den. Att hästen lyder henne.

3. ”Kompissteget”, som beskriver hur flickan lär sig att söka tröst hos hästen och hur 
hon börjar knyta an till hästen.

4. ”Ansvarssteget” beskriver början till hur flickan lär sig att ta in mer av livet och börjar 
förstå att hon har ett ansvar för hästen och sig själv.

�. ”Jagsteget”, som kan sammanfattas med orden ”jag tar hand om mig själv”. Forsling 
menar att detta steg är det självklara och logiska slutsteget men påpekar också att det 
kanske inte är möjligt att ha ett slutsteg eftersom livet fortsätter. 

Stall Frossarbos terapeutiska idé är att lägga en grund för fortsatt sökande. Som vi ska se i 
kommande kapitel finns det många likheter mellan Forslings tankar om att ”spränga det tera-
peutiska rummet” med det sätt som Marsta gård beskriver sin behandlingsmodell.

hästverksamheten och ridterapin på Marsta gård
På Marsta finns det sex islandshästar som fungerar som en ram och står för strukturerna av 
gårdens tider. Hästarna används också som övergångsobjekt i arbetet med att skapa möjlig-
heter för flickorna att börja kunna knyta an till andra människor. Personalen skiljde mellan 
hästverksamheten och ridterapin. Hästverksamheten beskrevs som en del av miljöterapin 
och här ingick all skötsel av hästarna samt mer traditionell ridning. Men samtliga behand-
lingsmetoder på Marsta gård ingår i EAT. 

Ridterapin är en speciell behandlingsmetod som utövas på Marsta. Den utövas i en 
paddock utanför stallet där hästen och flickan arbetar tillsammans med en av behandlingsas-
sistenterna44. Ridterapin beskrivs som en snabb, icke-verbal teknik, ett terapeutiskt verktyg 
som kan användas för att snabbare få igång bearbetningsprocessen hos flickorna. ”Tror att 
mer tid på hästryggen och med hästarna skulle öka takten på behandlingen”, hävdade den 
behandlingsassistent som var ansvarig för ridterapin. Det som saknades var tid för att ut-
veckla terapin och en ordentlig utvärdering av det som man hittills arbetat med. Hästen 
beskrevs också som ett hjälpmedel för flickorna att få kontakt med sin egen kropp. Flera i 
personalgruppen beskrev att de övergrepp som flickorna varit utsatta för ofta innebär att 
flickorna ”stängt av” sin kropp. Detta kan påverka flickornas självbild och kroppsuppfattning 
och innebära att flickorna saknar full känsel i vissa kroppsdelar, framförallt i underlivet. 

Det fanns i personalgruppen både en förväntan och en tillförsikt till hästarna och rid-
terapin som ett bra och funktionellt verktyg för flickornas möjligheter att knyta an och skapa 
sunda och normala relationer till andra människor. Att sitta på en hästrygg och känna att 
man har kontroll över ett så stort djur, menade man, påverkar även flickornas kroppshållning 
och självkänsla. Ridterapin beskrevs av enhetschefen som en metod som arbetade på det 
omedvetna planet. Terapeuten kan välja mellan att ta itu med det som kommer fram under 
sessionen direkt på volten eller låta flickan ta med det/få det buret4� till terapirummet. Han 
beskrev att det under ridterapin sker en tyst kommunikation mellan häst och flicka, men att 
det kan vara svårt att veta på vilken nivå denna kommunikation sker. Flera i personalgruppen 
uttryckte vikten av att hästarna blir något lustfyllt för flickorna. 

44  Behandlingsassistenten hade följande utbildning; familjebehandling � år, systemteori 3 år. �0 p barn i riskzon, �0 p 
kvalitetssäkring m.fl. kurser,. Hon hade även gått i specialhandledning/fördjupningsarbete 1 vecka/år i 7 år med temat 
Människor som utsatts för sexuella övergrepp. 
4�  Det vill säga att behandlingsassistenten överlämnar det som framkommit under ridterapin muntligt, med flickans 
tillåtelse, till den individualterapeut som arbetade med flickan.
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Sammanfattande kommentar
Marsta gård är ett skyddat boende, ett så kallat HVB-hem. Målgruppen är flickor mellan 13 
och 19 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Övervägande delen av flickorna är place-
rade enligt LVU, det vill säga tvångsplacerade. Det fanns en stor spridning i personalgruppen 
både när det gällde utbildning och erfarenheter av behandlingsarbetet med traumatiserade 
flickor. Kompetensutvecklingen i personalgruppen har bestått av handledning av en specia-
list i övergreppsproblematik en gång i veckan samt deltagande i föreläsningar av specialister 
i övergrepps- och traumaproblematik.

Under perioden för denna studies genomförande bestod familjearbetet på gården till 
största delen av telefonkontakter med föräldrar och andra anhöriga. Hos personalen fanns 
en önskan om att kunna utveckla familjearbetet med mer strukturerade familjesamtal och 
föräldragrupper, men man menade att detta var en ekonomisk fråga. Många sexuella över-
grepp sker av någon närstående som flickan känner och har en beroendeställning till (Svedin 
1999). Det är värt att notera att de faktorer som forskning (bl.a. Romans 1995, Svedin och 
Back 1996, Hymans & Williams 2001) beskriver som viktiga för att flickan framgångsrikt ska 
kunna bearbeta traumat bland annat är fungerande, nära relationer och ett välfungerande 
socialt nätverk.   

Ett viktigt inslag i Marsta gårds behandlingsmodell är ridterapin, som beskrivs som 
en ickeverbal metod som verkar på det omedvetna planet. I Sverige har ridterapin främst 
används inom psykiatrin och habiliteringen. Men vid sökningar på olika databaser har någon 
dokumenterad utvärdering av ridterapi som ett inslag i behandling av traumatiserade flickor 
som varit utsatta för sexuella övergrepp inte påträffats. Någon utvärdering eller närmare 
granskning av hästterapin på Marsta gård har inte varit möjlig att göra inom ramen för denna 
studie. Vid kommande utvärderingar av verksamheten är därför en närmare granskning av 
både hästterapin och flickornas situation av största vikt.



��
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9. EN FRåGA OM BALANS…

I bearbetningen av de enskilda intervjuerna med personalen på Marsta gård framkom sju 
teman som alla fokuserade på motsatsförhållanden/dilemman och svårigheten att hitta ba-
lansen mellan olika arbetsstrukturer och förhållningssätt/roller. I ett första avsnitt berörs de 
teman som rör yttre strukturer i balans och omfattar behandlingsarbetet och organiseringen 
av vardagen på Marsta.  I ett andra avsnitt berörs de teman som rör inre strukturer i balans 
och rör de abstrakta och mer svårfångade delarna av behandlingsmodellen. Det senare om-
rådet omfattar även personalens yrkesidentitet samt personalens förhållningssätt till arbetet 
och flickorna. 

Vid den första samlade återkopplingen4� med personalen presenterades dessa teman. 
Till att börja med intog några ur personalen en försvarsställning. Några hade också ibland 
svårt att inför hela personalgruppen stå för det man sagt i den individuella intervjun. Men 
efter en stunds samtal kunde man enas om att även om inte alla kunde instämma i samtliga 
teman så var detta ändå teman som man på olika sätt brottades med dagligdags och att denna 
balansgång var en del av arbetet med att vara behandlingsassistent på ett hem som Marsta 
gård. Under samtalet som följde blev det också tydligt att de som tidigare arbetat på Länna-
hemmet och som varit med och byggt upp Marsta också var de som främst artikulerade en 
idé och kunde uttrycka en vision om Marstas behandlingsmodell och behandlingsmodell. 

I det följande kapitlet presenteras dessa teman mot bakgrund av såväl individuella 
intervjuer med personalen som fokusintervjuer med hela personalgruppen. Introduktionen 
till och presentationen av varje tema är hämtad från de individuella intervjuerna. Därefter 
sammanfattas samtalen som personalgruppen hade kring det aktuella temat vid de båda fo-
kusintervjuerna. 

Yttre strukturer i balans
De första tre teman som framkom i intervjuerna med Marstas personalgrupp handlade om 
yttre strukturer, det vill säga om hur behandlingsmodellen var strukturerad, om organiseringen 
av arbetet på hemmet, arbetsbeskrivningar och arbetsroller. Följande teman var aktuella:

·	 vara på jobbet – leva ett hemtrevligt liv
·	 klara gränser – jobba på gehör
·	 tydlig arbetsroll – ”allgörare”

Tema 1. Vara på jobbet – leva ett hemtrevligt liv 
Ett första tema handlade om balansen mellan att som personal å ena sidan ”vara på jobbet” 
när man var på Marsta gård och å den andra sidan leva där dygnet runt i ett ganska hemtrev-

4�  Personalgruppen bestod av tio personer vid den första återkopplingen och samtalet spelades in med hjälp av en voice 
recorder. Efter genomlyssning har jag sammanfattat och skrivit ut delar av samtalet till läsvänlig text. 
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ligt liv. Det fanns en risk, som en personal uttryckte det, att ”det blir för hemtrevligt”, att man 
glömmer att det är ett arbete som ska utföras. 

Under samtalet med personalgruppen poängterades vikten av att göra distinktionen 
mellan att vara personlig och privat. Någon påpekade att hon inte var en ”medlevare” utan 
att hennes uppgift var att skapa ett hem för flickorna, ett behandlingshem. ”Det är flickornas 
vardag, men det är mitt jobb.” Målsättningen var att flickorna skulle känna sig så hemma som 
möjligt, trots att de var på ett behandlingshem. Gränsen gick mellan inställningen att man var 
där för flickornas skull eller att man var där för sin egen.

Om jag har egna behov som jag fiskar efter i jobbet, då har jag gått över 
gränsen. Då är jag inte professionell längre.

Det var i flickornas vardag, när man diskade tillsammans, skötte hästarna, lagade mat och 
så vidare som personalen fick redskapen som de sedan använde i behandlingen. Personalen 
beskrev flickorna som ”på ett sätt ganska våldsamma” och förklarade att det innebar att man 
hela tiden måste balansera mellan att inte gå för nära men inte heller vara för långt borta. 
Glömde man bort detta och trodde att man var ”hemma” var risken stor att man ”åker på en 
smäll”. De gav ett exempel från julfirandet och menade att för mycket julklappar, för mycket 
”julmys” kunde skapa ångest hos flickorna.

Att vi går på där i ullstrumporna och myser och julpysslar och så plötsligt 
åker granen åt helvete. Att för mycket väcker sorg hos flickorna över sånt 
som de inte har haft.

Huruvida man ”är på jobbet” eller lever ett hemtrevligt liv uppfattades även vara avhängigt 
den aktuella situationen på Marsta. Under mer ”kaotiska” perioder blev det tydligt att man 
var där just för att arbeta.

Tema 2. Klara gränser – jobba på gehör
Ett andra tema behandlade de yttre strukturerna på gården, arbetsstrukturerna, men också 
om att hitta balansen mellan klara gränser och att ”jobba på gehör”. I de enskilda intervju-
erna hade det framkommit att några i personalen saknade tydliga arbetsbeskrivningar och att 
man ansåg att framförhållningen i arbetet emellanåt var dålig. Det var främst de med kortast 
anställningstid på Marsta och minst erfarenhet av tidigare behandlingsarbete som uttryckte 
det här dilemmat. Vid återkopplingen till hela personalen instämde dock inte gruppen som 
helhet. Någon menade att otydligheten inte rörde själva behandlingsarbetet med flickorna 
utan främst de administrativa uppgifterna.

Personalgruppen hävdade att det fanns tydliga gränser och regler på både individ- och 
gruppnivå om vad flickorna fick och inte fick göra på Marsta. Någon förklarade det med att 
behandlingsassistenterna hade två olika arbeten där det ena hade en administrativ och organi-
satorisk inriktning och det andra var en behandlingsinriktad del som omfattade arbetet med 
flickorna. Svårigheten menade hon låg i att kombinera dessa två helt olika typer av arbeten. 
Under samtalet påpekades att i arbetet med flickorna handlade det inte om antingen klara 
gränser eller att jobba på gehör utan om båda delarna. 

Om arbetet å ena sidan uppfattades ha både en administrativ och behandlingsinriktad 
del, så uppfattades det å den andra sidan också kräva två parallella arbetsordningar. På Marsta 
gård bor flickorna 24 timmar om dygnet, som om de är inlagda på sjukhus, vilket är mycket 
personalkrävande. Personalen beskrev att flickornas problematik innebär att när flickorna 
hamnar i pressade situationer blir det en existentiell, livshotande situation för dem, vilket 
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medför att personalen hamnar i akutsituationer dagligen då ”brandkårsutryckningar” är 
ofrånkomliga. Konsekvensen blir att personalen måste ha två parallella arbetsordningar. De 
måste dels ha en planering för den dagliga behandlingen och organiseringen av vardagslivet 
på gården, dels en beredskap för akutsituationer. I dagsläget var man ense om att det fanns 
brister beträffande den organisatoriska delen av verksamheten. En bättre ekonomi och mer 
personal skulle underlätta planeringen, menade gruppen och man skulle kunna undvika en 
del ”brandkårsuttryckningar”. Men även här handlade det om att hitta en balans mellan att 
ha tillräckligt många timvikarier och den faktiska ekonomin.  

Tema 3. Tydlig arbetsroll – ”allgörare”
Ett tredje tema handlade om balansen mellan att ha en tydlig arbetsroll och att vara en så 
kallad ”allgörare”. I dagsläget var samtliga i personalgruppen behandlingsassistenter, för-
utom enhetschefen. Dessutom var några behandlingsassistenter även individualterapeuter 
med olika inriktningar. Övriga sysslor på gården och inne i huset delade man på, men någon 
klart uttalad arbetsfördelning eller skriftlig arbetsbeskrivning för behandlingsassistenterna 
fanns inte.  

Marsta har valt att bedriva all individualterapi med egen personal på gården. Förutom 
enhetschefen arbetade tre behandlingsassistenter med någon form av mer regelrätt individu-
alterapi. Rollen som individualterapeut var klarare definierad och avgränsad. Men individual-
terapeuterna var också en del av personalgruppen och deltog i det dagliga miljöterapeutiska 
arbetet och skötseln av gården på samma villkor som övrig personal.

Vi har inget terapirum. Hela gården är ett terapirum. Vi bedriver terapi i växt-
huset, i stallet eller på andra ställen.

Men här fanns det delade meningar om för- och nackdelar med detta sätt att organisera 
arbetet. Psykologen påpekade att hon helst skulle vilja renodla sin roll som behandlare men 
att detta inte var möjligt i dagsläget på grund av ekonomin. Därför arbetade hon också som 
behandlingsassistent. Här invände en av de andra terapeuterna och menade att det här sättet 
att organisera arbetet underlättade anknytningsarbetet för flickorna. Några menade även att 
flickorna lättare och snabbare knöt an till de terapeuter som arbetade omväxlande på schema 
med det vardagliga miljöterapeutiska arbetet på gården än med enhetschefen som i huvudsak 
träffade flickorna i individualterapin. Balansgången mellan tydlig arbetsroll och ”allgörare” 
var således inget dilemma utan en arbetsmetod. Men det var tydligt att hela personalgruppen 
inte var medvetna om detta och/eller inte helt överens på den punkten. 

Inre strukturer i balans
Av de teman som framkom i de enskilda intervjuerna med personalen på Marsta handlade 
fyra om inre strukturer, det vill säga, om innehållet i behandlingsmodellen, om personalens 
yrkesidentitet och om deras förhållningssätt till flickorna. Följande teman var aktuella:

·	 professionell – privat 
·	 hålla på sin integritet – äkta känslor på djupet
·	 terapeutiskt förhållningssätt – skapa relationer
·	 tydliga avslut – livslånga relationer.

Tema 4. Professionell – privat
Ett fjärde tema tog upp vikten av att ha en balans mellan att vara professionell och privat. I 
personalintervjuerna framkom skillnader i hur man beskrev sitt förhållningssätt till flickorna. 
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Skiljelinjen gick främst mellan dem som hade utbildning och längre arbetserfarenhet av att 
arbeta med den här målgruppen och de som inte hade så lång utbildning och var nya eller 
relativt nya. De som hade mer utbildning och längre arbetserfarenhet problematiserade mer 
kring sitt förhållningssätt till flickorna. Det var också de som tydligast och mest konkret 
kunde beskriva sitt förhållningssätt. Någon beskrev att hon var både medmänniska och be-
handlingsassistent, att hon var på Marsta med både sina privata kunskaper och sina profes-
sionella erfarenheter. Hon hade dock vissa ramar och var medveten om sin professionalitet. 
Det var tydligt att de som varit med från starten också hade ett språk och en beskrivning av 
behandlingsmodellen som de som tillkommit senare inte hade i lika hög grad. De som hade 
kortare utbildning och mindre erfarenhet av att arbeta på ett behandlingshem hade svårare 
att konkretisera sitt förhållningssätt till flickorna. Några kunde inte svara alls och några ut-
tryckte på lite olika sätt att ”jag är som jag är” och att detta förhållningssätt inte var något 
som de valt utan ”jag är sån”. 

Under samtalet menade personalgruppen att man pratade mycket om skillnaden mel-
lan att vara personlig och privat. De menade att arbetet på Marsta krävde att de var personliga 
på jobbet men absolut inte privata. Att vara personlig handlade om att vara tydlig med vem 
man var, att inte vara för stängd utan att kunna visa sig som person. Var man en otydlig per-
son kunde det till och med bli farligt för flickorna.

För att kunna hålla den här balansen, att orka vara kvar i sin yrkesroll och profes-
sionalitet var det nödvändigt med en rak och tät kommunikation inom personalgruppen. 
Detta innebar att man talade om för varandra om någon ”tippade över”. Om någon tappade 
balansen krävdes det handledning och mycket stöd från kollegor. Började personalen bära 
med sig jobbet hem var risken stor för utbrändhet. Även flickorna riskerade att råka illa ut, 
om det blev en obalans mellan professionellt och privat, menade man. Att vara för privat och 
komma för nära flickan, kunde innebära att flickan blev för känslomässigt överväldigad. Man 
menade att i sådana lägen fanns det en risk för att flickan kunde skada sig själv eller den som 
kommit för nära. 

Tema 5. Hålla på sin integritet – äkta känslor på djupet 
Ett femte tema behandlade det som personalgruppen beskrev som en kärnfråga i behand-
lingsarbetet, nämligen balansen mellan att hålla på sin integritet och att känna äkta känslor 
på djupet. Balansen syftar här på svårigheten att våga känna ”äkta känslor på djupet”, som 
enhetschefen uttryckte det, utan att tappa sin (professionella) integritet. Syftet med behand-
lingen på Marsta var att göra det möjligt för flickorna att kunna knyta an och skapa normala 
och sunda relationer. Målet som det beskrevs av enhetschefen var att ”åstadkomma en inre 
strukturell förändring” hos flickorna. Det vill säga en förändring av de mönster av osunda 
eller onormala anknytningar eller icke-anknytningar som övergreppen format hos flickorna. 
Enhetschefen menade att en förutsättning för att mycket störda eller skadade personer ska 
kunna börja knyta an till andra människor och skapa sunda relationer är att de får möjlighet 
att känna riktiga, äkta känslor tillbaka. Han menade att det är nödvändigt att personalen går 
in med sin egen kärlek (dock inte fysisk!) i behandlingsarbetet och i mötet med flickorna. 
”Man måste våga bjuda på sig själv”, poängterade han och såg ingen motsats i att vara pro-
fessionell och att våga känna på djupet av sig själv. Han menade att detta är möjligt om man 
som behandlingsassistent/professionellt verksam är medveten om vad man gör. Men han 
poängterade samtidigt att detta förhållningssätt var mycket krävande för personalen. 

Detta tema väckte mycket känslor inom personalgruppen och en livlig diskussion upp-
stod om vad balansen innebär, om vad ”äkta känslor på djupet” är och vad integritet har för 
betydelse i behandlingsarbetet. Balansen handlade här, menade en av behandlingsassisten-



73

terna, om att kunna arbeta med de bindningar som uppstår mellan flickan och behandlaren 
samtidigt som man som terapeut skyddar sin egen integritet. Någon definierade ”äkta käns-
lor” som känslor utifrån egna behov och menade att det inte alltid behöver vara det bästa för 
flickan. Hon menade att ”egna äkta känslor kan ju förleda” och att det krävs handledning och 
stöd från kollegor för att upprätthålla balansen. 

Några funderade över vad ”äkta känslor på djupet” var. ”Får man sparken om man inte 
har äkta känslor på djupet?” Någon menade att det var när man behöver bekräfta sig själv på 
jobbet. En annan påpekade att om man inte hade ”äkta känslor på djupet” skulle man inte 
jobba på den här institutionen utan välja ett annat yrke.  

 Det här temat kom också att handla om att ha äkta positiva eller negativa känslor för 
flickorna. Vad händer när det kommer en flicka som ingen tycker om? Här var man överens 
om vikten av att kunna hitta något hos varje flicka som man kan tycka om för att man skulle 
kunna arbeta på Marsta. Men man påpekade också att det kan finnas sidor som man kanske 
inte tycker om, som man inte står ut med. Men för att kunna göra ett bra jobb måste det fin-
nas någon substans hos flickan som man som personal kan knyta an till. 

De här tjejerna ser till att man känner något. Det är det, det går ut på. 
Sen är det inte alltid så kul, det man tvingas att känna.

Marsta gård vänder sig till unga flickor som är tidigt skadade och som helt eller delvis saknar 
anknytningsmönster. I intervjun hävdade enhetschefen att en förutsättning för att möjlig-
göra en inre strukturell förändring var att flickorna fick känna äkta känslor på djupet från 
personalen. Men detta instämde inte hela personalgruppen i. Någon menade att det var 
tvärtom. Förutsättningen för att flickan skulle kunna börja knyta an var att man i förhållan-
det till flickan lyckades hålla på sin egen integritet i alla situationer och ”behandlade henne 
schyst”, som hon uttryckte det. Här kom samtalet in på att det även för flickorna fanns en 
balans som de behövde få hjälp att upprätthålla. Det var balansen mellan att komma för nära 
och vara för långt ifrån. Grundinställningen menade någon var 

att vi tycker om de här flickorna men att man inte handlöst kastar sig ut i 
några äkta känslor på djupet. 

Enhetschefen instämde men påpekade att det måste finnas en öppning från behandlarens 
sida.

Finns det ingen kopplingsmöjlighet så… finns det inte. Om det bara är 
en som håller på att leta, jag behöver knyta an och så finns det inte något 
svar på andra sidan...

Någon lyfte fram faran i att man som behandlare var så öppen och kände så mycket att man 
skrämde iväg flickorna. Man påpekade vikten av att anknytningen sker från flickans sida, men 
att man som personal är öppen för den. Genom att visa vem man är och vara tydlig med sina 
egna gränser kunde det bli möjligt för flickan att knyta an.

Marsta har valt att arbeta med hästen som ett första anknytningsobjekt eftersom man 
menar att flickorna lättare kan knyta an till hästen för att i ett senare skede börja knyta an till 
någon i personalgruppen. Balansen mellan att inte vara för nära och inte för långt ifrån är 
ständigt aktuell. Gränserna flyttas hela tiden och detta var också något som gruppen ständigt 
arbetade med. Sammanfattningsvis använde personalgruppen på Marsta gård sig av hästen, 
handledning och varandra som stöd för att upprätthålla balansen mellan att hålla på sin inte-
gritet och att känna (för mycket) äkta känslor på djupet.



74

Tema 6. Terapeutiskt förhållningssätt – skapa relationer
Ett sjätte tema handlade om balansen mellan ett terapeutiskt förhållningssätt47 och att skapa 
relationer. Miljöterapin på Marsta beskrevs främst som relationsskapande och som ett an-
knytningsbygge. Det är inte symptomen man i första hand siktar in sig på, utan målet är att ge 
flickorna möjlighet att kunna skapa nya fungerande relationer. De individuella intervjuerna 
visade att det emellertid fanns olika uppfattningar om vilket förhållningssätt som är det bästa 
ur behandlingssynpunkt: ett terapeutiskt eller ett mer personligt, relationsskapande förhåll-
ningssätt.

Till att börja med var personalgruppen ovillig att hålla med om att det fanns en spän-
ning mellan dessa två teman. Personalgruppen menade att Marsta arbetar utifrån tanken att 
allt hänger ihop och förutsätter varandra, så att individualterapin förutsätter och är beroende 
av miljöterapin och vice versa. Det miljöterapeutiska förhållningssättet på Marsta gård be-
skrevs som ett terapeutiskt förhållningssätt som innebär att man skapar relationer. En av dem 
som varit med och startat Marsta gård medgav dock efter en stund att bilden är intressant 
med tanke på att man vanligtvis brukar säga att det är strukturerna som skapar relationer på 
institutioner. Hon förklarade att personalgruppen på Marsta 

… valt att bygga ett ställe där strukturerna till synes är lite otydliga. Vi 
har ju koll på dem, men de är ganska vida. Och därinne har vi ett förhåll-
ningssätt som skapar möjlighet till relation. Och det kanske är det som är 
ett terapeutiskt förhållningssätt och det som vi ska försöka beskriva.

 Här instämde resten av personalgruppen och någon sammanfattade det på följande vis:

Det terapeutiska förhållningssättet är hela Marsta gård som är det tera-
peutiska rummet.

Marsta har inget pedagogiskt program som man följer utan målet med behandlingsmodellen 
är att få till stånd ”äkta möten i vardagen”. Man beskrev att ett äkta möte kännetecknades av 
att personalen personligen, var och en, kunde stå för sina handlingar och de beslut man fat-
tade samt genom att man vågade benämna saker med dess rätta namn. Exempelvis

Du är här för att du blivit utsatt, du har blivit utnyttjad. Du är farlig för dig själv 
och vi är rädda om dig. Vi vill skydda dig. Det är inget humhum eller på låtsas.

Dessutom beskrev man att Marsta inte har någon regelbok med generella regler och bestäm-
melser som man kunde gömma sig bakom. Detta innebar att man behövde motivera varje 
flicka utifrån det som verkligen hade hänt samt att alla beslut som personalen fattade måste 
vara förankrade i dem själva som person. Däremot hade varje flicka individuellt utformade 
regler och restriktioner när det gällde exempelvis tider, telefonanvändning, brevskrivande, 
surfa på Internet samt hur ofta och hur långt de fick lämna gården på egen hand. Det fanns 
heller inget belönings- eller bestraffningssystem på Marsta utan man arbetade för att flick-
orna skulle hitta lusten och motivationen. Detta krävde, påpekade någon ”att jag har gjort 
en resa i mig själv”. Konsekvensen av att personalen många gånger fattade besluten utifrån 
sig själva blev att man på många punkter inte uppvisade en ”enad front” mot flickorna. Per-

47 Ett förhållningssätt i psykoterapeutiskt och socialt arbete som utmärks av empati och professionalism; detta 
förhållningssätt inverkar terapeutiskt på klienten genom att terapeuten engagerar sig som en person som kan vara till hjälp 
i kraft av sin professionella kompetens (Egidius �000).  Under den första återkopplingen gjorde jag en distinktion så att det 
terapeutiska förhållningssättet i huvudsak här tillhörde terapirummet, det vill säga individualterapin och att skapa relationer 
i huvudsak tillhörde miljöterapin, det vill säga den övriga verksamheten på gården.
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sonalen drog paralleller med Marstas förhållningssätt med det som fanns i de flesta familjer, 
nämligen att mamma och pappa kan ha olika regler. Detta menade man bara var en fördel för 
flickorna eftersom de då ”lär sig något”. 

Tema 7. Tydliga avslut – livslånga relationer
Ett sjunde och sista tema handlade om balansen mellan tydliga avslut och livslånga relationer. 
Arbetet på Marsta syftade till att hjälpa flickorna att skapa relationer och att kunna knyta an 
till andra personer, i ett första led till personalen, med hästen som övergångsobjekt. Till följd 
av detta blev frågan om hur ett uppdrag avslutas mycket viktig. Det rådde emellertid delade 
meningar om och hur detta avslut bör ske. Enligt enhetschefen var en konsekvens av att arbeta 
med anknytning att det skapas livslånga relationer mellan behandlare och klient som inte 
avslutades i och med avslutat uppdrag. 

Den samlade personalgruppen var emellertid av åsikten att man arbetade med tydliga 
avslut, men att enstaka flickor vid behov kunde få komma tillbaka till Marsta gård en gång 
om året. Tydliga avslut innebar emellertid inte egentliga avslut, utan även personalen betonade 
vikten av att stå kvar. Man var överens om att det kan skapas djupa, bestående relationer även 
om man som personal inte längre ”driver på”. Flickorna kan således ha ett fortsatt behov av 
att knyta an – till enskild personal eller till själva gården som man på olika sätt måste bejaka.  

Sammanfattande kommentar
Vid bearbetningen av de enskilda personalintervjuerna framkom sju teman som handlade 
om motsatsförhållanden/dilemman eller om att hitta balansen mellan olika arbetsstrukturer 
och förhållningssätt/roller. Personalgruppen konstaterade att dessa teman var något som de 
dagligen brottades med. Temat om att hålla på sin integritet och om äkta känslor på djupet 
beskrevs som en kärnfråga i behandlingsarbetet och där var samstämmigheten inte total. Per-
sonalgruppen var överens om att Marstas målgrupp var flickor med gravt skadade anknyt-
ningsmönster och att målet med behandlingen var att möjliggöra nya, sunda och normala 
anknytningsmönster hos flickorna. Men hur detta skulle ske fanns det delade meningar om. 

Samtalet om ”äkta känslor” visade på en av flera punkter där personalgruppen inte var 
helt överens om hur arbetet skulle utformas eller med vilka metoder och förhållningssätt som 
dessa nya anknytningsmönster hos flickornas skulle kunna möjliggöras. Jag tolkar det som att 
det fanns tre linjer. En linje som enhetschefen företrädde där ”äkta känslor” betonades, vilket 
han menade var en förutsättning för att nya sunda anknytningsmönster skulle kunna börja 
bildas. Han påpekade att detta förhållningssätt var krävande, men hävdade att professionali-
teten inte behövde bli lidande om personalen var medveten om vad den gjorde. Den andra 
linjen företräddes av personal som varit med och startat Marsta gård. De betonade vikten av 
professionalitet och att personalen höll på sin integritet som man menade möjliggjorde ett 
anknytningsbygge för flickorna. Den tredje linjen var mer oprecis och här återfinner vi den 
del av personalgruppen som saknade tidigare erfarenheter av behandlingsarbete och som 
varit mindre än ett år på Marsta gård. Den här gruppen hade svårt att beskriva sitt förhåll-
ningssätt till flickorna och utgick mer eller mindre från sin egen person än från en profession. 
Detta kan beskrivas vara ytterligare ett tema som handlade om balansen inom personalgrup-
pen. Mellan de som hade adekvat utbildning och erfarenheter från behandlingsarbete och de 
som saknade detta. Alternativt mellan de ”gamla” som hade utvecklat ett gemensamt språk 
och de ”nya” som ännu inte hunnit anamma den rådande retoriken. 

Som vi kommer att se i nästa kapitel krävde Marsta gårds behandlingsmodell att per-
sonalen hade både utbildning och erfarenheter av behandlingsarbete med traumatiserade 
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flickor. Arbetet krävde också, som enhetschefen påpekade, en viss typ av personlighet, ett 
speciellt förhållningssätt samt att personalen omfattade en viss människosyn. 
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10. MARSTA – ETT hEM FÖR FLICKOR?

Marsta behandlingshem startades hösten �003 av fyra behandlingsassistenter från Länna-
hemmet. Från början var tanken att Marsta gård dels skulle ta emot flickor som tillhörde 
samma målgrupp som Lännahemmet arbetade med, men med ett (större) problemdjup som 
man menade att Lännahemmet hade svårt att möta, dels arbeta med hästterapi. Tanken var 
också att de båda hemmen skulle bilda en vårdkedja så att flickorna först kom till Marsta 
gård där man har en större personaltäthet och vaken nattpersonal. Det som framkommit i 
denna studie är att målgruppen för de båda hemmen är närmast identiska. Det är svårt att se 
några större skillnader i personalens beskrivningar mer än att flickorna på Lännahemmet inte 
nödvändigtvis har varit utsatta för sexuella övergrepp. De förutsätts dessutom ha ett något 
mindre vårdbehov samt klara av att bo med mindre övervakning från personalen genom att 
Lännahemmet inte har någon vaken nattpersonal samt klara studier med resor till och från 
skolan.  

I detta kapitel framkommer det tydligt att Marsta gård var i färd med att bygga upp ett 
behandlingshem med en egen behandlingsmodell och att man valt att utforma en helt annan 
behandlingsmodell än vad som fanns på Lännahemmet. Det nya i förhållande till Lännahem-
met bestod till det yttre av hästterapin men framför allt av att personalen betonade att det 
var ett individuellt förhållningssätt som ska skapa relationer, samt att det ”terapeutiska rum-
met” flyttats ut till att omfatta hela gården. Syftet med följande kapitel är framför allt att lyfta 
fram hur personalen på Marsta uppfattade och beskrev dessa nya beståndsdelar i Marstas 
verksamhet. 

Ett individuellt förhållningssätt
När Marsta startade ägnade personalgruppen mycket tid åt att diskutera hur arbetet skulle 
utformas. I gruppen fanns många olika synsätt, ingångar och värderingsgrunder som emel-
lanåt också krockade med varandra. I dag menade man att det fanns en någorlunda ge-
mensam plattform och värderingsgrund, men vid återkopplingstillfällena visade det sig att 
personalgruppen hade svårt att beskriva vad detta gemensamma bestod av. Man förklarade 
att det handlade om en människosyn och sammanfattade den med att ”flickorna var barn 
och människor som ska mötas med ärlighet, öppenhet och respekt”. Detta konkretiserades 
bland annat genom att man valt bort att ha en regelbok med generella fasta bestämmelser 
om förhållningssätt och detaljerade beskrivningar om vad som var tillåtet och inte tillåtet för 
flickorna som bodde där. Man poängterade att Marsta är ”befriat från bestraffningssystem 
men inte fritt från regler”. En av behandlingsassistenterna påpekade att det fanns en viss 
yttre struktur som man försökte hålla sig till samtidigt som man utgick från varje flicka. Det 
fanns tider och rutiner men att dessa strukturer hela tiden var underordnade den enskilda 
flickans behov. Grundambitionen var att flickan skulle gå upp på morgonen, att man skulle 
gå ned till stallet tillsammans och sköta om hästarna osv. Men någon påpekade också att:

… det kan hända att en flicka inte mår så bra en dag och inte kliver ur 
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sängen, och att då måste man jobba utifrån det.

Så å ena sidan beskrev man att Marsta inte har en generell regelbok och å andra sidan beskrev 
man att varje flicka har en egen ”regelbok” med individuella regler. Man lyfte också fram att 
det var hästen som stod för de yttre strukturerna, bland annat när det gällde tider. Hästarna 
måste få mat och omvårdnad och man drog en parallell med människors behov. Man sover 
på natten, man är vaken på dagen, man äter och så vidare. 

Detta förhållningssätt hade vuxit fram under Marstas första år efter många diskussioner 
om huruvida man skulle ha en generell regelbok liknande den de arbetat efter på Lännahem-
met eller inte. Trots avsaknad av en generell regelbok framkom det under samtalet att Marsta 
hade flera regler som man menade innebar att det är ”hårdare ramar” än på Lännahemmet. 
Ett exempel nämndes att Marsta är mer stängt och att ”det kan ta upp till sex månader innan 
flickorna får gå ut genom grinden”. Man påpekade också att det fanns ett mycket stort, vad 
man kallade för, ”hållande” på Marsta dygnet runt. Detta hållande beskrevs omfatta både 
den fysiska miljön där grinden var gränsen, men också den sociala miljön där personalen hela 
tiden fanns tätt intill flickorna på så sätt att de visste var flickorna var, vad de gjorde och hur 
de mådde. Även om någon rymde från gården menade man att personalen visste var flickan 
befann sig och att de på något sätt hade kontakt med henne. 

Marstas förhållningssätt sammanfattades med att det handlade om att möta människor 
som människor och inte gömma sig bakom en regelbok. Det handlade om individen och 
hennes behov och hur hon mår. En av behandlingsassistenterna gav ett exempel:

Vi har en regel, miljöterapeutiskt… att man ska gå och lägga sig klockan 
halv elva. Men om det är en flicka som… jag tänker XX för många år sen 
som mådde jättedåligt en kväll. Och i stället för att stoppa henne i säng 
så går vi ned och dricker en kopp te i köket och sen… en halvtimme, tre-
kvart senare då kan hon faktiskt gå och lägga sej, för då har ångestnivån 
sjunkit. Då har jag mött henne utifrån där hon står och inte talat om för 
henne att gå in och lägg dej för klockan är halv elva. 

På Lännahemmet hade man ett bonussystem, det vill säga flickorna hade 25 kronor i veckan 
som grundpeng, en så kallad ”hygienpeng”4�. Till detta kunde de få tillägg, upp till �7� kro-
nor49, beroende på om de följde de tider och de regler som fanns på hemmet. Det blev till 
exempel bonus om de klev upp på morgnarna, om de passade mattiderna, deltog i veckostäd-
ningen och så vidare. Det här arbetssättet hade personalen med sig till Marsta�0, men efter 
hand har man valt bort bonussystemet. 

Vi tänker att flickorna är så tidigt skadade att de inte har ett konsekvens-
tänkande. Det blir bara något negativt för dem,

som en av behandlingsassistenterna uttryckte det. I stället poängterades lusten och motiva-
tionen som flickornas drivkraft. Även om Marsta aldrig hade ett lika strikt bonussystem som 
Lännahemmet, menade man att det hade varit mer ”måsten” under den första tiden. Dessa 
hade dock aldrig varit förknippade med pengar eller bonus. Anledningen till att man nu valt 
bort bonussystemet förklarade man med att på Marsta gård arbetade man med relationer, 

4�  Hygienpengen är avsedd att täcka kostnader för intimprodukter. 
49  Veckopeng inklusive ”hygienpeng” kan således bli �00 kronor. 
�0  I efterhand påpekar personalen på Marsta att tider och regler inte längre styr Lännahemmet system på samma sätt som 
tidigare. 
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anknytning och motivation, och i detta arbete fungerade personalen som vägvisare och fö-
rebilder. 

Du måste vara kvart över nio exakt vid morgonmötet. Och är man inte 
det? Nähä, vad gör vi då resten av dan? Det blir ju ganska kört. Vi går ju 
hela tiden framför och visar vad som ska göras och hjälper till.

Det fanns också en tanke om att de flickor som placerades på Marsta skulle tillhöra en grupp 
som hade svårare problem och var mer skadade än de som bodde på Lännahemmet. Någon 
förklarade att man måste ha ett någorlunda utvecklat ”jag”�� för att kunna förstå konse-
kvenstänkande. Hon påpekade också att det hade funnits flickor på Lännahemmet som inte 
klarat bonussystemet, ”de vart galna, de klarade inte av att ta den konsekvensen”. Ytterligare 
argument för att Marsta valt bort bonussystemet var att man menade att en regelbok med 
bonussystem kunde vara ett hinder för personalen i mötet med flickan. 

Efter hand stod det klart att den kanske viktigaste skillnaden i Marsta gårds förhåll-
ningssätt jämfört med Lännahemmet var avsaknaden av ett bonussystem, vilket tvingade 
personalen att förankra besluten i sig själva. Någon liknande det vid att de var tvungna att an-
vända samma taktik som med sina egna barn. I stället för att dra in veckopengen om flickan 
inte går och lägger sig vid avtalad tid, försökte personalen att förklara varför dessa regler om 
tider fanns. De menade att detta oftast lyckades. Någon ansåg till och med att flickorna var 
mer ”lydiga” på Marsta än de varit på Lännahemmet. 

Ungar bånglar mot regler. Och om man gör dom här reglerna lite, lite 
diffusare... (blir det) inte så mycket att bångla mot. Då får man brottas 
med andra saker, det som man ska brottas med. Relationer…(med exem-
pelvis personalen).

Hon påminde också om att flickorna på Marsta gård tidigare har varit i styrsystem (familjen, 
familjehem eller andra typer av behandlingshem) som de inte klarat av utan har skurit sig 
själva. 

För hade det varit så att de klarat teckenekonomi�� så skulle man kunna placera 
dem på ett annat ställe för halva priset (med lägre personaltäthet? författarens 
anmärkning). Det är ju så.

Man medgav att på ett sätt hade det varit lättare att arbeta på Lännahemmet eftersom man då 
alltid kunde luta sig mot regelboken och bonussystemet fanns som en sista utväg. Men detta 
instämde inte alla i. Någon beskrev att efter ett år som vaken nattpersonal på Marsta hade 
hon helt ändrat inställning. I dag menade hon att det var både lättare och bättre att arbeta på 
Marsta gård än på Lännahemmet.

Det som jag kan se rent praktiskt, rent ytligt är att om de missar bonussystemet, 
om de missar en grej, då skiter dom i allting. Då är det helt kört. Då är de bara 
obstinata, för då har dom ändå missat sin veckopeng och då skiter sig i allt. 

Det nya individuella förhållningssätt som personalen beskrev verkar vara individuellt i två 
riktningar (eller på två sätt). Dels ett individuellt förhållningssätt riktat mot flickorna efter 

��  Jaget som strukturerande, tänkande, kännande funktion i psyket. Jagutvecklingen innebär en utveckling av jagets 
förmåga att kontrollera känslor och impulser, att skilja mellan dröm och verklighet, mellan sig själv och omvärlden (Egidius 
�000).
��  Det vill säga bonussystem.
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deras behov, i detta ingick även de individuella restriktioner som varje flicka hade, dels att 
varje personal hade sitt individuella förhållningssätt som utgick från att de förankrat sina 
beslut i sig själva. Detta tvådimensionella individuella förhållningssätt bör då onekligen ställa 
speciella krav på både personalgruppen och ledningen.  

En viss typ av personlighet
Under samtalet med den samlade personalgruppen framkom att kriterierna för nyanställda 
hade förändrats över tid. Kriterierna var naturligtvis kopplade till den professionella kom-
petensen, men både enhetschefen och personalgruppen ansåg att arbetet på Marsta också 
ställer vissa personliga krav. Dessa krav hade tidigare varit tydligt uttalade för hela personal-
gruppen och varje sökande blev ”manglade genom personalgruppen på höjden och längden 
och tvären”. I dag var det helt annorlunda menade man, eftersom det var enhetschefen som 
anställde och många gånger hade personalgruppen inte ens träffat personen i fråga innan 
hon anställts. En av terapeuterna trodde att många nyanställda fick en chock när de började 
sitt arbete på Marsta utan att ha gått igenom den här ”manglingsprocessen”. Hon menade 
att man måste kunna tåla att bli granskad av både kollegor och flickorna. En behandlingsas-
sistent som varken hade utbildning eller erfarenhet av behandlingsarbete gav en målande 
beskrivning av sin första tid på Marsta.
 

Jag var nog oerhört naiv när jag kom hit. Trodde nånting och sen när man kom 
hit så såg man faktiskt… o shit…Man har väl en slags… eftersom jag inte kom-
mer från den världen alls ifrån början så har man väl nån slags fördomar och 
förbilder om hur det är på ett behandlingshem att asch, det här är väl några tje-
jer som haft det lite taskigt. Ja, lite så där lättsamt. Men det är ju definitivt inte. 
Att just precis det där att man upptäcker, och det förstod inte jag heller förrän 
efter så där tre, fyra månader. Och det var ju faktiskt du (nickar åt en kollega) 
som fick tala om att jag faktiskt använder mej själv när jag kände mej konstig, 
som jag uttryckte mej. Ja, jag uttryckte mej så och så började jag prata med X 
(behandlingsassistent) och hon bara satt och nickade. Och jag tänkte, jaha, jag 
passar inte för det här jobbet. 

Den här behandlingsassistenten beskrev hur hon börjat må dåligt och att hon tog med arbe-
tet hem. Hon förstod inte att hon varit utsatt för flickornas projiceringar�3 men berättade vil-
ken lättnad det varit när hon fått en förklaring. Hon påpekade också att hon i dag förstår och 
emellanåt ”kan lida” med de nya som kommer in i arbetsgruppen och som saknar erfarenhet 
av behandlingsarbete med så svårt traumatiserade flickor som hon menade bor på Marsta. 

En intressant reflexion i detta sammanhang är att det i ett tidigare avsnitt framkom 
dels att personalen inte ansåg att alla i personalgruppen hade nödvändig kunskap runt den 
specifika problematiken man arbetar med, dels att Marsta i mindre grad satsat på kompetens-
utveckling av sin personal, jämfört med Lännahemmet. Under dessa villkor kan vi anta att 
personlig lämplighet – såväl som personlig olämplighet får förhållandevis stor genomslag-
skraft. Vilket var något som enhetschefen var medveten om och också använde sig av vid ny-
anställningar. Han påpekade att socialtjänsten ställer krav på en hög teoretisk utbildningsnivå 
hos personalgruppen för att Lännahemmet och Marsta gård ska ha en chans att komma med 
vid vissa anbudsförfrågningar, och här rankade han kunskap om trauma samt kunskap och 
erfarenheter av att möta flickor som skär sig som viktiga. Samtidigt menade enhetschefen 
att den teoretiska utbildningen inte nödvändigtvis var det väsentligaste. Marstas speciella be-
handlingsmodell kräver en viss typ av personlighet där enhetschefen överst rankar öppenhet 

�3  Överföring av inre psykiska behov, känslor och attityder (ofta omedvetna) på personer och föremål i omgivningen 
(Egidius �000). 
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och humor tillsammans med en genuin önskan om att ”vilja möta de här flickorna och finnas 
hos dem”. Andra viktiga faktorer som enhetschefen tittade på vid nyrekryteringar var hur 
mycket personen själv bearbetat sitt liv och sin historia samt hur relationerna omkring den 
sökande såg ut. Idealet beskrevs vara en kombination av teoretisk kompetens och passande 
personlighet. En av behandlingsassistenterna poängterade vikten av att vara integrerad och 
trygg i sig själv samt medveten om sina styrkor och svagheter. En annan lyfte fram att Mar-
stas gårds modell, där personalen fungerade som vägvisare och förebilder, krävde öppna och 
tydliga personer. En viktig reflexion är att enhetschefen betonade den personliga lämplighe-
ten framför teoretisk utbildning. Detta ställer Marstas speciella behandlingsmodell med det 
uttalade individuella förhållningssättet i fokus och frågan som blir hängande i luften är vad 
personalen grundade sitt personliga förhållningssätt på? 

Det ”terapeutiska rummet” omfattar hela gården
Ett nytt moment i Marstas behandlingsmodell (jämfört med Lännahemmet) beskrevs vara 
att man ”flyttat ut det terapeutiska rummet” till att omfatta hela gården. Vad detta egentligen 
innebar är emellertid inte helt lätt att förstå. Målet med denna förändring sägs vara att varje 
flicka ska få ett rätt terapeutiskt bemötande, att ”det ska vara terapeutiskt rätt från det att de 
går upp på morgonen till de går och lägger sig”.  Det förefaller som om detta nya moment 
egentligen är en omskrivning för att man beslutat sig för att arbeta utifrån ett miljöterapeu-
tiskt förhållningssätt, liknande det som beskrivs i avsnittet om Stall Frossarbo. Man var dock 
noga med att påpeka att ett sådant terapeutiskt förhållningssätt inte var möjligt att konse-
kvent upprätthålla för någon i personalen. Vid dessa tillfällen tog man hjälp av varandra i 
personalgruppen genom att prata om vad som blev fel och försöka lära något av detta. En 
av terapeuterna menade att

Det handlar också om att kunna möta tjejerna i dom misstag man gör. 
Du, jag är ledsen, men jag gjorde fel…

Enhetschefen var den i gruppen som hade kortast anställningstid på Marsta och han hade 
fortfarande svårt att riktigt förstå och förklara alla delarna i Marstas behandlingsmodell. Han 
påpekade att det han sett var ”oerhört bra” eftersom ”det var på riktigt”, det vill säga att 
personalen använde sig själva i mötet med flickorna. Han menade att detta kanske är enda 
vägen, möjligheten för att så svårt skadade flickor (som är Marstas målgrupp) ska kunna 
börja knyta an. Vid en närmare granskning kan vi se att personalgruppens gemensamma 
beskrivning av Marstas behandlingsmodell innehåller komponenter som tills synes verkar 
vara motstridiga. Samtidigt som man pratade om att använda sig av sina personliga resurser, 
poängterade man att det handlar om att hitta det professionella i alla delarna, att vara med-
veten om vad man gör, vad man säger och varför. Ett exempel på vad det kan innebära att 
flytta ut terapirummet till gården gavs från arbetet med ridterapin, där det tagit nästan tre 
år för samtliga i personalgruppen att förstå och respektera att det arbete som ridterapeuten 
utför på ridvolten tillsammans med hästen och flickan inte bara var en vanlig ridlektion, utan 
en del av behandlingsmetoden. Ridterapin är ett sätt att arbeta med flickans svårigheter och 
hästvolten är det ”terapeutiska rummet”. En av behandlingsassistenterna som varit med och 
drivit idén om att flytta ut det ”terapeutiska rummet” i vardagen menade att detta var en av 
de svåraste ”looparna” man kunde göra i ett behandlingsarbete, ”även för en erfaren steg-� 
utbildad terapeut med 30 års erfarenhet” (och syftade på enhetschefen). 
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Verksamhetsutveckling – men utan chef
Av de två och ett halvt år som Marsta bedrivit verksamhet har man varit utan en enhetschef  
i nästan två år. Först när nuvarande enhetschef  tillträdde för knappt ett år sedan har man 
haft en chef  på plats. Personalgruppen beskrev att det funnits en otydlighet och en ryckighet 
från Ersta diakonis sida där bland annat en konflikt på högsta nivå gått ned till personalen 
på Marsta och påverkat arbetet negativt. Den speciella behandlingsmodell som utformats 
på Marsta har således vuxit fram underifrån, utifrån den kunskap och de erfarenheter som 
personalgruppen haft. Behandlingsmodellen har också vuxit fram utan ett tydligt ledarskap, 
varken på Marsta gård eller från huvudmannen. Personalgruppen menade att denna behand-
lingsmodell inte hade varit möjlig att utforma med en chef  på plats. En konsekvens av att 
personalen saknat chef  är att de haft möjlighet och/eller tvingats utvecklas som individer där 
var och en haft ansvar för att utveckla olika områden. Detta hade inneburit att personalen 
tvingats bli en ”vuxengrupp”, som någon uttryckte det.

Men vi har faktiskt fått betala ett ganska högt pris ändå. Där att vi va-
rit ledarskapslösa, för den här osäkerheten. När det är tungt på gården. 
Alltså, det går ju lite grann upp och ned där också. När vi får jobba som 
sjutton för att tjejerna mår väldigt dåligt, agerar på olika sätt. Får vi då, 
så att säga, att vi även måste hålla uppåt så blir det jättetufft… Om man 
tittar på vår sjukstatistik. Vi blir lite sjukare, alltså vi orkar inte riktigt, vi 
pallar inte. Så att om vi vill behålla den här bra personalen och hålla den 
frisk så behöver man ett tydligt ledarskap.

Tydlighet, öppenhet och ”ett hållande” är begrepp som återkommer i intervjuer och samtal 
med personalen på Marsta. Man beskrev att detta hade fungerat inom personalgruppen, mel-
lan personal och ny chef  och man menade att detta var en förutsättning för att personalen 
skulle kunna och orka arbeta efter den beskrivna modellen, där man flyttat ut det ”terapeu-
tiska rummet” till att omfatta hela gården.  

En socialsekreterares syn på Marsta gårds behandlingsmodell
Marsta gård har haft fem flickor placerade under tiden för denna studies genomförande. 
Intentionen var att intervjua ansvariga handläggare för samtliga flickor. Marsta gård ville 
först informera socialsekreterarna om den pågående studien och lämnade två namn till mig 
varav en var svår att nå och sedan blev sjukskriven. Den andre socialsekreteraren hade haft 
en flicka placerad på Marsta gård under cirka ett år. Målet med placeringen var att flickan 
skulle överleva, att hon skulle bli erbjuden hjälp att bearbeta sina egna trauman och hitta ett 
sätt att hantera sin ångest utan att göra sig själv illa. Socialsekreteraren menade att Marsta 
hade en kvalificerad behandlingsmodell för flickor som utsatts för sexuella övergrepp med 
ett helhetstänkande om flickorna. Hon lyfte även fram Marstas tankar om att skapa möjlig-
heter till tillit med hjälp av djur och framförallt hästen, och menade att detta passade bra för 
flickor. Lännahemmet och Marsta gårds koppling till Ersta diakoni var också ett argument 
som nämndes för valet av placering. Hon uttryckte sina personliga åsikter och menade att 
Erstas kristna värdegrund står för en omtanke om medmänniskan. Det faktum att Ersta inte 
är ett vinstdrivande företag hade hon också vägt in i sitt beslut. Andra argument för placering 
på Marsta som socialsekreteraren nämnde var att:

·	 Marsta ligger på landet.
·	 Marsta bara tar emot flickor.
·	 Marsta är ett litet hem med liten personalgrupp.
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·	 Marsta gård och Lännahemmet har samma huvudman, vilket ger sammantaget en 
bredare kompetens och gör det möjligt att använda sig av båda hemmen i behand-
lingsplanen. 

·	 Det finns utslussningslägenhet och möjlighet till fortsatt kontakt med behandlings-
hemmet som ger en helhet.

·	 Möjligheten att använda Lännahemmets resurs för familjesamtal.

Socialsekreteraren uttryckte ett visst missnöje med att de utlovade kontinuerliga mejlen med 
veckorapporter om hur flickan hade det, inte hade fungerat. Vi kan konstatera att vissa av de 
kriterier som är anledning till att flickan har placerats på Marsta gård inte har kunnat uppfyl-
las. Ersta diakonis kristna värdegrund som socialsekreteraren lyfte fram som ett argument för 
val av placering kom inte till uttryck i Marstas personalgrupp, och den ursprungliga tanken 
där Marsta gård och Lännahemmet skulle fungera som en vårdkedja blev aldrig verklighet 
vilket medfört att den bredare kompetens som socialsekreteraren efterfrågar troligtvis inte 
är en realitet. 

Sammanfattande kommentar
I det här kapitlet har jag fördjupat personalgruppens beskrivning av Marsta gårds behand-
lingsmodell. I presentationen har helt andra teman lyfts fram jämfört med vad som var fallet 
i beskrivningen av Lännahemmets behandlingsmodell. Den tydligaste skillnaden är temat om 
behandlingsmodellen är anpassad efter flickor, det vill säga behandlingsmodellens genusper-
spektiv. Detta tema saknas i beskrivningen av Marsta gård. Anledningen är att personalen 
med en självklarhet menade att Marstas behandlingsmodell skulle var utformad på samma 
sätt även om man vände sig till pojkar. I stället var man fullt upptagen av att beskriva det 
speciella individuella förhållningssätt som man menade var specifikt för Marsta�4. Något som 
troligtvis beror på att Marsta gård är i ett uppbyggnadsskede och ännu inte hunnit forma en 
behandlingsmodell med en gemensam värdegrund som hela personalgruppen kunde om-
fatta. Men det finns all anledning att återkomma till Marsta gård och närmare granska deras 
behandlingsmodell med ett individuellt förhållningssätt ur ett genusperspektiv. Som tidigare 
lyfts fram visar forskning att de säkraste faktorerna för traumatiserade ungdomar att utveck-
las i en gynnsam riktning är en fullgjord skolgång, stabila nära relationer och ett fungerande 
socialt nätverk. Dessa faktorers betydelse hade en mycket liten plats i den samlade personal-
gruppens reflektioner.

Värt att notera är personalens beskrivning av hur verksamheten och den speciella 
behandlingsmodellen vuxit fram utan en enhetschef  på plats och utan klara riktlinjer från 
huvudmannen. Värt att notera är de brister som fanns för att möjliggöra en fungerande 
skolgång för flickorna. Värt att notera är även att personalgruppen hade svårt att beskriva en 
gemensam värdegrund som det beskrivna, personliga förhållningssättet utgick ifrån. Frågan 
är hur detta har påverkat arbetet i personalgruppen och möjligheterna till kompetensutveck-
ling. Men den viktigaste frågan är hur avsaknaden av ett tydligt ledarskap har påverkat flick-
ornas möjligheter till utveckling på kort sikt, men också hur en osäker personalsituation har 
påverkat möjligheterna till utveckling på längre sikt.

�4  En konsekvens av detta är att jag har valt att lyfta fram teman som berör detta  i stället för att fokusera på 
genusperspektivet. 



�4



��

DEL IV.  LÄNNAhEMMET OCh MARSTA GåRD – EN 
JÄMFÖRELSE

Ersta flickhem med de båda behandlingshemmen Lännahemmet och Marsta gård har samma 
huvudman och enligt deras verksamhetsberättelser även identiska uppdrag och en gemen-
sam verksamhetsidé samt vänder sig i huvudsak till samma målgrupp. Denna undersökning 
visar att de båda hemmens behandlingsmodeller i dag har olika karaktärer som jag beskrivit i 
del II och del III. I rapportens fjärde och sista del, kapitel elva, Lännahemmet och Marsta gård, 
kommer jag att lyfta fram det som är gemensamt men också beskriva vad som skiljer de båda 
hemmen åt. Rapporten Ersta flickhem – Lännahemmet och Marsta gård avslutas med några reflex-
ioner som framkommit under arbetets gång. 



��
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11. LÄNNAhEMMET OCh MARSTA GåRD

I det följande kapitlet sammanfattas de båda hemmens behandlingsmodeller. Gemensamma 
och särskiljande drag för miljöterapin, individualterapin samt personalens förhållningssätt 
till flickorna�� som framkommit i den här studien lyfts fram och ställs i relation till relevant 
forskning. 

Gemensam huvudman och uppdrag
Lännahemmet och Marsta gård har samma huvudman, Ersta diakoni. Deras verksamhetsbe-
rättelser är identiska när det gäller uppdrag, verksamhetsidé och personalidé. Båda hemmen 
vänder sig till traumatiserade flickor i åldrarna 13–19 år och båda betonade att man i första 
hand arbetade med traumat som ligger bakom de symptom�� som flickorna uppvisar. Under 
�00� minskade samarbetet mellan de båda hemmen (Marsta gård �00�, Lännahemmet �00�), 
något som inneburit en tydligare uppdelning i två separata behandlingshem och som troligt-
vis förstärkt de båda hemmens olika karaktär och behandlingsmodeller. Samma år breddade 
Lännahemmet sin målgrupp till att även omfatta flickor som blivit traumatiserade genom 
fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp, medan Marsta gård behöll sin målgrupp och 
enbart vänder sig till flickor som blivit utsatta för sexuella övergrepp�7. Dessa skillnader av-
speglade sig också i deras respektive vision. Lännahemmet (2005) betonade att deras ”…be-
handlingsarbete med tonårsflickor (ska) utgå från de trauman flickan har varit med om och 
konsekvenser av dessa trauman på livets alla olika områden…” Och Marsta gård (2005) lyfter 
i sin vision fram att man i sitt behandlingsarbete med tonårsflickor ska ”…se och våga lyssna 
till samt bära dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp…”. 

I denna studie har det framkommit att Marsta gård beskrev sin målgrupp som mer ska-
dad och med ett större problemdjup jämfört med Lännahemmets målgrupp. Det har dock 
inte varit möjligt att bedöma om detta stämmer. Det vi kunnat konstatera är att de små skill-
nader som beskrivs i verksamhetsberättelserna har visat sig få konsekvenser i utformningen 
av respektive behandlingsmodell beträffande miljöterapin, individualterapin samt i persona-
lens förhållningssätt till flickorna. Det som också har blivit tydligt är att de båda hemmens 
betoning av olika komponenter har fått konsekvenser för hela behandlingsmodellen. Ned-
anstående bild ger en sammanfattande översikt av de båda behandlingsmodellerna. Överst 
har jag placerat det som jag uppfattat som det mest centrala för respektive hem och därefter 
i rangordning lyft fram några viktiga delar i respektive modell. Runt behandlingsmodellerna 
på de båda hemmen finns två ramar, en som är förhandlingsbar och en som ligger fast. 

��  På grund av att Marstas personal valde att inte ge sin skriftliga beskrivning fanns således mer och fylligare material från 
Lännahemmet när det gäller detta tema.
��  Exempelvis självskadebeteende, ätstörningar eller prostitution. 
�7  Värt att notera att efter denna studies avslutning har även Marsta gård breddad sin målgrupp så att båda hemmen 
beskriver på Ersta diakonis hemsida att de i dag arbetar med samma målgrupp.
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FIGUR	6.	En	sammanfattande,	översiktsbild	av	behandlingsmodellerna	på	Länna-
hemmet	och	Marsta	gård. 

Lännahemmet och Marsta gård – miljöterapi i två versioner
Båda hemmen beskrev att miljöterapi är en central del av respektive behandlingsmodell och 
att man arbetade miljöterapeutiskt med flickorna. Någon allmän, enhetlig definition av be-
greppet miljöterapi finns inte, men vanligtvis används det som en övergripande beskrivning 
av de dagliga rutinerna och vardagssysslorna som förekommer på ett behandlingshem. Det 
är också så som både Lännahemmet och Marsta gård använde begreppet miljöterapi. Skillna-
den var att Lännahemmet drog en tydligare gräns mellan miljöterapin och individualterapin 
än vad Marsta gård gjorde. Marsta gård menade att hela gården är ett ”terapirum” och att 
behandlingsarbetet sker hela tiden. 

Sammanfattningsvis kan vi se att Lännahemmet betonade gränser och strukturer och 
menade att detta är A och O i behandlingsarbetet och en förutsättning för att en anknytning 
ska kunna ske hos flickan. Gränser och strukturer tillsammans med personal som står ut och 
står kvar möjliggör för flickorna att knyta an. Marsta gård beskrev sin miljöterapi som ett 
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anknytningsbygge och menade att detta ”bygge” sker i det dagliga arbetet när man exempel-
vis diskar tillsammans eller mockar i stallet. I intervjuerna och under återkopplingarna lade 
Marsta gårds personalgrupp tyngdpunkten på tillit, samarbete och relationer. Man menade 
att personalen först måste möta flickan i ett möte som präglades av tillit och ”äkta känslor”. 
Det skulle vara ”på riktigt”, som flera i personalgruppen uttryckte det. Därefter kunde det 
bli möjligt för flickan att börja knyta an. I detta anknytningsbygge användes även hästarna 
i arbetet med att skapa tillit. Här kan vi alltså se en tydlig skillnad på hur de båda hemmen 
menade att en anknytning ska kunna komma till stånd och därmed åstadkomma en positiv 
förändring för flickan. Båda hemmen betonade att man inte främst arbetade med sympto-
men utan med de djupare konsekvenserna av traumat, det vill säga brister i anknytningen 
och felaktiga, osunda anknytningsmönster. Men som jag tolkade det har man valt att börja 
anknytningsarbetet i två olika ändar. Där Lännahemmet började ”utifrån”, det vill säga med 
gränser och strukturer och sedan byggde ”inåt” i möten och samtal med flickorna för att 
skapa tillit har Marsta gård valt att börja ”inifrån”, det vill säga med vad de kallar för ”äkta 
möten” och det var i dessa möten som det kunde bli möjligt att skapa tillit. Därifrån arbetade 
man sig ”utåt” för att skapa struktur och ordning. 

Det både Lännahemmet och Marsta gård beskrev att de försöker göra var att (åter)skapa 
anknytningsmönster hos flickorna. Genom de trauman och övergrepp som flickorna varit 
utsatta för har dessa anknytningsmönster aldrig kommit till stånd, blivit förstörda alternativt 
osunda, exempelvis att flickorna knyter an till förövaren och/eller andra personer med en 
destruktiv anknytning. Frågan är vilket sätt som är det mest fruktbara? Skapas anknytning 
genom gränser och strukturer eller genom ”äkta möten”? Och vad är då i så fall ett ”äkta 
möte?” 

Några andra konkreta olikheter mellan hemmen var att Lännahemmet hade en stark 
ram runt behandlingsarbetet, där ett bonussystem ingick som inte var förhandlingsbart. Flick-
ornas individuella handlingsfrihet kunde dock omförhandlas efter hand. Marsta gård hade 
valt att inte ha något bonussystem. Istället menade man att hästarna fungerade som en yttre, 
icke förhandlingsbar ram runt hela behandlingsarbetet och vardagen på gården. Betoningen 
av olika moment i miljöterapin tillsammans med att de båda personalgrupperna hade olika 
”ingångar” till behandlingsmodellen och till flickorna påverkade, som vi ska se i följande 
avsnitt, även utformningen och organiseringen av individualterapin. 

Individualterapin
Kännetecknet för Lännahemmets behandlingsmodell var gränser och strukturer. I organi-
seringen och utformningen av individualterapin innebar det att Lännahemmet valt att för-
lägga individualterapin utanför hemmet. Man menade att det var positivt för flickorna att 
ha någon ”utomstående” att prata med. Organiseringen av de regelbundna samtal flickorna 
hade med sina respektive kontaktmän var strukturerade av personalgruppen och skedde vid 
bestämda tider. Det var också Lännahemmet som valde vilka kontaktmän varje flicka skulle 
ha och man hade delat upp det så att en av kontaktmännen skötte de mer praktiska delarna 
av flickans vardag. Värt att notera är att när det gällde den andre kontaktmannens uppgifter 
var gränserna inte längre lika tydliga. Deras uppgifter beskrevs som strukturerade samtal i 
gränslandet till terapisamtal. 

Marsta gård har här återigen valt en annan väg. Här var det personalen som stod för 
både den traditionella individualterapin och hästterapin. Man anlitade ingen utomstående. 
Personalen menade att ju fler tillfällen som flickan mötte personalen desto fler tillfällen till 
anknytning blev det. Man beskrev att man hade flyttat ut ”terapirummet” till att omfatta 
hela gården. Förutom samtal med de två psykologerna och hästterapin förekom det samtal 
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som gränsade till terapisamtal även på Marsta. Men här var det flickorna som valde vem 
och när de ville prata med någon i personalgruppen. Vilket sätt som ger bäst resultat finns 
det inget entydigt svar på. I stället kanske man ska vända på det och fråga sig vilken typ av 
behandlingsmodell som passar bäst för den aktuella flickan. De båda hemmens olika sätt att 
se på miljöterapin och organisera individualterapin fick också konsekvenser för personalens 
förhållningssätt till flickorna. 

Förhållningssätt till flickorna
Båda personalgrupperna poängterade att de fungerade som förebilder för flickorna. Men 
medan personalgruppen på Lännahemmet lyfte fram vikten av att vara gränssättare och me-
nade att personalens samstämmighet skapade en trygghet och förutsägbarhet för flickorna 
och gav dem något att ”studsa emot”, menade Marsta gård att de som personal skulle fung-
era som vägvisare för flickorna och man betonade vikten av att hitta glädjen och lusten som 
motivation i vardagen. Marstas personalgrupp strävade inte efter samma samstämmighet 
som utmärkte Lännahemmets personalgrupp. I stället ansåg Marsta att olikheter och det 
faktum att man emellanåt gav olika besked var något positivt för flickorna. Man menade att 
detta gav flickorna möjlighet till utveckling men påpekade också att det var en del av anpass-
ningen till verkligheten utanför hemmet. Jag tolkar det som att Lännahemmets starka beto-
ning på gränser och strukturer bottnade i personalgruppens syn på flickornas problematik. 
Man talade om att detta var en målgrupp som var traumatiserad, som dissocierade och som 
tidigare befunnit sig i olika system (familj eller familjehem) som saknat tydlighet och grän-
ser. Lännahemmet menade att konsekvenserna av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp 
innebar att flickornas inre gränser hade suddats ut och för att stå ut hade flickorna delat 
upp sin personlighet i flera delar, det vill säga de dissocierade. Gränser och strukturer var en 
förutsättning för att flickorna skulle kunna börja bearbeta traumat, menade Lännahemmets 
personalgrupp. 

Marsta gårds personalgrupp ansåg också att de flickor som bodde på hemmet var 
traumatiserade. Man beskrev dem som emellanåt farliga, både för sig själva och för sin om-
givning. Man menade också att flickorna var så svårt skadade att de inte kunde förstå konse-
kvenstänkande och att det därför var lönlöst att ha ett bonussystem. I stället var det genom 
ett individuellt förhållningssätt till varje flicka, genom ett ”äkta möte” och genom att hitta 
lusten och motivationen som man skulle kunna hjälpa flickorna, ge dem möjlighet att be-
arbeta sitt trauma och skapa anknytningsmöjligheter. Personalgruppen var överens om att 
detta arbetssätt krävde en viss sorts personlighet och det var också anledningen till att Marsta 
gård inte avkrävde personalgruppen samma samstämmighet som Lännahemmet. Men jag 
menar att detta arbetssätt också förutsätter att hemmet har en gemensam och uttalad vär-
degrund, vilket var något som personalgruppen på Marsta hade svårt att ge en gemensam 
sammanfattning av. En intressant reflexion i det här sammanhanget är frågan om vilka beslut 
som fattades på Marsta gård och vilka konsekvenser de fick för flickorna med tanke på att 
personalgruppen hade svårigheter att formulera en gemensam värdegrund. Det individu-
ella förhållningssättet gav personalen frihet men ställde samtidigt stora krav på individens 
personlighet men också, menar jag, på yrkeskompetens och professionalitet. Här är värt att 
notera att Marstas personalgrupp, jämfört med Lännahemmet, hade satsat mindre på kom-
petensutveckling, samtidigt som det fanns en stor obalans i Marstas personalgrupp inom 
både utbildning och erfarenheter av behandlingsarbete.  

Vid en närmare granskning av de båda hemmens förhållningssätt till flickorna kan 
några skillnader noteras. Lännahemmet betonade struktur och gränser där personalen var 
gränssättare. Lännahemmet hade också valt att ha ett bonussystem då man ansåg att flick-
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orna var så pass mogna/utvecklade att de klarade ett konsekvenstänkande. Man kan tolka 
detta som att Lännahemmet definierade flickorna i första hand som offer som skulle skyddas 
samtidigt som man hade ett system som skulle kunna tolkas som ett belönings- och bestraff-
ningssystem (och som flickorna tolkade så). I detta avseende menade man att flickorna var 
kapabla att stå för konsekvenserna av sina handlingar. 

Marsta gård däremot hade valt bort bonussystemet eftersom de menade att flickorna 
var så skadade att de inte klarade ett konsekvenstänkande. I detta avseende sågs flickorna i 
första hand som offer. Samtidigt medförde Marstas gårds behandlingsmodell, där terapirum-
met omfattade hela gården, att flickorna på ett helt annat sätt var involverade i den dagliga 
verksamheten och också verkade få ta del av det som hände på hemmet på ett annat, mer 
öppet, sätt än vad som föreföll vara fallet för flickorna på Lännahemmet. Här tolkar jag det 
som att Marsta gård i första hand såg flickorna som agenter och som kapabla att ta del av det 
som hände och berörde dem. 

Vad säger forskning?
På både Lännahemmet och Marsta gård används begreppet miljöterapi som en övergripande 
beskrivning av de dagliga rutinerna och sysslorna på ett behandlingshem. Bengt Börjeson 
(Engel �000) påpekar att begreppet miljöterapi utgår från att hela behandlingsmiljön är bety-
delsefull och att både behandlare och andra som arbetar på hemmet är bärare av en terapeu-
tisk potential, vilket innebär att all daglig verksamhet blir viktiga delar i behandlingsarbetet. 
Börjeson menar att det är den pågående diskussionen om vad som ska gälla som är värdefull 
för behandlingsprocessen, inte i första hand de färdiga reglerna. Samtidigt lyfter han fram att 
det måste finnas gemensamma normer och gränser för vad som är acceptabelt. En förutsätt-
ning för en behandlingsmodell där man ger vad han kallar för ”de konstruktiva och läkande 
krafterna spelrum” är att hemmet har en relativt auktoritativ handledning och handledare. Vi 
kan konstatera att Lännahemmet hade klara gränser och en relativt auktoritativ handledning 
och handledare medan Marsta gård strävade efter att ”allt” som skedde på hemmet skulle 
vara en del av behandlingsarbetet i sin vision om att ”hela gården är ett behandlingsrum”. 
På Marsta gård fanns det även ett större utrymme för flickorna att delta i diskussionen om 
vad som ska gälla, genom personalens personliga förhållningssätt, än vad som var fallet på 
Lännahemmet. Samtidigt var det Marsta gård som hade svårast att beskriva en gemensam 
värdegrund som det personliga förhållningssättet utgick ifrån. Behandlingsmodellen på Mar-
sta gård hade växt fram utan ett tydligt ledarskap. Jenner (�000) påpekar dock att begreppet 
miljöterapi i sig inte säger något om vilken människosyn eller samhällssyn som är gällande 
på ett behandlingshem. Den kristna värdegrund som huvudmannen Ersta diakoni beskriver 
att man utgår från var inte märkbar i verksamheten på Marsta gård och det är således oklart 
vilken värdegrund verksamheten och personalens personliga förhållningssätt vilade på. Inte 
heller i Lännahemmets beskrivning av behandlingsmodellen hade Ersta diakonis kristna vär-
degrund något tydligt genomslag.  

Svedin (�000) lyfter i en rapport fram forskning som visar att sexuella övergrepp blir en 
akut kris för barnet men att det även påverkar barnets utveckling på längre sikt, både när det 
gäller den psykologiska och den sociala mognaden. Samtidigt pekar annan forskning på att 
uppemot 40 procent av dem som varit utsatta för övergrep som barn inte fick några psykiska 
besvär som vuxna. De skyddande och stödjande faktorer som denna grupp uppvisade var 
bland annat en stödjande familjemiljö, bra studieresultat och positiva, sociala kamratrelatio-
ner. I Lännahemmets modell med struktur och gränser fanns även skolan och familjearbetet 
med som viktiga delar i arbetet med flickorna. Värt att notera är dock att familjearbetet 
verkade vara alltför beroende av den dåvarande enhetschefens närvaro och att det enligt en 
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socialsekreterare under hennes långtidssjukskrivning blev åsidosatt. Familjearbetet på Marsta 
gård bestod under den här tiden mest av telefonsamtal med flickornas familjer och familje-
hemsföräldrar. Familjearbetet nämndes som ett viktigt utvecklingsområde av en av behand-
lingsassistenterna, men i personalgruppens gemensamma bild av behandlingsmodellen fanns 
detta område inte med. Även om familjearbetet och arbetet med flickornas sociala nätverk är 
betydelsefulla områden är det viktigt att komma ihåg att det också är två svåra områden att 
arbeta med då de placerade flickorna ofta kommer från splittrade och dysfunktionella hem 
och man inte alltid vet vem förövaren är. 

 Både Lännahemmet och Marsta gård beskrev att man främst arbetade med det bakom-
liggande traumat men man hade valt olika metoder för traumabearbetningen. Lännahemmet 
betonade berättelsens betydelse och vikten av att sätta ord på upplevelserna och erfarenheter-
na. Marsta gård använde sig av hästarna för att arbeta med flickornas olika svårigheter. Olika 
forskarrön pekar på att det är möjligt att bryta destruktiva anknytningsmönster och förbättra 
individens möjligheter att hantera tillvaron. Men exakt hur detta går till har man ännu inte 
helt kunnat kartlägga. En individs motståndskrafter beror på hennes förmåga att bemästra 
och hantera problem oavsett om de går att lösa eller inte. I arbetet med att (åter)skapa sunda 
och normala anknytningsmönster hade Lännahemmet valt att betona fasta regler och rutiner, 
tydlighet och gränser. Marsta gård lyfte i stället fram ett personligt förhållningssätt med ord 
som tydlighet, öppenhet och ”ett hållande” samt vikten av att ett terapeutiskt synsätt ge-
nomsyrade vardagen på gården. Lännahemmets personalgrupp menade att fasta gränser och 
tydlighet var en förutsättning för att en anknytning skulle kunna vara möjlig. Medan Marsta 
gård menade att förutsättningen för att en anknytning skulle kunna komma till stånd var att 
flickorna i ett ”äkta möte på riktigt” med personalen fick känna ”äkta känslor”. Forskningen 
ger inget svar på vilket sätt som skulle vara bäst men beskriver att de grundläggande anknyt-
ningsmönstren finns kvar och påverkar personlighetsutvecklingen. Det som krävs för att 
bryta destruktiva och otrygga mönster är att andra vuxna under en längre tid kan komma nära 
barnet eller bli ett komplement till föräldrarna och på så sätt initiera nya, trygga anknytnings-
mönster som kan leda till att barnets motståndskrafter utvecklas. Wolin menar att resilience, 
motståndskrafter, handlar om psykets förmåga att återta sin form efter att ha tänjts ut. Rutter 
talar om att stressorer antingen kan öka eller minska individens sårbarhet men exakt vad som 
gör att utvecklingen går i den ena eller andra riktningen är ännu oklart. Rutter beskriver att 
denna utveckling sker på flera nivåer: på den sociala, psykologiska och den neurokemiska. 
Rutter påpekar att även tidsfaktorn är betydelsefull. De verksamma faktorer som främjar en 
positiv utveckling som nämns i flera studier har en mer konkret natur och handlar om nära 
och välfungerande relationer och en fullgjord skolgång. Den här studien visar att Lännahem-
met hade en fungerande skolgång för sina flickor medan skolgången för flickorna på Marsta 
gård fungerade sämre. Detta berodde på det stora avståndet till skolan, vilket medförde att 
flickorna inte orkade med de långa skoldagarna. Någon organiserad, individuell undervisning 
på hemmet för flickorna fanns inte under tiden för den här studiens genomförande. Hos 
några socialsekreterare fanns viss kritik mot båda hemmens sätt att arbeta med familjerela-
tionerna och hur fritiden för flickorna var organiserad. 

Genusperspektiv är ett relativt nytt begrepp inom ungdomsvården och handlar inte 
bara om att pojkar och flickor är olika, agerar olika och har olika slags problem. Det handlar 
också om personalens bemötande och synsätt samt vilka ord som används. Personalen på 
behandlingshemmen har en viktig roll när det gäller normpåverkan, exempelvis i arbetet 
med att stärka flickorna i sin roll som kvinnor utan att det som betraktas som destruktivt i 
denna roll samtidigt förstärks. Hydén påpekar i sin forskning om våld mot kvinnor vikten 
av se misshandlade kvinnor främst som ”överlevare” och inte som ”offer” för att inte missa 
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viktiga möjligheter att hjälpa de här kvinnorna. Jämförelsen mellan Lännahemmet och Mar-
sta gård pekar på att Lännahemmets starka betoning på gränser och strukturer medför en 
risk att personalen ser flickorna främst som offer som behöver skydd och lära sig anpassning 
och lydnad. Tillsammans med en mycket traditionell bild av könsrollerna reser det ett stort 
frågetecken på hur detta sammantaget påverkar flickornas utveckling. Marsta gård betonade 
i stället delaktighet och deras vision om att flytta ut terapirummet till att omfatta hela gården 
gav en grund för att se flickorna som agenter. Huruvida detta var fallet har denna studie inte 
kunnat visa. Personalgruppens betoning på ett individuellt förhållningssätt samtidigt som 
man inte kunde redogöra för en gemensam värdegrund pekar på risken att godtycke och 
behandlingsassistenternas egna personliga värderingar i stället blir ledstjärnan. 
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SLUTORD

Utifrån det samlade materialet från individuella intervjuer med personal och socialtjänst, 
fokusintervjuer med personalgrupperna på Lännahemmet och Marsta gård tillsammans med 
de intryck jag fått genom arbetet med den här studien vill jag till sist peka på några utveck-
lingsområden. 

Tre viktiga utvecklingsområden
I arbetet med den här studien har några utvecklingsområden blivit synliga. Det första är 
familjearbetet på Marsta gård och det mer tillfälliga (eller snarare ojämna) familjearbetet på 
Lännahemmet. Även om det inte finns några klara svar på vad som främjar en positiv utveck-
ling för traumatiserade flickor så pekar flera forskarrön på att stabila och trygga familjesam-
manhang samt fungerande sociala nätverk är grundförutsättningen. Det är svårt att få en 
bestående förändringsprocess till stånd utan en parallell förändringsprocess med flickornas 
eget nätverk. Ett sådant arbete är visserligen en fråga om både tid och resurser, men i arbetet 
med ungdomar en oundgänglig insats, menar jag. 

Det andra området är skolan och flickornas skolgång. Som den här studien har visat så 
har det i praktiken inte funnits någon fungerande skolgång för de flickor som var placerade 
på Marsta gård. Flickorna har skolplikt även om de är placerade på institution och här kan vi 
återigen få stöd från forskningen som kan visa att de institutioner som satsar på utbildning 
för ungdomar också kan uppvisa klart bättre behandlingsresultat. Forskningen visar även på 
samband mellan framsteg i skolarbetet, lägre kriminalitet och bättre utvecklingsmöjligheter 
för ungdomarna efter behandlingstiden. Samtidigt lyfter Marsta gård fram att de flickor som 
är placerade på hemmet tillhör en grupp som är i stort behov av extra stöd för att kunna 
fullfölja sin studiegång. Det vore förtjänstfullt om Marsta gård, mot bakgrund av hur viktig 
skolgången är, kunde ta sig an och bearbeta den här frågan, eventuellt utveckla alternativa 
skolformer anpassade för denna grupp av flickor. Detta skulle kunna vara ett utvecklingsom-
råde där Ersta diakoni avsatte extra resurser. 

Det tredje utvecklingsområdet handlar om personalens kompetensutveckling. Som vi 
tidigare konstaterat fanns det olika uppfattningar om vad som krävs för att arbeta som be-
handlingsassistent på Lännahemmet och Marsta gård. Det fanns även en obalans i både 
kompetens och erfarenheter men också i betoningen på adekvat utbildning mellan de båda 
hemmen. En översyn av den nuvarande kompetensen hos personalgrupperna tillsammans 
med en planering av framtida fortbildningsinsatser är av största vikt. 

Det som framkommit under arbetet med denna studie är att Ersta flickhem med enhe-
terna Lännahemmet och Marsta gård består av två skilda flickhem för i princip samma mål-
grupp�� men med olika behandlingsmodeller inom ramen för ett miljöterapeutiskt tänkande. 
De båda hemmen ger uttryck för två olika behandlingsideologier, men ändå inom relativt 

��  Värt att notera är att efter studiens slutförande har Marsta gård ändrat sin målgrupp till att omfatta även flickor som inte 
nödvändigtvis har varit utsatta för sexuella övergrepp. Detta innebär att Lännahemmet och Marsta gård i dag har samma 
målgrupp. 
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snarlika terapeutiska verksamheten. En jämförelse med forskning om ungdomar, trauma och 
sexuella övergrepp ger inget svar på vilken av dessa två behandlingsideologier som skulle 
kunna fungera bäst. 

Dilemmat som Lännahemmet och Marsta gård brottas med i dag är att en för smalt 
beskriven målgrupp kan medföra för få placeringar – två för breda, snarlika verksamheter 
likaså. En lösning skulle kunna vara att renodla de båda behandlingsmodellerna ännu mer 
till att omfatta olika målgrupper med en olikartad/olika djup problematik där varje hem har 
en behandling som inte är utformad av ideologiskt skilda skäl utan anpassad till respektive 
aktuella målgrupp. En tydligare definierad målgrupp skulle göra det lättare att avgöra på 
vilket hem flickan ska placeras. Kanske hemmen skulle ha två olika enhetschefer med skilda 
kompetenser? 

En annan lösning skulle kunna vara att Lännahemmet och Marsta gård fungerade som 
två steg i en process eller i en form av vårdkedja, liknande den ursprungliga tanken som fanns 
när Marsta gård öppnade. Behandlingshemmen skulle ha olika villkor för utformningen av 
behandlingsmodellerna men ändå ett nära samarbete.  
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