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ABSTRACT 
 
 
Syftet med studien var att utifrån ett könsperspektiv undersöka ungdomars erfarenhet och 
upplevelse av miljöterapeutisk behandling på institution. Fokus låg på ungdomarnas tankar 
kring syftet och nyttan med miljöterapin, aktiviteterna i den, relationerna med personalen och 
de andra ungdomarna på institutionen. Skillnader och likheter inom och mellan könen stude-
rades sedan. Undersökningen byggde på semistrukturerade intervjuer med fyra ungdomar som 
är eller har varit placerade på institution. Resultaten analyserades i relation till tidigare forsk-
ning om ungdomar på institution och Judith Butlers teoretiska perspektiv om kön, performati-
vitet och könslikheter. I studien gav ungdomarna mångfacetterade och målande beskrivningar 
av hur de upplever miljöterapin och det som ingår i denna. Ibland sågs konsensus inom könen 
men oftast kunde inga sådana mönster anas. Vanligare var att det fanns lika många likheter 
mellan könen. Deras berättelser föreföll vara individuella och kön verkade inte i högre grad än 
någon annan del utav deras personligheter påverka hur de upplever behandlingen. 
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1. Inledning 
Kön uppmärksammas allt mer inom socialt arbete, och intresset ökar för att synliggöra och 
arbeta på ett sätt som hanterar könsfrågor (se t.ex. Börjeson 1998, Hedin & Månsson 2000). 
Kön är något som påverkar alla människor, hela tiden, överallt. Vi har olika förväntningar på 
oss utifrån om vi är man eller kvinna och det mesta i samhället är uppbyggt kring denna diko-
tomi. Vilket innehåll begreppen ges beror på vilket samhälle och vilken tid vi lever i. Oavsett 
hur innebörden i orden ser ut i det sammanhang vi vistas i så får det stort inflytande över hur 
vi lever våra liv, hur vi ser på oss själva och hur vi skapar våra relationer (Connell 2003 s.78-
93). 

Tankarna om vad som utgör kön går isär. Det kan ses som något som i sin helhet är kulturellt 
skapat där ingen skillnad görs mellan det biologiska könet och det kulturella (Rosenberg 2005 
s.46). Det kulturella könet kan också ses som något som läggs utanpå det biologiska. Det bio-
logiska könet är då ett givet faktum, något som existerade innan kulturen (Connell 2003 s.19).  
Kön kan även förstås som ett varande eller som ett görande (Rosenberg 2005 s.14). Det kan 
på ytan förefalla vara stelt och orörligt, men kan vid närmare undersökning visa sig vara fly-
tande, komplext och osäkert (Connell 2003 s.15).  

Kön kan uppfattas på en mängd olika sätt. Det kan vara fruktbart att synliggöra hur vi definie-
rar kön, hur vi tror att det skapas och hur det påverkar våra liv. På så sätt kan vi göra det möj-
ligt att fråga oss om vi är nöjda med de begränsningar och möjligheter som finns inom den 
könsidentitet vi upplever oss ha, eller om vi vill utmana och förändra rådande könsmönster.   
Vi kan anpassa oss till den plats i könsmönstret som vi blivit tilldelade eller så kan vi försöka 
skapa en egen plats (a.a. s.15). Judith Butler ser kön som något som i sin helhet skapas kultu-
rellt och som något vi gör och inte något vi är (Rosenberg 2005 s.14, s.46). Hon ser kategori-
erna ”kvinna” och ”man” som egentliga omöjligheter som begränsar oss i skapandet av en 
egen identitet som människa och person (Butler 1990 s.15-16). Det är lätt att uppfatta det ak-
tuella könsmönstret som vi lever i som universellt, statiskt, som något som tas för givet och 
som inte går att påverka. Väljer vi istället att se kön som något föränderligt som skapas hela 
tiden öppnas möjligheter att forma en identitet som kanske inte ryms inom könsramarna för 
hur vi ”ska” vara.  

Att uppmärksamma könets påverkan på våra liv känns viktigt då vi befinner oss under kon-
stant påverkan av detta t.ex. inom arbetslivet, i maktrelationer, genom språk och hur vi ut-
trycker oss genom klädsel och kultur (Connell 2003 s.78-93). Det påverkar också det praktis-
ka sociala arbetet och olika behandlingsverksamheter. Den här uppsatsen fokuserar på be-
handling av ungdomar inom institutionsvård.  Under 2004 påbörjade ungefär 7200 barn och 
unga heldygnsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU). 
Drygt 20200 barn och unga var någon gång under 2004 föremål för olika heldygnsinsatser 
(Socialstyrelsen 2006-05-08). 

Placering utanför hemmet är i många länder den vanligaste åtgärden för ungdomar med all-
varliga beteendeproblem. Dessa kan vara frivilliga eller ske under tvång (Andreassen 2003 
s.44). Begreppet ”institution” innefattar i Norden en mängd åtgärder i olika former. Det kan 
handla om familjeliknande åtgärder, offentliga eller privata institutioner, ungdomspsykiatriska 
institutioner eller behandlingskollektiv (a.a. s.45). Hur behandling och struktur på institutio-
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nerna ser ut kan variera enormt. Gemensamt är att man samlar en grupp ungdomar med pro-
blem på samma plats (a.a. s.48-49). De flesta ungdomarna placeras i så kallade HVB-hem 
(Hem för vård och boende). Det är en samlingsbeteckning för privata såväl som offentliga 
institutioner med dygnsvård (Andreassen 2003 s.46). Dessutom driver myndigheten Statens 
institutionsstyrelse institutioner med vård och behandling av ungdomar som är omhändertag-
na enligt Lag om vård av unga (LVU) och Lag om sluten ungdomsvård (LSU) (Statens insti-
tutionsstyrelse 060418). 

Heldygnsvård är en åtgärd som påverkar många ungdomars liv. För ungdomar på institution, 
likväl som för andra, är könskonstruktion en del av vardagen (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
2005:4, s.20, Sandström 1997 s.96). Det är en aspekt på institutionsvård som sällan diskuteras 
bland personal som är verksamma inom området. Ofta blir det en ingrediens i behandlingen 
som får verka i det osynliga. Resultatet kan bli att en viktig del av behandlingen får bygga på 
antaganden och personliga åsikter om kön och vad det innebär, istället för på forskning och 
kunskaper. Detta visar sig i aktuell forskning på området (Baker et al. 2005 s.185, Riehman et 
al. 2003 s.866).  

Forskning på vad i behandling som ger positiva resultat har till största del fokuserat på killar, 
och det finns lite kunskap om hur resultaten påverkar tjejer (Baker et al. 2005 s.185, Bloom et 
al. 2002 s.529). Trots detta finns en mängd "könsspecifika" program, vilket i praktiken visar 
sig handla om "tjejspecifika" program. De verkar ofta bygga på stereotypa tankar om att tjejer 
har behov som skiljer sig från killars, på att tjejer är mer relationella och på att de ses som 
utsatta eller som barn (Baker et al. 2005 s.186, Bloom et al. 2002 s.526-535, LeCroy 2004 
s.427-428, Riehman et al. 2003 s.866, Överlien 2003 s.356).  Eftersom en stor del av behand-
lingsformerna som finns grundar sig på forskning om killar tycks det vara nödvändigt med 
speciell behandling för tjejer. Deras behov anses skilja sig från de killar som programmen är 
skapade för (Baker et al. 2005 s.186, Bloom et al. 2002 s.526-535, Riehman et al. 2003 
s.866).  Killar antas behöva fasta ramar och hård struktur (Goodkind 2005 s.59-60). Vad dessa 
antaganden grundar sig på framkommer ingenstans. Att könsspecifik oftast får beteckna det 
”tjejspecifika” medför också att det faktum att killar också har ett kön riskerar att glömmas 
bort (a.a. s.55-56). 

Med denna bakgrund kan vi se kön som något som påverkar oss inom alla områden av våra 
liv. Att bli medveten om det skulle kanske för de allra flesta kunna leda till en vidare syn på 
den egna situationen och identiteten, samt en möjlighet att förändra det vi inte är nöjda med. 
Kön kan vara avgörande för hur vägen in i behandling sett ut, vad problemen tar sig för ut-
tryck, vilken behandling som erbjuds, hur den ser ut och hur vi bemöts av den personal som 
tillhandahåller den. Men är skillnaderna mellan könen så stora egentligen? Upplever killar sin 
behandling annorlunda än tjejer? Finns en konsensus bland tjejerna om den behandling de får? 
Är vi så olika varandra mellan könen, och är vi så lika varandra inom ett givet biologiskt kön? 
Uppskattar inte tjejer gränser likaväl som killar, och uppskattar inte killar relationer och emo-
tionellt stöd på samma sätt som tjejer? Att studera detta känns viktigt och förhoppningsvis kan 
det hjälpa till att motverka att en viktig insats i en människas liv grundar sig på stereotyper 
och fördomar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka ungdomars erfarenheter och upplevelser av mil-
jöterapi utifrån ett könsperspektiv.  

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att ligga till grund för studien; 

 
• Hur ser ungdomarna på relationerna med personalen på institutionen?  

 
• Hur upplever ungdomarna de dagliga aktiviteterna? 
 
• Hur uppfattar ungdomarna kontakten med de övriga ungdomarna på institutionen? 
 
• Hur ser de på syftet och nyttan med miljöterapin? 

Ungdomarnas upplevelser kring dessa frågor kommer att analyseras utifrån några av Butlers 
teoretiska perspektiv samt en teori om könslikhet (se kapitel 4). 

2.1. Avgränsningar 

I studien undersöks ungdomarnas upplevelse av miljöterapi. Att miljöterapi valts och andra 
terapiformer uteslutits beror på en tanke om att miljöterapi i större utsträckning utgör en del 
utav ungdomarnas vardag än vad individualterapi och familjeterapi gör, och att det på så sätt 
blir en betydande del av deras liv. Både personal och ungdomar kan ses som delaktiga i denna 
process och de påverkar alla varandra.  

Intervjuerna rörde sig kring några teman (se intervjuguide, bilaga 1) som upplevdes som cen-
trala inom miljöterapi. Frågor ställdes om relationerna till personalen och till de andra ung-
domarna, om aktiviteterna samt om upplevelsen av miljöterapi i allmänhet. Dessa områden 
ansågs täcka det viktigaste i behandlingsformen och ge ett lagom stort underlag till denna 
studie. 

Av Butlers teoretiska begrepp valdes de ut som befanns vara relevanta för analysen av uppsat-
sens frågeställningar. 

2.2. Centrala begrepp 

Detta avsnitt beskriver de definitioner av begreppen kön och miljöterapi som används i denna 
uppsats. 

2.2.1. Kön 

Diskussionen kring genus- och könsbegreppen, vad de ska innehålla, hur de fungerar och kon-
strueras, vilken betydelse de har i våra liv samt hur vi använder oss utav och förhåller oss till 
dem är omfattande. Vi har i den här uppsatsen valt att använda oss utav ordet ”kön”. Detta får 
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beteckna genus och kön som ett, där båda ses som något som skapas i en kulturell kontext och 
som något som inte är ett biologiskt fakta (Rosenberg 2005 s.46). (Se avsnitt 4.) 

Eftersom det kulturella och det biologiska könet ses som ett i den här uppsatsen behövdes ett 
ord som kunde inrymma båda dessa betydelser. Att valet föll på just kön och inte gender be-
rodde mest på att det kändes enklast att använda ett svenskt ord i svensk text. Genus valdes 
bort då det lätt kan förstås som enbart det kulturella mönstret. Eftersom både ”det biologiska 
könet” och ”det kulturella könet” innehåller ordet ”kön” uppfattades det som det mest lämpli-
ga alternativet. Begreppet kön är också det som oftast används i den tidigare forskning som 
tagits del av. En medvetenhet finns om att många reflexmässigt förknippar ordet kön med just 
det biologiska och att det kan medföra viss förvirring när det ges betydelsen av både det kul-
turella och det biologiska könet. Begreppet kön upplevs ändå ge en bra grund för det könslik-
hetsperspektiv som används i analysen av intervjuerna. Inget bra alternativ hittades då det inte 
förefaller existera något lämpligt ord som betecknar genus och kön som något sammanflätat. I 
teoriavsnittet finns en genomgång av Butlers syn på kön. När det gäller tidigare forskning 
används de aktuella forskarnas egna definitioner av kön. 

2.2.2. Miljöterapi 

Miljöterapi grundar sig i tanken att människan utvecklas i samspel med sin omgivning och 
den miljö hon växer upp i, och syftet är att skapa en miljö som i både fysisk och psykisk be-
märkelse ger utrymme för utveckling (Hölcke 1997 s.31). Miljöterapin kan definieras som ett 
systematiskt och genomtänkt tillrättaläggande av miljöns psykologiska, sociala och materiel-
la/fysiska premisser i förhållande till individens och gruppens situation och behov. Den om-
fattar den dagliga samvaron på institutionen med såväl de planerade aktiviteterna- den struk-
turerade tiden, som fritiden- den ostrukturerade tiden (Statens institutionsstyrelse, 060515). 
Ett annat sätt att beskriva miljöterapi är att säga att det är en form av behandling i vilken ton-
vikten läggs på de terapeutiska processer, som t.ex. stöd, engagemang och bekräftelse, som 
kan mobiliseras i den miljö i vilken klienten vistas. I miljöterapin ingår att personalen hjälper 
klienten att förstå hur hon handlar mot sig själv och andra. Exempel på vanliga miljöterapeu-
tiska insatser är matlagning, fysiska aktiviteter och annan gruppverksamhet där syftet bl.a. är 
att ta eget ansvar och träna samarbete i grupp, social kompetens och ökad självkänsla. (a.a.)  

Organisationen, inom vilken intervjupersonerna i den här studien befinner sig, beskriver i sitt 
informationsmaterial miljöterapin som gruppfokuserad med ett lösningsfokuserat synsätt där 
ungdomarnas resurser och styrkor är i fokus. Målet är att få ungdomarna att se dessa och upp-
täcka sin egen förmåga till förändring. Ungdomarna har i miljöterapin möjlighet att lära sig 
fungera i grupp, hantera tankar, upplevelser och känslor samt att hitta nya sätt att relatera till 
andra (ur organisationens informationsmaterial).  

En svårighet upplevdes med att definiera miljöterapi då det kändes som ett vitt begrepp. Att 
inte lägga fokus på en djupare diskussion kring detta valdes. De delar som uppfattades som 
viktigast och som ansågs sammanfatta kärnan av miljöterapin plockades ut. Intervjufrågorna 
kom slutligen att kretsa kring aktiviteterna i och utanför behandlingshemmet, relationerna 
med personal såväl som med de andra ungdomarna samt upplevelsen av miljöterapi som be-
handlingsform. 
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Att gå djupare in i litteratur om miljöterapi valdes bort, till förmån för litteratur om teori och 
tidigare forskning.  

2.3. Disposition 

Kapitel ett och två består av en inledning med motivering till varför studien är viktig, samt 
syfte, frågeställningar, centrala begrepp och avgränsningar. Kapitel tre är en genomgång av 
tidigare forskning på området och diskussion kring denna. Detta avsnitt är viktigt för analysen 
och det är även kapitel fyra, vilket är en teorigenomgång som behandlar några av Butlers teo-
retiska begrepp samt ett könslikhetsperspektiv, och hur dessa kommer att användas i uppsat-
sen. I kapitel fem presenteras den metod med vilken studien har genomförts, följt av kapitel 
sex med en resultatpresentation utifrån olika teman samt en analys i anslutning till dessa. 
Slutligen är kapitel sju en avslutande diskussion med förslag på fortsatt forskning. 
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3. Tidigare forskning 
Här följer en genomgång av forskning som berör ungdomar inom behandling och ungdomar 
på institution. Först kommer en begreppsgenomgång kring hur kön, genus och gender an-
vänds och vilken betydelse de ges. Därefter följer ett avsnitt om vilken syn på kön som fram-
kommer i aktuell forskning som rör behandling.  

3.1. Definitioner av kön i aktuell forskning 

Vilken betydelse som läggs i de olika begreppen kön, genus och gender varierar väldigt 
mycket. Här följer en genomgång av hur de används i aktuell forskning och det bildar en bak-
grund till valet av att använda begreppet kön i uppsatsen. 

En vanligt förekommande diskussion i aktuell forskning är att kön, genus och gender inte är 
något statiskt utan något som påverkas av en mängd andra faktorer såsom den sociala kontex-
ten, etnicitet och klass. Likaså diskuteras att en kropp och en social identitet skapas inom ett 
kulturellt sammanhang och inte kan existera utanför det (Goodkind 2005 s.58, Stiftelsen All-
männa Barnhuset 2005:4 s.15, Överlien 2003 s.347). I "Flickor och pojkar på institution- ett 
könsperspektiv på vården av ungdomar" väljer författarna bort begreppet ”genus” och använ-
der sig istället enbart av "kön". Den innebörd de ger kön är kropp, sexualitet och identitet. Ett 
resonemang förs kring faran med att könsbegreppet kan bidra till att cementera könets gam-
malmodiga betydelser. Författarna tycker ändå att de med denna utgångspunkt får goda förut-
sättningar att kunna reflektera över hur kropp och sexualitet kopplas samman med olika iden-
titeter hos behandlare och ungdomar inom ungdomsvården (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
2005:4 s.15). De har valt att exkludera genusbegreppet med denna motivering; 

”Å andra sidan riskerar vi att med användningen av begreppet genus att uppfatta kroppen och det 
kroppsliga som naturligt och opåverkat av sociala och kulturella processer.” (a.a. s.15) 

De vill alltså inte separera det sociala könet från det kroppsliga och upplever att genusbegrep-
pet skulle riskera att göra så.  

Sara Goodkind (2005) använder sig av begreppet ”gender”. Betydelsen av ”gender” visar sig 
vid sökning i lexikon innehålla betydelserna kön såväl som genus och kan alltså vara ett bre-
dare begrepp än de två delarna var för sig. Det verkar dock ofta ges innebörden ”genus”. 
”Gender” är också vad som används i all övrig forskning som är skriven på engelska som vi 
använt oss utav.  

I flera av de vetenskapliga artiklar som studerats uteblir definitioner och diskussioner kring 
vad termerna kön, genus och gender innehåller. Där studeras enbart specifika aspekter av 
flickors och/eller pojkars vård utan att begreppen lyfts och diskuteras eller ifrågasätts (Rieh-
man et al. 2003, Baker et al. 2005, LeCroy 2004). 

Vikten av att föra diskussioner kring kön blir tydlig i ”Social pedagogik- i goda möten skapas 
goda skäl” (Berglund 2000) där författaren uppmärksammar att det är vad som har störst in-
verkan på ungdomarnas liv och institutionsvistelse. Genom ett forskningsprojekt fanns Stig-
Arne Berglund med i några institutionsplacerade ungdomars liv under tre år, med avsikten att 
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göra deras röster hörda och låta dem komma till tals. Han hade till en början tankar om en 
mängd olika teorier som vore möjliga att utgå från men kom fram till att det som påverkade 
ungdomarna i störst utsträckning var just kön. Han försöker hitta ett rörligt begrepp att använ-
da sig av och uppfattar ”roll”, ”könsidentitet” och ”genus” som alltför stela. Han väljer att 
använda sig av ”socialt kön” och menar med detta ”…ett grundläggande rörelsemönster i 
sätten att relatera i socialt samspel” (Berglund 2000 s.36).  

Berglund ser kön som en konstruktion, en rörelse såväl som en arena som ger möjligheter för 
både kvinnliga och manliga uttryck, och framhåller det positiva med detta. Han ser människan 
som ett skapande subjekt och kön som något som skapas hela tiden i interaktion (Berglund 
2000 s.36). Han skriver också; ”Teorier och begrepp är bara verktyg, förenklade och klumpi-
ga, för att begreppsliggöra en social konstruktion- identitet- som flyter, är obestämd, situa-
tionsbetingad och föränderlig” (a.a. s.41).  

3.2. Hur ser synen på kön ut i behandling? 

Aktuell forskning om kön och behandling av ungdomar på institution har studerats inför den 
här uppsatsen, bland annat forskning som på olika sätt behandlar hur upplevda skillnader mel-
lan pojkar och flickor kan påverka behandlingen. Hur resoneras det kring kön? Vad får det för 
konsekvenser för behandlingen? Den forskning som valts behandlar ungdomars såväl som 
personals åsikter. Återkommande teman som hittats i litteraturen är sexualitet, hur man ser på 
tjejer och killar och deras behov, könsspecifika program och synen på relationers betydelse 
för killar respektive tjejer. 

3.2.1. Resonemang kring könsspecifika program 

Craig LeCroy skriver om ett könsspecifikt program som kallas ”The Go Grrrls Program”. Det 
är en förebyggande insats för tjejer i tidiga tonåren som bygger på samtal i små grupper med 
en samtalsledare kring ämnen som anses vara aktuella för tjejer i den åldern. Medelåldern på 
tjejerna var 12.7 år. Tjejerna beskrivs som utsatta i en värld där de lätt kan bli indragna i dåli-
ga sammanhang, där de kan börja utforska sin sexualitet, bli gravida, få sexuellt överförbara 
sjukdomar och börja missbruka droger (LeCroy 2004 s.427-428). För att förhindra detta ska 
tjejerna genom gruppsamtalen lära sig de nödvändiga uppgifter och kunskaper som samhället 
kräver att de behärskar; 

”The prevention program for girls was designed to emphazise competencies that help girls learn 
the information and skills necessary to succesfully meet the demands being placed on them by 
peers, family and society.” (a.a. s. 430) 

Goodkinds kritik mot den här typen av program inom ungdomsvården är att ”könsspecifik” 
oftast har betydelsen ”enbart för flickor”. Det faktum att pojkar också har ett kön blir något 
som glöms bort och inte uppmärksammas (Goodkind 2005 s.55-56). ”Könsspecifik” förutsät-
ter någon slags universell könsidentitet som delas av alla med samma biologiska kön. Kön blir 
då något onyanserat och statiskt, och de ”könsspecifika behoven” kräver i så fall att någon 
definierar exakt hur dessa ser ut. Faran med sådana program kan bli att de befäster gamla 
könsroller och försöker få ungdomar att passa in i dem trots att det kanske skulle vara bättre 
behandling att låta dem utmana dessa mönster och hitta sina egna (Goodkind 2005 s.53). 
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Risken finns också att det blir den vita, heterosexuella medelklasstjejen som får stå modell för 
”det tjejspecifika”. Goodkind skriver till exempel att mycket av den forskning som ligger till 
grund för den könsspecifika behandlingen inom ungdomsvården är baserad på forskning som 
genomförts bland just nämnda kategori tjejer. Majoriteten av de tjejer som hamnar inom ung-
domsvården i USA har dock helt annan bakgrund och därför också ofta helt andra erfarenhe-
ter och krav att leva upp till (a.a. s.61). 

Få undersökningar har gjorts på hur könsskillnader påverkar ungdomars upplevelser av och 
respons på behandling (Baker et al. 2005 s.185, Riehman et al. 2003 s.866). Forskning på vad 
i behandling som ger positiva resultat har till största del fokuserat på killar och det finns lite 
kunskap om hur resultaten påverkar tjejer (Baker et al. 2005 s.185, Bloom et al. 2002 s.529). 
Väldigt få programutvärderingar är gjorda med fokus enbart på tjejer, och vad som bäst fun-
gerar för dem har fortfarande inte identifierats (Bloom et al. 2002 s.530). Internationell forsk-
ning framhåller att för att behandla tjejer behövs det särskild utbildning bl.a. när det gäller 
könsidentitet, kvinnlig utveckling och samspel mellan behandlare- klient av olika kön (a.a. 
s.530).  

I artikeln ”Improving juvenile justice för females: A statewide assessment in California” 
(Bloom et al. 2002) redovisas resultat från forskning om hur behandlingen av tjejer inom ung-
domsvården kan förbättras. Där konstateras att tjejer ofta placeras i behandlingsprogram ut-
formade för killar och att behandlingen måste utformas med hänsyn till kön och rikta sig mot 
tjejers faktiska livssituation idag. Med detta menas att tjejer behöver behandling som fokuse-
rar på relations- & kommunikationsträning med täta och nära relationer med personal och 
mycket emotionellt stöd (a.a. s.526-535). I undersökningen har anställda på behandlingshem 
efterfrågat mer utbildning för de speciella behov de anser tjejer har, bl.a. könsspecifika be-
handlingsmöjligheter (vad det innebär preciseras inte), fritidssysselsättningar, konst, drama, 
musik och dansterapi. Personalen ansåg att behandling av flickor och unga kvinnor ställer 
särskilda krav och utmaningar, att tjejers behov skiljer sig mycket från killars och att det inte 
är något som synliggörs i den utbildning personalen tillhandahålls (a.a. s.545). Mer specifikt 
varför tjejer anses särskilt krävande i behandlingen framkommer inte av artikeln. I undersök-
ningen tycktes de intervjuade ha gemensamt att de ansåg att tjejer har ett annat vårdbehov än 
killar, men att de behövde mer information om vad som fungerar för just tjejer (a.a. s.540).  

3.2.3. Syn på sexualitet och behandling  

Carolina Överlien (2003) diskuterar i sin artikel ”Innocent girls or active young women? Ne-
gotiating sexual agency at a detention home” hur sexualitet hanteras på en institution för tje-
jer. Hon konstaterar, efter att ha gjort deltagande observationer, att personalen inte pratade 
med tjejerna om sexuella övergrepp och ämnen relaterade till sexuella erfarenheter då det sågs 
som svårt och känsligt. Sexualitet och relaterade ämnen som kroppen, sexuella handlingar och 
sexuella övergrepp ingick inte i behandlingsplanen, annat än vid enskilda tillfällen, och då på 
initiativ av enskild personal (Överlien 2003 s.348). Ändå tyckte hon sig se att institutionen 
outtalat var organiserad kring sexualitet. Heterosexualitet togs för givet och institutionen var 
riktad mot tjejer för att undvika problem med just sexualitet (Överlien 2003 s.348). Tjejerna 
betraktades som barn för att ge dem en slags frizon från sexualitet då de ofta blivit utsatta för 
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sexuella övergrepp (a.a. s.356). Manlig personal hade svårt att vara fysiskt nära tjejerna av 
rädsla att deras agerande skulle tolkas sexuellt (a.a. s.353).  

Tjejer som placeras på behandlingshem kategoriseras ofta som promiskuösa samtidigt som de 
ses som offer för den manliga sexualiteten. Intervjuer med tjejer visar att de är medvetna om 
att det råder olika könsnormer för kvinnor och män. De talar inte om sig själva som offer och 
barn som internaliserar samhällsnormer utan att ifrågasätta. Det blir ett dilemma när persona-
len ser dem på det sättet. Genom att se dem som asexuella och som offer tystas och görs de 
till objekt. Det för med sig att man tappar chansen att behandla och snarare vårdar (a.a. s.352-
362). 

I den forskning vi studerat diskuteras killars sexualitet endast i Goodkinds artikel. Hon påpe-
kar att fler tjejer än killar har blivit utsatta för övergrepp, men att det kanske är ännu viktigare 
att även killar får bearbeta sina erfarenheter eftersom det är ännu mer tabu att diskutera och 
erkänna sådant för dem (Goodkind 2005 s.60). 

3.2.4. Synen på kön och relationer 

I studien ”Adolescent social relationships and the treatment process: findings from quantitati-
ve and qualitative analyses” konstateras att det finns könsskillnader i relationsmönster bland 
ungdomar inom rättssystemet (Riehman et al. 2003). Undersökningen granskar påståendet att 
tjejer i större utsträckning skapar och har behov av relationer än killar och ifrågasätter detta då 
det inte tar i beaktande hur socialiseringsprocessen påverkas av olika faktorer som t.ex. famil-
jebakgrund, och hur det i sin tur påverkar beteende under uppväxten (a.a. s.869). 

Den könsspecifika behandlingen betonar ofta betydelsen av relationer för tjejer, vilket inte 
program för killar gör. Snarare fokuserar de mer på regler och gränser. Goodkind anser att 
struktur och relationer är viktiga aspekter i både pojkars och flickors utveckling och därför 
viktiga delar i behandling av båda könen (Goodkind, 2005, s. 59-60). 

Kamratrelationer har visat sig kunna ha en positiv effekt på mental hälsa, och sambandet har 
visat sig starkare på kvinnor än män (LeCroy, 2004, s. 435). Riehman et al. påstår att relatio-
ner anses viktiga för tjejer (Riehman et al., 2003, s. 880-888, se även t.ex. Bloom et al., 2002, 
s. 535), men hur och vilka slags relationer borde kanske diskuteras mer. Tjejerna i deras stu-
die skapade relationer, men de var främst sexuella med motsatta könet och gav uttryck för att 
tillfredsställa lika mycket materiella behov som intimitetsbehov. Relationer med äldre, speci-
ellt män, visade sig vara viktigast för tjejer, som också hade svårt för relationer med andra 
tjejer på institutionen. Relationsperspektivet misslyckas med att förklara de svårigheter som 
tjejerna visat sig ha i relationer med personer av samma kön (Riehman et al. 2003 s.880-888). 
Samtidigt blir killars behov av relationer osynligt. Killar spenderade generellt mer tid med 
andra killar i samma ålder, och deras relationer till flickvänner är ofta positivt förstärkande. 
Några pojkar i undersökningen gav positiv respons på de chanser de fick att utveckla nära 
kamratrelationer på behandlingshemmet (a.a. s.889). 

Jessica Palm visar i ”Ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård. En jämförelse med 
LVU-placeringar och fängelse” att det på institutioner där killar dominerar finns en övervä-
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gande negativ syn på personalen. Ungdomarna undviker kontakt med dessa och föredrar att 
umgås med andra ungdomar (Palm 2003).  

I ”Flickor och pojkar på institution- ett könsperspektiv på vården av ungdomar” skriver förfat-
taren att kön på institutioner produceras i och genom själva arbetet och att detta bidrar till hur 
könade identiteter skapas (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2005:4 s.20). Alla som vistas där 
påverkar alltså uppfattningen om kön samtidigt som de påverkas utav den.  

I ”Makt och kön” (1997) beskrivs också könsfrågans vikt inom behandling. Behandlingsarbe-
tet på dygnet-runt-verksamheter bedrivs ofta under former som försiggår i och liknar det var-
dagliga livet med anpassning till rutiner och livsformer som skolgång, arbete eller annan sys-
selsättning, mattider, sovvanor, fritid. De möten som sker berör ungdomarnas personliga liv 
och deras sätt att leva sin vardag. Kön finns med som en underliggande faktor som strukture-
rar ungdomarnas och personalens sätt att förhålla sig till varandra såväl inom respektive grupp 
som mellan personal och ungdomar. Kön skapas och återskapas i sina individuella, strukturel-
la och symboliska dimensioner. Personalens ställning som identifikationsobjekt för ungdo-
marna innebär att det får stor betydelse vilka uttrycksformer kön tar sig (Sandström 1997 
s.96). 

För personal som arbetar med ungdomar är det viktigt att fortlöpande synliggöra, diskutera 
och problematisera kön. Ungdomarna behöver stöd för att våga och få tillfälle att diskutera 
och ventilera sina frågor. De är inne i en turbulent period av könsidentitetsbygge och behöver 
konfronteras med den bild de skaffat sig som en följd av sina uppväxtförhållanden och den 
ofta socialt problematiska situationen (a.a. s.93-111). 

3.3. Motivering till vald forskning 

Den forskning som valts är både forskning som pekar på vikten av att diskutera kön inom 
behandling samt forskning som visar på hur det kan se ut om så inte görs. Den motiverar äm-
net i den här uppsatsen och synliggör könsdiskussionens vikt inom socialt arbete.  
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4. Teoretiska perspektiv 
Teoriavsnittet inleds med en genomgång av Butlers teoretiska perspektiv och hennes syn på 
kön kopplat till det könslikhetsperspektiv som är centralt i uppsatsen och som beskrivs i RW 
Connells bok ”Om genus” (Connell 2003). Efter genomgången följer en beskrivning av hur 
dessa teoretiska perspektiv används i analysen av de kvalitativa intervjuer som uppsatsen 
bygger på.  

4.1. Det biologiska könet och det kulturella könet som ett 

Här följer en beskrivning av de resonemang som ligger bakom valet att i uppsatsen se ”kön” 
som något som innehåller det biologiska såväl som det kulturella könet och valet att inte skilja 
på dessa. 

Vanligt är att, med utgångspunkt i en biologisk uppdelning i hanar och honor, definiera genus 
som den sociala eller psykologiska skillnaden mellan män och kvinnor, som förstärks eller 
orsakas av den biologiska uppdelningen. Genus ses då som en dikotomi byggd på kontraster- 
en kulturell skillnad mellan män och kvinnor som bottnar i biologiska olikheter (Connell 2003 
s.19). Med denna utgångspunkt är könet det ursprungliga- ett biologiskt faktum, och genus de 
mönster som läggs utanpå detta och som beror på vilken kultur kroppen lever i och på vilket 
kön denna har. Det skulle då finnas ett kvinnligt och ett manligt genus, två olika uppsättningar 
av kulturella mönster (Butler 1990 s.6-7).  

Butler kritiserar indelningen i kön och genus. Hennes kritik är att genus, utifrån en sådan in-
delning, inte rimligtvis kan ses som en dikotomi. Genusbegreppet tillkom för att kunna frångå 
synen på det biologiska som något ofrånkomligt. Då måste det, för att fylla sitt syfte, vara 
fristående från det biologiska könet, och kan alltså inte ses som ett resultat av det och inte 
heller som låst vid ett sådant. Ett binärt genussystem antyder att genus speglar det biologiska 
könet eller är begränsat av det. Om indelningen i genus och kön ska förhindra att de biologis-
ka förutsättningarna blir något ofrånkomligt och avgörande som är avhängigt av det biologis-
ka könet, så måste genus ses som något fritt flytande. Ett flytande genus ger konsekvenserna 
att en kvinnokropp lika gärna kan ha ett manligt genus som en manlig kropp kan ikläda sig ett 
kvinnligt sådant. Butler kritiserar synen på genus som ett binärt system då detta innebär att 
individen fortfarande är fångad- inte genom att det biologiska är ofrånkomligt utan genom att 
kulturen blir något ofrånkomligt- något som sätter gränser för hur det är möjligt att skapa ge-
nus och något som ger ramar för hur olika genusidentiteter ska se ut (a.a. s.6-7). 

Butler (enligt Rosenberg 2005) vänder sig också mot synen på kön som något givet, existe-
rande fakta som finns oberoende av kulturen. Hon anser att också kön skapas inom en kultu-
rell kontext och att det alltså inte kan ha existerat innan denna; 

”Är skenbart naturliga fakta om könet diskursivt skapade av olika vetenskapliga diskurser till för-
mån för andra politiska och sociala intressen? Om könets oföränderliga karaktär kan ifrågasättas, 
då är kanske den konstruktion som kallas ”kön” lika mycket kulturellt konstruerad som genus, ja 
kanske den aldrig varit annat än genus, vilket skulle få till konsekvens att distinktionen mellan kön 
och genus visar sig inte vara någon distinktion alls.” (Rosenberg 2005 s.46) 
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Butlers slutsats blir att kön såväl som genus är socialt konstruerat och att begreppen inte går 
att skilja åt. Connell har också invändningar mot en definition av genus som den kulturella 
skillnaden mellan kvinnor och män som bottnar i det biologiska könet. Han ser genus som en 
social struktur, men en speciell sådan. Han ser den inte som en fast dikotomi i människors liv 
eller personlighet och inte heller som ett uttryck för biologi (Connell 2003 s.21). Han anser att 
genus är en social struktur som har ett förhållande till människokroppen, men vänder sig emot 
tanken på att kulturella mönster enbart är en avspegling av de förutsättningar som kroppen 
ger;  

”Däremot kan vi säga att samhället, på en rad olika sätt, riktar sig till våra kroppar och spelar på de 
reproduktiva skillnaderna. Det finns ingen tydlig ”biologisk bas” för genus som en social process. 
Det är snarare en arena där våra kroppar används i sociala processer, där vårt sociala beteende gör 
något med de reproduktiva skillnaderna.” (a.a. s.21) 

Han förefaller alltså hålla med Butler om att både kön och genus skapas, att de skapar varand-
ra inom en kulturell kontext. Han skriver också att samhället skapar och formar våra biologis-
ka kön genom att överdriva de kroppsliga skillnaderna till exempel genom klädkoder (a.a. 
s.21). Exempel på det skulle kunna vara att kvinnor bär tighta kläder som framhäver deras 
former, pushup-BH och högklackat, och med hjälp av dessa attribut skapas kvinnokroppen 
enligt de ideal som finns i den västerländska kulturen. En annan aspekt på kön och genus som 
något som skapas, och som två begrepp som påverkar varandra ömsesidigt, är att våra kroppar 
påverkas av bland annat livsmedelstillgång, sexualvanor, krig, arbete, urbanisering, utbildning 
och sjukvård. Hur dessa faktorer påverkar våra kroppar består till stor del på vilken plats vårt 
kön har i den kultur vi lever i. Våra kroppar formas utifrån detta, utefter den påverkan de ut-
sätts för och de sammanhang de förväntas befinna sig i (a.a. s.49). 

4.2. Performativitet 

Här följer de resonemang som ligger bakom valet att se kön som en handling, som något som 
ständigt skapas och som inte är något av naturen givet eller biologiskt ofrånkomligt. 

Performativitet är ett begrepp som introducerats av Butler, och som kan ses som en del i ett 
socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Butler själv använder dock inte begreppet social kon-
struktion utan vill hellre tala om materialisering. Åsa Carlsson har översatt Butler i följande 
citat. 

”Vad jag skulle vilja sätta istället för dessa uppfattningar om konstruktionen är en återgång till 
bgreppet materia, inte som en plats eller yta utan som en materialiseringsprocess som stabiliseras 
över tiden för att skapa den begränsningens, beständighetens och ytans tecken som vi kallar mat-
ria.” (Carlsson 2001 s.32)  

Begreppet performativitet innebär att sociala praktiker aktivt skapar kön/genus, sexualiteter, 
etniciteter och andra avgörande sociala kategorier, och att detta är en process som hela tiden 
är verksam (Rosenberg 2005 s.14). Med det menas att kön är ett göra snarare än ett vara, och 
att kön görs genom performativa akter, d.v.s. genom handlingar och tal. Performativitet kan 
förstås som ständigt repeterade akter, som "citat" av föreställda och föregående praktiker, 
symboler och identiteter. Butler menar att det inte finns något "jag" som liksom klär på sig ett 
genus. Hon menar snarare att genusperformativiteten är en förutsättning för att kunna skapa 
ett "jag". Vi blir kvinnor och män genom att bete oss, röra oss, tala och klä oss på det sätt som 
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respektive kön förväntas göra. Enligt Butler bildas våra könsidentiteter just genom dessa ut-
tryck: kön orsakar inte handlingar, kön är en följd av handlingar (Butler 1990 s.232). 

Det är sega strukturer som gör kön, och dessa upprätthålls genom de upprepade performativa 
handlingarna (Butler 1993 s.225). Ett exempel på en performativ handling är prästens ord 
”Härmed förklarar jag er man och hustru” vid vigseln, som bokstavligen får det äktenskapliga 
tillståndet att bli till (Rosenberg 2005 s.15). 

Tanken på kön som ett göra istället för ett vara bygger på att antagandet att det inte finns nå-
got ursprungligt kön. När Butler talar om det performativa könet menar hon också att kön inte 
kan skiljas från genus, allt är i själva verket genus, något som diskuterats i avsnitt 4.1 (Butler 
1990 s.8). Kroppen hos Butler är lika diskursivt formad och tolkad som det vi kallar genus. 

”Att den genusbestämda kroppen är performativ tyder på att den inte har någon annan ontologisk 
status än de olika akter som bildar dess realitet”. Istället skapar ord och handlingar illusionen av en 
genuskärna, och denna illusion bevaras diskursivt för att reglera sexualiteten inom heterosexualite-
tens obligatoriska ram.” (Larsson 1996 s.171) 

Om kroppens olika sätt att visa och skapa sin kulturella betydelse är performativa innebär det 
att det inte finns någon tidigare existerande identitet efter vilken en handling eller en egenskap 
kan mätas. Med detta synsätt finns det helt enkelt inte några sanna eller falska könshandling-
ar, och att hävda att det finns en sann könsidentitet skulle i sig vara en reglerande konstruktion 
(a.a. s.176). Det är alltså inte så att vi först har en kropp med kön, som sedan får ett genus, 
utan dessa skapas tillsammans av normer och diskurser, de produceras performativt (Carlson 
2001 s.140).  

Butler skriver också om tanken på kön som ett, en tanke som introducerades av Beauvoir. Det 
maskulina könet och den universella människan är då samma sak. Det feminina är då ”det 
andra”, det som inte är det manliga. ”Man” är i så fall inget kön, män är personer, universella 
och könlösa medan ”kvinna” är det enda könet, det som är annorlunda. En annan syn på detta 
är att en kvinna överhuvudtaget inte kan ”vara” inom en maskulin ram. Det anses då att i en 
värld där språket är skapat av män, för män, finns inget vokabulär för att beskriva en kvinna. 
Hon blir då det som inte är. Hon kan inte vara en negation till männen eftersom hon inte kan 
beskrivas (Butler 1990 s.9-11). 

4.3. Könslikhetsperspektiv 

Här följer de resonemang som ligger bakom valet att i uppsatsen studera lika mycket variatio-
ner och likheter inom könen som mellan dem. De grundar sig i tankar om att män och kvinnor 
i grunden är mer lika än olika varandra.  

Könsskillnader är ett vanligt begrepp. Det är inte lika vanligt att prata om könslikheter. I ett 
könssystem som bygger på kontraster och på manligt och kvinnligt som två skilda identiteter 
läggs fokus oftast på skillnaderna mellan dessa. Mot en bakgrund av den tidigare genomgång-
en av synen på kön såväl som genus som något som skapas i en kulturell kontext, kan det vara 
intressant att titta på hur stora skillnaderna mellan den manliga och den kvinnliga biologiska 
kroppen är. Under de första utvecklingsstadierna är manliga och kvinnliga kroppar relativt 
lika, det är bara små skillnader mellan en tvåårig flicka och en tvåårig pojke. De uppenbart 
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olika yttre könsorganen utvecklas från en gemensam utgångspunkt. Mäns och kvinnors krop-
par blir också mer lika varandra när de åldras. Vad det gäller hjärnans anatomi och funktioner 
finns det inom de flesta områden inga signifikanta skillnader, och där små skillnader hittas är 
det ofta de som lyfts upp och framställs som större än de är medan de stora likheterna förblir 
osynliga (Connell 2003 s.45). Testosteronet som ett manligt hormon är en föreställning som 
dominerar. Testosteron finns i själva verket i alla mänskliga kroppar och detsamma gäller för 
det ”kvinnliga” hormonet östrogen. Många kvinnor har en högre halt av testosteron i blodet än 
många män och efter femtio års ålder har män i genomsnitt högre halter av östrogen i blodet 
än kvinnor (a.a. s.49-50). När det gäller de flesta biologiska egenskaper så lyser signifikanta 
skillnader mellan könen med sin frånvaro (a.a. s.60). 

En fara med att fokusera på könsskillnader kan vara att skillnaderna inom könen osynliggörs. 
Skillnaderna inom gruppen kvinnor och inom gruppen män kan vara lika stora eller större än 
skillnaderna mellan könen. Exempel på det kan vara skillnaden mellan våldsamma män och 
icke-våldsamma män eller skillnader mellan heterosexuella och homosexuella kvinnor. En 
definition av genus som bygger på skillnader mellan manligt och kvinnligt får konsekvensen 
att där ingen skillnad finns, finns heller inget kön. Homosexuella relationer skulle då vara 
utan kön, könsrelationerna i en armé med enbart män likaså. Forskningsresultat som bara vi-
sade på små eller inga fysiologiska eller psykologiska skillnader mellan könen skulle bli för-
virrande då det skulle innebära att könet har upphört existera (a.a. s.20).  

Butler pekar på faran med att förutsätta att det finns en identitet som kallas ”kvinna” och en 
annan som kallas ”man”. Hon anser inte bara att detta exkluderar betydelsen av andra faktorer 
som påverkar våra liv i stor utsträckning, såsom etnicitet, klass, sexualitet etc., utan frågar sig 
om det överhuvudtaget är önskvärt med konsensus gällande identitet, och vad detta i så fall 
fyller för syfte. Kommer kvinnor överhuvudtaget, trots samma bakgrund, kunna komma över-
ens om vad kvinnobegreppet ska innehålla? Hon kritiserar feminismen för att göra ”kvinnan” 
till det subjekt som ska representeras, och ser en fara med alla typer av statiska identiteter, 
som alltid innehåller ett visst mått av uteslutande processer och som förhindrar nya former att 
skapa sin identitet (Butler 1990 s.15-16). Med dessa resonemang lyfter hon betydelsen av att 
titta på skillnader inom existerande könsramar, och ifrågasätter uppdelningen i två kön.  

4.4. Sammanfattning 

Med Butlers resonemang i avsnitt 4.1 som bakgrund kommer intervjuerna att tolkas utifrån en 
syn på det biologiska och det kulturella könet som ett, som något som inte går att dela, i ett 
samhälle där vi förutsätts ha ett kvinnligt genus om vi har en kvinnlig kropp och ett manligt 
genus om vi har en manlig kropp. Detta benämns i uppsatsen som ”kön”.  

Tankarna kring performativitet (se avsnitt 4.2) innebär att kön ses som något som skapas 
ständigt och som inte är givet. Detta synsätt ger miljön en avgörande roll i hur könsidentiteter 
skapas, vilket gör det relevant att studera just miljöterapi. Den kan ses som en daglig arena 
där de intervjuades kön får utrymme att skapas tillsammans med såväl personal som andra 
ungdomar.  

Med ett könslikhetsperspektiv (avsnitt 4.3) hävdas att likheterna mellan könen tystas ned me-
dan skillnaderna framhävs och förstoras, att både de kroppsliga skillnaderna och de kulturella 
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är något som görs större än vad de är. Det innebär inte att vissa skillnader i anatomi bortses 
ifrån, snarare att den betydelse dessa skillnader ges ifrågasätts. Vi känner därför att detta per-
spektiv ger oss en bra grund till att kunna analysera ungdomarnas berättelser på ett sätt som 
kan belysa aspekter av behandling som vi upplever som viktiga. En tanke som finns är att 
deras berättelser är individuella och skiljer sig åt på ett individuellt plan, inte utifrån vilket 
kön den intervjuade har, och att det är många andra faktorer som spelar in och har minst lika 
stor betydelse som könet. Ett sådant förhållningssätt skulle kunna bidra med information i en 
riktning mot att vi behöver behandla ungdomar som personer och att det kan vara riskabelt att 
förutsätta att de behöver vissa saker utifrån deras kön. Vi upplever att ett könslikhetsperspek-
tiv, som det beskrivs i Connells ”Om kön” (Connell 2003 s.58-74) och enligt Butlers tankar 
om kön, överensstämmer med denna tanke, och vi har därför valt att luta oss mot detta per-
spektiv i vår analys. 

Detta val innebär inte att den verklighet vi lever i idag ignoreras. I vårt samhälle finns köns-
mönster som ungdomarna är uppvuxna med och måste förhålla sig till. En medvetenhet finns 
om detta och om svårigheten att titta på ursprungliga likheter, när ungdomarna troligtvis in-
ternaliserat och påverkats av rådande ideal och könsroller. En idé finns dock om att olikheter-
na upplevs som större än de faktiskt är, trots den påverkan vi utsätts för varje dag genom me-
dia, människors attityder och åsikter, våra föräldrars och vänners sätt att göra kön etc. 
Könslikhetsperspektivet känns då relevant, trots svårigheterna. 
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5. Metod och tillvägagångssätt 

5.1. En kvalitativ intervjuundersökning 

I uppsatsen undersöks hur ungdomars upplevelse av miljöterapi kan förstås utifrån ett köns-
perspektiv. Fokus ligger på vad intervjupersonerna tycker och tänker kring den miljöterapi de 
deltagit i, med målet att identifiera, tolka och förstå deras erfarenheter. Kvalitativa forsk-
ningsmetoder kan användas för att få del av människors subjektiva upplevelser (Esaiasson et 
al. 2003 s.281, Kvale 1997 s.70, Malterud 1998 s.33). Då detta varit avsikten med uppsatsen 
valdes kvalitativa intervjuer för att genom dessa få ta del av ungdomarnas upplevelser såsom 
de ter sig i intervjusituationen. Vårt empiriska material består av tematiska och semistruktu-
rella intervjuer med ungdomar som bor eller har bott på behandlingshem. Behandlingshem-
men, vars miljöterapi vi intervjuar kring, tar emot både tjejer och killar, har en könsblandad 
personalgrupp och bedriver inte könsspecifik behandling1. Sammanlagt gjorde vi 4 intervjuer, 
vilka tog vardera mellan 60 och 75 minuter.  

5.2. Urval  

Fyra ungdomar som bor eller har bott på behandlingshem valdes ut som intervjupersoner. I en 
kvalitativ undersökning kan data från ett litet antal informanter ofta vara tillräckligt, och fyra 
intervjuer kan ge ett lagom stort material för en uppsats av denna storlek (Malterud 1998 
s.59).   

”Urvalet ska vara lagom omfattande. Det får inte vara för stort, då blir det omöjligt att få en nöd-
vändig överblick i analysfasen. Det ska inte vara för litet, ty då innehåller materialet inte tillräck-
ligt med data.” (a.a. s.63) 

Urvalsprocessen skedde i två steg; val av verksamhet följt av val av intervjupersoner.  

En organisation som sedan länge bedriver dokumenterad miljöterapi på behandlingshem kon-
taktades. Organisationen har även behandlingsverksamhet i andra former för ungdomar. Att 
valet föll på denna organisation hade flera orsaker. Ett behandlingshem som inte uttryckligen 
bedrev könsspecifik behandling kändes intressant då en tanke fanns om att detta skulle ge en 
relativt oreflekterad och fri arena för könsskapande. Den ena av uppsatsskrivarna hade tidiga-
re gjort praktik på annan verksamhet inom organisationen. Detta gav flera bra förutsättningar 
då viss kontakt redan fanns samtidigt som vi saknade tidigare kännedom om ungdomarna 
inom just behandlingshemsverksamheten. Ingen relation fanns mellan oss vilket gjorde att 
inga förutfattade slutsatser om vad de skulle svara kunde dras och ingen kunskap fanns om 
deras åsikter om miljöterapin. Ett annat skäl till valet av organisation var det intresse som 
personalen visade när det gällde att delta i vår studie och all den hjälp de var villiga att bidra 
med.  

                                                 
1 Med könsspecifik behandling menar vi behandlingsformer som är specifikt utformade för att behandla kvinnor 
eller män i egenskap av att de är just kvinnor och män. 
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De intervjupersoner som deltog i undersökningen valdes ut av några i personalen på ett av 
organisationens behandlingshem. Kriterier som dessa fått från uppsatsskrivarna var att det 
skulle vara ungdomar som tillbringat minst ett år på deras behandlingshem för att därigenom 
ha varit med i miljöterapin under en tid och hunnit reflektera över den. En önskan fanns om 
att ungdomarna skulle vara i övre tonåren då en uppfattning fanns om att ålder påverkar för-
mågan att kunna reflektera över sina upplevelser. De ungdomar som slutligen deltog i under-
sökningen kom att vara mellan 15 och 20 år och hade bott på något av organisationens be-
handlingshem i mellan ett och två år. 

Tankarna kring intervjupersonernas kön var många. De rörde sig kring huruvida enbart tjejer, 
enbart killar eller både och skulle intervjuas, eller om detta skulle lämnas öppet med utgångs-
punkten att det inte spelade någon roll. Resultatet blev ett önskemål om två tjejer och två kil-
lar. Motiveringen till detta var att det samhälle vi lever i ställer olika förväntningar på oss be-
roende på om vi är tjejer eller killar. Även om skillnaderna mellan könen i grunden skulle 
vara små känns det troligt att påverkan av samhälleliga normer haft inflytande på intervjuper-
sonernas könsskapande. Genom att välja att intervjua både tjejer och killar skulle förutsätt-
ningar finnas för att undersöka ifall det kan ses någon konsensus inom könen, likheter mellan 
könen samt skillnader inom och mellan könen. Svaren skulle då kunna ge information endera 
i en riktning mot att stödja vår teori, eller mot att de könsroller som finns i vårt samhälle inte 
är stereotyper utan reella fenomen, oavsett om det beror på att de skapats av kulturen eller om 
det skulle vara något biologiskt.  

5.3. Kontaktskapandet 

Möjlighet att göra de intervjuer som ligger till grund för uppsatsen startade genom en inle-
dande kontakt med organisationens vd via e-post. Denne svarade på mailet och ett möte med 
några ur personalen kom till stånd. Dessa kom att bli kontaktpersoner åt uppsatsskrivarna, och 
det var sedan de som valde ut och tillfrågade ungdomar som bodde eller hade bott på behand-
lingshemmen. Ungdomarna informerades kort om studien av kontaktpersonerna innan de 
tackade ja. När det gällde de ungdomar som fortfarande bor på behandlingshemmet bestämdes 
tid och plats med dem via kontaktpersonerna. Intervjuerna gjordes sedan i ett rum på den in-
stitution där intervjupersonerna bor. Den ungdom som bor i träningslägenhet kontaktades 
även denne av kontaktpersonerna, och när han tackat ja tog uppsatsskrivarna själva kontakt 
med honom och kom överens om tid och plats för intervju. Denna intervju utfördes också i en 
lokal som tillhör den organisation som driver behandlingshemmet. Alla intervjuerna har alltså 
skett i lokaler som ungdomarna varit i tidigare och intervjuerna kunde där ske utan att bli stör-
da. Vid första mötet, det vill säga intervjutillfället, fick ungdomarna först mer information om 
vad intervjun skulle handla om, att de skulle vara anonyma och att de närhelst fick låta bli att 
svara eller avbryta intervjun. En medvetenhet finns om att de kanske inte vetat vad de tackat 
ja till inledningsvis, i och med att de blivit tillfrågade av tredje person, och att det kan ha varit 
svårt att tacka nej till att medverka när mötet ägde rum.  
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5.4. Utförandet av intervjuerna 

Att båda uppsatsskrivarna valde att vara aktiva och delaktiga i samtliga intervjuer var ett val 
som bottnade i en önskan om att få tillgång till båda våras tankar, reflektioner och öron genom 
hela forskningsprocessen. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Under inter-
vjuerna var öppna frågor något som eftersträvades. Vi försökte inta en roll där intervjuperso-
nerna pratade mest medan vi själva lyssnade. Ibland uppmanades intervjupersonerna dock att 
förtydliga sina svar för att få tillgång till mer förklaringar, djupare information och konkreti-
sering, vilket i sin tur gav fylligare och utförligare svar. Att båda två medverkade vid intervju-
erna kan ha påverkat så till vida att maktsituationen kan ha blivit större och att överläget som 
intervjuare ökat, vilket kan ha gjort intervjusituationen mer otrygg än om intervjupersonen 
mött en intervjuare. Att intervjua tillsammans gjorde dock att bådas tankar och öron kunnat 
användas i hela processen, vilket gav oss som intervjuare en trygghet och avdramatiserade 
intervjusituationen. Kanske kunde även intervjupersonen känna en trygghet i det då situatio-
nen blev mindre lik en terapeutisk relation. En diskussion kring valet att vara två intervjuare 
fördes också med våra kontaktpersoner. Dessa sade att ungdomarna genom sina erfarenheter 
av att bo på behandlingshemmen är vana vid att ha samtal med flera vuxna samtidigt. Förde-
larna med att vara två aktiva intervjuare upplevdes slutligen överväga de eventuella nackde-
larna, och valet föll på denna form. 

5.5. Intervjuguiden 

Intervjuerna var tematiska och semistrukturerade. Detta innebär att intervjun omfattar en rad 
teman med förslag på relevanta frågor. Det finns dock möjlighet att under intervjuerna göra 
förändringar när det gäller frågornas form och ordningsform om så krävs (Kvale 1997 s.117). 
En intervjuguide med olika teman som utgångspunkt användes (Bilaga 1). Intervjuguiden 
testades i en provintervju med en ungdom från en annan verksamhet inom organisationen för 
att undersöka hur frågorna fungerade i relation till undersökningens syfte, och också för att se 
hur vi tillsammans fungerade som intervjuare. Provintervjun ledde inte till några förändringar 
i intervjuguiden då den föreföll ge bra förutsättningar för att få den information som eftersträ-
vades. Intervjuguiden var semistrukturerad kring fyra teman som relaterade till den miljötera-
pi som ungdomarna deltagit i på behandlingshemmen. De övergripande temana berörde de 
dagliga aktiviteterna, relationerna till personalen, relationerna till de andra ungdomarna på 
institutionen och upplevelsen av syftet och nyttan med miljöterapi. Till varje tema fanns stöd-
ord till de frågor som föreföll intressanta för vår undersökning. Under intervjuerna var guiden 
ett stöd för minnet men den följdes inte slaviskt och intervjuerna tilläts ”vandra iväg” så länge 
de handlade om de teman som intervjuguiden vilade på. Under intervjuerna fungerade de 
övergripande temana som ett viktigt stöd, och de frågor som stödorden handlade om täcktes 
utan problem.  

5.6. Intervjuutskrifterna 

”Utskrifter är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande 
konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften./…/ Det finns ingen sann, 
objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form.” (Kvale 1997 s.152)  
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Med Kvales ord i åtanke har ett utskriftsformat som bedömdes väl lämpat för uppsatsens 
forskningssyfte använts. Intervjuerna transkriberades ordagrant men med viss anpassning till 
skriftspråk genom redigering av pauser, upprepningar och tonlägen. Detta då utskrifterna var 
avsedda som en hjälp för oss som forskare för att komma ihåg intervjuerna, och då de inte 
skulle läsas av fler parter. Då båda uppsatsskrivarna varit deltagande i det sammanhang där 
intervjuerna ägde rum fanns hos båda en medvetenhet om rumsliga, tidsliga och sociala di-
mensioner som inte framträder i utskrifterna. Detta bedömdes vara en fördel då en känsla för 
stämningen under intervjun fanns hos båda, samt en förståelse för kroppsliga uttryck och be-
toningar som intervjupersonerna gav uttryck för under intervjuerna. Intervjuerna transkribera-
des i sin helhet då det fanns att den övervägande delen av det som kommit upp under samtalen 
rörde de ämnen som var relevanta för analysen. Vi transkriberade två intervjuer var, och lyss-
nade sedan igenom alla intervjuer tillsammans för att se att en samstämmighet fanns kring hur 
det som sades på banden uppfattats och skrivits ned.  

5.7. Tolknings- och analysarbete 

Texten i uppsatsen har tolkats hermeneutiskt, vilket är ett sätt att begripa och förstå vad en 
text säger (Esaiasson et al. 2003 s.245). Med en sådan utgångspunkt blir frågornas utformning 
avgörande för hur intervjupersonernas svar tolkas.  

”Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening bestäms av 
textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den närmare bestämningen av de enskilda delarnas 
mening kan så småningom förändra den ursprungligen föregripna meningen hos helheten, som 
återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare.” (Kvale 1997 
s.50) 

Tolkningsprocessen har skett genom att omväxlande titta på textens delar och helhet, och 
skulle på så sätt kunna fortsätta i evighet, men den avslutades när en rimlig enhetlig mening i 
texten bedömdes vara uppnådd. Vi anser oss som intervjuare ha varit bidragande i skapandet 
av de texter som vi tolkat.  

Intervjuanalysen har utförts ad hoc, vilket innebär att ingen standardmetod för analysen av 
hela intervjumaterialet har använts. Istället har olika tekniker använts fritt (Kvale 1997 s.184). 
För att identifiera ungdomarnas upplevelse av miljöterapi har analysarbetet rört sig mellan 
intervjumaterialet, text, syfte och frågeställningar och olika teoretiska infallsvinklar och tolk-
ningar. Intervjuerna har först lästs igenom för att ett övergripande intryck av dessa skulle 
kunna fångas. Sedan har särskilda avsnitt utifrån de ursprungliga temana samt funna underru-
briker till dessa fått uppmärksamhet. Syftet med detta har varit att finna mönster med sam-
stämmighet, men också avvikanden, motsättningar och ifrågasättanden, som har betydelse för 
vår undersökning med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar. Slutligen har relevanta 
kopplingar till teori och tidigare forskning hittats. 

5.8. Anonymitet och etik 

Av etiska skäl ska alla intervjuade garanteras anonymitet, vilket gör att detaljer i citat och 
återgivningar som är oväsentliga för analysen tagits bort (Esaiasson et al. 2003 s.445, Kvale 
1997 s.109). Alla namn på intervjupersoner och andra som nämns är också anonymiserade. 
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Ett val att inte beskriva intervjupersonerna alltför ingående har också gjorts. Exakt ålder redo-
visas till exempel inte då bedömningen gjorts att detta inte är relevant för analysen då ungdo-
marna är i samma åldersspann. Att förstärka anonymiteten prioriterades istället. 

De citat som använts har redigerats språkligt genom att ”hummanden”, stakanden och upp-
repningar tagits bort för att underlätta läsningen. Dessa språkliga bearbetningar innebär smär-
re justeringar av de ursprungliga utsagorna men intentionen har varit att inte förändra me-
ningsinnehållet utan behålla detta såsom det tolkats och uppfattats. Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer, vilka finns att läsa ibland annat ”Metodpraktikan” (Esaiasson et al. 
2003 s.441-448) har beaktats. 

Under arbetets gång har frågan ställts hur en kritisk analys av intervjumaterialet kan göras på 
ett sätt som berörda personer kan uppleva som rättvis och respektfull. Med vilken rätt kan 
dessa människors berättelser användas som ett empiriskt material och med vilken rätt kan en 
tolkning göras av det som studeras? Att välja vad som ska berättas är också att välja bort vad 
som inte ska, eller inte kan, berättas. Mulinari (1999) skriver att en kvalitativ analys ska vara 
något mer än enbart ett förmedlande av intervjupersonernas berättelse. I sin analys ska forska-
ren länka sitt empiriska material till teorier om samhällsstruktur och samhällsförändring och 
ge det en förståelse- och tolkningsram. Detta gör att den kvalitativa analysen förmedlar en 
tolkning och inte en beskrivning av vad som egentligen hände (a.a. s.45). Som forskare är 
uppgiften alltså att göra något mer av det empiriska materialet än att bara återberätta det. Ma-
terialet måste tolkas, något som också innebär en risk att de personer som vi intervjuat inte 
uppfattar berättelserna som deras. I tolknings- och analysarbetet görs deras berättelser om och 
sätts in i andra sammanhang, de blir föremål för de aktuella teoretiska perspektivens stånd-
punkter och blir föremål för analysen. Detta innebär en förändring av det ursprungliga materi-
alet där det delvis ges en ny innebörd, ny förståelse och ny tolkning. För att ta ansvar för den 
analys och tolkning som görs har det egna arbetet och den egna rollen i detta beaktats och 
varit föremål för reflektion. När analysen gjorts har målet varit att försöka bibehålla respekten 
för materialet. Den tolkning som i slutändan görs ska vara rimlig i förhållande till det ur-
sprungliga materialet.  

5.9. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då syftet med studien har varit att få ta del av ungdomars erfarenheter och upplevelser av att 
bo på ett behandlingshem där miljöterapi används, har kvalitativ forskningsmetod använts 
(Esaiasson et al. 1993 s.281). Samtalsintervjuerna som gjorts har gett en fyllig och öppen in-
formation om de fenomen som studerats. I följande avsnitt kommer en diskussion kring be-
greppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att göras, med fokus på hur dessa begrepp 
kan användas i kvalitativ forskning och hur dessa tagits hänsyn till under forskningsprocessen.  

5.9.1. Validitet - överensstämmelse 

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker vad 
den är avsedd att undersöka (Kvale 1997 s.215). Det handlar om metoden som används för att 
samla in data- passar den för ändamålet? Är de resultat som framkommit trovärdiga (Ruth 
1991 s.286)? Undersöker vi det vi säger att vi ska undersöka och passar den valda metoden 
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syftet med uppsatsen? Ett jakande svar på dessa två frågor ger en hänvisning om en relativt 
hög validitet. Hur kan olika faktorer ha påverkat resultatet? Genom att kontinuerligt reflektera 
över den egna rollen och närvaron i forskningsprocessen och de texter som konstrueras utifrån 
det empiriska materialet, tas ansvar för den egna positionen och subjektiviteten, och försök till 
kunskapsanspråk görs med ödmjukhet.  

Genom att genomföra en provintervju lärde vi oss att bättre behärska och genomföra kvalita-
tiva intervjuer. Det gav också en möjlighet att testa frågorna för att se om det fanns brister i 
dem och därmed fanns en chans att förbättra dem. Detta höjer validiteten på uppsatsen. 

Resultatet av intervjuerna kan ha påverkats av hur intervjupersonerna förstått de frågor som 
ställdes och hur vi förstått de svar vi fått. Har intervjupersonerna varit ärliga i sina svar eller 
svarat det de tror att vi vill höra? Vi försökte under intervjuerna att ställa öppna frågor och, då 
vi tyckte det behövdes, be dem förtydliga sina svar för att få dem utförligare och på så sätt 
undvika att dra förhastade slutsatser. Att vi varit två kvinnor som intervjuat kan också ha på-
verkat svaren, kanske hade de sett annorlunda ut om det varit en kvinna och en man eller två 
män som intervjuat. Forskarens egenskaper och intressen präglar materialet i form av de frå-
gor som ställs eller inte ställs och den respons som ges eller inte ges, och den berättelse inter-
vjupersonen ger skapas under de givna omständigheterna med intervjuaren. Därför känns det 
svårt att urskilja om vårt material påverkats mer av vårt kön än av vilka personer vi är (Esai-
asson 2003 s.262). Att vi båda var aktiva intervjuare kan ha medfört att det blivit svårare att 
komma på djupet i intervjuerna, då risk fanns att vi drog åt olika håll och pratade i mun på 
varandra. Vi tycker inte att det har varit ett problem då vi efter provintervjun varit ense om 
vad vi velat få ut av intervjuerna, och då ingen av oss var rädda för tystnader i samtalet. Hur 
två intervjuare kan ha påverkat resultatet har diskuterats vidare i avsnitt 5.4. 

Även miljön intervjuerna utförs i är en faktor som inverkar på validiteten. Lokalerna som an-
vändes tillhörde verksamheten och ungdomarna var vana vid att vistas där. Lokalerna var ut-
formade för samtal och intervjuerna kunde ske i lugn och ro. 

Validitet innebär också att vara trovärdig mot de data som finns, och att alla data tas med som 
svarar mot uppsatsens syfte. Vi har i vår analys satt på oss glasögon färgade av vår teori, men 
undersökt både samstämmighet och motsättningar till den. 

5.9.2. Reliabilitet - pålitlighet 

Reliabilitet handlar om hur undersökningen är utförd och om undersökningens kvalitet och 
noggrannhet (Esaiasson et al. 2003 s.231). I kvalitativa frågor handlar det mycket om forska-
rens förutsättningar att genomföra undersökningen. Denne behöver ha kunskap om det områ-
de inom vilken han avser att genomföra studien, och han måste också vara medveten om sina 
egna värderingar och öppen för alla slags resultat (Ruth 1991 s.283-284). Inför arbetet med 
denna uppsats har litteratur och tidigare forskning på området studerats noggrant. Egna värde-
ringar i de frågor som uppsatsen berör har försökt synliggöras för att förhindra att oreflektera-
de uppfattningar färgar materialet.  
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Reliabiliteten ökar om fler personer analyserat materialet och kommit fram till samma resul-
tat. Det faktum att två forskare deltagit i hela processen ökar analysens pålitlighet såväl som 
intervjuutskrifternas och intervjuernas reliabilitet (Kvale 1997 s.188). 

Genom att vara tydliga i redovisning av tillvägagångssätt, resultat och hur analysen har gått 
till har ambitionen funnits att göra undersökningen transparant (Kvale 1997 s.189). Får läsa-
ren så god insikt i hur arbetet gått till att det i princip skulle vara möjligt att göra om under-
sökningen, och få samma resultat, verkar detta positivt på reliabiliteten (Ruth 1991 s.285). 
Reliabilitet handlar alltså om att andra forskare ska kunna göra om vår studie och komma 
fram till samma resultat.  

5.9.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att forskningsresultatet också är giltigt i andra sammanhang.  

Ett litet urval som det är vid kvalitativa studier går ej att föra vidare till en större population, 
men om det antas att det intervjupersonerna sagt har varit trovärdigt gäller troligen resultatet 
för en likvärdig grupp ungdomar. Slutsatser kan då dras om personer som är lika uppsatsens 
urval. I andra fall blir det upp till läsaren hur överförbart resultatet är till hennes forskning 
(Kvale 1997 s.211).  
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6. Resultat och analys  
 I det här avsnittet kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Först kommer en kort 
presentation av intervjupersonerna och behandlingen de genomgått. Resultatet har sedan de-
lats upp i olika teman med efterföljande analys direkt därefter.  

Resultatredovisningen presenteras utifrån de teman som intervjuerna byggde på. Dessa kan 
anses besvara de aktuella frågeställningarna och har vuxit fram framförallt utifrån intervju-
guiden och frågeställningarna. De teman som kommer att presenteras och analyseras är; 

• upplevelsen av miljöterapin, 

• synen på aktiviteterna, 

• relationerna med personalen, 

• relationerna med de andra ungdomarna.  

6.1. Presentation av institutionerna och intervjupersonerna 

Här beskrivs intervjupersonerna och den organisation som är ansvarig för behandlingen 
mycket kort. Beskrivningarna innehåller endast den information som bedöms vara relevant för 
att ungdomarnas berättelser ska kunna förstås. Att ge minsta möjliga information har valts för 
att försäkra intervjupersonernas anonymitet och förhindra att de kan bli igenkända. 

6.1.1. Behandlingen 

Organisationens behandlingshem är strukturerade så att ungdomarna under den första tiden 
tillhör vad som i uppsatsen kallas miljögrupp A. Detta program är välstrukturerat och innehål-
ler en mängd olika aktiviteter som ungdomarna förväntas delta i. När den unge bedöms redo 
får den gå vidare in i miljögrupp B. Där är strukturen lite lösare och ungdomarna förväntas ta 
mer ansvar än i miljögrupp A. Här ingår också praktik några dagar i veckan. När denna fas är 
genomförd blir nästa steg ofta att flytta till träningslägenhet eller ett stödboende. 

6.1.2. Intervjupersonerna 

Christian är en kille som funnits inom organisationens behandling under två år. Han bor på ett 
av behandlingshemmen och finns nu inom miljögrupp B. Han berättar att han hoppas på att 
snart få flytta till en träningslägenhet. 

Lola bor också på behandlingshem och tillhör miljögrupp A. Hon har varit där i ett år och har 
nu fått börja delta i en utav de aktiviteter som miljögrupp B har. Utöver denna finns hon i mil-
jögrupp A. 

Nenad har bott på ett utav behandlingshemmen i två år. Numera bor han i en träningslägenhet. 
Han berättar att han deltog i miljöterapin en mycket kort tid och att han sedan fick välja bort 
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den då han visade stort motstånd mot behandlingsformen. Han säger att han återgick till att 
delta under korta perioder men att han under största delen av tiden hade praktik istället. 

Siri bor på behandlingshem och har gjort så i ett år. Hon tillhör miljögrupp A, och deltar i de 
aktiviteter som ingår i detta steg. En av aktiviteterna har hon fått byta ut mot att praktisera 
istället. Det gör hon en dag i veckan. Nämnas om Siri kan också att hon har tydliga spår av ett 
destruktivt beteende på sin kropp.  

6.2. Miljöterapi 

I intervjuerna blev ungdomarnas övergripande intryck och upplevelser av miljöterapin på in-
stitutionen något av en utgångspunkt, då dessa genomsyrade samtalen i sin helhet.  

6.2.1. Positiva upplevelser 

Den intervjuperson som uttalar sig mest positivt om miljöterapin är Christian. Han säger att 
även om det funnits delar som han inte förstått nyttan med, eller som han upplevt som tråkiga, 
så kan han i efterhand se att det är något som har hjälpt honom och som har fyllt ett syfte, 
även om det har varit svårt att se när han varit mitt i det. Christian säger att han upplever mil-
jöterapin som en behandling som nästan inte märks när man är mitt uppe i den, men att det 
gen resultat på längre sikt. 

Christian: Man märkte inte så mycket utav det. Man märkte det knappt. Men vi märkte det i slut-
ändan, ja just det, det var såhär. Man märkte det inte så himla mycket. Men kände ändå, det är en 
sorts behandling men man förstår inte vad det är. Man ändras på ett sätt man inte förstår, men ändå 
gör man det. 

Han berättar att han tror att miljöterapi är speciellt bra för ungdomar som har svårt för att vara 
sociala. Det är ett problem som han själv inte säger sig ha, snarare han har fått hjälp att tona 
ned sig lite. För de som är blyga och tysta tror han dock att det kan vara bra att vara tvungen 
att samarbeta och umgås med andra. Det överensstämmer med vad Lola uttrycker. Hon säger 
att hon, när hon kom till institutionen, hade svårt med det sociala. Genom att delta i miljötera-
pin blev hon bättre på att hantera det eftersom hon fick öva hela tiden. Även Nenad uttrycker 
att han tror att miljöterapi kan vara bra för vissa ungdomar med vissa problem, att det kan 
fylla ett syfte om man har svårt med sociala sammanhang. Han säger dock att han inte kände 
att detta gällde för honom. En positiv sak han tycker att han fått med sig från miljöterapin är 
att han nu blivit bättre på att gå in i en grupp människor och skärma av och fokusera på sig 
själv. 

Siri säger i intervjun att hon tycker att hon fått hjälp med sitt tålamod. Hon talar om att hon 
tidigare brukade ge upp och lämna sammanhanget när tålamodet tog slut men att hon nu tyck-
er sig klara att stanna upp, tänka efter och försöka igen på ett bättre sätt än innan.  

Siri: Miljöterapin har hjälpt mig med mitt tålamod… faktiskt, det har det gjort. Även fast det är 
ganska… även fast jag tycker att det är meningslöst så har det faktiskt hjälpt mig med mitt tåla-
mod. 
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På frågan om hon lärt sig något som hon tror sig ha nytta av i framtiden svarar Siri, förutom 
tålamod, att hon lärt sig att laga mat, att om hon får en lägenhet så kommer hon kunna laga 
jättemycket mat.  

6.2.2. Negativa upplevelser 

Alla ungdomar förutom Christian uttrycker sig kritiskt mot olika delar utav miljöterapin. Mest 
kritisk är Nenad, som efter två veckor fick tillåtelse att slippa delta i de schemalagda aktivite-
terna då han uppvisade stort motstånd till att vara delaktig i dessa. Han säger att han vänder 
sig emot att miljöterapin ses som något som är bra för alla ungdomar, emot att tvingas umgås 
och samarbeta med andra ungdomar som han upplever som ett dåligt inflytande, och emot att 
bli behandlad som ett litet barn som inte vet sitt eget bästa. Han berättar att han, genom att 
dagligen umgås med ungdomar med stora problem, kände att han tappade fokus på sig själv 
och inte kunde se sina egna problem. Han uttrycker att den enda behandling han ser sig ha 
genomgått är att han lärt känna sig själv väldigt bra, att han lärt sig stå på egna ben trots att 
han känt att alla var emot honom och att ingen lyssnade på honom.  

Som svar på frågan vad han tycker att han lärt sig förklarar Nenad att några av lärdomarna 
varit hur man retar upp en vuxen, hur man får en vuxen att göra som man vill och hur man får 
uppmärksamhet. Han berättar om hur han upplever miljöterapin som ett dagis där personalen 
inte pratade med honom utan om honom, där han blev bemött som mindre vetande. Han säger 
också att han skulle vilja att miljöterapin var mer individuell och att den innehöll en konkret 
plan för varje ungdom. Vid frågan om han upplever miljöterapin som en terapiform svarar 
han; 

Nenad: Jag tycker inte att det känns som… jag tycker att det känns som en lekstuga. Det känns 
som att man går tillbaka liksom, vid sexton års ålder gå och lära sig att trä små kulor på trådar och 
sånt. Måla ett porträtt av sig själv och sånt, sånt där gjorde man på bilden i grundskolan. Om inte 
på dagis alltså, det kändes verkligen som… och personalen betedde sig lika…-”Sluta nu.”… Det är 
liksom, det kändes helt fel. Det kändes som en jävla lekstuga. Tjafs hela dagarna. Alltså, tröttsamt. 
Så jag tycker fan inte att det funkar. Inte där nere i alla fall. Och jag har hört, de flesta människor 
som haft miljöterapi säger samma sak. Jag ska inte säga att alla tycker att det är dåligt, det finns ju 
ungdomar som får ut något av det där, men inte alla. 

Lola säger att hon inte tycker att miljöterapin ger så mycket. Hon ser det som att det saknas 
tillfällen att prata, att aktiviteten lätt tar över och att det inte finns möjlighet att prata om hur 
man mår. Hon upplever att det saknas något i miljöterapin och att man skulle behöva få prata 
om hur det känns innerst inne när man är mitt i situationen. Hon säger att hon jobbar mycket 
med sig själv på egen hand istället, och att det är en strategi som fungerar ganska bra, men att 
hon ibland skulle önska att någon såg när hon mådde dåligt.  

Lola: I miljögruppen pratar man ju inte med ungdomar liksom, ja om hur de känner sig. Det är 
inget om det psykiska utan man bara gör aktiviteter. Jag tycker faktiskt att det behövs nåt mer, det 
fattas nåt, det räcker inte bara att liksom… Om jag ska säga helt ärligt så tycker jag nästan att det 
är… ja konstigt…. Det borde liksom vara nån slags… terapi i det för hur ska man annars bli 
hjälpt? 

Siri säger att hon uppfattar det som att institutionen bedriver miljöterapi mest för att de ska 
visa att de har någon slags behandling, och att hon inte upplever den som speciellt menings-
full. Hon säger att hon får vissa tillfällen att träna på det hon behöver, men att dessa är för få.   
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Nenad berättar också att han känner att han är placerad på institution för att andra ska tjäna 
pengar på honom. Han vet att socialtjänsten betalar mycket pengar för hans plats varje dag 
och att det är något institutionen tjänar mycket på. Han säger att han inte tycker att han får 
något för pengarna, att dessa inte kommer ungdomarna till godo utan istället används till att 
dra igång nya verksamheter, medan de ungdomar som redan finns får mindre av dem och att 
behandlingsresor och sådant dras in.  

6.2.3. Den ostrukturerade miljöterapin 

När det gäller tiden som ligger utanför de schemalagda obligatoriska aktiviteterna skiljer det 
sig i hur ungdomarna ser på denna. Lola uttrycker att hon ser även denna tid som behandling, 
tid då hon kan jobba med sig själv och tänka efter vad hon behöver.  

Lola: Jag ser det som behandling det också för jag… jobbar ju med mig själv, liksom försöker… 
Inte bara när jag gör en vanlig sak men jag liksom, ja… hela tiden försöker jag ju… att jag tänker 
på vad själv behöver jobba med… Så är jag. 

Hon berättar att hon tycker om att umgås med andra under den tiden och att hon ibland tycker 
att det är skönt att göra någon aktivitet så att hon inte blir för rastlös. Hon säger att hon ibland 
blir så fylld av tankar att det blir som en spärr som gör att hon inte kan gråta, och att det då 
kan vara bra att göra någonting. Lola förklarar att hon inte röker själv, men att ett gäng ung-
domar håller ihop en del då de går ut och röker och pratar med jämna mellanrum. Utöver det 
är det inte så ofta som alla ungdomar hittar på något tillsammans.  

Christian säger att han kan se tiden utanför de planerade aktiviteterna som en osynlig behand-
ling, men trots det upplever han den mest som fritid. Han brukar träna ibland, spela gitarr med 
en av behandlarna, lata sig och tänka på det han vill tänka på. Han talar om denna tid som 
väldigt viktig. Siri beskriver också den här tiden som fritid. Hon brukar då umgås både med 
kompisar som inte bor på institutionen och med dem som bor där, röka och sitta vid datorn. 
Hon uttrycker också att hon känner att personal finns tillgänglig om de skulle behövas. 

Den fria tiden i miljön beskriver Nenad som tid då han hittade på mycket bus tillsammans 
med de andra ungdomarna. Han berättar hur ungdomarna öppet satt och diskuterade sina pro-
blem, och hur han tyckte att tjejerna gjorde detta mer än killarna. Han upplevde att de "smit-
tade" varandra med sina olika svårigheter och att behandlarna inte märkte detta. Istället upp-
levde Nenad att behandlarna mest pratade med varandra, och att de inte deltog i ungdomarnas 
diskussioner som skedde i den ostrukturerade miljöterapin. Bland killarna säger han att det 
pratades mycket om knark, att det var något man lärde sig mycket om i miljön.    

6.2.4. Analys 

En koppling som kan göras mellan ungdomarnas syn på miljöterapi och aktuell forskning 
handlar om Nenads upplevelse och Överliens (2003) undersökning. Hon beskriver där hur 
flickorna på en institution blir sedda som offer och att man därigenom vårdar istället för att 
behandla. Det blir då svårt att mötas i en behandlade situation eftersom tjejerna inte delar of-
fersynen utan själva ser sig som aktivt handlande subjekt (a.a. s.357). Nenad beskriver en lik-
nande upplevelse när han berättar om hur jobbigt han tyckt att det varit att personalen pratat 
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över huvudet på honom och när de inte lyssnat på hans egna tankar om vad han behövde. 
Även här blev det svårt att mötas i en gemensam definition av situationen då Nenad ansåg sig 
ha konstruktiva tankar om vad han behövde, och samtidigt upplevde att personalen inte lyss-
nade på detta utan behandlade honom utifrån sin uppfattning om vad han behövde. 

Detta skulle kunna peka på vikten av att ungdomar som får behandling, oavsett kön, får känna 
sig delaktiga i denna, och vikten av att deras egen syn på sig själva och sin situation tas på 
allvar. Att tjejer inom behandling blir sedda som offer trots att de själva inte ser sig som såda-
na är alltså något som diskuteras i forskning. Att peka på att även killar kan bli sedda på det 
sättet kan vara viktigt då det kanske annars glöms bort, och då den offerroll de tilldelas kanske 
inte ser exakt likadan ut. Tjejers utsatthet härleds ofta till sexualitet (Överlien 2003 s.357). 
Nenad förefaller snarare bli sedd som offer för sig själv och sitt eget beteende. Att belysa det-
ta är lika viktigt och det verkar kunna få liknande konsekvenser för den unge. 

Det är svårt att hitta stora likheter mellan killarnas upplevelser av miljöterapin. Nenad ut-
trycker att han är starkt kritisk till denna och inte ville fullfölja den. Efter två veckor deltog 
han inte längre, medan Christian framhäver att han tycker att det är en bra behandling som 
han gärna skulle rekommendera till andra. Han säger att han ser en nytta med det mesta i be-
handlingen medan Nenad berättar att han inte ser hur den skulle kunna hjälpa honom alls. Det 
visar på variationer inom könet.  

Det gör det relevant att diskutera Butlers tankar kring om det är möjligt att tala om en gemen-
sam kvinnoidentitet och en gemensam mansidentitet. Butler frågar sig om det är möjligt att se 
kön som en dikotomi där dessa två identiteter existerar (Butler 1990 s.15-16). Utifrån killar-
nas berättelser kan två olika manskön anas: ett som tycker sig få sina behov tillgodosedda av 
miljöterapin och ett som inte får det. Genom intervjuer med två killar har två olika mansiden-
titeter kunnat urskiljas. Tittar vi på Nenads och Lolas berättelser finns här större likheter så till 
vida att de båda skulle ha velat få prata och diskutera mer med personalen, vilket kan visa på 
att likheterna i detta fall är större mellan könen än inom.  

6.3. Aktiviteter 

Tidigare forskning har visat att anställda på behandlingshem anser att tjejers behov skiljer sig 
från killars och att de anställda har efterfrågat mer utbildning för de specifika behov de anser 
att tjejer har, bland annat könsspecifika behandlingsmöjligheter, konst, drama, musik och 
dansterapi (Bloom et al. 2002 s.526-535). Det var en anledning till att vi var intresserade av 
att få del av ungdomarnas egna upplevelser av aktiviteterna i miljöterapin för att se hur de, vid 
intervjutillfället, ansåg att deras behov tillfredsställdes. 

6.3.1. Övergripande åsikter om aktiviteterna 

Nenad beskriver de flesta av aktiviteterna som meningslösa och att de till stor del bestod utav 
sådant som man gör på dagis. Han berättar att han inte förstod meningen med dem och inte 
heller hur de skulle kunna hjälpa honom.  

Lola säger att hon upplever att själva aktiviteten ofta går före det terapeutiska.  

  31 



Lola: I miljögruppen så pratar man ju inte med ungdomar om hur de känner sig. Det är inget om 
det psykiska utan man bara gör aktiviteter. Jag tycker faktiskt att…. Ja, det, det behövs något mer, 
det fattas något. 

Hon säger att hon skulle vilja att det fanns fler tillfällen att prata vid jobbiga situationer som 
uppkommer under aktiviteterna, om man börjar må dåligt. Hon säger att det är lätt att bara 
hålla inne med att det är jobbigt, och att om hon försöker berätta att hon mår dåligt blir svaret 
ofta att hon måste fortsätta med aktiviteten ändå, att det är det som är meningen. Hon säger att 
hon önskar att någon kunde sätta sig ned och prata med henne istället.  

Även Siri ger en bild av att aktiviteten kommer först, att det är sällan denna bryts när det hän-
der något utan att de bara fortsätter med vad de håller på med. Hon ser aktiviteterna som 
ganska meningslösa, som något som finns bara för att fylla ut dagarna. Hon säger att det inte 
hjälper henne speciellt och att hon skulle vilja att det fanns fler tillfällen att öva på det hon 
behöver öva på. Siri berättar att hon önskar att hon fick välja lite själv vad hon ville göra. 

Christian pratar positivt om aktiviteterna och säger att även om det fanns vissa som han inte 
tyckte om så kan se meningen och syftet med dem.  

6.3.2. Matlagningen 

En aktivitet som kom upp i alla intervjuer, trots att inga direkta frågor ställdes om den, var 
matlagningen. Alla ungdomar hade åsikter om denna. Siri säger att hon tycker att det är gans-
ka meningslöst eftersom hon redan kan laga mat, men att det ändå är rätt kul när hon får göra 
efterrätten då hon gillar att baka. Christian säger att han tyckte att matlagningen var tråkig och 
att han strejkade efter ett tag. Han berättar att han bara fick hacka sallad hela tiden. Först talar 
han om att han inte ser matlagningen som behandling men säger sedan att det nog var lite be-
handling ändå, att man lärde sig att alla ska vara med alla, och att alla ska hjälpa alla. 

Lola har också valt att inte delta i matlagningen. Hon fick byta till att spela badminton istället 
då hon upplevde matlagningen som tråkig. Hon säger dock att hon, under den tid hon varit 
med, lärt sig att prestera trots att hon mått dåligt och trots att hon tyckt att det varit tråkigt.  

Nenad pratar en hel del om hur mycket pengar behandlingshem tjänar på sin verksamhet, på 
att ungdomar mår dåligt. När han beskriver matlagningssituationen uttrycker han att han kän-
de sig som arbetskraft. 

Nenad: Ja, då lagade man lunch och så var typ halva personalgruppen på konferens och så kanske 
VD:n och några andra höga höns, så kom de ned och käkade sen. Då kändes det ju liksom att… ja, 
det kändes inte bra.  

När det gäller behandlingsaspekten av matlagningen säger han såhär: 

Nenad: För förändra en människa, det tycker jag att det ska man inte göra. Man kan göra ändringar 
men man ska inte förändra en människas tankesätt, hur man agerar. Det är saker som kommer med 
tiden tycker jag. Och det lär man sig av mognad och erfarenheter, det kan man inte lära sig av att 
stå i ett kök och skala potatis åt ett par gubbar som tjänar en jävla massa pengar på att ha ungdo-
mar som mår dåligt.  
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6.3.3. Bra och dåliga aktiviteter 

När det gäller övriga aktiviteter tycker Lola och Siri om skapande sådana. Lola tycker dessut-
om att badminton är roligt. Siri har fått börja praktisera i en klädbutik en dag i veckan och det 
tycker hon är roligast då hon gillar kläder och får en chans att komma utanför huset. Den enda 
aktivitet som Nenad uttrycker uppskattning över är innebandyn. Han säger också att han mår 
bättre nu när han lämnat institutionen då han blivit mer aktiv. Där säger han sig ha blivit lat 
och inte velat delta i aktiviteterna av ren trots. Detta ledde till att han gick upp mycket i vikt. 
Egentligen mår han bättre av att vara aktiv, säger han, och berättar att en bidragande orsak till 
att han mår bättre sedan han lämnat institutionen är att han kommit igång med att träna. Han 
förklarar att han upplevde de flesta aktiviteterna under tiden på institutionen, bland annat ska-
pande aktiviteter, som något man gör på dagis. 

Christian berättar att han är en sportig person och att han gillade simning och basket mest. 

På frågan om det fanns någon aktivitet som han ogillade svarar Christian att han inte tyckte 
om innebandy och matlagning. Lola säger att hon inte gillade matlagningen. Hon berättar ock-
så att de flesta aktiviteter kan vara jobbiga när man mår dåligt och att hon då hellre skulle 
vilja sätta sig ned och prata om det istället för att delta, men att utrymme för det inte finns. 
Nenad berättar att han kände att de flesta aktiviteterna var meningslösa och påtvingade. Siri 
säger att hon ogillar torsdagsaktiviteterna; 

Siri: På torsdagarna då brukar man typ spela spel och åka till IKEA, det är en ganska meningslös 
dag. Man får inte träna på någonting. 

6.3.4. Analys 

Nenads och Christians upplevelser av aktiviteterna kan kopplas till begreppet performativitet, 
det vill säga att kön är något som skapas och som inte är något givet (Rosenberg 2005 s.14). 
Nenad säger att han egentligen gillar fysisk aktivitet och att han mår bra utav det men då han i 
den miljö han befinner sig i känner sig omyndigförklarad och fråntagen sin bestämmanderätt 
väljer han att ignorera detta, och skapar en annan identitet till sig själv. Det är en identitet där 
han protesterar genom att vägra delta i någon som helst aktivitet, där han beskriver hur han 
blir lat och går upp mycket i vikt under tiden på behandlingshemmet. Detta skulle kunna 
kopplas till vår valda definition av det biologiska och det kulturella könet som ett, utifrån But-
lers resonemang kring detta (Rosenberg 2005 s.46).  

Nenad skapar en identitet som är trotsig och vägrar delta i aktiviteterna trots att han egentligen 
mår bra utav det eftersom det för honom, i det sammanhang han befinner sig i, fyller ett syfte. 
Hans protest mot situationen påverkar också hans kropp, som även denna blir ett uttryck för 
hans motstånd. Både innan och efter institutionsvistelsen definierades han utav samhället och 
sig själv som man, men denna könsidentitet såg ut på olika sätt före och efter behandlingen, 
kroppsligt såväl som beteendemässigt. Hans mansidentitet var alltså inte statisk och inte heller 
hans manskropp. Ungefär samma mönster går att ana hos Siri. I den inledande beskrivningen 
av intervjupersonerna nämndes att det på hennes kropp fanns tydliga spår utav självdestrukti-
vitet. Även det kan ses som att hon skapar en kvinnokropp och en kvinnoidentitet utifrån den 
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kultur hon lever i. Beteendet går inte att skilja från kroppen, de påverkar och förutsätter var-
andra.  

Siri och Lola berättar båda att de tycker att skapande är en av de roligaste aktiviteterna. Detta 
kan sägas stödja uppfattningen att behandling som riktar sig till tjejer tjänar på att innehålla 
fler inslag av skapande aktiviteter. Det finns forskning som pekar i den riktningen. (se t.ex. 
Bloom et al. 2002 s.545). Tjejerna gillar skapande aktiviteter medan Christian inte nämner det 
alls och Nenad förhåller sig kritisk mot det. Att spekulera i vad det beror på känns svårt. Tje-
jerna i denna studie tycker om denna aktivitet och killarna gör det inte, och det är något som 
stöds av forskning på området. 

6.4. Hur ungdomarna upplever relationerna med personalen på institutio-
nen 

6.4.1. Relationer till personalen  

Könsspecifik behandling betonar ofta betydelsen av relationer för tjejer, vilket inte program 
för killar gör. De fokuserar snarare på regler och gränser. Viss tidigare forskning har visat att 
tjejer behöver behandling som fokuserar på relations- & kommunikationsträning med täta och 
nära relationer med personal och mycket emotionellt stöd (Bloom et al. 2002 s.526-535) men 
Goodkind (2005 s.59-60) diskuterar att struktur och relationer är viktiga aspekter i både poj-
kars och flickors utveckling, och att det därför är viktiga delar i behandling av båda könen.  

Ungdomarna ger uttryck för ganska varierande syner på relationerna med personalen. Både 
Siri och Christian uttrycker i intervjusituationen att de tycker om de flesta i personalgruppen 
samt att de har närmare kontakt med en del utav dem. Dessa beskrivs som snälla och förstå-
ende och som personer som det går bra att prata med när behov av det finns. Alla ungdomar 
uttrycker att relationen till personalen skiljer sig från relationen till andra ungdomar. Med de 
andra ungdomarna på behandlingshemmet pratar man om allt och med personalen mer om 
man mår dåligt eller har funderingar kring till exempel ett möte. Lola beskriver att hon har 
någon som hon kan prata med men både hon och Nenad uttrycker frustration över svårigheter 
att få tillfällen till att prata med personal. Lola säger att hon har svårt att själv gå till personal 
och prata, och ger uttryck för en önskan om att personalen såg henne mer.  

Lola: Ibland kan man önska att det kom någon och knackade på. 

Nenad berättar under intervjun att ungdomar pratade med varandra när de mådde dåligt istäl-
let för att gå till de vuxna på institutionen. Han säger att han tror det beror på att personalen 
inte verkade intresserade och att de inte ställde upp när det skulle ha behövts. Nenad visar stor 
irritation över att personalen, i hans ögon, inte hade kontroll över ungdomarna och inte heller 
visade intresse av att hjälpa honom när han hade problem med andra ungdomar. Han berättar 
om ett bråk där han gick emellan två andra killar och där han önskade att personalen hjälpt 
honom reda ut situationen: 

Nenad: Jag ville ju inte att det skulle ligga i hetluften. Jag gillar ju båda de här killarna för man blir 
ju…ja, man blir inte en familj men nästan, som syskon sådär. Så jag ville ha ett möte med dem, 
men det tog tre månader. 
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Nenad säger att han inte tyckte att ungdomarna fick den uppmärksamhet som de skulle ha 
behövt och att han kände det som att personalen alltid var upptagna med nya ungdomar, mö-
ten och telefonsamtal.  

Både Nenad och Lola uttrycker en önskan om mer kommunikation mellan dem själva och 
personalen i miljöterapin. Siri säger att hon anser att kontakt med personalen är självklar men 
att kontakten med de andra ungdomarna är viktigare för henne. Hon säger att hon kan prata 
om allt med ungdomarna men att hon bara pratar om vissa saker med personalen. 

Siri berättar att hon upplever att hon får mer uppmärksamhet från personalen än många andra 
ungdomar då hon är färgstark och tar plats. Hon tror att det kan vara negativt för de som är 
tysta och blyga, då de lätt försvinner i mängden, trots att även de skulle behöva få mycket 
uppmärksamhet. Nenad uttrycker frustration över att inte få kontakt med personalen; 

Nenad: ...alltså du har inte din mamma, du har inte din pappa, alltså man måste ändå få någon upp-
märksamhet… och när man inte får det så vänder man sig till de andra ungdomarna. 

Nenad beskriver hur han uppskattade vikarierna och de nyutexaminerade socionomer bäst. 
Han säger att behandlarna som jobbat ett tag blivit arbetsskadade, tappat sin förmåga till em-
pati och att de inte längre bryr sig om ungdomarna. Han berättar också att han kände det som 
att personalen inte trodde på honom, att det anklagade honom felaktigt för saker och att de 
inte trodde att han kunde klara av att till exempel ta körkort. 

6.4.2. Ungdomarnas upplevelse av personalens kön  

Ingen av de fyra ungdomarna uttrycker att de upplevt någon stor skillnad mellan männen och 
kvinnorna i personalgruppen, utan säger att de kvinnliga behandlarna gör precis samma saker 
som de manliga. De säger alla att det handlar om hur de är som personer och inte vad de har 
för kön när det gäller vem man vänder sig till när man behöver hjälp. Vid bråk beskriver de 
dock att det oftast är manlig personal som går emellan, något som Christian antar beror mest 
på att de har mer fysisk styrka än kvinnorna.  

Viktigt förefaller också vara vilken roll personalen har i den aktuella ungdomens behandling. 
De behandlare som är kontaktpersoner omtalas i alla ungdomarnas berättelser som viktiga 
vuxna. Lola berättar att hon upplever att det viktiga inte är könet på behandlaren utan hur 
trygg denna är. Hon säger att behandlare som är trygga i sig själva och som inte har stora egna 
problem inger trygghet även hos ungdomarna, och att det är jobbigt med instabil personal. 
Graden av trygghet verkar vara viktigare än kön. 

Även om behandlarnas roller inte anses grundas på kön ger några av ungdomarna uttryck för 
att se dem ha olika egenskaper. Siri säger i intervjusituationen att den manliga personalen är 
mindre långsint än kvinnorna. Hennes kontaktperson, som är en kvinna, kan vara sur i en 
vecka medan en kille ”tar det mer lätt”. Nenad säger att de manliga behandlarna hade större 
tendens att bli förbannade. Kvinnorna kunde också bli förbannade men han upplevde att han 
blev mer rädd för de manliga. Han säger också att han upplevde en skillnad när det gällde 
fysisk närhet; 
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Nenad: ..Det är de kvinnliga socionomerna också som tar tag i axeln och klappar när man är led-
sen. Killar vill mer få ur sina aggressioner, ”låt mig va”, så.”  

6.4.3. Analys 

Nenad och Lola beskriver båda en önskan om att bli sedda av personalen samt en frustration 
över att inte bli det i den utsträckning de skulle vilja. På den punkten är deras berättelser väl-
digt lika. Christian och Siri verkar vara ganska nöjda med sin kontakt med personalen. I aktu-
ell forskning talas ofta om att tjejer har andra behov och reagerar annorlunda på institutions-
behandling än killar (Baker et al. 2005 s.186, Bloom et al. 2002 s.526-545, Riehman et al. 
2003 s.866). Den information som ungdomarna i denna studie gett visar inga tecken på detta. 
När det gäller personalen är den ena killen och den ena tjejens upplevelser väldigt samstäm-
miga, medan den andra tjejen och den andra killen förefaller dela en annan åsikt. Att relatio-
ner till personal skulle vara mindre viktigt för killar, något som diskuteras i forskning (Bloom 
et al. 2002 s.526-535, Riehman et al. 2003 s.869), är inte heller något som märks i intervju-
personernas berättelser. Nenad uttrycker en besvikelse över bristen på kontakt med personal 
och Christian talar om behandlarna som viktiga.  

Att behandling för killar fokuserar mer på regler och gränser än på relationer (Goodkind 2005 
s.59-60) kan också ifrågasättas utifrån Nenads frustration över att inte själv få vara med och 
påverka och över att inte få vara delaktig i en dialog. Han uttrycker irritation över att vara 
tvungen att följa de regler och gränser som satts upp för honom utan möjlighet att få diskutera 
dessa med personalen. Christian däremot uttrycker inga sådana åsikter, utan ser en mening 
med alla gränser som finns för honom att förhålla sig till. Detta tyder på frånvaron av en uni-
versell manlig identitet där gemensamma behov finns, något som Butler diskuterar (Butler 
1990 s.15-16).  

I ungdomarnas uppfattningar om behandlarna syns betydligt fler likheter mellan könen än 
inom dessa, vilket går att koppla till ett könslikhetsperspektiv och vikten av att titta på varia-
tioner inom könen och inte bara mellan dem (Connell 2003 s.20). Denna information skulle 
kunna tolkas som att könet har väldigt liten betydelse för hur vi ser på relationer och att vi, om 
vi väljer att kategorisera människor efter kön, missar andra faktorer som kan vara av större 
betydelse. Etnicitet, uppväxt eller klass skulle till exempel kunna vara något som skapat dessa 
ungdomars syn på relationer i större utsträckning än kön.  

I forskning finns diskussionen att kön kan bli väldigt påtagligt i en institutionsmiljö. Det blir 
en faktor som påverkar extra mycket just där eftersom miljö är relativt sluten. Kön formas då 
inom en relativt liten grupp, där de som befinner sig i sammanhanget påverkar varandra hela 
tiden. Behandlarnas syn på könsroller får ett extra stort inflytande då ungdomarna inte har 
kontakt med så många andra vuxna (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2005:4 s.20, Sandström 
1997 s.93-111). Utifrån intervjuerna som ligger till grund för den här uppsatsen märks dock 
inte mycket utav det i ungdomarnas svar. Alla uttalar en syn på kön som relativt oviktigt och 
anser andra faktorer spela större roll. Inom vissa områden kan en viss skillnad märkas på sy-
nen på den manliga och den kvinnliga delen av personalen, men den förefaller inte vara stor 
och verkar inte uppfattas som särskilt viktig eller som något man reflekterar över. 
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6.5. Hur ungdomarna upplever relationerna med de övriga ungdomarna på 
institutionen 

6.5.1. Att bo ihop med andra ungdomar 

För alla intervjupersoner tycks kontakten med de övriga ungdomarna vara något av det vikti-
gaste under vistelsen på institutionen. Att bo med andra ungdomar beskrivs av alla som posi-
tivt på så sätt att det alltid finns någon att vara med och att det alltid händer något. Det faktum 
att det aldrig är lugnt och att det är svårt att få vara ifred tas också upp.  

Christian: Det är kul. Man lär ju känna nya personer. Det är alltid kul och spännande att se vem 
som kommer in, hur den personen är och hur man funkar med den. Det blir lite småtjafs och så 
men det är sådant som man får räkna med. 

Lola säger att hon i början tyckte att det var jobbigt att bo med andra ungdomar men att det nu 
är mysigt och att det ger en gemenskap.  

Att bo med andra ungdomar upplevs även som svårt då ungdomar med olika problem blandas. 

Nenad: Man måste kunna vara sig själv. Känna sig säker. Och därför behöver man en bra grupp 
och inte för blandade problem. Det skulle vara bättre om det inte var de här grova problemen, det 
är ändå öppenvård. Man ska ju kunna ha knivar och det ska inte vara något problem, liksom. Och 
jag vill inte gå och vara orolig för att (personalen) inte kan hantera (om något skulle hända). 

Nenad beskriver också hur viktiga han upplevde att de kompisar som stod honom närmast på 
behandlingshemmet var, och säger att de hittade på mycket bus tillsammans. 

Siri beskriver att hon upplevt det som lätt att komma in i ungdomsgruppen och att de flesta på 
institutionen är väldigt bra på att välkomna nya ungdomar.  

6.5.2. Synen på killar och tjejer bland ungdomarna 

Varken Lola eller Siri uttrycker att de reflekterar över att det är fler tjejer än killar som bor på 
deras behandlingshem. De säger att det inte spelar dem någon roll hur fördelningen ser ut och 
de tror inte att någon annan bryr sig så mycket om det. Siri berättar att hon ser personen, inte 
könet. 

Siri: Man ser inte kön här, det är liksom personer. 

Christian anser inte heller att det är skillnad i hur han umgås med tjejer och killar utan att det 
är skillnad mellan personer, att vissa ungdomar har man bara bättre kontakt med än andra. När 
Christian får en fråga om hur det är att vara tre killar och sex tjejer svarar han att det fungerar 
men att han skulle vilja ha fler killar på behandlingshemmet. Vid en undran om vad skillna-
den blir har han svårt att förklara men säger att han tycker att det borde vara mer lika, även 
om det är lugnt om det är mer tjejer.  

Christian: Det blir mycket mer tjejsnack och sådär. Det är mycket prat och det är ju kul. Men det är 
mycket tjejsnack och vi är ju killar. /…/ Med tjejerna är det mer att sitta och prata om kläder ända 
till kärleksproblem och det kanske inte är så jävla kul alltid. Men man lär sig alltid något nytt. 
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Siri säger att hon inte tycker att stämningen i huset påverkas av antalet tjejer/killar men tror 
att det skulle vara annorlunda om det bara var en enda tjej eller kille. Lola berättar att hon inte 
tycker att det är någon skillnad i vad tjejerna och killarna brukar prata om och det är en åsikt 
som Siri också uttalar. 

Nenad berättar att han tyckte att det var ganska stor skillnad på killarnas och tjejernas problem 
och att tjejerna pratade mer om dem.  

Nenad: I killgruppen vi hade, alla var ju såhär ganska skojfriska, väldigt verbala I början var de 
flesta ganska blyga men vi skämtade ganska friskt om allt möjligt. Tjejerna, de påverkades av var-
andra. /…/ De blandar in varann i varandras problem. De är mer öppna med sina problem också. 
/…/ De satt och diskuterade dem med andra hela tiden. 

När det gäller bråk så uttrycker Christian att det finns skillnader mellan tjejer och killar: 

Christian: Tjejerna brukar skrika fula ord och sådär. Det är inte så vanligt att de ger varandra en ör-
fil. Men när vi killar ibland har bråkat här har stolar flugit, bord har gått sönder, någon har fått ett 
slag. 

Christian berättar att han på sistone upplevt att det mest varit tjejerna som bråkat med varand-
ra.  

Christian: Nu på sistone har det varit tjejerna som bråkar med varandra. Och liksom ba "Aaah, du 
har tagit min sminklåda!" eller vad det nu kan vara, såna där grejer. Vi killar står där ba "Jaha, 
okej" för vi behöver ändå inte säga nåt. 

6.5.3. Betydelsen av relationer till de andra ungdomarna på institutionen 

Tidigare forskning från institutioner i USA har visat att killar generellt tillbringar mer tid med 
andra killar i samma ålder och att de gav positiv respons på chanser att utveckla nära kamrat-
relationer på behandlingshemmet. Tjejer sägs ha svårt med relationer med andra tjejer och 
sägs föredra relationer med killar (Riehman et al. 2003 s.880-889). Ett intresse fanns därför av 
att höra vad intervjupersonerna tänkte kring vikten av relationer med andra ungdomar och hur 
de umgicks med dem. 

Som tidigare nämnts uppger intervjupersonerna att relationerna med andra ungdomar är något 
av det viktigaste för dem. Siri säger att hon har jättebra kontakt med en tjej på institutionen 
och nämner tre till som hon har bra kontakt med. Hon säger att hon egentligen bara tycker att 
det är en tjej som hon inte har riktigt bra kontakt med och som hon bråkar med ibland. Hon 
brukar träffa kompisar utanför institutionen och talar om dem som jätteviktiga för henne.  

Lola har en nära relation med en annan tjej på institutionen och umgås även med de andra 
fastän lite mer ytligt än med den tjej hon står närmast. Hon säger att hon uppskattar henne 
eftersom hon, liksom Lola själv, är lugn och inte utagerande. 

Nenad berättar att han hade några bland ungdomarna att prata med och att han blev riktigt bra 
kompis med tre av killarna. Han uttrycker att han tror att det är lättare för ungdomar att hjälpa 
varandra än det är för en vuxen att hjälpa en ungdom. Han berättar också om upplevelsen av 
att det var de andra ungdomarna på behandlingshemmet som gjorde att han orkade med vis-
telsen där och att det är kompisarna som ger honom kraft idag. 
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 Christian säger att han har bäst kontakt med en tjej på institutionen som har bott där ungefär 
lika länge som han. Han berättar att de pratar mycket och stöttar varandra. På frågan om hur 
det fungerar med kompisarna han hade innan han kom till institutionen säger han att han har 
kvar de flesta nära och kära kompisarna från tidigare, speciellt tre stycken barndomskompisar. 
Även han uttrycker att de betyder mycket för honom.  

6.5.4. Analys 

När det gäller synen på tjejer och killar på institutionen uttalar tjejerna att de inte tänker på 
detta, att de umgås med båda könen på liknande sätt och att det inte är någon stor skillnad alls. 
Siri säger att hon ser personen och inte könet och Lola uttrycker liknande åsikter. Killarna 
pekar dock båda på skillnader mellan könen när det gäller beteende, samtalsämnen och sätt att 
umgås och bråka. Detta skulle kunna kopplas till Butlers tanke på kön som ett. Det maskulina 
är då det universella medan det feminina är "det andra", det som inte är maskulint (Butler 
1990 s.9-11).  

Att killarna i denna studie uppmärksammar skillnader mellan könen skulle kunna ses som att 
de, genom att de står för det universella och det könlösa, kan koppla ett visst beteende till kö-
net kvinna då detta är det enda könet. Att tjejerna inte uppmärksammar skillnader skulle kun-
na bero på att männens kön inte syns. Killarna befinner sig då i en situation där de finns inom 
det universella och kan titta ut på det enda könet ”kvinna” och sätta vissa egenskaper i sam-
band med detta. Tjejerna befinner sig inom det enda könet och tittar ut på det universella där 
det inte finns något annat kön att sätta i samband med olika egenskaper. Det skulle kunna göra 
det svårt för tjejerna att uttala sig om och se eventuella olikheter i beteende då det saknas re-
presentanter för det maskulina. 

Vad gäller betydelsen av relationer med de andra ungdomarna märks här ingen direkt skillnad 
mellan intervjupersonerna. Det förefaller vara viktigt för dem alla och några mönster när det 
gäller vilket kön de föredrar att umgås med kan inte hittas. Aktuell forskning tar upp synen på 
relationer som något som är viktigare för tjejer än för killar (Bloom et al. 2002 s.535, LeCroy 
2004 s 435, Riehman et al. 2003 s.869). I den här undersökningen framkommer dock inget 
som tyder på detta.  

Relationerna med de andra ungdomarna förefaller vara det viktigaste för alla intervjuade. Att 
tjejerna skulle ha svårt för att ha relationer med andra tjejer, och därför föredra att umgås med 
killar och män, beskrivs också i forskning (Riehman et al. 2003 s.880-888). Det är inte heller 
något som intervjupersonerna i den här undersökningen berättar om. Relationerna med andra 
tjejer verkar vara väldigt viktiga för både Lola och Siri, och båda nämner en tjej som den de 
har bäst relation med på institutionen.  

Palm (2003) beskriver hur det på institutioner där killar dominerar ofta finns en negativ syn på 
personalen som gör att ungdomarna föredrar att umgås med varandra. Det är precis vad Nenad 
beskriver. Han har dock bott på ett behandlingshem med både tjejer och killar. De andra in-
tervjupersonerna bor också på institutioner för båda könen och under den tid de befunnit sig 
där verkar situationen inte ha varit sådan som Nenad beskriver. Detta skulle kunna tyda på att 
det är sammansättningen av personal och ungdomar som avgör vilket klimat som råder och 
inte könssammansättningen. 
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6.6. Sammanfattande kommentar 

Ungdomarna ger mångfacetterade och målande beskrivningar av hur de upplever miljöterapin 
och det som ingår i denna. Ibland råder konsensus inom könen men oftast kan inga sådana 
mönster anas. Vanligare är att det finns lika många likheter mellan könen. Deras berättelser 
förefaller vara individuella. Kön verkar inte i högre grad än någon annan del utav deras per-
sonligheter påverka hur behandlingen upplevs. 
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7. Slutdiskussion 
Våra frågeställningar handlade om ungdomars erfarenheter och upplevelser av miljöterapi, 
och hur dessa kan förstås utifrån ett könsperspektiv. Tidigare forskning har visat att killar och 
tjejer behöver olika behandling, men den har inte varit så bra på att redovisa vad antagandet 
om könets påverkan på tjejers och killars olika behov grundas på. Med Butlers teoretiska per-
spektiv som glasögon har vi funderat över om människors behov kan sägas differentiera ut-
ifrån deras kön, och om det går att dela upp människor i denna dikotomi och samtidigt göra 
individen rättvisa. Vi var intresserade över att ta del av hur ungdomar själva upplever sin be-
handling. Stämmer deras tankar om behandlingen med vad som framkommer i forskning, 
eller gör de inte det? Kan deras upplevelser härledas till deras kön?   

Könsforskningen idag tenderar att fokusera på skillnader mellan könen. Hur väl överens-
stämmer det med en ambition att se individen och med att hitta individuella lösningar och 
utrymme att fritt skapa sin identitet? Feminism, och könsforskning i allmänhet, kan tyckas 
vara den självklara arenan för resonemang om likheter mellan könen. Ändå verkar det inte 
vara så. Eftersom samhället ser ut som det gör idag finns ett behov av att studera de olika för-
utsättningar som finns för män och kvinnor, på att arbeta för att minska dem och få dem att 
försvinna. Det är viktigt att i ett större perspektiv se de likheter mellan könen som finns om 
man tittar bakom den rådande kulturen.  

Vi frågade oss i inledningen om killar upplever sin behandling annorlunda än tjejer, om likhe-
terna är större än skillnaderna inom ett biologiskt kön, och om likheterna mellan könen är 
större än skillnaderna. Vi frågade oss också om tjejer inte uppskattar gränser likaväl som kil-
lar och om killar inte uppskattar relationer och emotionellt stöd på samma sätt som tjejer. Den 
information våra fyra ungdomar gett oss har visat på fyra individuella personer som har flera 
gemensamma tankar såväl som olika sådana sinsemellan.  

Vi har, efter att ha gjort vår undersökning, funderat på om det fyller en funktion att behandla 
ungdomar utifrån kön, eller om det är mer relevant att försöka se till individen och dennes 
individuella förutsättningar och behov. Det sociala arbetets vilja att behandla, om behandling 
förstås som viljan att förändra människor så att de passar in i samhället, är spännande och 
intressant i förhållande till kön och till ett könsperspektiv. Kritik har riktats mot könsblandan-
de behandlingar för att kvinnors behov tenderar att osynliggöras i dem medan mäns behov blir 
norm och tar över. Det skulle vara intressant att diskutera om tjejer och killar har något att 
vinna på att behandlas tillsammans och ifrågasätta om de skilda behov könen anses ha är ett 
sätt att fostra könen till samhällets ideal och normer. Kanske även killar kan missgynnas av 
dessa program genom att den forskning som har gjorts på dem och deras behov troligtvis 
grundas på den traditionella synen på den könsordning som finns i vårt samhälle. Detta är 
dock våra spekulationer och inget som har undersökts i denna uppsats. 

Det resultat som varit mest överraskande i genomförandet av den här studien har varit att 
ungdomarna tydligt uttrycker ett behov av att få prata och kommunicera med vuxna, och hur 
viktiga relationer och gemenskap med andra ungdomar är för dem, oberoende av kön. Att 
säga att tjejer har större behov av relationer och kontakt med personal känns missgynnande 
för killar, som förmodligen skulle gynnas av det lika mycket. Alla ungdomar i undersökning-
en uttrycker en vilja att ha kontakt med de vuxna på institutionen, men tydligast märks det hos 
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de ungdomar som visar en frustration över att de inte tycker att personalen visar intresse för 
att prata med dem.  

Intressant är att fundera över Lola och Nenad. Lola är en tjej som ger uttryck för att vara en 
”tyst tjej” som håller sina tankar för sig själv. Nenad ger intryck av att vara en kille som tjaf-
sar emot och vill att någon ska lyssna på hans åsikter, men som känner att alla pratar över 
huvudet på honom. Den tysta tjejen förblir i detta program osynlig liksom den tjafsande killen 
som bemöts med regler istället för att hans åsikter tas i aktning. De "klassiska könsrollerna", 
den inåtvända tjejen och den utagerande killen, visar mest frustration i denna behandling. Tje-
jen som låter sig ta plats och killen som uttrycker en förmåga att kunna komma överens med 
de flesta, är de som har mest kontakt med personalen och som uttrycker mest tillfredställelse 
med miljöterapin.  

7.1. Reflektioner kring vald metod 

Då vi från början har varit intresserade av att göra en analys av ungdomarnas perspektiv har 
det hela tiden känts relevant att använda oss av intervjuer som metod. En fördel med metoden 
var att vi kunde formulera frågorna på ett sådant sätt att vi skulle få svar på det vi ämnade 
undersöka. En kvantitativ undersökning skulle ha kunnat ge ett större urval, men hade för-
modligen inte kunnat fånga in ungdomarnas subjektiva åsikter i samma utsträckning. 

Att utföra intervjuer kan ha haft en svaghet i det att ungdomarna är vana vid sin miljö och 
kanske inte ser och reflekterar över aspekter som en utomstående observatör skulle uppmärk-
samma. Observationer skulle kunna ge möjlighet att studera de delar som inte är medvetna för 
ungdomarna, och ge en djupare inblick i hur kön görs i behandlingen. 

Resultaten i den här studien har analyserats dels utifrån tidigare forskning men även utifrån 
Butlers teoretiska perspektiv och utifrån ett könslikhetsperspektiv. Den teoretiska delen hade 
redan blivit vald när intervjuerna genomfördes. I analysen av intervjuerna kan det ha påverkat 
sättet att se på det utskrivna materialet och de svar som har hittats har varit applicerbara på de 
teoretiska begreppen. Vi tycker att perspektiven fungerade bra i förhållande till materialet 
men är medvetna om att andra perspektiv säkerligen skulle generera andra intressanta aspek-
ter. 

Vi tror oss också ha kunnat ställa en del annorlunda frågor om intervjuerna gjorts idag, som 
t.ex. att gå djupare in på ungdomarnas upplevelser av kön i behandlingen. Intervjuerna hade 
ett undersökande syfte och frågorna ställdes så att svaren inte skulle påverkas av vad ungdo-
marna trodde att vi ville höra. Kanske påverkades vi av våra egna fördomar om hur vi skulle 
kunna komma att uppfattas. Istället för att ställa direkta frågor om kön ställde vi frågor som 
hade underliggande betydelser för att på så vis kunna få fatt i deras uppfattning. Det hade varit 
intressant att undersöka mer ingående hur de själva ser på att behandlas utifrån sitt kön och 
om de tror att de skulle ha nytta av att befinna sig i könsspecifik behandling.  
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7.2. Brister med teorivalet 

En brist med Butlers definition av kön är att det kan kritiseras för att vara verklighetsfrånvänt 
och abstrakt. I ett samhälle som är uppbyggt kring en könsdikotomi kan det vara svårt att ta 
hennes tankar till sig. Det kan kännas som att hon beskriver en utopi, en värld där kulturell 
påverkan och könsideal inte finns, och där valmöjligheterna inför skapandet av en egen identi-
tet är oändliga. Det kan vara lätt att bli provocerad utav henne då hon ifrågasätter mycket av 
det som är grundpelare i våra liv. Detta kan vara en nackdel med hennes teoretiska perspektiv, 
och så också för vår uppsats. Risken är att det blir för provocerande och att några därför väljer 
att avfärda resultaten eller väljer att inte läsa uppsatsen överhuvudtaget. Detta känns som den 
största svagheten. I vår undersökning använder vi oss utav delar av hennes teoretiska perspek-
tiv. Vi använder oss utav vissa grunddrag i dessa och de dras inte till sin spets. Risken finns 
ändå att uppsatsen förutsätts vara radikal och att den därför betraktas som avskräckande.  

En annan brist kan vara att ungdomarna vuxit upp och lever i ett samhälle med vissa köns-
mönster. De har troligtvis internaliserat en del utav dessa och det kan vara svårt att få svar 
som speglar ursprungliga likheter och skillnader. Detta var dock inte heller vår avsikt. Vi ville 
studera hur ungdomarnas upplevelser ser ut utifrån deras livssituation. 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 

Intervjupersonerna i vår undersökning kom från en institution som inte bedriver könsspecifik 
behandling. Efter att ha gjort våra intervjuer fann vi att det skulle vara intressant att göra en 
observationsstudie i verksamheten och intervjua behandlingspersonalen om hur de tänker 
kring kön och individualitet. Likaså skulle det vara intressant att intervjua ungdomar som be-
finner sig i uttalat könsspecifik behandling om deras upplevelser av denna. En annan intres-
sant idé vore att intervjua yngre barn som bor på institution. Det skulle vara spännande att få 
veta mer om hur deras syn på kön ser ut innan de når tonåren, speciellt utifrån att de lever i en 
så sluten miljö där deras kontakt med vuxna till största delen utgörs av föräldrarna och be-
handlarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Intervjuguide 

Bakgrundsinformation; 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit på detta behandlingshem? 

Hur kan en dag här se ut? 

 

(Övergripande frågor i fet stil, frågor för att få svar på dessa finns under varje övergripande 
fråga.)  

Hur upplever du de dagliga aktiviteterna på institutionen?  

Vad tycker du bäst om att göra utav de aktiviteter som sker på institutionen? 

Vad tycker du bäst om att göra utav de aktiviteter som sker utanför institutionen?  

Finns det någon aktivitet som du tycker är jobbig att delta i? Kan du beskriva hur du upplever 
denna? 

 

Hur ser du på syftet och nyttan med miljöterapin? 

Hur ser du på vardagen i miljön?  

Ser du på det som behandling eller fritid?  

Tycker du att det hjälper dig och i så fall på vilket sätt? 

Vad i den dagliga miljön upplever du som mest meningsfullt?  

Vet du vad ”miljöterapi” innebär? 

 

Hur upplever du relationerna med personalen på institutionen? 

Finns det någon behandlare som du helst vänder dig till om du är ledsen? Varför just till den-
ne?  
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Har det någon betydelse att denne är just man/kvinna? Vilken betydelse då?  

Finns det någon behandlare som du vänder dig till om du vill hitta på något, göra en utflykt 
eller en aktivitet? Varför just denne?  

Har det någon betydelse att denne är just man/kvinna? Vilken betydelse då? 

Finns det någon skillnad i vad du pratar med de manliga behandlarna och de kvinnliga be-
handlarna om? Vad tror du att det beror på? 

Har du tänkt på om det finns saker som männen gör och inte kvinnorna, och tvärtom? 

(Tycker du att männen och kvinnorna behandlar dig på olika sätt?)  

(Tycker du att de behandlar dig annorlunda än tjejerna/killarna?) 

 

Hur upplever du relationerna med de andra ungdomarna på institutionen? 

Har du någon riktigt nära vän här? Berätta om denna och er relation.  

Är det viktigt för dig att ha både tjejer och killar som vänner?  

Är det någon skillnad på hur din vänskap med killar ser ut jämfört med hur vänskapen med 
tjejer ser ut? Pratar ni om olika saker, gör ni olika saker? Vad tror du att det beror på? 
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